
 

 

SEDEMNÁSTE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU 
KONANÉ DŇA  9. JÚNA 2022 

 
Rada pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) na 17. riadnom zasadaní dňa 9. júna 
2022 prerokovala nasledujúce návrhy: 

1. Posúdenie výtvarných návrhov znakov vojenských veliteľstiev, útvarov a 
zariadení: 
a) Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
b) 51. výcviková základňa Žilina 
c) 91. ženijný pluk Sereď 

2. Posúdenie grafických návrhov vojenských vyznamenaní: 
a) Pamätná medaila Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 
b) Pamätná medaila k 50. výročiu založenia vojenského vysokého školstva na Liptove 
c) Pamätná medaila k 30. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 
1. Posúdenie výtvarných návrhov znakov 

a) Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
- na základe vykonaných reorganizačných zmien v Ozbrojených silách SR (ďalej 

len „OS SR“) dňom 1. júla 2022 vzniká Veliteľstvo vojenského zdravotníctva OS SR.  
Vzhľadom na to, že ide len o zmenu textu  (názvu) v hlave znaku,  rada odporúča 

na priznanie znak s nasledujúcim popisom: 
znak má tvar gotického štítu so striebornou (bielou) bordúrou, ktorá má tenkú  

čiernu  obrysovú  linkou. Na červenej  ploche  štítu je položený strieborný (biely) grécky  
kríž, v ktorom  je sklonený strieborný (biely) meč ovinutý zlatým (žltým) hadom. Tento 
prvok vznikol transformáciou zo starého motívu „Eskulapovej lekárskej palice“, čo 
v tomto prípade symbolizuje vojenské zdravotníctvo.  

V hlave štítu je v červenom štítku  strieborným  (bielym)  majuskulným písmom 
uvedený v troch riadkoch text, v prvom riadku – VELITEĽSTVO, v druhom – 
VOJENSKÉHO a v treťom – ZDRAVOTNÍCTVA. 

Výtvarný návrh znaku Veliteľstva vojenského zdravotníctva OS SR je v prílohe č. 1.   
 

b) 51. výcviková základňa Žilina, 
rada posúdila žiadosť na priznanie znaku 51. výcvikovej základni Žilina (ďalej len 

„51. vz“). Predložené výtvarné návrhy znakov 51. vz obsahovali figúry, znamenia a ich 
obrazce kreslené realisticky, vo forme geometrických  tvarov, ktoré nebolo možné pri 
popise (blazonu) pomenovať z hľadiska heraldickej terminológie. Rada odporúča 
predkladateľovi (veliteľovi 51. vz), aby sa inšpiroval znakom Síl pre špeciálne operácie, 
najmä takými prvkami v znaku ako padák so šnúrami, útočná dýka, krídla a pod. To 
znamenaná, aby návrhy znaku boli vypracované v súlade s čl. 13, 14 a 15 smernice MO 
SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica 
o vojenskej symbolike“). 

Záver rady: 
- rada odporúča predkladateľovi predložiť novú žiadosť v súlade s čl. 13, 14 a 15 

smernice MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov.   

 

 



 
c) 91. ženijný pluk Sereď, 

rada posúdila aj žiadosť 91. ženijnému pluku Sereď (ďalej len „91. žp“).  
Návrhy znakov 91. žp, ktoré boli rade predložené na posúdenie, obsahovali obrazec 
„trojzubca“ ako dominantný symbol vo všetkých návrhoch. V popise návrhov mal 
predkladateľ snahu o akúsi charakteristiku s odôvodnením spájať tento symbol 
s pôsobením ženijného vojska vo vodnom prostredí.  

Na základe uvedeného rada usúdila, že predkladateľovi rozhodne ide o to, aby sa 
tento symbol stal hlavným symbolom ženijného pluku. Súčasne je potrebné uviesť, že 
„trojzubec“ sa taktiež objavil vo viacerých mytológiách, napr. je známy v gréckej 
mytológii najmä vďaka Poseidonovi, ktorý predstavuje  gréckeho boha vodstva a 
oceánov. 

V súvislosti so vznikom 91. žp, ktorý je najväčšou taktickou jednotkou, rada 
odporúča predkladateľovi, aby sa pluk naďalej podieľal na rozvíjaní tradícií v oblasti 
vojenskej symboliky slovenského a čs. ženijného vojska.  

Záver rady:    
odporúča predkladateľovi, veliteľovu 91. žp, zúčastniť sa osobne na nasledujúcom 

jej zasadaní, na ktorom budú posúdené uvedené návrhy, ako aj v širších súvislostiach 
prediskutované ostatné možnosti, ktoré zodpovedajú tradíciám slovenského a čs. 
ženijného vojska.  

1. Posúdenie grafických návrhov vojenských vyznamenaní: 
a) Pamätná medaila Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených 
silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, 

- rada posúdila 3 grafické návrhy tela medaily, z ktorých odporučila návrh tela 
medaily v návrhu č. 3 a stuhu so stužkou v návrhu averzu č. 5. Na reverz medaily 
umiestniť znak Ministerstva obrany SR bez vnútorného lemu a bez textu na stuhách 
a vnútornej štruktúry lipových lístkov.    

Rada posúdila návrh grafického vyobrazenia vojenského vyznamenania „Pamätná 
medaila Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch Slovenskej republiky“ (ďalej len „pamätná medaila“).  

Na základe ods. 1 čl. 11 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
č.50/2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov rada odporúča návrh na 
zriadenie pamätnej medaily v nasledujúcom grafickom prevedení.    

Popis pamätnej medaily: 
Pamätná medaila je obojstranná bez stupňov.  
Lícna strana: v strednej časti je výsek z oficiálneho znaku Ústredia ekumenickej 

pastoračnej služby v OS SR a OZ SR – kríž a kniha, umiestnené v hranatom lemovaní, 
nefarebné. Pod ním v spodnej časti sú umiestnené 3 slová biblického textu: „VIERA, 
NÁDEJ, LÁSKA“, so zvýrazneným slovom LÁSKA. Po obvode vonkajšej strany medaily je 
v plastickej forme úzky lem  šírky do 1 mm.   

Zadná strana: tvorí ju znak Ministerstva obrany Slovenskej republiky s nápisom 
v kruhopise MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v spodnej časti je plôška 
na razenie evidenčného trojciferného číslo medaily. Po obvode vonkajšej strany medaily 
je v plastickej forme úzky lem šírky do 1 mm.   

Prevlečná stuha: je hodvábna, ktorej šírka je 38 mm a dĺžka 55 mm s nasledovným 
usporiadaním farieb zelená-žltá-zelená-biela-zelená-biele-žltá-biela-zelená-biela-zelená-
žltá-zelená a šírka jednotlivých pruhov v mm je 5-4-5-1-1-1-4-1-1-1-5-4-5. Na zadnej 
strane je ihlicový pripínací mechanizmus. 

 



 

 

Stužka: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy a jej šírke 38 mm, pričom jej výška 
je 10 mm. Na zadnej strane je ihlicový pripínací mechanizmus. 

Rozeta: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy, priemer rozety je 10 mm a jej výška 
je 5 mm. 

Medaila má priemer 40 mm, hrúbku 3 mm a je razená z mosadze a jej povrchová 
úprava je patinovaná mosadz.  

Grafický návrh pamätnej medaily (lícnej, zadnej strany so stuhou, stužkou a 
rozetou) je v prílohe č. 2.   
b) Pamätná medaila k 50. výročiu založenia vojenského vysokého školstva na 
Liptove, 

Rada posúdila návrh grafického vyobrazenia vojenského vyznamenania „Pamätná 
medaila k 50. výročiu založenia vojenského vysokého školstva na Liptove“ (ďalej len 
„pamätná medaila“).  

Na základe ods. 1 čl. 11 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
č.50/2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov rada odporúča návrh na 
zriadenie pamätnej medaily v nasledujúcom grafickom prevedení.    

Popis medaily: 
Pamätná medaila k 50. výročiu založenia vojenského vysokého školstva na Liptove 

je obojstranná bez stupňov.  
Lícna strana: jadro  medaily  tvorí asymetrické  oválne pole, v ktorom je sova 

s knihou, sediaca nad gotickým štítom. V štíte sú tri knihy a meč vložené do oválneho 
poľa, ktoré je posunuté nadol, k spodnému okraju vnútorného medzikružia. Obvodové 
medzikružie je uzavreté a v hornej časti doplnené rokmi 1973 – 2023. Od opisu 50. 
VÝROČIE ZALOŽENIA VOJENSKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE, ho delia 
grafické značky. Vnútorné medzikružie obsahuje popis VVTŠ 1973 – 1993, VA 1993 – 2004, 

AOS 2004, oddelený grafickými značkami. Po stranách stredového poľa sú trojlisté lipové 

ratolesti. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.   
Zadná strana: v kruhovom poli je nápis v troch riadkoch: SAPIENTIA, BONUM, 

PATRIA (múdrosť, dobro, vlasť). V dolnej časti je miesto na matričné číslo. Po obvode 
vonkajšej strany medaily je v plastickej forme lem široký 1 mm.   

Prevlečná stuha: je hodvábna, široká 38 mm, jej dĺžka je 62 mm s nasledovným 
usporiadaním farieb: červená-žltá-červená-žltá-biela-žltá-červená-žltá-červená a šírka 
jednotlivých pruhov v mm je 12-1,5-1,5-1,5-5-1,5-1,5-1,5-12. Na zadnej strane je 
ihlicový pripínací mechanizmus. 

Stužka: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy a jej šírke 38 mm, pričom jej výška 
je 11 mm. Na zadnej strane je ihlicový pripínací mechanizmus. 

Rozeta: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy, priemer rozety je 10 mm a  výška            
5 mm. 

Medaila má priemer 35 mm, hrúbku 3 mm a je vyrobená z bieleho kovu 
s povrchovou úpravou patina. 

Grafický návrh pamätnej medaily (lícnej a zadnej strany so stuhou a stužkou a  
rozetou) je v prílohe č. 3.   
 
c) Pamätná medaila k 30. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

rada na základe ods. 1 čl. 11 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 
50/2015 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov odporúča návrh na 
zriadenie pamätnej medaily v nasledujúcom grafickom prevedení.   
 



 

 

 
Výtvarný návrh – medaila je obojstranná, s obrubou širokou 1 mm na averznej 

a reverznej strane.  
Lícna strana: v strede kruhu je umiestnený štvorec s veľkosťou 1/3 jeho priemeru, 

ktorého spodná a ľavá strana sú predĺžené na okraj kruhu. V štvorci  je položená číslovka 
30, ktorá vyjadruje výročie vzniku ozbrojených síl. Pod spodnou stranou štvorca sú roky 
1993 – 2023. Nad štvorcom a výsekom na pravej strane sú lipové ratolesti s lístkami. Na 
ľavej strane kruhu je text v kruhopise VÝROČIE VZNIKU OS SR, ktorého začiatok je na 
hornej strane okraja kruhu a koniec textu na pravej strane okraja kruhu.     

Zadná strana: v strede plochy je umiestnený znak Ozbrojených síl SR (pravidlo 
používané pri výročiach Ozbrojených síl SR) a text v kruhopise MINISTERSTVO OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (pretože ide o celorezortné vyznamenanie) predstavuje 
klasický vyvážený variant. V dolnej časti je miesto na matričné číslo.  

Prevlečná stuha: je hodvábna, ktorej šírka je 38 mm a dĺžka 62 mm s nasledovným 
usporiadaním farieb červená-biela-červená-modrá-biela-modrá-červená-biela-červená 
a šírka jednotlivých pruhov v mm je 3-2-6,5-5-5-5-6,5-2-3. Na zadnej strane je ihlicový 
pripínací mechanizmus. 

Stužka: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy a jej šírke 38 mm, pričom jej výška je 
11 mm. Na zadnej strane je ihlicový pripínací mechanizmus 

Rozeta: zodpovedá usporiadaniu farieb stuhy, priemer rozety je 10 mm a jej výška 
je 5 mm. 

Medaila má priemer 35 mm, hrúbku 3 mm. 
Farba kovu medaily: biely kov, povrchová úprava patina.  
Grafický návrh pamätnej medaily (lícna strana, zadná strana so stuhou a stužkou, 

ako aj rozetou) je v prílohe č. 4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                   Príloha č. 1 
 
 

VELITEĽSTVO VOJENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA OZBROJENÝCH SÍL  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

(návrh znaku) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                                   Príloha č. 2 
 

 
PAMÄTNÁ MEDAILA ÚSTREDIA EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY V OZBROJENÝCH  

SILÁCH A OZBROJENÝCH ZBOROCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
(grafický návrh) 

 

 

 

 
 

Lícna strana so stuhou  
a stužkou 

 

 
 

Zadná strana so stuhou,  
 stužkou a pripínacím 

mechanizmom 

 
 

 

Rozeta 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                  Príloha č. 3 
 

 
PAMÄTNÁ MEDAILA K 50.VÝROČIU ZALOŽENIA VOJENSKÉHO VYSOKÉHO  

ŠKOLSTVA NA LIPTOVE 
(grafický návrh) 

 

 

 

 
 

Lícna strana so stuhou  
a stužkou 

 

 
 

Zadná strana so stuhou, 
 stužkou a pripínacím 

mechanizmom 

 
 

 

Rozeta 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                 Príloha č. 4 

 
 

PAMÄTNÁ MEDAILA K 30.VÝROČIU VZNIKU OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
(grafický návrh) 

 

 

 

 
 

Lícna strana so stuhou  
a stužkou 

 

 
 

Zadná strana so stuhou, 
stužkou a pripínacím 

mechanizmom 

 
 

 

Rozeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


