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50
SMERNICA
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. júla 2017

o vojenskej symbolike
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) v oblasti vojenskej
symboliky ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel smernice

a)
b)
c)
d)

(1) Predmetom tejto smernice je ustanoviť
druhy vojenskej symboliky,
pravidlá tvorby vojenskej symboliky,
postup pri zriaďovaní vojenskej symboliky,
postup pri zapožičiavaní a priznávaní vojenskej symboliky.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(2) Táto smernica je určená pre
organizačné zložky ministerstva, 1)
Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“),
úrad a zariadenie priamo podriadené generálnemu štábu (ďalej len „úrad“),
veliteľstvo pozemných síl,
veliteľstvo vzdušných síl,
zväzok ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „zväzok“),
útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „útvar“),
Vojenskú políciu,
Vojenské spravodajstvo,
právnickú osobu v pôsobnosti ministerstva (ďalej len ,,právnická osoba“).

a)
b)
c)
d)
e)

(3) Na účely tejto smernice vojenské symboly sú:
bojová zástava,
čestný názov,
historický názov,
vojenské vyznamenanie, 2)
štandarda,

) Čl. 2 ods. 1 Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012
z 30. novembra 2012 v znení neskorších predpisov.
2
) § 154 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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insígnie,
odznak, 3)
znak,
medaila, plaketa, osobná pečať.

(4) Náčelníkovi generálneho štábu môže minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“) zriadiť štandardu náčelníka generálneho štábu.
(5) Riaditeľovi Vojenského spravodajstva môže minister zriadiť štandardu riaditeľa Vojenského spravodajstva.
(6) Generálnemu štábu môže minister zriadiť insígnie generálneho štábu.
DRUHÁ ČASŤ
BOJOVÁ ZÁSTAVA
Čl. 2
Zapožičanie bojovej zástavy
(1) Zväzok a útvar môžu mať zapožičanú bojovú zástavu. 4)
(2) Návrh na zapožičanie bojovej zástavy predkladá náčelník generálneho štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku5) predkladá ministrovi. Minister predkladá návrh na zapožičanie bojovej zástavy prezidentovi
Slovenskej republiky.
(3) Súčasťou návrhu podľa odseku 2 je odôvodnenie podania návrhu.
(4) Po organizačných alebo dislokačných zmenách zväzku alebo útvaru môže byť bojová
zástava ponechaná novovytvorenému zväzku a útvaru na základe rozkazu prezidenta Slovenskej
republiky; ak bojová zástava nebola ponechaná novovytvorenému zväzku a útvaru, uloží sa s dokumentáciou uvedenou v čl. 4 vo Vojenskom historickom ústave Bratislava.
Čl. 3
Konštrukcia a popis bojovej zástavy
(1) Bojová zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde; môže byť doplnená o stuhy,
rady a dekorácie. Bojová zástava je zhotovená zo saténovej látky bordovej farby a podšitá podlepovým lisovaným materiálom. Hrúbka podlepového lisovaného materiálu musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy zo zadnej strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.

) Výnos 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.
4
) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
5
) Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku.
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(2) Bojová zástava má tieto rozmery:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

výška
šírka
šírka lemu
dĺžka strapcov
šírka lemu na upnutie na žrď
dĺžka žrde bez korunky
výška korunky
priemer žrde

1 000 mm
1 200 mm
25 mm
75 mm
40 mm
2 200 mm
350 mm
40 mm.

(3) Bojová zástava pre zväzok a útvar vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej
republiky je zhotovená zo saténovej látky bielej farby a podšitá podlepovým lisovaným materiálom.
Hrúbka podlepového lisovaného materiálu musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy zo zadnej
strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.
(4) Lícnu stranu bojovej zástavy tvorí štátny znak Slovenskej republiky vysoký 470 mm
umiestnený v strede poľa bojovej zástavy so strieborným lemom širokým 4 mm. Dolná časť znaku
je od spodného okraja bojovej zástavy vo vzdialenosti 258 mm. Vzdialenosť znaku od horného
okraja bojovej zástavy je 272 mm.
(5) V poli bojovej zástavy je okolo okraja rozmiestnený nápis OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČESŤ A SLÁVA. Nápis začína v ľavom dolnom rohu bojovej zástavy
z čelného pohľadu lipovou ratolesťou s tromi lístkami a slovami OZBROJENÉ SILY. Súbežne
s horným okrajom je nápis SLOVENSKEJ, súbežne s pravým okrajom je nápis REPUBLIKY. Na
spodnom okraji je heslo ČESŤ A SLÁVA. Výška písmen v nápise OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY je 43 mm a v nápise ČESŤ A SLÁVA je výška písmen 60 mm. Všetky obrazce
a nápisy sú vyšité zlatou niťou. Lipové ratolesti sú umiestnené vo všetkých rohoch bojovej zástavy
tak, že najvyšší lístok smeruje do rohu bojovej zástavy. Kresba tkaniva a stopiek listov sú vyšité
čiernou niťou. Vzor lícnej strany bojovej zástavy je uvedený v prílohe č. 1 k tejto smernici.
(6) Zadnú stranu bojovej zástavy tvorí plocha, na ktorej sú rovnako ako na lícnej strane
rozmiestnené v rohoch štyri lipové ratolesti. V hornej polovici súbežne s okrajom je zlatou niťou
vyšitý názov zväzku alebo útvaru, a to spravidla v dvoch, výnimočne v troch riadkoch pod sebou.
Do spodnej polovice plochy bojovej zástavy sa umiestňuje znak zväzku alebo útvaru bez hlavy,
v ktorej je uvedený názov zväzku alebo útvaru.
(7) Strapce sú po troch stranách všité medzi listy bojovej zástavy; sú vyhotovené z umelého
hodvábu s dĺžkou 75 mm a hrúbkou 5 mm v zlatej farbe. Okraje bojovej zástavy sú na lícnej
a zadnej strane lemované 25 mm širokým zlatým lemom.
(8) Stuha bielej farby je určená na umiestnenie čestného názvu alebo historického názvu.
Stuha bordovej farby je určená na umiestnenie zmeny názvu a čísla zväzku alebo útvaru. Stuhy na
bojovú zástavu pripevňuje prezident Slovenskej republiky. Stuhy, ktoré zväzkom a útvarom venujú
orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy alebo iné subjekty, pripevňuje na bojovú zástavu
ich predstaviteľ.
(9) Text na stuhe je vyšitý zlatou niťou, na začiatku a na konci stuhy sú vyšité lipové ratolesti s tromi listami. Obvod stuhy je obšitý žltou niťou a na konci je stuha ukončená žltými strapcami
nití s dĺžkou 75 mm. Na začiatku stuhy sú našité žlté šnúrky určené na pripevnenie stuhy
k žrdi.
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(10) Stuha má tieto rozmery:
a) šírka
b) dĺžka
c) dĺžka strapcov

120 mm
1 200 mm
75 mm.

(11) Rady a dekorácie sa pripínajú v skutočnej podobe na lícnu stranu bojovej zástavy.
Hierarchicky najvyššie rady a dekorácie sa pripínajú ako prvé v poradí v ľavom hornom rohu vo
vzdialenosti 200 mm od žrde a 150 mm od horného okraja listu na bojovej zástave. Ďalšie rady
a dekorácie sa pripínajú v hierarchickom poradí vpravo smerom k vonkajšiemu okraju bojovej zástavy.
(12) Žrď je zhotovená z dreva moreného nahnedo; je zložená z dvoch častí, ktoré sú spojené
skrutkami a kovaním. Kovanie je z mosadze a tvorí ho
a) hrot bojovej zástavy so skrutkovým zapustením v dĺžke 50 mm,
b) päta korunky,
c) základňa korunky,
d) skrutky a objímka, ktoré spájajú obe časti žrde do jedného celku,
e) päta žrde.
(13) Konštrukcia žrde a jej kovania je uvedená v prílohe č. 2 k tejto smernici.
Príslušenstvo bojovej zástavy
Čl. 4
Príslušenstvo bojovej zástavy je
a) kmeňová kniha bojovej zástavy,
b) ochranný obal bojovej zástavy.
Čl. 5

a)
b)
c)
d)

(1) Kmeňová kniha bojovej zástavy sa skladá z týchto častí:
obal,
časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky a Záznam o použití bojovej zástavy č. 1,
časť 2 Záznamy,
časť 3 Prílohy.

(2) Obal je určený na uloženie Dekrétu prezidenta Slovenskej republiky, Záznamu o použití
bojovej zástavy č. 1, Záznamov a Príloh. Obal je zhotovený z lepenkových dosiek potiahnutých
koženkou krémovej farby s ochrannými záložkami. Na obale je štátny znak Slovenskej republiky a
nápis zlatým písmom:
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Vložené: časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky
časť 2 Záznamy
časť 3 Prílohy
Evidenčné číslo MO SR.
(3) Evidenčné číslo prideľuje Vojenský historický ústav Bratislava. Evidenčné číslo je
umiestnené v dolnej časti obalu a na doskách uložených častí.

Čiastka 52

Strana 6

(4) Časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky je venovací dokument a je hlavnou časťou kmeňovej knihy bojovej zástavy; je vytlačený na ručne vyrobenom papieri a vložený do dosiek
formátu A4. Dosky sú potiahnuté koženkou krémovej farby. Na ich titulnej strane je štátny znak
Slovenskej republiky a nápis zlatým písmom:
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Časť 1. Dekrét prezidenta Slovenskej republiky.
(5) Časť 1 Záznam o použití bojovej zástavy č. 1 je evidovaná kniha formátu A4 v lepenkových doskách potiahnutých koženkou krémovej farby. Na titulnej strane je štátny znak Slovenskej
republiky a nápis zlatým písmom:
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Záznam o použití bojovej zástavy č. 1.
(6) Do záznamu o použití bojovej zástavy č. 1 sa zapisujú údaje o použití bojovej zástavy
(napríklad dátum, príležitosť, zloženie stráže). Keď sa popíše záznam o použití bojovej zástavy
č. 1, pokračuje sa zapisovaním údajov na zázname o použití bojovej zástavy č. 2. Záznam o použití
bojovej zástavy č. 1, ako aj všetky popísané dokumenty týkajúce sa bojovej zástavy odosiela zväzok
a útvar na uloženie Vojenskému historickému ústavu Bratislava.
(7) Časť 2 Záznamy je evidovaná kniha formátu A4 v lepenkových doskách potiahnutých
koženkou krémovej farby. Na titulnej strane je štátny znak Slovenskej republiky a nápis zlatým
písmom:
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Časť 2. Záznamy.
(8) Do záznamov sa zapisujú dôležité údaje, napríklad zmeny v názve a číslovaní zväzku
alebo útvaru.
(9) Časť 3 Prílohy je určená na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú bojovej zástavy. Prílohy sú lepenkové dosky formátu A4 s ochrannými záložkami potiahnuté koženkou krémovej farby.
Na titulnej strane je štátny znak Slovenskej republiky a nápis zlatým písmom:
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Časť 3. Prílohy.
(10) Do príloh sa vkladajú dekréty o zmene názvu a čísla zväzku alebo útvaru, ako aj rozkazy o udelení radov a dekorácií.
Čl. 6
Ochranný obal bojovej zástavy je zhotovený z nepremokavého plátna kaki farby s dĺžkou
približne 1 250 mm tak, aby bezpečne ukryl celú látkovú časť bojovej zástavy. Ostatné časti bojovej
zástavy sa ukladajú mimo tohto ochranného obalu.

TRETIA ČASŤ
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ČESTNÝ NÁZOV A HISTORICKÝ NÁZOV
Čl. 7
Zapožičanie čestného názvu a historického názvu

(1) Zväzok a útvar môžu mať zapožičaný čestný názov a historický názov. 6) Minister predkladá návrh na zapožičanie čestného názvu a historického názvu prezidentovi Slovenskej republiky.
(2) Čestný názov a historický názov možno zapožičať naraz alebo postupne a v ľubovoľnom poradí. Zväzok a útvar môžu mať len jeden čestný názov a jeden historický názov.
(3) Čestný názov a historický názov rovnakého alebo podobného znenia nemožno zapožičať viacerým zväzkom a útvarom.
Čl. 8
Čestný názov
(1) Čestný názov je ocenením zväzku a útvaru za dosiahnutie výborných výsledkov, za
zodpovedné plnenie úloh a za vzorné reprezentovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej
len ,,ozbrojené sily“) doma aj v zahraničí. Čestný názov vyjadruje spätosť zväzku alebo útvaru
s významnou udalosťou, obdobím alebo osobnosťou v dejinách Slovenskej republiky.
(2) Návrh na zapožičanie čestného názvu predkladá nadriadený veliteľa zväzku alebo
útvaru prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu
ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.
(3) Súčasťou návrhu podľa odseku 2 je odôvodnenie podania návrhu.
(4) Pri zmene názvu alebo čísla zväzku a útvaru môže nadriadený veliteľa zväzku alebo
útvaru predložiť návrh na zapožičanie pôvodného alebo nového čestného názvu podľa odsekov 2 a 3.
Čl. 9
Historický názov
(1) Historický názov vyjadruje historickú spätosť zväzku a útvaru so zväzkami a útvarmi,
ku ktorým sa hlási pri rozvíjaní ich tradícií. Historický názov môže vyjadrovať aj vzťah k názvu
obce (mesta) a regiónu, v ktorých zväzok a útvar vznikol po 1. januári 1993.
(2) Návrh na zapožičanie historického názvu predkladá veliteľ zväzku alebo útvaru prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo,
ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.

(3) Návrh podľa odseku 2 obsahuje najmä:
a) odôvodnenie podania návrhu,
) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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b) stanovisko príslušného orgánu územnej samosprávy, ak návrh obsahuje názov obce (mesta) alebo
regiónu, v ktorých zväzok alebo útvar vznikol.
(4) Pri zmene názvu alebo čísla zväzku a útvaru môže veliteľ zväzku alebo útvaru predložiť
návrh na zapožičanie pôvodného alebo nového historického názvu podľa odsekov 2 a 3.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOJENSKÉ VYZNAMENANIA
Čl. 10
Popis vojenských vyznamenaní
(1) Vojenská medaila je vojenské vyznamenanie v podobe kovového modulu zaveseného
na textilnej stuhe. Je dvojstranná, má tvar kruhu, prípadne oválu. Lícna strana vojenskej medaily
obsahuje rôzne znamenia, výjavy, portréty, znaky, prípadne nápisy alebo letopočty. Zadná strana
vojenskej medaily obsahuje znak ministerstva, generálneho štábu alebo ozbrojených síl s nápisom
a plochu pre identifikačné číslo.
(2) Vojenský kríž je vojenské vyznamenanie v podobe kovového modulu zaveseného na
textilnej stuhe. Je dvojstranný a má tvar kríža. Lícna strana vojenského kríža obsahuje rôzne znamenia, výjavy, portréty, znaky, prípadne nápisy alebo letopočty. Zadná strana vojenského kríža obsahuje znak ministerstva, generálneho štábu alebo ozbrojených síl s nápisom a plochu pre identifikačné číslo.
(3) Vojenský odznak je jednostranný a má tvar kruhu alebo oválu. Je vyhotovený z kovového materiálu. Lícna strana vojenského odznaku obsahuje rôzne znamenia, výjavy, portréty, znaky,
prípadne nápisy alebo letopočty. Zadná strana vojenského odznaku je plocha pre identifikačné číslo
a pripínací mechanizmus.
(4) Súčasťou vojenskej medaily a vojenského kríža je prevlečná stuha z moaré hodvábu.
Spojenie tela vojenskej medaily alebo vojenského kríža a prevlečnej stuhy zabezpečuje kovový závesný krúžok alebo iný záves rôzne zdobený. Na rube prevlečnej stuhy je v jej hornej časti vodorovne prišitý ihlicový pripínací mechanizmus. Súčasťou vojenskej medaily a vojenského kríža je
stužka pre vojenské osoby a rozeta pre civilné osoby.
(5) Stužka vojenskej medaily a vojenského kríža je totožná s farbou a farebnou kombináciou prevlečnej stuhy. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, ktorá má na zadnej strane pripínací
ihlicový mechanizmus.
(6) Rozeta má tvar kruhu s farebnou kombináciou prevlečnej stuhy. Rozeta je vystužená
a napnutá na kruhovej lište, ktorá má na zadnej strane neihlicový pripínací mechanizmus. Rozeta sa
nosí na ľavej strane civilného odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie vojenskej medaily alebo
vojenského kríža; ak má civilný odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
(7) Vojenská medaila a vojenský kríž majú tieto rozmery:
a) priemer od 30 do 40 mm,
b) maximálna hrúbka 3 mm,
c) šírka prevlečnej stuhy maximálne do 38 mm,
d) dĺžka prevlečnej stuhy maximálne do 65 mm,
e) priemer rozety 3 – 5 mm,
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f) výška rozety maximálne do 5 mm,
g) šírka stužky zodpovedá šírke prevlečnej stuhy,
h) dĺžka stužky maximálne do 11 mm.
(8) Vojenský odznak má tieto rozmery:
a) priemer od 40 mm do 50 mm (miniatúry do 15 mm),
b) maximálna hrúbka 3 mm.
Čl. 11
Postup pri návrhoch na zriadenie vojenského vyznamenania
(1) Návrh na grafické vyobrazenie vojenského vyznamenania predkladá organizačná
zložka ministerstva, generálny štáb, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba
generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú
symboliku zašle späť so stanoviskom.
(2) Návrh podľa odseku 1 obsahuje najmä:
a) odôvodnenie podania návrhu,
b) dva grafické návrhy vojenského vyznamenania vrátane ich opisu.
PIATA ČASŤ
ODZNAK
Čl. 12
Postup pri návrhoch na zriadenie odznaku
(1) Odznak je malý kovový, viditeľne nositeľný symbol, ktorý nepatrí do skupiny vojenských vyznamenaní.
(2) Návrh na grafické vyobrazenie odznaku predkladá organizačná zložka ministerstva,
Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba generálnemu tajomníkovi služobného
úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.
(3) Návrh na grafické vyobrazenie odznaku predkladá generálny štáb, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a útvar prostredníctvom náčelníka generálneho štábu
generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú
symboliku predkladá ministrovi.
(4) Návrh podľa odseku 2 obsahuje najmä:
a) odôvodnenie podania návrhu,
b) tri rôzne grafické návrhy odznaku vrátane ich opisu.

ŠIESTA ČASŤ
ZNAK
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Čl. 13
Priznanie znaku

(1) Minister môže priznať znak ministerstvu, generálnemu štábu, náčelníkovi generálneho
štábu, hlavnému poddôstojníkovi ozbrojených síl, úradu, veliteľstvu pozemných síl, veliteľstvu
vzdušných síl, zväzku, útvaru, ozbrojeným silám, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu
a právnickej osobe.
(2) Návrh na priznanie znaku predkladá organizačná zložka ministerstva, Vojenská polícia,
Vojenské spravodajstvo a právnická osoba generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.
(3) Návrh na priznanie znaku predkladá generálny štáb, náčelník generálneho štábu, hlavný
poddôstojník ozbrojených síl, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a
útvar prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.
(4) Návrh podľa odsekov 2 a 3 obsahuje najmä:
a) odôvodnenie podania návrhu,
b) tri rôzne grafické návrhy znaku vrátane ich opisu.
(5) Návrh znaku obsahuje najmä:
a) názov a symbol vyjadrujúci príslušnosť k ministerstvu, generálnemu štábu, úradu, veliteľstvu
pozemných síl, veliteľstvu vzdušných síl, zväzku, útvaru, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a právnickej osobe; názov môže byť uvedený v skratke,
b) názov obce (mesta), v ktorom sú úrad, zväzok a útvar dislokované.
(6) Po organizačných zmenách ministerstva, generálneho štábu, úradu, veliteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl, zväzku, útvaru, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a
právnickej osoby sa priznaný znak nepoužíva. O priznanie nového znaku možno požiadať podľa
odsekov 2 a 3.
Čl. 14
Požiadavky na tvorbu znaku
(1) Pri tvorbe znaku sa používa
a) štít v tvare kruhu pre ministerstvo, generálny štáb, náčelníka generálneho štábu, hlavného poddôstojníka ozbrojených síl, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo,
b) gotický štít pre veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, útvar,
c) štít v tvare oválu pre úrad, právnickú osobu.
(2) Veliteľstvo pozemných síl, zväzky a útvary pozemných síl používajú na štíte zelenú
farbu. Veliteľstvo vzdušných síl, zväzky a útvary vzdušných síl používajú na štíte modrú farbu.
Ministerstvo, generálny štáb, náčelník generálneho štábu, hlavný poddôstojník ozbrojených síl,
úrad, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba používajú na štíte niektorú
z heraldických farieb (červená, modrá, čierna a zelená) podľa vlastného výberu.

(3) Ak sa používa gotický delený štít, tak sa v jeho dolnej časti použije farba obce
(mesta).
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(4) Na gotickom štíte a štíte v tvare oválu sa nepoužíva štátny znak Slovenskej republiky.
(5) Štátny znak Slovenskej republiky možno použiť pri znaku ministerstva, generálneho
štábu a ozbrojených síl. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v strede znaku.
(6) Začleniť časť erbu obce (mesta) do znaku možno len so súhlasom orgánu územnej samosprávy; v takomto prípade sú pri delených alebo štiepených štítoch symboly obce (mesta)
umiestnené v dolnej časti znaku a vojenské symboly sú umiestnené nad nimi.
(7) V znaku sa neumiestňuje text. Nápis, v ktorom je uvedená dislokácia a názov nositeľa
znaku, je v slovenskom jazyku a umiestňuje sa v hlave znaku a v poli rovnakej farby ako pole štítu.
Na štíte v tvare kruhu alebo oválu sa nápis umiestňuje do medzikružia po obvode znaku.
(8) V hlave znaku alebo v medzikruží znaku možno pre jednotky vysielané na plnenie úloh
mimo územia Slovenskej republiky7) použiť text aj v anglickom jazyku.
Čl. 15
Heraldické pravidlá tvorby znaku
(1) V znaku možno použiť heraldické farby a heraldické kovy (zlato a striebro), ktoré
možno nahradiť žltou a bielou farbou.
(2) V znaku sa nanáša kov na farbu alebo farba na kov.
(3) Znak má mať čo najmenej figúr, heraldických znamení a heraldických farieb. Vzorový
znak má jednu figúru alebo jedno heraldické znamenie, jednu heraldickú farbu a jeden heraldický
kov.
(4) Figúry a heraldické znamenia sú štylizované, nie realistické. Sú zobrazené plošne, bez
tieňovania a zdobenia. Sú vyobrazené tak, aby boli zrozumiteľné aj bez slovného vysvetlenia.
(5) Figúry a heraldické znamenia v znaku sa kreslia v zhode s heraldickou konvenciou
(napríklad orol má roztiahnuté krídla, lev vykračuje pravou nohou, ruža má päť lupeňov, ľalia má
podobu troch prstencov obopätých lupeňov).
(6) Figúry a heraldické znamenia sa nedotýkajú okraja štítu, ale môžu z okraja štítu vyrastať; zároveň majú byť čo najväčšie a majú vypĺňať celé pole štítu.
Čl. 16
Používanie znaku
Ministerstvo, generálny štáb, náčelník generálneho štábu, hlavný poddôstojník ozbrojených
síl, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, útvar, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba môžu znak používať na
a) bojovej a dopravnej technike,
b) obaloch kroník, pamätných kníh, dokumentoch, písomnostiach.

) § 77 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Čl. 17
Medaila, plaketa a osobná pečať

(1) Medaila je jednostranná alebo obojstranná, nie je nositeľná na vojenskej rovnošate (civilnom odeve) a má tvar kruhu alebo oválu. Lícna strana medaily spravidla obsahuje priznaný znak
a rubová strana môže obsahovať zapožičaný čestný alebo historický názov.
(2) Plaketa je jednostranná, nie je nositeľná na vojenskej rovnošate (civilnom odeve) a má
tvar štvorca alebo obdĺžnika. Je vyhotovená z kovového materiálu, plastu alebo zo skla. Lícna strana
plakety obsahuje priznaný znak, zapožičaný čestný názov alebo historický názov.
(3) Osobná pečať je jednostranná alebo obojstranná, nie je nositeľná na vojenskej rovnošate
(civilnom odeve) a má tvar okrúhlej medaily s priemerom 40 – 50 mm; predstavuje osobný znak
ministra a riadiaceho funkcionára subjektu uvedeného v čl. 1 ods. 2 písm. b) až j) a hlavného poddôstojníka ozbrojených síl na svoju prezentáciu. Osobnú pečať možno zhotoviť na základe grafických návrhov, ktoré neposudzuje Rada pre vojenskú symboliku.
(4) Medailu a plaketu možno zhotoviť pre ministerstvo, generálny štáb, náčelníka generálneho štábu, hlavného poddôstojníka ozbrojených síl, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo
vzdušných síl, zväzok, útvar, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo a právnickú osobu, ktorým
bol priznaný znak.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 18
(1) Hospodárska správa po zriadení vojenského vyznamenania zasiela dva kusy vojenského
vyznamenania spolu s dokladom o udelení vojenského vyznamenania Vojenskému historickému
ústavu Bratislava na uloženie do múzejných zbierok.
(2) Organizačná zložka ministerstva, generálny štáb, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, útvar, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba,
ktorým bol priznaný znak, zasielajú dva kusy rukávových znakov a dva kusy odznakov8) Vojenskému historickému ústavu Bratislava na uloženie do múzejných zbierok.
Čl. 19
Evidencia vojenských symbolov
(1) Evidenciu zapožičaných bojových zástav, čestných názvov, historických názvov a priznaných znakov za generálny štáb, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a útvar vedie generálny štáb.
(2) Evidenciu priznaných znakov za ministerstvo, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo a právnickú osobu vedie Vojenský historický ústav Bratislava.

ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
) Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL.
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Čl. 20
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 o vojenskej symbolike,
2. smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú
smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006,
3. smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006.
Čl. 21
Účinnosť
Táto smernica nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva obrany
Slovenskej republiky.

Peter G A J D O Š , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
Č. VHÚ-29-53/2017
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Príloha č. 1
k smernici Ministerstva obrany
Slovenskej republiky č. 50/2017
VZOR LÍCNEJ STRANY BOJOVEJ ZÁSTAVY
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Príloha č. 2
k smernici Ministerstva obrany
Slovenskej republiky č. 50/2017

KONŠTRUKCIA ŽRDE A JEJ KOVANIA
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