
 

 
ȎSME RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU 

ZO DŇA 25. JANUÁRA 2018 
 
Na ôsmom riadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli prero-

kované a posúdené nasledujúce dokumenty s týmito závermi: 
1. grafický návrh na priznanie znaku 23. motorizovanému práporu Trebišov,  
2. návrh veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky na zapožičanie čest-

ného názvu 1. mechanizovanej brigáde Topoľčany, 
3. grafický návrh bojovej zástavy Taktickému krídlu Sliač. 
 
1. žiadosť na priznanie znaku 23. mopr Trebišov bola predložená v súlade so smernicou 

MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike pod č.: VePS-204-1/2018-OPeP z 15. januára 2018. 

Záver rady: 
V gotickom  štíte v zelenom poli je zlatá hlava líšky, na ktorej sú vnútorné  časti uší a  očí 

s obrysmi nosovej časti v čiernej farbe. Líška pre motorizovaný prápor symbolizuje vlastnosti, 
ako rýchlosť, vytrvalosť, prispôsobivosť, pohotovosť a prefíkanosť. Vie sa sústrediť a ak treba, 
tak vie byť aj „neviditeľná“. V hlave znaku na zelenej ploche je v dvoch riadkoch v striebornej 
farbe, v skratke názov práporu 23. mopr a pod ním veľkými písmenami názov miesta dislokácie 
TREBIŠOV.  

 
2.  veliteľ pozemných síl predložil návrh na zapožičanie čestného názvu 1. mb Topoľčany 

„MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA JÁNA GOLIANA“ pod č.: VelPS-204/2018-OPeP z 15. 
januára 2018. 

1. mb Topoľčany patrí medzi rozhodujúce zväzky Pozemných síl OS SR. Od svojho vzniku 
plní stanovené úlohy, ciele a priority v zmysle jej samotného poslania, a to prípravy na obranu 
SR, plnenie medzinárodných záväzkov SR, pri asistencii orgánom štátnej, verejnej a miestnej 
správy a samosprávy pri riešení krízových situácií, pri odstraňovaní následkov živelných 
pohrôm. 

Počas šestnásťročnej existencie sa 1. mb podieľala na plnení  prioritných a hlavných cie-
ľov OS SR. Dosahovala a stále dosahuje výborné výsledky v bojovej príprave vojsk a v inten-
zívnom výcviku priamo podriadených útvarov a jednotiek. 

Príslušníci 1. mb si vysoko  cenia osobnosť generálplukovníka in memoriam Jána Goliana, 
ktorý patrí medzi najvýznamnejšie postavy  vojenských dejín Slovenska.  

Príslušníci 1. mb Topoľčany sa hrdo hlásia k významnej slovenskej osobnosti druhej sve-
tovej vojny – slovenskému štábnemu dôstojníkovi, organizátorovi a významnému predstavite-
ľovi Slovenského národného povstania generálovi Jánovi Golianovi. 

Návrh na zapožičanie čestného názvu 1. mb Topoľčany po generálplukovníkovi Jánovi 
Golianovi  odporučil realizovať aj Vojenský historický ústav.   

Záver rady: 
1. mb Topoľčany plní úlohy bojovej prípravy výborne a zodpovedne, jej príslušníci sa 

jednoznačne prihlásili k odkazu generálplukovníka Jána Goliana, jednej z najvýznamnejších 
osobností našich novodobých slovenských vojenských dejín. Sú odhodlaní napĺňať jeho odkaz 
a tak rozvíjať národné a vojenské tradície svojho zväzku, pozemných síl a OS SR. Rada odpo-
ručila uvedený návrh na zapožičanie čestného názvu realizovať.     

 
 

 



3. žiadosť náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR o posúdenie grafického ná-
vrhu na zapožičanie bojovej zástavy taktickému krídlu (tk)  Sliač pod č.: VVzS-63-4/2018-SKOČ 
zo 17. januára 2018. 

Tk Sliač, ktoré je  dislokované na leteckej základni Sliač, má bohatú históriu. Patrí medzi 
hlavné bojové jednotky Vzdušných síl OS SR. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie nedo-
tknuteľnosti vzdušného priestoru  SR   a NATO  kompatibilne  s inými členskými štátmi aliancie. 
Okrem hlavných úloh tk kvalitne plní úlohy výcviku leteckého, technického a zabezpečovacieho 
personálu. Súčasne zabezpečuje cvičenia krajín Severoatlantickej aliancie v rámci podpory hos-
titeľskej krajiny. Za výborné plnenie úloh prezident SR v roku 2002 zapožičal Leteckej základni, 
neskôr po organizačných zmenách v roku 2017 tk Sliač čestný názov TAKTICKÉ KRÍDLO GE-
NERÁLMAJORA OTTA SMIKA. 

Záver rady: 
Rada konštatovala, že predložený grafický návrh bojovej zástavy tk Sliač je v súlade čl. 3 

smernice  MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike (ďalej len „smernica“) a odporúča uvedený 
grafický návrh realizovať. 

 
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 sym-

bolike navrhne ministrovi obrany SR, aby priznal znak:   
- 23. motorizovanému práporu Trebišov;  
Grafický návrh znaku v prílohe č. 1.  
 
2. odporúča ministrovi obrany SR: 
a) v súlade  s čl. 7 ods. 1  a čl. 8 ods. 1  smernice  MO SR  č. 50/2017 o vojenskej  

symbolike predložiť prezidentovi SR návrh na zapožičanie vojenskému zväzku – 1. mechanizo-
vanej  brigáde Topoľčany čestný názov „MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA JÁNA GO-
LIANA“; 

b) v súlade s čl. 2 ods. 2 smernice MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike predložiť 
prezidentovi SR návrh na zapožičanie bojovej zástavy Vojenskému útvaru 4977 – Taktickému 
krídlu Sliač. 

Grafický návrh bojovej zástavy je v prílohe č. 2. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 



 
 
 

23. motorizovaný prápor Trebišov 
(návrh znaku) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Príloha č. 1 
Bojová zástava Taktického krídla Sliač 

(grafický návrh) 
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