DODATOK
K ZÁVEROM ŠIESTEHO ZASADANIA RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
(24. augusta 2017)
Odôvodnenie:
na základe záverov zo šiesteho riadneho zasadania Rady pre vojenskú symboliku
dňa 20. júna 2017 bol spracovaný návrh nariadenia ministra obrany SR o priznaní znaku,
a to: Duchovnej službe Ozbrojených síl SR a Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica.
V rámci pripomienkovania bola zaslané zásadná pripomienka, že Duchovná služba
Ozbrojených síl SR nie je organizačnou štruktúrou Ozbrojených síl SR. Organizačnou
štruktúrou Ordinariátu Ozbrojených síl Ozbrojených zborov SR pre Ozbrojené sily SR je
Vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl SR. Z uvedeného dôvodu vo výtvarnou návrhu znaku
musí byť uvedené Vikariát Ordinariátu OS SR, a to v tvare oválu (v súlade s čl. 14 ods. 1
písm. c) smernice MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike).
Podľa stanoviska Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej
správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len ÚPROŠ“) pod č.: ÚPROŠ-4452/2017-OdTŠVP) zo dňa 16. augusta 2017 Vikariát Ordinariáru OS SR a Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica tvoria svoj znak v tvare oválu (čl. 14 ods. 1 písm. c)
citovanej smernice).
Na základe uvedeného predkladatelia (Vikariát Ordinariátu OS SR a VŠC Dukla Banská Bystrica prepracovali návrhy znakov podľa požiadaviek ÚPROŠ na ovál.
Elektronickou poštou dňa 24. augusta 2017 boli členovia rady požiadaní o stanovisko. Z celkového počtu 14 členov rady 8 sa vyjadrilo, že odporúčajú uvedené znaky
v ovále.
Grafické návrhy znakov s popisom sú v prílohe č. 1 a 2.

Príloha č. 1
VIKARIÁT ORDINARIÁTU OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh znaku)

Znak má tvar oválu; v modrom poli sú umiestnené tri zlaté skrížené šípy prekryté strieborným dvojkrížom. V olemovanom medzikruží striebornej farby je v hornej časti veľkými
písmenami striebornej farby umiestnený názov zariadenia priamo podriadeného Generálnemu štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky VIKARIÁT ORDINARIÁTU OS SR a v
spodnej časti veľkými písmenami striebornej farby text označujúci formu pastoračnej činnosti DUCHOVNÁ SLUŽBA OS SR oddelený dvomi striebornými gréckymi tlapovitými
krížmi.

Príloha č. 2
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
(návrh znaku)
Znak má tvar oválu; v zlatom poli sú umiestnené tri otvorené siluety olympijských
kruhov, v ktorých je umiestnený názov štátnej rozpočtovej organizácie DUKLA.
V olemovanom medzikruží zlatej farby je v hornej časti veľkými písmenami bordovej
farby umiestnený názov zariadenia priamo podriadeného Ministerstvu obrany Slovenskej
republiky VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM a v spodnej časti veľkými písmenami bordovej
farby je mesto BANSKÁ BYSTRICA, v ktorom je umiestnené, oddelený dvomi bordovými
hviezdami.

