ŠIESTE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
ZO DŇA 20. JÚNA 2017
Na mimoriadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli
prerokované nasledujúce dokumenty s týmito závermi:
1. Posúdenie žiadostí na priznanie znaku:
a) 23. motorizovanému práporu Trebišov,
b) Duchovnej službe OS SR Ordinariátu OS a OZ SR,
c) Vojenskému športovému centru Dukla B. Bystrica;
2. Posúdenie grafických návrhov na zapožičanie bojovej zástavy:
a) protilietadlovej raketovej brigáde Nitra,
b) ženijnému práporu Sereď.
1. Posúdenie grafického návrhu na priznanie znaku:
a) Duchovnej službe OS SR Ordinariátu OS a OZ SR
v žiadosti boli predložené tri výtvarné návrhy znakov, ale s rovnakým symbolom, ktoré sa
odlišovali len farbou textu v hlave znaku. T z., že nebol dodržaný čl. 11 ods. 2 písm. b) smerníc.
Záver rady: rada odporúča, aby bolo zobrazené celé telo líšky, keďže predstavuje hlavný
symbol, a to z profilu, z heraldického pohľadu v polohe skoku. Umiestnená líška v zelenom
gotickom štíte musí vypĺňať celú plochu štítu.
Na základe uvedeného je predkladateľ povinný predmetnú žiadosť doplniť a opätovne
predložiť rade na posúdenie.
b) Duchovnej službe OS SR Ordinariátu OS a OZ SR
Záver rady – rada odporúča znak s nasledujúcim popisom: v modrom kruhovom poli sú
tri zlaté skrížené šípy, prekryté strieborným, dvojitým krížom. V strieborno olemovanom
medzikruží je v hornej časti strieborný text Ordinariát OS a OZ SR a v spodnej časti veľkým
písmom text DUCHOVNÁ SLUŽBA OS SR, oddelený dvoma striebornými hviezdami.
Výtvarný návrh znaku je v prílohe č. 1.
c) Vojenskému športovému centru Dukla B. Bystrica
Záver rady – rada odporúča návrh znaku s nasledujúcim popisom: v gotickom štíte
s bordovým lemom v zlatom poli sú umiestnené tri otvorené siluety olympijských kruhov, ktoré
symbolizujú olympijskú myšlienku: rýchlejšie, vyššie, silnejšie, v ktorých sa nachádza
dominantný nápis DUKLA. V hlave znaku vo farbe jeho poľa je veľkými písmenami v bordovej
farbe názov VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM.
Výtvarný návrh znaku je v prílohe č. 2.
2. Posúdenie grafických návrhov na zapožičanie bojovej zástavy:
a) protilietadlovej raketovej brigáde Nitra,
Protilietadlová raketová brigáda je taktickým zväzkom vzdušných síl OS SR. Plní úlohu
ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Má bohatú históriu, ktorá siaha až do
obdobia 2. svetovej vojny, do roku 1940, keď bol v Palestíne vytvorený československý 11.
peší prápor VÝCHODNÝ. Táto jednotka sa zúčastnila bojov na Strednom východe a v severnej
Afrike, kde sa hrdinsky preslávila v bojoch pri obrane mesta Tobruk.
Príslušníci protilietadlovej raketovej brigády sa po celý čas jej existencie hrdo hlásia
k odkazu tradícií československých jednotiek, ktoré sa zúčastnili v čase druhej svetovej vojny

bojov v rámci spojeneckých vojsk proti nemeckým jednotkám pri obrane Tobruku v
severnej Afrike a na Strednom východe, a sú odhodlaní pokračovať v rozvíjaní týchto tradícií
v rámci svojho zväzku vo vzdušných silách a Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Rada konštatovala, že predložený grafický návrh bojovej zástavy je v súlade čl. 3 smerníc
MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernice“)
a odporúča uvedený návrh realizovať.
Výtvarný návrh je v prílohe č. 3.
b) ženijnému práporu Sereď.
Ženijný prápor Sereď je v podriadenosti pozemných síl a jeho hlavným poslaním je
ženijná bojová podpora a všeobecná ženijná podpora v prospech pozemných síl. Zároveň je
predurčený aj na zabezpečenie podpory orgánom štátnej správy pri riešení krízových situácií
nevojenského charakteru.
Ženijný prápor v Seredi má bohatú históriu, ktorá siaha do povojnového obdobia, keď
boli v meste Sereď sústreďované ženijné jednotky, čím sa začala písať novodobá história
ženijného vojska. Ženijný prápor zabezpečoval prípravu, výcvik a nasadenie ženijných
jednotiek do operácií v Iraku a Afganistane, ako aj vysielanie príslušníkov na plnenie ďalších
úloh v medzinárodnom krízovom manažmente. V súčasnosti ženijný prápor zabezpečuje
v súlade s národnými cieľmi prípravu jednotiek do brigádnej a prápornej skupiny, prípravu
a výcvik aktívnych záloh i pravidelných medzinárodných cvičení so zahraničnými partnermi.
V rámci spolupráce s Armádou ČR zabezpečuje prípravu ženijných potápačov, odborníkov
v oblasti EOR a EOD.
Rada konštatovala, že predložený grafický návrh bojovej zástavy je v súlade s čl. 3
smerníc a odporúča návrh realizovať.
Výtvarný návrh je v prílohe č. 4.
ZÁVER
Na základe uvedených záverov z rokovania rady bolo odporučené generálnemu
tajomníkovi služobného úradu MO SR, aby ministrovi obrany SR navrhol:
1. v súlade s čl. 2 ods. 2 smerníc MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike v znení
neskorších predpisov predložiť prezidentovi SR návrh na zapožičanie bojovej zástavy:
a) vojenskému zväzku – protilietadlovej raketovej brigáde Nitra,
b) Vojenskému útvaru 1049 – ženijnému práporu Sereď.
2. v súlade s čl. 11 ods. 2 smerníc Ministerstva obrany SR č. 10/2006 o vojenskej
symbolike v znení neskorších predpisov navrhne ministrovi obrany SR, aby priznal znak:
- Duchovnej službe Ozbrojených síl Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR,
- Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica.

Príloha č. 1

DUCHOVNÁ SLUŽBA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh znaku)

Príloha č. 2

VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
(návrh znaku)

Príloha č. 3

BOJOVÁ ZÁSTAVA PROTILIETADLOVEJ RAKETOVEJ BRIGÁDY NITRA
(grafický návrh)

BOJOVÁ ZÁSTAVA ŽENIJNÉHO PRÁPORU SEREĎ
(grafický návrh)

Príloha č. 4

