ŠTVRTÉ RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
ZO DŇA 12. OKTÓBRA 2016
Na štvrtom riadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli
prerokované nasledujúce dokumenty s týmito závermi:
1. Posúdenie grafických návrhov na priznanie znaku:
a) Hlavnému poddôstojníkovi Ozbrojených síl SR
Záver rady: schválila návrh č. 2 s úpravou. Znak má kruhový tvar, v poli ktorého je
umiestnený symbol Ozbrojených síl SR pozostávajúci z troch mečov dookola ovenčených
dvomi lipovými ratolesťami vytvárajúcimi v hornej časti neuzatvorený veniec. Konce horných
listov jemne prekrývajú čepeľ pravého a ľavého meča, všetko v striebornej (bielej) farbe. Na
mečoch je položený vo farbe štátny znak SR.
V čiernom medzikruží v kruhopise je umiestnený text majuskulným písmom HLAVNÝ
PODDÔSTOJNÍK OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V strede dolnej časti
medzikružia je umiestnená strieborná (biela) päťramenná hviezda.
Grafická predloha návrhu znaku je v prílohe č. 1.
b) Zásobovacej základni I. Nemšová
Záver rady: Multifunkčná zásobovacia základňa ZÁPAD Nemšová (VÚ 9994 Nemšová)
bola zreorganizovaná na novú organizačnú štruktúru so zmenou názvu, vnútorná časť znaku
zostáva, mení sa len text – názov v kruhopise znaku ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA I. NEMŠOVÁ.
Grafická predloha návrhu znaku je v prílohe č. 2.
c) Práporu logistiky Topoľčany
Záver rady: v gotickom štíte v zelenom poli je umiestnený srdcový štít (tvar malý gotický
štít) so zlatou (žltou) bordúrou, do ktorého je na zelené pole umiestnené zlaté (žlté) štylizované
veľké písmeno L symbolizujúce logistiku. Do hlavy znaku zelenej farby je umiestnený v zlatej
(žltej) farbe názov útvaru Prápor logistiky a v druhom riadku majuskulným písmom miesto jeho
dislokácie TOPOĽČANY.
Grafická predloha návrhu znaku je v prílohe č. 3.
2. Prerokovanie a posúdenie žiadosti GR sekcie kontroly MO SR návrhu znaku a odznaku
pre príslušníkov sekcie
Záver rady: odporúča znak, ktorý už bol schválený v roku 2006 (vtedy Inšpekcia ministra
obrany) a prihliada aj na to, že ide o schválenie znaku, ktorý bude slúžiť ako predloha na
zriadenie a zavedenie odznaku na identifikáciu príslušníkov sekcie kontroly v rezorte
ministerstva obrany pri výkone ich činnosti.
Grafická predloha návrh znaku a odznaku je v príloha č. 4.
3. Prerokovanie stanovísk Vojenskej kancelárie prezidenta SR a Úradu legislatívy a práva
MO SR k zapožičiavaniu čestných názvov a historických názvov po reorganizácii v Ozbrojených
silách SR.
Stanovisko Rady pre vojenskú symboliku na riešenie zmeny rozkazov prezidenta
Slovenskej republiky, ktorými boli zapožičané čestné názvy vojenským útvarom Ozbrojených
síl Slovenskej republiky.
Záver rady: na základe stanovísk náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR a riaditeľa
Úradu legislatívy a práva MO SR rada prijala záver, že ak sa reorganizačnými zmenami v

niektorých útvaroch zmenilo len názvoslovie (otvorený názov), neboli zrušené a následne
vytvorené ako nové subjekty, je potrebné aktualizovať len jednotlivé rozkazy prezidenta SR,
na základe ktorých boli čestné názvy zapožičané.
Stanovisko rady je v prílohe č. 5.
ZÁVER
Rada sa uzniesla, že na základe záverov z rokovania a v súlade s čl. 11 ods. 2 smernice
Ministerstva obrany SR č. 53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany
SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky
č. 74/2010 navrhne ministrovi obrany SR, aby priznal znak:
- Hlavnému poddôstojníkovi Ozbrojených síl SR,
- Zásobovacej základni I. Nemšová,
- Práporu logistiky Topoľčany.

Príloha č. 1

HLAVNÝ PODDȎSTOJNÍK OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh znaku)

Príloha č. 2

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA I. NEMŠOVÁ
(návrh znaku)

Príloha č. 3

PRÁPOR LOGISTIKY TOPOĽČANY
(návrh znaku)

Príloha č. 4

SEKCIA KONTROLY MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
návrh znaku

návrh odznaku

Príloha č. 5

Stanovisko Rady pre vojenskú symboliku na riešenie zmeny rozkazov prezidenta
Slovenskej republiky, ktorými boli zapožičané čestné názvy vojenským útvarom
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ozbrojených silách“) od roku 2002
prezident SR zapožičal čestné názvy a historické názvy vojenským zväzkom a vojenským
útvarom Ozbrojených síl SR (ďalej len „útvar“). Súčasne v rámci transformačného procesu
v ozbrojených silách boli vykonané organizačné zmeny a v rámci toho došlo k zmene
otvoreného názvu útvarov, ktorým boli zapožičané čestné názvy. V súlade s Vašim
stanoviskom zaslaným pod č. 3764-2016-KPSR/8442 z 26. augusta 2016, ako i so
stanoviskom riaditeľa Úradu legislatívy a práva Ministerstva obrany SR zaslaným pod č. ÚLP456/2016 zo dňa 30. augusta 2016 si Vás dovoľujem požiadať o nasledovné. Z uvedených
stanovísk vyplýva, že podľa čl. 3 ods. 9 smernice č. 60/2013 o interných predpisoch
Ministerstva obrany SR za aktualizáciu interného predpisu zodpovedá spracovateľ.
Spracovateľom je Vojenský historický ústav, ktorý je okrem iného aj garantom rozvoja
a tvorby vojenskej symboliky rezorte ministerstva obrany.
Na základe predmetných stanovísk, ak sa reorganizačnými zmenami u niektorých
útvarov zmenilo len názvoslovie (otvorený názov), neboli zrušené a následne vytvorené ako
nové subjekty, je potrebné aktualizovať len jednotlivé rozkazy prezidenta Slovenskej
republiky, ktorými boli čestné názvy zapožičané.
V súlade s uvedeným a po individuálnom posúdení s právnymi normami zmien
jednotlivých názvov útvarov Vojenský historický ústav ako spracovateľ navrhol, aby
aktualizácia bola vykonaná vydaním jedného rozkazu, ktorým sa zaktualizujú nové vojenské
názvy s čestnými názvami. Túto formu interného predpisu navrhuje preto, lebo je
najčastejšie používanou formou pri aktualizácii rozkazov, a súčasne aj prejavom
najekonomickejšieho konania.
Na základe individuálneho posúdenia jednotlivých organizačných zmien oddelením
plánovania a rozvoja spôsobilostí odboru strategického plánovania štábu strategického
plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR boli predložené Vojenskému historickému
ústavu relevantné informácie. V súlade s uvedenými informáciami došlo pri organizačných
zmenách k zmene otvoreného názvu útvaru, a to:
1. v roku 2002 Vojenský ústav 4997 – 1. letecká základňa Sliač; bol jej zapožičaný
čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA OTTA SMIKA (RPSR č. 2/2002).
Letecká základňa bola zreorganizovaná na Zmiešané letecké krídlo Sliač s novou
organizačnou štruktúrou (nariadenie náčelníka GŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien
v Ozbrojených silách SR v roku 2009 č. p.: ŠbPDP-V-1055/2008 Zmiešané letecké krídlo
Sliač) a následne so zmenou názvu na Taktické krídlo Sliač (nariadenie náčelníka GŠ OS SR
na vykonanie organizačných zmien v Ozbrojených silách SR v roku 2015 č. p.: ŠbSP-256/2015 Taktické krídlo Sliač).

2. v roku 2003 Vojenský útvar 6335 Prešov – Letecká základňa Prešov; bol jej
zapožičaný čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA (RPSR
č. 8/2003).
Letecká základňa Prešov (VÚ 6335 Prešov) bola zreorganizovaná na Vrtuľníkové krídlo
Prešov s novou organizačnou štruktúrou (nariadenie náčelníka GŠ OS SR na vykonanie
organizačných zmien v OS SR v roku 2009 č. p.: ŠbPDP-V-1055/2008).
3. v roku 2008 Vojenský útvar 1201 − Dopravné letecké krídlo Kuchyňa; bol mu
zapožičaný čestný názov DOPRAVNÉ LETECKÉ KRÍDLO GENERÁLA MILANA RASTISLAVA
ŠTEFÁNIKA (RPSR č. 2/2008).
Dopravné letecké krídlo Kuchyňa (VÚ 1201 Kuchyňa) bolo zreorganizované na
Dopravné krídlo Kuchyňa s novou organizačnou štruktúrou (nariadenie náčelníka GŠ OS SR
na vykonanie organizačných zmien v OS SR v roku 2009 č. p.: ŠbPDP-V-1055/2008).
4. v roku 2010 Vojenský útvar 5728 – Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5
Martin; zapožičaný čestný názov ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁL-MAJORA VILIAMA
ŽINGORA (RPSR č. 2/2010).
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 Martin (VÚ 5728 Martin) bola
zreorganizovaná na Zásobovaciu základňu triedy II Martin s novou organizačnou štruktúrou
(57. doplnok k nariadeniu náčelníka GŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR
v roku 2014).
5. v roku 2007 Vojenský útvar 9994 – Multifunkčná zásobovacia základňa Západ
Nemšová; zapožičaný čestný názov MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD
BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTINA (RPSR č. 5/2007).
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová (VÚ 9994 Nemšová) –
reorganizácia vnútornej organizačnej štruktúry Multifunkčnej zásobovacej základne Západ na
novú organizačnú štruktúru so zmenou názvu na Zásobovacia základňa I.
Vojenský útvar 1117 – Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných
systémov Trenčín; zapožičaný čestný názov STREDISKO RIADENIA A PREVÁDZKY
KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV GENERÁLMAJORA JOZEFA MARKA (RPSR
č. 3/2008).
Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov Trenčín (VÚ
1117 Trenčín) bolo zrušené a z vyčlenených tabuľkových počtov zo zrušeného strediska
a spojovacieho veliteľstva síl výcviku a podpory bola vytvorená Základňa stacionárnych
komunikačných a informačných systémov Trenčín (nariadenie náčelníka GŠ OS SR na
vykonanie organizačných zmien v OS SR v roku 2009 č. p.: ŠbPDP-V-1055/2008).
Pretože došlo k zrušeniu Vojenského útvaru 1117 – Strediska riadenia a prevádzky
komunikačných a informačných systémov Trenčín a vytvoreniu nového subjektu – Základne
stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín (VÚ 1117 Trenčín), bude
potrebný (v súlade so stanoviskami) opätovný proces predloženia návrhu veliteľom, jeho
posúdenie a predloženie návrhu rozkazu prezidenta SR na zapožičanie čestného názvu.
Rada pre vojenskú symboliku prerokovala odôvodnenie Vojenským historickým ústavom
na riešenie zmeny rozkazov prezidenta Slovenskej republiky, ktorými boli zapožičané čestné
názvy vojenským útvarom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a odporúča uvedené návrhy
na realizáciu.

