SIEDME RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
ZO DŇA 23. NOVEMBRA 2017
Na siedmom riadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli prerokované nasledujúce dokumenty s týmito závermi:
1. grafický návrh na priznanie znaku Národnému centru vojenskej dopravy OS SR;
2. žiadosti riaditeľa Vojenského spravodajstva:
a) grafický návrh štandardy riaditeľa Vojenského spravodajstva,
b) grafický návrh rozlišovacieho znaku (odznaku) vojenskej odbornosti „vojenské spravodajstvo“.
1. návrh veliteľa Národného centra vojenskej dopravy Ozbrojených síl SR na priznanie
znaku bol predložený v súlade s nariadením náčelníka GŠ Ozbrojených síl SR na vykonanie
organizačných zmien v Ozbrojených silách SR (č. p.: NCVD-58-61/2017).
Záver rady:
v grafickom návrhu dochádza len ku zmene názvu v hlave znaku (NÁRODNÉ CENTRUM
VOJENSKEJ DOPRAVY), preto rada odporučila tento priznať.
2. žiadosti riaditeľa VS:
a) grafický návrh štandardy riaditeľa Vojenského spravodajstva.
Riaditeľ VS predložil grafický návrh štandardy (č.: VSF2-78/2017 z 28. augusta 2017).
Záver rady:
žiadosť riaditeľa VS bola predložená v súlade s čl. 1 ods. 5 smernice Ministerstva obrany
SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike a rada odporučila uvedený grafický návrh realizovať.
Popis štandardy:
štandarda je štvorcového tvaru, rozmerov 1000 x 1000 mm. Na lícnej a rubovej strane
v červenom poli uprostred štandardy je umiestnený ministrom obrany SR priznaný znak Vojenského spravodajstva bez zeleného medzikružia s kruhopisom so zlatou bordúrou. Štandarda je
olemovaná bielo-žlto-červenou trikolórou.
b) grafický návrh rozlišovacieho znaku (odznaku) vojenskej odbornosti „vojenské spravodajstvo“.
Záver rady:
žiadosť riaditeľa VS bola predložená v súlade s čl. 12 ods. 3 smernice Ministerstva obrany
SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike a rada odporučila uvedený návrh realizovať.
Popis rozlišovacieho znaku (odznaku):
rozlišovací znak (odznak) má tvar kruhu v troch sústredených kružniciach, okolo malého
kruhu je štylizovaný labyrint, terč a muška strelnej zbrane. Labyrint je hlavným symbolom,
ktorý predstavuje náročnosť a zložitosť plnenia úloh v cudzom a často nepriateľskom prostredí, spôsob práce Vojenského spravodajstva na dosiahnutie cieľa, presnosť a správnosť rozhodovania pri plnení jeho úloh, ale i vojenský charakter spravodajskej služby. Kruh ohraničený
kružnicami predstavuje objekt záujmu, ale i ochrany. Znak (odznak) pre dôstojníkov je z patinovaného zlata, pre poddôstojníkov z patinovaného striebra a pre mužstvo je morený. Rozmer
znaku (odznaku), resp. priemer je 23 mm.
ZÁVER
Rada sa uzniesla, že na základe záverov z rokovania:
1. v súlade s čl. 13 ods. 2 smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike navrhne ministrovi obrany SR, aby priznal znak:
- Národnému centru vojenskej dopravy Ozbrojených síl Slovenskej republiky;

Grafický návrh znaku v prílohe č. 1.
2. odporučí riaditeľovi VS na realizáciu grafický návrh:
a) štandardy riaditeľa Vojenského spravodajstva a konštrukcie jej lícnej a rubovej strany listu
vyobrazených v prílohe č. 2a a 2b.

b) rozlišovacieho znaku (odznaku) pre vojenské spravodajstvo vyobrazeného v prílohe

č. 3.

Príloha č. 1

NÁRODNÉ CENTRUM VOJENSKEJ DOPRAVY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh znaku)

Príloha č. 2a

ŠTANDARDA RIADITEĽA VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA
(grafický návrh)

Lícna (rubová) strana

Príloha č. 2b
KONŠTRUKCIA LISTU ŠTANDARDY
(návrh lícnej a rubovej strany)

Príloha č. 3

ROZLIŠOVACÍ ZNAK (ODZNAK) VOJENSKEJ ODBORNOSTI
„VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO“
(grafický návrh)

zlatistý (pre dôstojníkov)

strieborný (pre poddôstojníkov)

morený (pre mužstvo)

