MIMORIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
DŇA 16. MARCA 2016
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) prerokovalo nasledujúce
predložené dokumenty s týmito závermi:
1. Grafické návrhy na vytvorenie Pamätnej (osobnej) medaily prezidenta Slovenskej
republiky a Pamätného žetónu prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR.
a) Pamätná (osobná) medaila prezidenta SR
Averzná strana – kruh, v ktorom je v plastickej forme vyobrazená štandarda prezidenta
Slovenskej republiky bez farieb. V medzikruží v kruhopise je vložený v plastickej forme text
majuskulným písmom a to, v hornej časti symetricky slovo PREZIDENT, vľavo slovo
SLOVENSKEJ a vpravo je slovo REPUBLIKY. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej
forme lem široký 1 mm.
Reverzná strana – v kruhu v plastickej forme umiestniť siluetu prezidentského paláca
s dominantným vyznačením prvkov, ktoré charakterizujú jedinečnosť sídla prezidenta. V
spodnej časti, pod siluetu paláca umiestniť meno a priezvisko prezidenta Slovenskej republiky
„Andrej Kiska“ (písmo napr. Arial v kolmej forme). Po obvode vonkajšej strany medaily je
v plastickej forme lem široký 1 mm.
Kov – strieborná patina;
Priemer pamätného predmetu je 60 mm;
Uloženie pamätného predmetu – vložiť do okrasnej kazety.
Pôvodná grafická predloha je v prílohe č. 1 (upraviť podľa odporúčania rady).
b) Pamätný žetón prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR
Averzná strana – kruh, v ktorom je v plastickej forme vyobrazená vo farebnom smalte
štandarda prezidenta Slovenskej republiky. V medzikruží v kruhopise je v plastickej forme
vložený text majuskulným písmom, a to v hornej časti symetricky slovo PREZIDENT, vľavo
slovo SLOVENSKEJ a napravo je slovo REPUBLIKY. Po obvode vonkajšej strany žetónu je
v plastickej forme lem široký 1 mm.
Reverzná strana – v kruhu v plastickej forme umiestniť znak Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v čierno-bielej farbe tak, aby jeho spodná časť neprekrývala medzikružie (znak
o niekoľko bodov menších rozmerov, mierne posunutý nahor). Štátny znak SR bude vo
farebnom smalte. V medzikruží v kruhopise je vložený v plastickej forme text majuskulným
písmom, a to HLAVNÝ VELITEĽ OZBROJENÝCH SÍL SR (skratka SR sa navrhuje z dôvodu
prehľadnosti uvedeného textu). V hornej časti, nad znakom ozbrojených síl SR, umiestniť
meno a priezvisko prezidenta Slovenskej republiky „Andrej Kiska“ (písmo napr. Arial v kolmej
forme). Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.
Kov – strieborná patina;
Priemer žetónu je 40 mm;
Uloženie žetónu – umiestnenie do priehľadného ochranného obalu.
Pôvodná grafická predloha je v prílohe č. 2 (upraviť podľa odporúčania rady).

2. žiadosť veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR na priznanie znaku Práporu CSS
Prešov (Combat Service Support).
Rada odporučila, aby návrh znaku bol nasledovný:
- znak má tvar gotického štítu zelenej farby, v ktorom je umiestnený meč zlatej (žltej)
farby s rovným chránidlom ruky. Na meč je položené koleso striebornej (bielej) farby tak, že
meč je viditeľný medzi špicami disku kolesa. Pretože koleso je celé striebornej (bielej) farby,
je jeho pneumatika vnútorne vykreslená, napr. jej dezén. V hlave znaku je v zelenej ploche
umiestnený názov vojenského ústavu s miestom dislokácie v striebornej (bielej) farbe v dvoch
riadkoch, a to: v prvom riadku „Prápor CSS“ a v druhom riadku „P R E Š O V“.
Rada uvedený návrh jednomyseľne schválila.
Grafická predloha návrhu znaku Práporu CSS Prešov je v prílohe č. 3.
ZÁVER
Rada, na základe záverov mimoriadneho zasadania sa uzniesla:
I. O d p o r u č í
1. náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR vypracovať výtvarné návrhy podľa
odporúčania rady na:
a) Pamätná (osobná) medaila prezidenta SR,
b) Pamätný žetón prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR.
2. vedúcemu Služobného úradu MO SR:
a) vyjadriť súhlas so schváleným grafickým návrhom znaku Práporu CSS Prešov.

Príloha č. 1
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh averznej strany Pamätnej (osobnej) medaily

(návrh reverznej strany)

Príloha č. 2
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A HLAVNÝ VELITEĽ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh averznej strany Pamätného žetónu)

(návrh reverznej strany)

Príloha č. 3

PRÁPOR CSS PREŠOV
(návrh znaku)

