
 

 
MIMORIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU 

ZO DŇA 2. MÁJA 2018 
 
Na mimoriadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli preroko-

vané a posúdené nasledujúce dokumenty s týmito závermi: 

1. návrh riaditeľa Vojenskej polície na legislatívnu zmenu smernice MO SR č. 50/2017 
o vojenskej symbolike týkajúcej sa ustanovenia o možnosti zriadiť ministrom obrany SR štan-
dardu riaditeľovi Vojenskej polície;  

2. návrh na priznanie znaku Vojenskému útvaru  1043 – Základni nepotrebného majetku 
Nemecká; 

3. stanoviska rady k listinám (dekrétom) k udeľovaným vojenským (rezortným) vyzna-
menaniam. 

 
ZÁVERY RADY: 
1. prerokovanie návrhu riaditeľa Vojenskej polície na legislatívnu zmenu smernice MO SR 

č. 50/2017 o vojenskej symbolike (ďalej len „smernica o vojenskej symbolike“) týkajúcej 
sa možnosti zriadiť ministrom obrany SR štandardu riaditeľovi Vojenskej polície. 

Rada konštatovala, že právna norma pre oblasť vojenskej symboliky (smernica o vojen-
skej symbolike), platná od júna 2017, bola  vypracovaná na základe dlhodobého zovšeobecne-
nia skúseností a vecného posúdenia jednotlivých druhov vojenskej symboliky. Čiže ustanovenia 
určujúce jej pravidlá tvorby a výberu, ako aj postupy pri jej zriaďovaní, zapožičiavaní, udeľo-
vaní a priznávaní vychádzajú z vecne stanovených zásad. 

V prvej polovici roka 2017 Vojenský historický ústav, ako hlavný  garant  rozvoja  vojen-
skej  symboliky  a gestor  uvedenej smernice o vojenskej  symbolike v spolupráci s radou,  ako  
odborným  poradným orgánom ministra obrany SR, vecne posúdili jednotlivé druhy vojenskej 
symboliky.  Mimoriadna  pozornosť  bola  venovaná posudzovaniu hlavných symbolov, okrem 
iného aj štandárd, čo si vyžadovalo zvážiť osobité postavenie funkcionára, ktorého má prezen-
tovať. Rada, okrem iného, k uvedenému konštatovala, že riaditeľ Vojenskej polície nemal 
v mesiaci máj 2017 v rámci pripomienkového konania k návrhu uvedenej smernice o vojenskej 
symbolike  žiadne  pripomienky.   

Na základe uvedeného Rada pre vojenskú symboliku prijala záver, že neodporúča nove-
lizáciu smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike.  

Riaditeľ Vojenskej polícii bol o záveroch rady informovaný, pretože na zasadaní bol prí-
tomný zástupca riaditeľstva Vojenskej polície. Súčasne mu bolo stanovisko zaslané aj v písom-
nej forme.  
 

2.  posúdenie žiadosti na priznanie znaku Základni nepotrebného majetku Nemecká uve-
dené pod č.: ÚCLaSMŠ-58-87/2018 z 20. marca 2018. Rada schválila nasledujúci návrh znaku:  

Gotický štít s čiernou bordúrou je ľavo-šikmo delený, v pravej hornej zelenej ploche je 
umiestnené štylizované veľké písmeno „L“ zlatej (žltej) farby – označenie logistiky Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky a v ľavej dolnej časti na bielej ploche je umiestnený symbol z erbu 
obce Nemecká.  

V hlave znaku v zelenom poli veľkými písmenami v bielej farbe je umiestnený text – v skratke 
názov vojenského útvaru – ZNM a miesto jeho dislokácie NEMECKÁ.  

 
3. stanovisko rady k  listinám (dekrétom) k udeľovaným vojenským (rezortným) vyzna-

menaniam. 

 



 
Štátne a rezortné vyznamenania rovnako ako vyznamenania iných zriaďovateľov sa zá-

sadne udeľujú spolu s listinou potvrdzujúcou uvedený právny akt – dekrétom. Aby bola listina 
(dekrét) právoplatná, musí byť spečatená (opatrená pečaťou alebo odtlačkom úradnej pe-
čiatky) a vlastnoručne podpísaná (signovaná) zriaďovateľom, resp. funkcionárom, ktorý vyzna-
menania udeľuje alebo inou ním splnomocnenou osobou. Uvedená prax sa už od obdobia stre-
doveku zaužívala vo všetkých krajinách sveta. Vojenské vyznamenania sa pritom bez výnimky 
vždy udeľovali spolu so spečateným a vlastnoručne podpísaným dekrétom (často vo forme 
náhradných strojopisných alebo rukopisných dekrétov) aj na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny. 
Listiny (dekréty) k vojenským (rezortným) vyznamenaniam v súčasnosti nesú iba vytlačené 
meno funkcionára, ktorý vyznamenanie udeľuje spolu so skratkou „v. r." (vlastnou rukou), ale 
nie sú vlastnoručne podpísané, a teda nie sú právoplatné. 

Keďže listiny (dekréty) o udelení vyznamenaní sú písomnými svedectvami úradného cha-
rakteru, sú postavené na úroveň školských,  univerzitných  alebo  iných  akademických  diplo-
mov, rodných, sobášnych alebo úmrtných listov, výpisov z obchodného registra alebo iných 
registrov, notárskych listín a notárskych osvedčení podpisov a podobných  svedectiev  vyda-
ných  verejnými inštitúciami. Všetky uvedené písomnosti sú  verejnými  listinami,  pričom za 
verejnú listinu sa považuje listina,  na ktorej  je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu 
alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. V prípade absencie základných formálnych nále-
žitostí (v tomto prípade vlastnoručného podpisu) sú iba bezcennými písomnosťami nespôsobi-
lými na právne účely. 

 
ZÁVER 
Na základe uvedených dôvodov rada odporúča, aby boli prijaté nasledovné opatrenia:   
1. z listín (dekrétov) vypustiť skratku „v. r." a listiny (dekréty) podpisovať vlastnoručne; 
2. zvážiť možnosť delegovania právomoci a v prípade potreby dať právo podpisovať lis-

tiny (dekréty) funkcionárom na nižších stupňoch riadenia, v takých prípadoch bude na listine 
(dekréte) uvedené meno funkcionára, ktorý vyznamenanie udeľuje a pred podpisom splno-
mocnenej osoby bude uvedená skratka "v. z." (v zastúpení); 

3. z dôvodu zvýšenia ochrany dekrétov pred pozmenením alebo napodobnením nahradiť 
odtlačok gumennej úradnej pečiatky tzv. suchou pečaťou, ktorá je nezmeniteľná a nereprodu-
kovateľná. 
      

Rada odporúča: 
 1. v súlade s čl. 13 ods. 1 smernice MO SR č. 50/2017  o vojenskej symbolike odporúča 

ministrovi obrany SR priznať znak Základni nepotrebného majetku Nemecká. 
Grafický návrh znaku je v prílohe č. 1. 
 
2. predložiť z úrovne generálneho tajomníka služobného úradu MO SR informačnú správu 

ministrovi obrany SR, v ktorej mu navrhnúť zmeny týkajúce sa listín (dekrétov) k ude-ľovaniu 
vojenských (rezortných) vyznamenaní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 

 
 
 

Základňa nepotrebného majetku Nemecká 
(návrh znaku) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


