MIMORIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
29. októbra 2015
Dňa 29. októbra 2015 Rada pre vojenskú symboliku, ktorá je poradným orgánom
ministra obrany Slovenskej republiky pre uvedenú oblasť, posúdila prerokovala na
mimoriadnom zasadaní výtvarnú predlohu
Medaily Vojenského spravodajstva
uvedená v návrhu Výnosu Ministerstva obrany SR o stupňoch vojenských
vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej
podoby (ďalej len „Výnos MO SR“). Následne prerokovala žiadosť veliteľa pozemných
síl a vzdušných síl na priznanie znaku Práporu logistiky Hlohovec, Taktickému krídlu
Sliač a Krídlu velenia, riadenia a prieskumu Zvolen.
Ad 1) Výtvarná predloha Medaily Vojenského spravodajstva uvedená
v návrhu Výnosu MO SR
Vzhľadom na to, že po schválení zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov bolo naliehavé prerokovať v rade návrh uvedeného výnosu.
Išlo najmä o výtvarnú predlohu Medaily Vojenského spravodajstva a vypustené
ustanovenie z výnosu o odovzdávaní dekrétu o udelení vyznamenania.
Uvedená medaila nebola posúdená v rade, a najmä jej grafická predloha
vyznamenania má z pohľadu pravidiel a princípov faleristiky, ako aj heraldiky vážne
nedostatky. Aj keď Vojenské spravodajstvo bolo informované o zvolaní
mimoriadneho zasadania, nepredložilo žiadne výtvarné návrhy medaily, preto rada
posúdila výtvarnú predlohu, ktorá je v návrhu výnosu.
Rada jednomyseľne prijala záver, aby grafická predloha Medaily Vojenského
spravodajstva nebola prijatá ani publikovaná vo Výnose Ministerstva obrany SR o
stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich
záväznej výtvarnej podoby.
Rada posúdila aj vypustené ustanovenie z výnosu o odovzdávaní dekrétu
o udelení vyznamenania, ku ktorému jednomyseľne zaujala nasledujúce stanovisko.
Okrem iného:
- dekrét o udelení vyznamenania je zároveň jediným oficiálnym dokumentom,
potvrdzujúcim oprávnenosť vlastníctva vyznamenania príslušnou osobou,
- zároveň napĺňa požiadavku neprenosnosti, ktorá je spolu s nositeľnosťou základným kritériom faleristiky – vyznamenanie má právo nosiť iba osoba, uvedená
v dekréte.
Na základe uvedeného a v súlade so závermi z jej mimoriadneho zasadania rada požiadala Odbor legislatívy Úradu legislatívy a práva MO SR o opätovné doplnenie
ustanovenia do návrhu výnosu.
Ad 2) Grafické návrhy znakov
a) Prápor logistiky Hlohovec,
b) Taktické krídlo Sliač,
c) Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen.
Na základe reorganizácie niektorých vojenských útvarov a vojenských zväzkov
boli predložené výtvarné návrhy znakov na priznanie nového znaku. Vzhľadom na to,

že predložené výtvarné návrhy zodpovedajú prijatým pravidlám a zásadám heraldiky
v rezorte ministerstva obrany rada uvedené návrhy schválila.
Na základe uvedených záverov z mimoriadneho zasadania, rada Vám navrhuje v
súlade s čl. 11 smerníc navrhnúť ministrovi obrany SR, aby priznal znak:
- Práporu logistiky Hlohovec,
- Taktickému krídlu Sliač,
- Krídlu velenia, riadenia a prieskumu Zvolen.
Farebné predlohy návrhu znakov sú v prílohách č.1, 2 a 3.

