TRETIE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
ZO DŇA 9. JÚNA 2016
Na treťom riadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli
prerokované nasledujúce dokumenty s týmito závermi:
1. Posúdenie grafických návrhov na zriadenie osobnej pečate prezidenta Slovenskej
republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „osobná pečať
prezidenta “).
Grafické návrhy osobnej pečate prezidenta predložil brigádny generál Ing. Vladimír
Šimko, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Rada odporučila návrh
č. 1 s nasledujúcim opisom:
- averzná strana – na ploche je umiestnená štandarda prezidenta Slovenskej republiky a
v kruhopise je majuskulným písmom text OSOBNÁ PEČAŤ PREZIDENTA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. Po obvode vonkajšej strany osobnej pečate prezidenta je v plastickej forme lem
široký 1 mm;
- reverzná strana – na ploche je umiestnený znak Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a v kruhopise je majuskulným písmom text HLAVNÝ VELITEĽ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ
REPUBLIKY a v dolnej časti text ANDREJ KISKA. Po obvode vonkajšej strany osobnej pečate
prezidenta je v plastickej forme lem široký 1 mm;
- typ a veľkosť písma na averznej a reverznej strane je rovnaké.
Grafika na averznej a reverznej strane bude vypracovaná s výrazným výstupným reliéfom,
štandarda prezidenta a štátny znak bude vo farbe (smalt).
Priemer návrhu osobnej pečate prezidenta je 40 mm.
Grafický návrh osobnej pečate prezidenta je v prílohe č. 1.
2. Posúdenie žiadosti veliteľa Vojenského útvaru 1606 – Národné centrum EOD
a radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Nováky (ďalej len „Národné centrum EOD
a RCHOB“) na priznanie znaku.
Žiadosť na priznanie znaku Národnému centru EOD a RCHBO Nováky predložil jeho
veliteľ. Po posúdení grafických návrhov rada odporučila návrh s nasledujúcim opisom:
- znak je tvaru gotického štítu s čiernou bordúrou, na jeho zelenej ploche v ľavej polovici
je umiestnená letecká bomba zlatej (žltej) farby so štyrmi striebornými (bielymi) bleskami a na
pravej polovici je laboratórna skúmavka striebornej (bielej) farby. V hlave znaku je strieborným
(bielym) písmom uvedený názov vojenského zariadenia NÁRODNÉ CENTRUM EOD A RCHBO
NOVÁKY.
Grafický návrh znaku je v príloha č. 2.
3. Oboznámenie sa s:
a) návrhom smernice, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice MO SR č. 10/2006 o vojenskej
symbolike a smerníc MO SR č. 74/2010 z dôvodu požiadavky osobitného označenia Hlavného
poddôstojníka Ozbrojených síl SR (ďalej len hlavný poddôstojník“).
Odôvodnenie:
Hlavný poddôstojník riadi činnosť hodnostného zboru mužstva a hodnostného zboru
poddôstojníkov prostredníctvom veliacich poddôstojníkov na jednotlivých stupňoch velenia.
Vznikla objektívna potreba osobitne označiť znakom (rukávový) hlavného poddôstojníka,
ako jediného v ozbrojených silách, aby bol takto označený a vnímaný hodnostným zborom
mužstva a hodnostným zborom poddôstojníkov, ako aj dôstojníckym hodnostným zborom.

Rada zobrala návrh na vedomie a zároveň vyjadrila súhlas s odôvodneným odporúčaním.
b) návrhom Vojenského historického návrhu (ďalej len „VHÚ“) na zmenu označenia
v hodnostnej skupine dôstojníkov a hodnostnej skupine poddôstojníkov.
VHÚ predložil náčelníkovi GŠ Ozbrojených síl SR odporúčania na zmenu hodnostného
označenia v hodnostnej skupine dôstojníkov (doplnenie o jednu hviezdu, a to v hodnosti
kapitán na štyri, nadporučík tri a poručík dve hviezdy).
Po odôvodnení rada vzala predložené odporúčania na vedomie. Zároveň prijala záver,
že VHÚ vychádzal z historických súvislostí, ako aj vojenských tradícií. V tomto prípade
z pohľadu vojenskej symboliky sa nejedná o zriaďovanie a zavádzanie nových symbolov, ale
len o doplnenie už existujúcich prvkov (hviezd). V súvislosti s uvedeným, rada upozornila už
na existujúci systém vojenských hodností. V súčasnosti každá hodnostná skupina začína
rovnakým počtom symbolov v označení vojenskej hodnosti (jedným štvoruholníkom
v skupine mužstva alebo jednou hviezdou v skupine poddôstojníkov, dôstojníkov, ako aj
v skupine generálov).
V hodnostnej skupine poddôstojníkov sa po zavedení funkcie hlavného poddôstojníka
navrhovalo rozlíšiť hodnosť štábny nadrotmajster, a to pre poddôstojníkov, ktorej označenie
zostane nezmenené (dve strieborné hviezdy s dvomi striebornými pásikmi). Zároveň hodnosť
štábny nadrotmajster, označenie len pre hlavného poddôstojníka doplniť o jednu striebornú
hviezdu. Potom hodnosť bude pozostávať z troch strieborných hviezd a dvoch strieborných
pásikov.
Po odôvodnení rada vzala predložené odporúčania na vedomie. Pri návrhoch vychádzal
VHÚ z objektívnej požiadavky rozlíšenia označenia vojenskej hodnosti štábny nadrotmajster vo
funkcii hlavného poddôstojníka, ktorá je jediná v rámci ozbrojených síl a v tejto pozícii
v hodnosti štábny nadrotmajster plní úlohu najvyššieho poddôstojníckeho poradcu náčelníkovi
Generálneho štábu OS SR. Je priamo podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR,
zúčastňuje sa jeho porád a je členom velenia generálneho štábu. Z pohľadu riešenia vojenskej
symboliky nedochádza k zavádzaniu a zriaďovaniu nových prvkov (symbolov).
Rada zároveň prijala nasledovný záver, a to, aj keď ide o výnimočné a ojedinelé rozlíšenie
hlavného poddôstojníka v hodnosti štátny nadrotmajster od ostatných poddôstojníkov
v hodnosti štábny nadrotmajster, podľa názoru rady ide o posúdenie právneho problému, či je
možné jednu a tú istú hodnosť označiť dvoma odlišnými označeniami (aj keď ide o rozdiel len
o jednej hviezdy).
Zo skúseností armád štátov NATO v hodnostnej skupine OR-9, kde je zaradená hodnosť
štábneho nadrotmajstra existujú v tejto skupine označenie pre dve alebo aj pre tri hodnosti.
Napríklad v Belgicku dve hodnosti, vo Francúzsku dve, v Nemecku tri hodnosti, v Holandsku
tri, v USA tri hodnosti a pod.
c) návrhom hlavného poddôstojníka o zavedení rozlišovacieho označenia pre „veliaceho
poddôstojníka“.
Odôvodnenie:
Veliaci poddôstojník od stupňa veliteľstva síl, štábu brigády, krídla, pluku, práporu, roty
a čaty je odborník manažmentu vojenského výcviku a odbornej prípravy pre hodnostný zbor
mužstva a hodnostný zbor poddôstojníkov.
Po odôvodnení rada vzala predložený návrh na vedomie a zároveň prijala záver, že
zavedenie takéhoto spôsobu označenia nepatrí medzi rozlišovacie odznaky druhov vojsk
a služieb.
V súčasnosti na základe prijatej úpravy podľa § 14 ods. 32 Výnosu Ministerstva obrany

Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú
druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty,
ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate, sa zaviedol
rukávový znak „HLAVNÝ PODDÔSTOJNÍK“ a „VELIACI PODDÔSTOJNÍK“, ktorý nosí hlavný
poddôstojník a veliaci poddôstojníci pod pravým ramenným oblúkom služobnej blúzy
a spoločenskej blúzy (farba rukávového znaku podľa druhu vojenskej rovnošaty).
Grafické predlohy označenia sú v prílohe č. 3.
ZÁVER
Rada, na základe záverov tretieho riadneho zasadania sa uzniesla:
I. O d p o r u č í
1. náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR realizovať grafický výtvarný návrh podľa
odporúčania, ktorý je v prílohe č. 1.
2. vedúcemu Služobného úradu MO SR:
a) vyjadriť súhlas so schváleným grafickým návrhom znaku Vojenskému útvaru 1606 –
Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, ktorý je v prílohe č. 2.

Príloha č. 1

OSOBNÁ PEČAŤ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HLAVNÉHO VELITEĽA
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh)
averzná strana

reverzná strana

Príloha č. 2

NÁRODNÉ CENTRUM EOD A RADIAČNEJ, CHEMICKEJ A BIOLOGICKEJ OCHRANY NOVÁKY
(návrh znaku)

Príloha č. 3

HLAVNÝ PODDỘSTOJNÍK OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(rukávový znak)

VELIACI PODDỘSTOJNÍK
(VELITEĽSTVO, BRIGÁDA, KRÍDLO, PLUK, PRÁPOR, ROTA, ČATA)
(rukávový znak)

