
N A R I A D E N I E 

MINISTRA  OBRANY 

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY č. 54/20217 
o zriadení Rady pre vojenskú symboliku  

v znení nariadenia ministra obrany č. 62/2022   

 
 

Čl. 1 
 

(1) Na posudzovanie vojenskej symboliky zriaďujem Radu pre vojenskú symboliku ako svoj 

poradný orgán (ďalej len „rada“). 

 

(2) Rada má toto zloženie: 

a) predseda:        riaditeľ Vojenského historického ústavu,  

b) podpredseda:  externý pracovník vedecko-výskumnej inštitúcie (vysoká škola), odborník pre oblasť      

                            pomocných vied historických, najmä heraldiky, faleristiky a vexilológie, 

c) tajomník:        zástupca Vojenského historického ústavu Bratislava zodpovedný za vojenskú    

                            symboliku,  

 

d) členovia: 

1.  dvaja zástupcovia Ministerstva obrany Slovenskej republiky (zo sekcie, úradu,  

      samostatného odboru),  

 

2. dvaja zástupcovia Vojenského historického ústavu, 

 

3. šiesti zástupcovia ozbrojených síl Slovenskej republiky, z toho jeden zástupca 

Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, jeden zástupca spoločného 

operačného veliteľstva, jeden zástupca veliteľstva pozemných síl, jeden zástupca 

veliteľstva vzdušných síl, jeden zástupca veliteľstva síl pre špeciálne operácie a jeden 

zástupca Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky,  

 

4. traja externí členovia s príslušným odborným vzdelaním alebo zastupujúci inú 

právnickú osobu pôsobiacu v uvedenej oblasti (napr. Slovenská genealogicko-

heraldická spoločnosť). 

Čl. 2 

 

(1) Rada posudzuje 

a) grafické výtvarné návrhy bojových zástav, 1) 

b) návrhy čestných názvov a historických názvov, 2) 

c) návrhy na priznanie znakov, 3) 

d) grafické výtvarné návrhy vojenských vyznamenaní, 4) 

                                                 
1) Čl. 2 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike. 
2) Čl. 7 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017. 
3) Čl. 13 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017. 
4)  § 154 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 



e) heraldické a výtvarné hľadiská návrhov hodnostných označení a rozlišovacích znakov a návr- 

hov ďalších znakov vojenskej rovnošaty, 5) 

f) návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa vojenskej 

symboliky. 

 

(2) Rada sa vo svojej činnosti riadi štatútom a rokovacím poriadkom. 

 

(3) Predsedu rady, jej podpredsedu, tajomníka a členov podľa čl. 1 ods. 2 vymenúva minister 

obrany Slovenskej republiky na návrh generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky; návrh predkladá generálnemu tajomníkovi služobného úradu Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava na základe podkladov 

riadiacich funkcionárov príslušných organizačných zložiek. 

 

Čl. 3 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušujem: 

1. nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2006 o zriadení Rady pre vojenskú sym- 

boliku, 

2. nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 92/2008, ktorým sa mení nariadenie minis- 

tra obrany Slovenskej republiky č. 2/2006. 

 

Čl. 4 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Martin   G L V Á Č , v. r. 

minister obrany 

Slovenskej republiky 

 

 

Č. VHÚ-129-71/2015 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5) Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, kto- 

rým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej 

rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate (oznámenie č. 

382/2015 Z. z.).“. 

 
 


