DRUHÉ ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
DŇA 11. FEBERUÁRA 2016
Druhé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) prerokovalo nasledujúce
predložené dokumenty s týmito závermi:
1. Grafické návrhy na zriadenie vojenskej medaily Pamätná medaila vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Žiadosť predložil náčelník GŠ Ozbrojených síl SR v súlade so smernicami a s čl. 2 ods. 1
písm. d) nariadenia ministra obrany SR č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku.
Rada odporúča na realizáciu nasledujúci grafický návrh medaily:
Averzná strana – medaila má kruhový tvar a na jej plochu je centrálne umiestnený meč
s roztiahnutými krídlami po stranách, položenými na lipových ratolestiach, ktoré sú krídlami
čiastočne prekryté. V hornej časti kruhu medaily je umiestnený štátny znak tak, že sa ho konce
ratolestí dotýkajú. V dolnej časti pod prekríženými stopkami ratolestí je umiestnená stuha, na
pravej a ľavej strane preložená a zakončená zastrihnutím do tvaru lastovičieho chvosta
s nápisom majuskulným textom VZDUŠNÉ SILY.
Reverzná strana – v strede plochy je umiestnený majuskulný text PAMÄTNÁ MEDAILA
VZDUŠNÝCH SÍL OS SR v troch riadkoch (po dve slová v jednom riadku) a v dolnej časti je
miesto na matričné číslo.
Stuha je bledomodrá so striedajúcimi sa tmavomodrými štyrmi prúžkami a tromi bielymi
prúžkami, umiestnenými v strednej časti stuhy. Poradie farieb: bledomodrá-tmavomodrá-bielatmavomodrá-biela-tmavomodrá-biela-tmavomodrá-bledomo-drá (12-2-2-2-2-2-2-2-12). Šírka
stuhy je 38 mm.
Stužka – zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov.
Priemer obojstrannej medaily – 35 mm.
Farba kovu medaily – strieborný kov.
2. Návrh veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky na zapožičanie
čestného názvu Brigáde bojového zabezpečenia Trenčín (Brigáda bojového zabezpečenia
kragujevských hrdinov).
Návrh predložil veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl SR v súlade so smernicami a s čl. 2
ods. 1 písm. b) nariadenia ministra obrany SR č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú
symboliku.
Príslušníci Brigády bojového zabezpečenia Trenčín (ďalej len „brigáda“) sa prihlásili
k významným historickým udalostiam, medzi ktoré patrí aj kragujevská vzbura príslušníkov 71.
pešieho pluku. V tomto pluku konali vojenskú službu aj Slováci regrutovaní z Trenčianskej,
Turčianskej, Oravskej a Liptovskej župy a bol dislokovaný v kasárňach v Trenčíne.
V uvedených kasárňach, dnes kasárne Slovenského národného povstania, je dislokované
veliteľstvo brigády a je umiestnený aj pamätník, ktorého odkazom je pripomínať si ozbrojené
vystúpenie príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci proti vojne a nezmyselnosti vraždenia
ľudí. Príslušníci brigády sú odhodlaní v plnení úloh bojovej prípravy a výchovy rozvíjať odkaz
a ideály kragujevských hrdinov, tých ktorí sú nezmazateľne zapísaní do dejín slovenského
národa, príslušníkov Ozbrojených síl SR a mesta Trenčín.
Zapožičanie čestného názvu odporučil náčelník GŠ Ozbrojených síl SR, ako aj Vojenský
historický ústav.

Vzhľadom na to, že brigáda plní úlohy bojovej prípravy výborne a zodpovedne, jej
príslušníci sa jednoznačne prihlásili k odkazu kragujevských hrdinov 71. pešieho pluku, ako aj
k odvahe vojakov „drotárskeho pluku“ vzoprieť sa nezmyslu a besneniu vojny, rada odporúča
uvedený návrh realizovať.
ZÁVER
1. rada navrhne:
- vedúcemu Služobného úradu MO SR v súlade s čl. 8 a 9 smerníc Ministerstva obrany SR
č. 10/2006 v znení neskorších predpisov odporučil ministrovi obrany SR, aby podľa zákona č.
321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR v znení neskorších predpisov predložil prezidentovi SR
návrh na zapožičanie čestného názvu vojenskému zväzku:
Brigáde bojového zabezpečenia Trenčín čestný názov Brigáda bojového zabezpečenia
kragujevských hrdinov.
2. rada odporučí:
- náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na realizáciu grafický návrh vojenskej
medaily Pamätná medaila vzdušných síl Ozbrojených síl SR.
Farebná predloha návrhu vojenskej medaily je v prílohe č. 1.

Príloha č. 1
PAMÄTNÁ MEDAILA VZDUŠNÝCH OZBROJENÝCH SÍL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh)

averz

reverz

