
2. Vojenská zástava – Vojenská akadémia 
Zástava Vojenskej akadémie v Banskej Bystrici bola udelená prezidentom 

Slovenskej republiky, ktorú osobne odovzdal 15. augusta 1940 pri príležitosti 
vyradenia jej  prvých absolventov. Zároveň bola na zástavu pripevnená stuha bielej 
farby s textom „HRDINSTVOM K VÍŤAZSTVU“, ktorú darovalo mesto Banská Bystrica. 
Uvedenú stuhu sa nepodarilo zachovať a  nie je ani súčasťou zbierky depozitu 
Vojenského technického múzea Lešany Vojenského historického ústavu Praha.  

Zástava sa mala stať významným symbolom príslušníkov akadémie, budúcich 
poručíkov slovenskej armády, posilnených duchom vo viere, láske i oddanosti slúžiť 
verne svojmu národu a štátu.  

Na lícnej strane zástavy v bielom poli bol vyšitý slovenský (tatranský) orol 
hľadiaci vľavo v zlatej farbe, držiaci v pazúroch zväzok prútov tmavomodrej farby, 
predstavujúci symbol moci so slovenským štátnym znakom na prsiach. Pod ním 
v dvoch radoch pod sebou bol nápis červenej farby „VOJENSKÁ AKADÉMIA“ (obr. 1).  

Na rubovej strane bieleho listu sa nachádzali prekrížené meče modrej farby, 
prekryté dvomi lipovými ratolesťami, v hornej časti boli ich vrcholy tesne pri sebe a 
v dolnej časti sa spájali, a tak  pripomínali tvar venca. Pod ním bola umiestnená 
previazaná trikolóra bielo-modro-červenej farby, ktorej  konce mali tvar zastrihnutý 
do lastovičieho chvosta, pričom jeden smeroval k dolnému cípu a druhý k dolnému 
rohu zástavy, a pod ňou, v strede jej uzla, bol letopočet „1940“ v zlatej farbe (obr. 
2). Okraje lícnej i rubovej strany boli zdobené cca 8 – 10 cm širokým červeným 
lemom, v ktorom po obvode boli vyšité zlaté skrížené sklonené meče (na dolnom 
a hornom okraji lista po 13, a na žrďovom a vlajúcom okraji po 7 skrížených 
sklonených mečov).  Po obvode lícnej  a rubovej strany bola dvojitá modro-biela 
bordúra (lem)  a na hornom cípe vlajúceho okraja bol pripevnený tzv. zlatý žaluď so 
strapcami. Zástava bola pripevnená klincami na žrď a jej kovová korunka mala tvar 
kruhu, v ktorom bol umiestnený slovenský symbol zo štátneho znaku – trojvršie 
s dvojramenným krížom.   
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