
 
 

MIMORIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU 
KONANÉ DŇA 31. JANUÁRA 2019 

 
Rada pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) na mimoriadnom zasadaní dňa 31. januára 2019 
prerokovala a posúdila nasledujúce materiály: 

1. Grafické návrhy vojenského vyznamenania Pamätnej medaily k 25. výročiu vzniku 
Vojenského spravodajstva. 

2. Grafické návrhy vojenského vyznamenania Pamätnej medaily Vojenského historického 
ústavu. 

ZÁVER RADY 
1. V súlade s ods. 1 a 2 čl. 11 smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej 

symbolike v znení neskorších predpisov rada posúdila 2 grafické návrhy na zriadenie pamätnej 
medaily Vojenského spravodajstva a dospela k nasledujúcemu záveru: 

Averz – pamätná medaila má kruhový tvar, dominantnú časť vypĺňa v plastickej forme 
zobrazený štylizovaný znak Vojenského spravodajstva. Stredom medaily prechádza vertikálny,    
12 mm široký, zeleným transparentným smaltom vyplnený pás, zakončený nad spodnou stranou 
kruhopisu. V hornej časti pásu pod závesom je zobrazená štylizovaná číslica 25. Po obvode 
medaily je  4 mm široký kruhopis, horizontálne v strede po oboch stranách sú umiestnené  
hviezdy.  V  jeho  spodnej  časti  je  text  VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO a v hornej ľavej časti 
je umiestnený rok 1994,  a v pravej časti rok 2019. Kruhopis je v prevedení patinovaný kov. 

Reverz – tvorí  ho  v strede  plochy  umiestnený znak Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky a text v kruhopise MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti 
je miesto na matričné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký      
1 mm. 

Stuha – je zeleno-bielo-zelenej farby, šírka jednotlivých pruhov je 14-10-14 mm. Stuha je 
široká 38 mm a dlhá 62 mm. 

Stužka – má rovnaké usporiadanie farieb ako stuha; je široká 38 mm a dlhá 11 mm.  
Rozeta – zodpovedá farebnej kombinácii prevlečnej stuhy, jej priemer a výška je 5 mm. 
Priemer obojstrannej pamätnej medaily je 38 mm. Pamätná medaila je vyrobená z kovu 

bielej farby s patinou. 
Grafický návrh Pamätnej medaily k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva je 

v prílohe č. 1.  
 
2. V súlade s ods. 1 a 2 čl. 11 smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej 

symbolike v znení neskorších predpisov rada posúdila 3 grafické návrhy na zriadenie Pamätnej 
medaily VHÚ a dospela k nasledujúcemu záveru: 

Averz – hlavným motívom medaily je zvitok prevýšený skríženým mečom a brkom, ktorý 
vyjadruje charakter a poslanie Vojenského historického ústavu a jeho organizačných zložiek: 
Odboru vojenskohistorických výskumov (OVHV), Vojenského historického archívu (VHA) 
a Vojenského historického múzea (VHM). Uvedený motív je umiestnený v mierne nahor 
posunutej kružnici. V spodnej časti kruhového poľa medaily je štátny znak vo farbe kovu, po 
stranách s nahor sa vinúcou lipovou ratolesťou. V hornej časti kruhopis VOJENSKÝ HISTORICKÝ 
ÚSTAV. 

Reverz – latinský nápis COGNITIO HISTORIAE FONS SAPIENTIAE, čo v preklade 
v slovenskom jazyku znamená POZNANIE MINULOSTI JE PRAMEŇOM MÚDROSTI. Toto heslo 
najvýstižnejšie vyjadruje poslanie a činnosť Vojenského historického ústavu a jeho jednotlivých 
organizačných zložiek: OVHV, VHA a VHM.  V spodnej časti je miesto na matričné číslo. 

Stuha – žlto-bielo-modro-bielo-sivo-bielo-červeno-bielo-sivo-bielo-modro-bielo-žltá. Šírka 
jednotlivých pásikov 8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-8 mm. Stuha je široká 38 mm a dlhá 62 mm. 

Stužka má rovnaké usporiadanie farieb ako stuha; je široká 38 mm a dlhá 11 mm. 



 

 
Rozeta – zodpovedá farebnej kombinácii prevlečnej stuhy, jej priemer je 10 mm a výška je 

5 mm. 
Priemer obojstrannej pamätnej medaily je 36 mm. Pamätná medaila je vyrobená z kovu 
bronzovej farby s patinou.   
Grafický návrh Pamätnej medaily Vojenského historického ústavu je v prílohe č. 2.   
 
                                                                                          

                                                                                                                                 Príloha č. 1 

Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva 
(návrh) 

 
 

 
                                                   averz                                                                  reverz 

 

 
 
 

 
 



 

 
Príloha č. 2 

Pamätná medaila Vojenského historického ústavu 
(návrh) 

 
 

 
 
                                                                    averz                                                reverz 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


