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V registri znakov sú publikované iba znaky, ktoré boli zverejnené v rozka-
zoch ministra obrany Slovenskej republiky a od roku 2006 v jeho nariade-
niach. Tiež sú tu uverejnené znaky, ktoré boli prerokované Radou pre vojen-
skú symboliku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a z objektívnych 
príčin neboli vydané v dokumentoch ministerstva obrany. 
Po rozdelení Česko-Slovenskej republiky a vzniku Slovenskej republiky a jej 
armády 1. januára 1993 boli v rozkaze ministra obrany Slovenskej republiky 
č. 53 v roku 1994 priznané prvé dva znaky, a to 5. pluku špeciálneho určenia 
Žilina a Vojenskému útvaru 8832 Nové Mesto nad Váhom. Tieto znaky sa 
odlišovali od znakov, používaných v súčasnosti – boli bez štítov a boli na 
nich neheraldické farby. 
V tom čase v rezorte obrany ešte neboli vypracované pravidlá, ktorými by 
sa riadila tvorba znakov od jej samého začiatku.
Taktiež neexistovali špeciálne znaky pre vojenské útvary vo federálnej 
Česko-Slovenskej armáde. Symbolmi útvarov boli spravidla vyobraze-
nia, ktoré vychádzali z  golierových rozlišovacích znakov druhov vojsk. 
Išlo zvyčajne o znaky tankového, delostreleckého, výsadkového alebo 
ženijného vojska.  
Prvý rukávový znak vo federálnej armáde, okrem rukávového znaku, ktorý 
nosili vojaci základnej služby na rovnošate, bol prijatý v roku 1992 pre 
Vojenskú políciu. Na modrom empírovom štíte s lemom trikolóry (biela, 
červená a modrá) boli vyobrazené grafické majuskulné znaky, strieborné 
VP.
Minister obrany Slovenskej republiky v rozkaze č. 28 v roku 1994 vydal 
Smernice na výber názvov, sviatkov, symboliky a na utváranie tradícií vojen-
ských zväzkov, útvarov, škôl a zariadení Armády Slovenskej republiky. V roz-
kaze MO SR č. 70 v roku 1997 – Symbolika vojenských telies a výber ich 
názvov – boli v prílohe 1 vydané Smernice na výber a priznávanie názvov 
vojenským telesám a ich symbolika. V týchto prvých dokumentoch neboli, 
okrem organizačných postupov, stanovené obsahové a výtvarné normy ako 
pristupovať k spracovaniu vojenského symbolu. 
Z toho dôvodu zobrazenie farieb na prvých znakoch v Armáde Slovenskej 
republiky nie je jednotné, napríklad modrá farba  sa nachádza na rôznych 
znakoch v rôznych odtieňoch. Taktiež ostatné používané farby majú na zna-
koch mnoho odtieňov. Strieborná farba bola zobrazovaná ako sivá alebo v jej 
rôznych odtieňoch. Používali sa i farby, ktoré oficiálna heraldika nepozná. Na 
znakoch z roku 1997 sú zobrazené znamenia s množstvom detailov, ktoré sú 
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v konečnom dôsledku neprehľadné a zlievajú sa do farebnej škvrny. Znaky 
s mnohými farbami sú tiež ťažko rozlíšiteľné a zapamätateľné. Medzi také 
patria napríklad znaky topografickej služby armády, 5. kartoreprodukčnej 
základne Nemšová, Topografického ústavu Banská Bystrica a Vojenského 
leteckého technického a skúšobného ústavu Košice.
Hlavným odporúčaním pre komisiu a neskôr pre Radu pre vojenskú sym-
boliku Ministerstva obrany SR bol posudok Armádneho výtvarného štúdia. 
Odbornosť tejto inštitúcie garantovala však skôr spôsob farebného uspo-
riadania – kompozíciu, a výtvarnú stránku znaku. Niekedy bola však aj tá 
obchádzaná lobovaním rôznych záujmových skupín z členov rady, vyšších 
dôstojníkov, ktorí ovplyvňovali pracovníkov štúdia. 
Schválené znaky vojenských útvarov z rokov 1997 a 1998 sú pozname-
nané hľadaním koncepcie pri ich tvorbe. Boli priznávané aj znaky, ktoré 
sa vymykajú zaužívaným heraldickým pravidlám pri tvorbe erbov v Slovenskej 
republike. Odlišnosti znakov, používaných v ozbrojených silách, môžeme 
vidieť aj pri zbežnom porovnávaní so znakmi armád okolitých štátov. 
Znaky českej armády a poľskej armády sú bez štítkov s textom názvu útvaru. 
Svojím tvarom sa približujú  heraldickým erbom. 
Z vojenských útvarov je potrebné oceniť veliteľov a príslušníkov dnes už 
zrušeného vojenského útvaru Kežmarok, ktorí na svojich znakoch zaregis-
trovali všetky redislokačné a reštrukturálne zmeny vykonané v armáde. 
Ich prvým znakom bol znak 23. tankovej brigády Kežmarok, zverejnený 
v rozkaze ministra obrany č. 60 v roku 1998, ďalším znakom bol znak 2. 
mobilizačnej základne Kežmarok a posledným bol znak 2. výcvikovej 
základne Kežmarok. Tieto znaky sú vytvorené v súlade s heraldickými 
pravidlami.
Postupom času sa v rezorte ministerstva obrany ustálilo používanie štítov, 
najmä ranogotického (trojuhlového). V hlave štítu býva umiestnený štítok 
pre názov vojenského útvaru. Táto obyčaj pretrváva až do súčasnosti. Zo 
začiatku sa používali štítky s jednoriadkovým a dvojriadkovým textom. 
V roku 2000 bol po prvýkrát použitý štítok s trojriadkovým textom pre 
VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL ZVOLEN. 
Pre znaky vojenských škôl, základní a ústavov sa používali kruhové alebo 
oválne štíty s kruhopisom, v ktorých bol text s názvom vojenskej školy, 
základne či ústavu a miestom ich dislokácie. Pre vojenské súdy a vojen-
skú prokuratúru bol ako znamenie použitý tulipánovitý štít s ďalšími 
doplnkami. V znaku čestnej stráže ozbrojených síl bol na oválnom 
štíte použitý neskorogotický štít s erbom mesta Bratislava. 
Znaky útvarov, brigád a základní sa postupne odlišovali aj olemovaním, 
napr. pre vojenský útvar na najnižšej úrovni bolo lemovanie čierne. Pre 
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zväzky, brigády a základne sa používal strieborný lem. Taktiež sa vyprofilovala 
farba štítov. Pre pozemné sily bola používaná zelená a pre vzdušné sily a ich 
útvary modrá farba.
15. novembra 2005 boli vo Vestníku MO SR uverejnené Smernice MO SR 
č. 11/2005 o vojenskej symbolike. Po prvýkrát bolo definované, že znak 
vojenského útvaru alebo iného zariadenia rezortu obrany predstavuje 
farebné znamenie na štíte vytvorené podľa heraldických pravidiel určené 
na identifikovanie jeho nositeľa. 
Znak vojenského útvaru priznaný ministrom obrany má  mnohoraké funkcie. 
Je vonkajším prejavom samostatnej individuality vojenského útvaru, jeho 
úlohou je podnecovať hrdosť príslušníkov na svoj útvar a vyvolávať v nich 
povedomie jednoty a spolupatričnosti. Má tiež výraznú reprezentatívnu 
funkciu, predovšetkým v mieste dislokácie vojenského útvaru. Znak možno 
používať aj na bojovej a dopravnej technike a na významných dokumentoch 
i písomnostiach vojenského útvaru. Príslušníci útvaru ho nosia na vojenskej 
rovnošate vo forme rukávového znaku.
Znaky ministerstva obrany a znak ozbrojených síl (tri meče obkolesené lipový-
mi vetvičkami so štátnym znakom), po prvýkrát zverejnené v armáde pri zave-
dení novej vojenskej rovnošaty 1. júla 1997, sú bez štítu. Ide o znaky vytvorené 
bez pravidiel, ktoré sú však prototypom znakov používaných doteraz. Bez štítu 
je i čiapkový odznak príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Také 
boli aj znaky Vojenskej leteckej akadémie Košice, Vojenskej akadémie Lip-
tovský Mikuláš (dnes už neexistujúcich inštitúcií), pretrvávajú znaky Vojenskej 
spravodajskej služby a Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Pri tvorbe znakov ministerstva obrany a generálneho štábu bol základom 
jeden motív. Znamenie tvoria tri obojsečné meče s kanelovanou rukoväťou, 
štátny znak a lipové vetvičky, ktoré sa obmieňajú len farebne. Zaujímavosťou 
ministerského znaku je zobrazenie stúh, ktoré sa spravidla používa pri iných 
príležitostiach. Motív znaku  generálneho štábu sa podobá emblému MO SR 
a je položený v kruhovom poli s kruhopisom. 
V iných krajinách ministerstvá obrany a generálne štáby majú svoje 
špecifické, nezameniteľné odlišné znamenia.
V novelizovaných Smerniciach ministra obrany SR z 12. decembra 2006 o vojen-
skej symbolike sú už v § 13 zakomponované heraldické pravidlá tvorby 
znaku. Pri ich akceptovaní vychádzame z požiadaviek heraldiky, ktorá kla-
die mimoriadne veľký dôraz na farebné riešenie štítu a jeho znamenia. 
Pravidlá heraldickej tvorby vyžadujú riešiť farebnosť znamenia, no súčasne 
obmedzujú možnosti kolorovania erbu. Dovoľujú používať iba štyri základ-
né farby (červenú, čiernu, modrú, zelenú) a dva kovy (zlato a striebro, ktoré 
môže nahradiť žltá a biela farba). Heraldická tvorba zásadne nepripúšťa 
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tieňovanie farieb a zakazuje používať farbu na farbe a kov na kove. 
Vyžaduje striedanie: na farbe musí byť kovový náter, a naopak na kove 
farebný náter. Používané farby červená, modrá, čierna a zelená musia mať 
rovnakú mieru sýtosti. Ojedinele používané farby (len do vydania Smerníc 
MO SR č. 11/2005) – bledomodrú, azúrovú, ružovú, hnedú – v súčasnosti 
už nemožno aplikovať.
Dodržiavanie tejto zásady má praktický význam. Umožňuje rozpoznať 
štítové znamenie aj na väčšiu vzdialenosť. Význam farebného znamenia 
umiestneného na štíte je zrejmý. Najstaršie štítové znamenia sú tzv. 
heroldské figúry, ktoré vznikajú najrozličnejším, niekedy až geometricky 
presným delením štítu vodorovnými, zvislými, šikmými, rovnými, lomený-
mi i zakrivenými čiarami. Sú to znamenia pozostávajúce výlučne z farebných 
plôch. Ďalšiu, rozšírenejšiu skupinu figúr predstavujú tzv. všeobecné figúry, 
ktoré  zobrazujú ľudské telo alebo jeho časti, čerpajú námety z rastlinnej 
alebo živočíšnej ríše, z oblasti pracovných nástrojov, nebeských telies, ba 
používajú aj mýtické postavy. Je ich nevyčerpateľné množstvo. Treba však 
upozorniť na to, že heraldická tvorba nepripúšťa verné zobrazenie predme-
tov, len ich štylizáciu. Predmety však musia byť, napriek výraznej štylizácii, 
ľahko rozpoznateľné.
Na porušenie heraldického pravidla o striedaní farieb  a kovov v znaku musí 
byť vždy dôvod, ktorý sa zdôrazňuje v dôvodovej správe predkladanej na 
posúdenie Rade pre vojenskú symboliku MO SR. Napríklad znak prijatý pre 
1. mb Topoľčany v roku 2007 má v znamení hlavu rysa na zelenom zlato 
olemovanom ranogotickom štíte. Hlava rysa je zeleno-svetlobéžovo vyfar-
bená, s čiernymi kontúrami. Napriek tomu, že svetlobéžová farba nie je 
v súlade s heraldickým pravidlom, členovia rady zohľadnili prvé schválené 
zobrazenie znaku, uplatnili  historický princíp a znak odporúčali tak, ako 
bol prijatý po prvýkrát v roku 2003. 
Zloženie rady pre vojenskú symboliku sa veľa ráz menilo a spravidla boli jej členmi 
profesionálni vojaci. V súčasnosti má rada aj odborníkov na históriu a pomocné 
vedy historické, ktorí venujú pozornosť znameniam v znakoch v celom rozsa-
hu. Externí členovia rady, univerzitný prof. Jozef Novák, univerzitný prof. Leon 
Sokolovský a riaditeľ štátneho archívu v Banskej Bystrici Dr. Igor Graus, praco-
vali a pracujú v nej s maximálnym profesionálnym nasadením bez akéhokoľvek 
finančného ohodnotenia. Ich intelektuálny vklad do tvorby vojenskej sym-
boliky je enormný. Morálne ocenenie  pri príležitosti životného jubilea dostal 
univerzitný prof. Jozef Novák v podobe ďakovného listu ministra obrany SR.
Prof. Jozef Novák aj iní externí členovia Rady pre vojenskú symboliku 
(Sokolovský, Graus) boli vyznamenaní Pamätnou medailou ministra obrany 
Slovenskej republiky (Novák 1. stupňa, Sokolovský 2. a 3. stupňa, Graus 3. 
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stupňa). Jedno z pravidiel pri tvorbe znakov vypovedá o tom, že správny 
znak má mať čo najmenej farieb. Pri ich väčšom množstve vidíme znamenie 
na znaku ako škvrnu, a nie ako ľahko rozlíšiteľný a zapamätateľný symbol.
Heraldické sfarbenie znamenia nie je realistické. Napríklad v znaku Vojen-
ského útvaru 4558 Lešť sú na zelenom oválnom štíte lieskové vetvičky 
striebornej farby, aby sa dal ľahšie rozlíšiť.
Pozoruhodným faktom, ale nie heraldicky správnym, bolo pri tvorbe 
vojenskej symboliky aj to, že v roku 2001 bol priznaný znak 2. mb Levice, 
ktorý, až na niekoľko detailov, vychádzal z mestského erbu. Taktiež znak 2. 
pspr Bardejov mal v znaku zamenenú zlatú korunu za orla s roztiahnutými kríd-
lami. Ostatné časti znaku boli totožné s mestským erbom. Takéto znaky na 
rukávoch vojakov akoby symbolizovali podriadenosť príslušníkov vojen-
ských útvarov primátorom miest, čo je neprijateľné. Tiež znak Centra ria-
denia vzdušných operácií Zvolen mal vo svojom strede dominantný erb 
mesta, čo neznamenalo len to, že vojenský útvar sídli vo Zvolene. Určitou 
odchýlkou bol aj znak 5. spojb Ružomberok s centrálne osadeným erbom 
mesta Ružomberok.
Narušením tradične zaužívaných symbolov stredoeurópskeho priestoru 
je i znak 37. protilietadlovej raketovej brigády Pezinok, ktorý zobrazuje 
na kruhovom štíte vodorovnou sigmou rozdelený dvojfarebne  upravený 
kruh (červená a zelená farba), oddeľujúci dolný svet od horného, zem 
od neba. V našom priestore nie je dôvod na použitie takéhoto symbolu.
Od roku 2003 sa začali v ozbrojených silách používať delené štíty. V spodnej 
časti štítu sa používa mestský erb a vo vrchnej časti symbolika vojenského 
útvaru. Prvými znakmi s deleným štítom boli znaky leteckej základne 
Prešov, mechanizovaného práporu Trebišov a tankového práporu Trebišov. 
Mestské erby mohli byť do znaku zakomponované len so súhlasom mest-
ského zastupiteľstva. Pozoruhodný bol však napr. lokálpatriotizmus 
niektorých funkcionárov leteckej základne Prešov, ktorí sa vehementne 
dožadovali, aby bol súčasťou znaku mestský erb. Tvorcovia znaku ani 
jeho navrhovatelia ale nepostrehli, že  mestské znamenia použité v znaku 
leteckej základne neboli identické s mestským erbom.
Vojenské útvary so štítmi, na ktorých je znak druhov vojsk (napríklad spo-
jovacieho, ženijného, protilietadlového a raketového vojska), sú dôkazom 
menšieho úsilia tvorcov a zodpovedných funkcionárov pri hľadaní vhod-
ných symbolov. 
Pri tvorbe znakov sa pracovníkom oddelenia umeleckých činností najlepšie 
spolupracovalo s vedúcimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení, ktorí 
spravidla akceptovali pripravené návrhy. Využívali kompetentnosť 
tvorcov vojenskej symboliky a členov rady pre vojenskú symboliku. 
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Problémovejšia býva spolupráca s veliteľmi presadzujúcimi stanoviská 
a vízie, ktoré sú v rozpore s normami uvedenými v smerniciach. Výsled-
kom takéhoto postupu je dlhodobý schvaľovací proces v rade pre vojen-
skú symboliku. Členovia rady neodporúčajú prijať znaky protirečiace 
kritériám stanoveným v §13 v smerniciach pre vojenskú symboliku. 
V ozbrojených silách sa používali aj znaky, ktoré neprešli oficiálnym 
schvaľovacím procesom. Ani jeden z nich neobohatil vojenskú symboliku. 
Tieto znaky sú výtvormi autorov, ktorí neboli oboznámení s heraldickými 
zásadami, alebo ich vedome ignorovali. 
Závažnou skutočnosťou je to, že v niektorých  prípadoch sa obchádzajú ustano-
venia smerníc pre tvorbu vojenskej symboliky, nerešpektuje sa služobný postup 
a používajú sa znaky na rovnošate, ba dokonca i na bojovej technike, ktoré neboli 
posúdené radou pre vojenskú symboliku a ani neboli publikované v nariadeniach 
MO SR. I v súčasnosti niektorí velitelia  používajú emblémy, ktoré nesúvisia s vojen-
skou symbolikou.
Používať neoprávnene emblém znamená neakceptovať rozkaz a naria-
denie najvyšších vojenských predstaviteľov. Napríklad v roku 2006 pri vy-
daní špeciálnej ročenky IDEB 2006 boli v katalógu ministerstva obrany 
zverejnené takéto znaky. Išlo o znaky mechanizovaného práporu Nitra, 
Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Veliteľstva vzdušných 
síl Zvolen, Veliteľstva výcviku Martin a Národnej akadémie obrany maršala 
Andreja Hadika. Znak posledne menovanej inštitúcie je prototypom 
ignorovania vojenských noriem. Tvorcovia a používatelia znaku zrejme nie 
sú dostatočne zorientovaní v možnostiach použitia písma v znaku, keď do 
neho zakomponovali tri iniciály navŕšené na seba a ďalšie znamenia, ktoré 
ho posúvajú medzi symboly, ktorým rozumejú asi len samotní autori znaku.
Na vojenskej rovnošate boli vždy používané len oficiálne rovnošatové 
doplnky. Preto očakávame, že zverejnenie registra znakov, okrem iného, 
umožní jednoduchšie vykonávanie kontrolnej činnosti v rovnošatovej dis-
ciplíne a zamedzí používanie a publikovanie neschválených, neoficiálnych 
znakov. 
Predpokladáme, že register znakov pomôže príslušným veliteľom a prí-
slušníkom útvarov zorientovať sa pri tvorbe vojenskej symboliky.  
Vytvoriť symbol vojenského útvaru nie je jednoduchou záležitosťou. Vyžaduje 
si prípravu podkladov aj konzultácie. Invenčný postup erudovaného autora, 
znalosť pravidiel aj schopnosť výtvarného spracovania návrhu. Do tvorby 
vojenského symbolu je nevyhnutné naďalej zapájať odborníkov z oblasti 
vojenskej histórie a profesionálnych heraldikov, ktorí majú predstavu čo 
erb – znak vyžaduje, aby sa stal dobrým symbolom. 
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MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dva identické, zlatisté meče prevyšuje centrálne tretí meč. 
Meče sú kruhovo ovenčené zelenými žilnatinovými li-
povými lístkami so šiestimi súkvetiami, štyrmi po obvode 
a dvoma  z vnútornej strany venca. Vrchná časť ovenčenia 
prekrýva časť čepelí mečov. Hroty mečov a čepelí nad 
ovenčením vytvárajú parabolickú krivku. Rukoväte mečov 
so záštitami  sú pred zelenými lístkami ovenčenia. Štátny 
znak prevyšuje záštitu centrálneho meča. Za znakom sú 
položené dve biele stuhy. Biela stuha s čiernym majuskul-
ným textom SLOVENSKÁ REPUBLIKA je za znakom a nad 
zelenými lístkami. Vrchný okraj stuhy je mierne vyvýšený 
nad vrchným ramenom kríža na štátnom znaku. Biela stuha 
s čiernym textom MINISTERSTVO OBRANY je za čepeľami 
mečov a nad lipovými lístkami. Stuhy sú na koncoch zastrih-
nuté do tvaru lastovičieho chvosta. Platnosť znaku bola 
ukončená 30. 6. 2016, na základe uznesenia vlády SR č. 
52/2016 ukladajúceho implementovať do praxe spoločnú 
vizuálnu identitu štátnej správy SR. Používanie logotypu 
MO SR je pre jednotlivé organizačné zložky MO SR záväzné 
od 1. 7. 2016.

MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Znak ministra obrany je takmer identický so znakom 
ministerstva obrany. Na vyššej stuhe je čierny majuskul-
ný text SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ale na nižšej stuhe text 
MINISTER OBRANY.  Tým sa odlišuje od znaku  Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. Stuhy sú až za čepeľami.  

OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Dva identické, sivé meče prevyšuje centrálne tretí meč. 
Pred dvojsečnými čepeľami troch mečov s kanelovanými 
rukoväťami, hladkou záštitou a kruhovou hlavicou je štátny 
znak Slovenskej republiky. Zlatisté lipové žilnatinové lístky 
ovenčujú štátny znak a časť čepelí mečov od záštit spod-
ných rukovätí mečov. Horné lístky ovenčenia prevyšujúce 
štátny znak sú nad ľavým a pravým rohom hlavy štítu a 1/5 
na okrajoch vonkajších čepelí spojených mečov. Centrálny 
meč je bez lístkov.

1997
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5. PLUK ŠPECIÁLNEHO URČENIA 
Na kupole otvoreného padáka s vojenskou potlačou  
je položený tulipánovitý bielo olemovaný fialovo 
(40%) citrónovo žltý (40%) malý štít so striebristou 
arabskou číslicou 5. Pred šnúrami padáka, prilietava-
júci, plachtiaci orol má paznechty nad okrajom hlavy 
neskorogotického  f ialovo citrónovo žltého štítu so 
znamením ruky, držiacej rukoväť strieborného meča, 
ktorého časť čepele je tiež zobrazená. Vyobrazenie 
znaku nebolo v rozkaze ministra.  Je prvým znakom, 
ktorý minister obrany Slovenskej republiky priznal 
v decembri 1994 vojenskému útvaru Armády SR (RMO č. 
53/1994).

VOJENSKÝ ÚTVAR 8832 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
Na fialovom obdĺžniku je položený znak spojovacieho 
vojska. Na šiestich zlatistých bleskoch sú položené 
striebristé, zlatisto olemované včelie krídla a striebris-
tý kruh s dvoma zlatistými kružnicami. V ľavej časti 
obdĺžnika sú vyobrazené vyrastajúce zlatisto olemované 
striebristé dvere. V pravej časti obdĺžnika je položené 
zlatisto olemované oranžové okno. Znak nebol vyobra-
zený v rozkaze ministra obrany. (RMO č. 53/1994). 
Reorganizačnými zmenami bol útvar v ďalších rokoch 
zrušený. Znak zanikol.

VOJENSKÝ LETECKÝ TECHNICKÝ 
A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV 
KOŠICE
V modrom kruhovom poli je štylizovaná trojlistová 
modro-biela vrtuľa. V medzerách vrtuľových listov sú 
položené tri modré, tmavomodro olemované lietadlá. Po 
obvode je čierny majuskulný kolopis VOJENSKÝ LETECKÝ 
A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV. Dole majuskulný červený text 
•K•O•Š•I•C•E•. (RMO č. 1/1997). Reorganizačnými zmenami 
bol ústav v ďalších rokoch zrušený. Znak zanikol.

1997

1994
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TOPOGRAFICKÁ SLUŽBA 
ARMÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Na kruhu je položená vpravo šikmo naklonená azúrová 
zemeguľa rozčlenená rovníkom, obratníkmi a poludník-
mi. V pravej polovici znaku sú striebristé kontinenty Afriky 
a Európy. V strede fiktívnej zemegule je čierno olemované 
striebristé sklonené súčtové kružidlo, ktorého vrch zasahuje 
do sivého medzikružia. V medzikruží vo vrchnej polovici 
znaku je čierny text TOPOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY SR. 
(Medzikružie je časť kruhu ohraničené dvoma sústredný-
mi kružnicami.) V dolnej časti medzikružia sú dve lipové 
vetvičky s 21 zelenými, čierno olemovanými protistojnými 
lístkami. Za štátnym znakom sú sklonené skrížené zlaté 
meče na najnižšom bode medzikružia. (RMO č. 1/1997). 
Reorganizačnými zmenami bola topografická služba 
v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

TOPOGRAFICKÝ ÚSTAV 
BANSKÁ BYSTRICA
Na polovične delenom a štiepenom kruhu je v pravej 
časti položená azúrová zemeguľa delená obratníkmi 
a poludníkmi. V ľavej hornej časti v modrej polovici 
je na strieborný sklonený rovnoramenný trojuholník 
položené strieborné sklonené súčtové kružidlo. Ľavá 
dolná polovica znaku je sedemkrát strieborno-červeno 
delená. V sivom medzikruží je vo vrchnej polovici čierny 
text TOPOGRAFICKÝ ÚSTAV BANSKÁ BYSTRICA. V dolnej 
časti medzikružia sú dve lipové vetvičky s 21 zelenými, 
čierno olemovanými protistojnými lístkami. Za štátnym 
znakom sú položené sklonené skrížené zlaté meče na 
najnižšom bode medzikružia. (RMO č. 1/1997).

5. ZÁKLADŇA MATERIÁLU 
POHONNÝCH HMÔT A MAZADIEL 
ZEMIANSKE KOSTOĽANY
Na zlato olemovanom modrom kruhu je umiestnený 
červený železničný vagón na prepravu pohonných hmôt 
so zlatým podvozkom, rebríkom a plošinou. Vo vrch-
nej časti je oblúkovitý zlatý majuskulný text ZEMIAN-
SKE KOSTOĽANY. V spodnej časti pod vagónom je 
umiestnený zlatý text 5. ZM PHM. (RMO č. 1/1997). 
Reorganizačnými zmenami bol útvar v ďalších rokoch 
zrušený. Znak zanikol.
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VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
BRATISLAVA 
Vo výstupku strieborného oválneho poľa je rozvinutý 
fialový zvitok prevýšený zlatým dvojsečným mečom, 
ovenčeným zlatými vavrínovými vetvičkami. Pred če-
peľou meča je položený štátny znak. V zlatom oválnom 
oblúku sa nachádza majuskulný čierny text VOJENSKÝ 
HISTORICKÝ ÚSTAV. V dolnej časti oblúka je majuskul-
ný čierny text BRATISLAVA. (RMO č. 1/1997).

5. KARTOREPRODUKČNÁ ZÁKLADŇA 
NEMŠOVÁ
V polovične delenom a štiepenom kruhu je v pravej 
časti položená azúrová zemeguľa rozčlenená obratníkmi 
a poludníkmi. V hornej ľavej časti znaku v modrom poli 
sú položené dva tlačiarenské valce - strieborný a sivý, 
pod nimi pruh papiera. Dolná ľavá časť znaku je päťkrát 
strieborno-modro delená. V medzikruží je vo vrchnej 
polovici položený čierny text 5. KARTOREPRODUKČNÁ 
ZÁKLADŇA NEMŠOVÁ. V dolnej časti medzikružia sú dve 
lipové vetvičky s 21 zelenými, čierno olemovanými pro-
tistojnými lístkami. Za štátnym znakom, na najnižšom 
bode medzikružia, sú položené sklonené skrížené zlaté 
meče. (RMO č. 1/1997). Reorganizačnými zmenami bola 
základňa v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

VOJENSKÁ INFORMAČNÁ A TLAČOVÁ 
AGENTÚRA MINISTERSTVA OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA
V zelenom kruhovom poli sú položené tri zlatisté 
meče, ovenčené svetlozelenými lipovými lístkami. Nad 
záštitami mečov je strieborná otvorená kniha s čiernou 
oriezkou, prevýšená štátnym znakom Slovenskej repub-
liky. V bielom oblúku je hrotmi mečov predelený čierny 
majuskulný text VITA MO SR. Dole na stuhe, zastrihnutej 
v tvare lastovičieho chvosta, je  text BRATISLAVA. (RMO č. 
41/1997). V rámci reorganizačných zmien bola agentúra 
v ďalších rokoch premenovaná. Znak zanikol.
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5. RAKETOVÝ PLUK 
MARTIN
Na zlato lemovanom modrom štíte dve skrížené zlaté 
delostrelecké hlavne sú prevýšené tromi striebornými 
operatívno-taktickými značkami raketového vojska. V hlave 
štítu,  predelenej zlatou niťou, je zlatý text 5. RP MAR-
TIN. (RMO č. 28/1998). Reorganizačnými zmenami bol 
útvar v ďalších rokoch zrušený. Znak zanikol.

5. SPOJOVACIA BRIGÁDA 
RUŽOMBEROK
Na zlato olemovanom zelenom ranogotickom štíte sú 
položené rozprestreté včelie krídla a štyri blesky. V jeho 
strede je červená zlatostredná a zelenokališná dvojitá 
sklonená ruža, zhora prestrelená zlatým šípom (sym-
bol Ružomberka). V hlave štítu,  predelenej zlatou 
niťou, je majuskulný zlatý text 5. SPOJB RUŽOMBEROK. 
(RMO č. 28/1998). Reorganizačnými zmenami bol útvar 
v ďalších rokoch zrušený. Znak zanikol.

37. PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA 
PEZINOK
Na kruhovom červeno-tmavozelenom poli  delenom 
vodorovnou sigmou je položená strieborná raketa. 
Nad hornou časťou štítu je strieborná páska s čiernym 
minuskulným textom 37. protilietadlová raketová 
brigáda. V dolnej časti je strieborná páska s čiernym 
dostredivým textom PEZINOK. (RMO č. 41/1997). 
Reorganizačnými zmenami bola brigáda v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

1998
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35. PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA 
ROŽŇAVA
Na zlato olemovanom modrom ranogotickom štíte 
medzi dvomi štylizovanými odvrátenými zlatými kríd-
lami je strieborný indikátor kruhového obzoru s červeno 
okrídlenou striebornou raketou. V hlave štítu,  prede-
lenej zlatou niťou, je zlatý majuskulný text 35. PLRB 
ROŽŇAVA. (RMO č. 28/1998). Reorganizačnými zme-
nami bola brigáda v ďalších rokoch zrušená. Znak za-
nikol.

ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ STREDISKO 
POZEMNÉHO VOJSKA 
MARTIN
Na sivo olemovanom modrom ranogotickom štíte zo spod-
ného ľavého okraja štítu vyrastá mečom ozbrojená pravá 
sivá ruka. Meč je pred čierno obrúbeným strieborným 
kolesom. V hlave štítu,  predelenej sivou niťou, je sivý nápis 
ŠVS PV MARTIN. (RMO č. 28/1998). Reorganizačnými zme-
nami bol útvar v ďalších rokoch zrušený. Znak zanikol.

ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 
RUŽOMBEROK
V červenom kruhovom poli je pred strieborným kalichom 
sklonený sivý meč ovinutý strieborným hadom. 
V sivom medzikruží s modrým okrajom je modrý ma-
juskulný text ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP 
RUŽOMBEROK. (RMO č. 28/1998).
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VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA 
GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Zlatá čepeľ dvojsečného meča je uzavretá vo dvoch 
štylizovaných hore spojených roztiahnutých krídlach 
s písmenami VLA. Hrot meča prečnieva nad písmená. 
Záštitu meča tvorí hlava sovy, pod ktorou sú obrysy 
desiatich lipových lístkov, usporiadaných do oblúka. 
Pred rukoväťou meča je erb Košíc. (RMO č. 28/1998). 
Reorganizačnými zmenami bola škola v ďalších rokoch 
zrušená. Znak zanikol.

VOJENSKÁ AKADÉMIA 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Za štátnym znakom Slovenskej republiky ovenčeným 
zlatým lipovým vencom sú položené dva skrížené 
sivé kordíky a maršalské žezlo. (RMO č. 28/1998). 
Reorganizačnými zmenami bol prebudovaný výchovný 
systém. Škola bola v ďalších rokoch premenovaná. 
Znak zanikol.

VOJENSKÁ STREDNÁ ŠKOLA LETECKÁ 
KOŠICE
V modrom kruhovom strieborne olemovanom poli je 
položená strieborná otvorená kniha so sivou oriezkou 
s modro-strieborným indikátorom, za ktorou sú z oboch 
strán štyri strieborno olemované fialové perute. Pod knihou, 
nad záštitou meča sú položené  obojstranné zlaté lipové 
lístky. Na sivo lemovanom azúrovom medzikruží je modrý 
majuskulný odstredivý text VOJENSKÁ STREDNÁ ŠKOLA 
LETECKÁ  KOŠICE. (RMO č. 28/1998). Reorganizačnými 
zmenami bola škola v ďalších rokoch zrušená. Znak za-
nikol.
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VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V striebornom kruhovom poli je položený bledomodrý 
dvojsečný meč a štylizované čierne písmená vtú. 
V hornej časti nad písmenami je sínusová krivka os-
ciloskopu, ktorá tvorí dĺžeň nad písmenom u. Po ob-
vode štítu je majuskulný čierny text VOJENSKÝ TECH-
NICKÝ ÚSTAV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. (RMO č. 28/1998). 
Reorganizačnými zmenami bol ústav v ďalších rokoch 
zrušený. Znak zanikol.

VYŠŠIA VOJENSKÁ PROKURATÚRA 
TRENČÍN
V hnedom oválnom poli je tulipánovitý sivý štít s čier-
nymi nitmi na obvode a paragrafom v strede, za ktorým 
sú skrížené sklonené bledosivé čepele mečov. Ich ru-
koväte prevyšujú okraj štítu. Po obvode je majuskul-
ný strieborný text VYŠŠIA VOJENSKÁ PROKURATÚRA  
TRENČÍN. (RMO č. 28/1998). Reorganizačnými zmenami 
bola prokuratúra v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

23. TANKOVÁ BRIGÁDA 
KEŽMAROK
Na modrom ranogotickom štíte je položený sivý tank 
prevýšený sivými skríženými dvojsečnými mečmi so 
zlatými rukoväťami. V hlave štítu,  predelenej sivou 
niťou, je sivý majuskulný text 23. TB KEŽMAROK. (RMO 
č. 60/1998). Reorganizačnými zmenami bola brigáda 
v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.
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5. ZÁKLADŇA A OPRAVOVŇA 
ŽENIJNÉHO MATERIÁLU 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
V sivo olemovanom modrom kruhovom poli je 
zlaté ozubené koleso, pred ktorým je sivá kotva. 
V modrom medzikruží je sivý majuskulný text 5. 
ZOŽM  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (RMO č. 60/1998). 
Reorganizačnými zmenami  bola základňa v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

32. LETECKÁ ZÁKLADŇA 
PIEŠŤANY
Na sivo olemovanom modrom ranogotickom štíte 
pred zlatými krídlami je položená trojlistá vrtuľa. 
V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je sivý 
majuskulný text 32. LZ PIEŠŤANY. (RMO č. 51/1999). 
Reorganizačnými zmenami bola základňa v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

36. PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA 
NITRA
Na sivo olemovanom modrom ranogotickom štíte je 
položená sivá rádiolokátorová anténa, pred ktorou 
je okrídlená raketa. V hlave štítu,  predelenej sivou 
niťou, je sivý majuskulný text 36. PLRB NITRA. (RMO č. 
60/1998).

1999



19

1997-2017

2. ZÁKLADŇA ŽENIJNEJ TECHNIKY A MATERIÁLU 
BANSKÁ BYSTRICA
Na modrom ranogotickom štíte je pred zlatým 
ozubeným kolesom položená sivá kotva. V hlave štítu,  
predelenej zlatou niťou, je sivý dvojriadkový majuskul-
ný text 2. zžtm BANSKÁ BYSTRICA. (RMO č. 51/1999). 
Reorganizačnými zmenami bola základňa v ďalších rokoch 
zrušená. Znak zanikol.

VOJENSKÝ SÚD
Na sivo olemovanom zelenom ranogotickom štíte je 
za položeným sivo olemovaným zeleným tulipáno-
vitým štítom so zlatými váhami  dvojica skrížených 
sklonených mečov so striebornými čepeľami a zlatý-
mi rukoväťami. V hlave štítu,  predelenej striebornou 
niťou, je sivý majuskulný text VOJENSKÝ SÚD. (RMO č. 
51/1999). Reorganizačnými zmenami bol súd v ďalších 
rokoch zrušený. Znak zanikol.

VOJENSKÁ SPRAVODAJSKÁ SLUŽBA
Ľavošikmý strieborný meč, prekrižujúci strieborný 
zvitok s previsnutou pečaťou prevyšuje štátny znak  
ovenčený striebornými lipovými žilnatinovými lístka-
mi. Nad lipovými lístkami je oblúkovito umiestnený 
čierny majuskulný text VOJENSKÁ SPRAVODAJSKÁ 
SLUŽBA (RMO č. 62/1999). Spravodajská služba bola v ďalších 
rokoch reorganizovaná. Znak zanikol.

U
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MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY - GENERÁLNY ŠTÁB
V sivom kruhovom poli sú položené tri dvojsečné meče 
s hladkou záštitou a kanelovanou rukoväťou v tvare vý-
pletu, ovenčené zlatistými lipovými lístkami so šiestimi 
súkvetiami. Na čepele mečov je položený štátny znak 
bez obrysovej linky. V čiernom medzikruží je majuskulný 
zlatistý text, v hornom oblúku MINISTERSTVO OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY a v dolnom oblúku GENERÁLNY 
ŠTÁB rozdelený dvomi zlatistými päťramennými hviez-
dami. 1. januára 2000, po presťahovaní generálneho 
štábu z Trenčína do Bratislavy, bol text zmenený. (RMO 
č. 5/2001).
GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Znak generálneho štábu je podobný predchádzajúcemu 
znaku. V sivom kruhovom poli sú položené tri dvojsečné 
meče s hladkou záštitou a kanelovanou rukoväťou v tvare 
výpletu, ovenčené zlatistými lipovými lístkami so šiestimi 
súkvetiami. Na čepele mečov je položený štátny znak 
s obrysovou linkou. V čiernom medzikruží je po ob-
vode majuskulný zlatistý text GENERÁLNY ŠTÁB OZ-
BROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorý je v dol-
nej časti medzikružia rozdelený zlatistou päťramennou 
hviezdou. 1. júla 2002, po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 321/2002 Z. z. o Ozbrojených silách Sloven-
skej republiky, bol text zmenený. (RMO č. 40/2002).

ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
- GENERÁLNY ŠTÁB
Vo fialovom kruhovom poli sú položené vedľa seba dva 
meče, prekryté v mieste dotyku tretím. Meče sú ovenčené 
zlatými lipovými lístkami so šiestimi súkvetiami. Štátny 
znak bez obrysovej linky je položený nad záštitou tretie-
ho meča a prekrýva časť čepelí. V zlatisto olemovanom 
čiernom medzikruží je majuskulný zlatistý text,  v hornom 
oblúku ARMÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY a v dolnom 
oblúku GENERÁLNY ŠTÁB rozdelený dvomi zlatistými 
päťramennými hviezdami. (RMO č. 51/1999). 

2001
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VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL 
ZVOLEN
Na modrom ranogotickom štíte je položený zlatý in-
dikátor kruhového obzoru, z pravej strany štítu prekrytý 
vyrastajúcim štylizovaným profilom strieborného orla.
Na štítku je zlatý majuskulný trojriadkový text VELI-
TEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL ZVOLEN. (RMO č. 31/2000). 
Reorganizačnými zmenami bolo veliteľstvo vzdušných síl  
v ďalších rokoch prebudované. Znak  bol zmenený.

5. SPOJOVACIE PREVÁDZKOVÉ STREDISKO  
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
V zelenom kruhovom poli je položený zlatý znak 
spojovacieho vojska. Štylizované rozprestreté zlaté 
včelie krídla sú prekryté trojkružím, spoza ktorého 
vyčnieva šesť bleskov. Na sivom medzikruží je čierny 
majuskulný text 5. SPOJOVACIE PREVÁDZKOVÉ STREDIS -
KO  ♠NOVÉ MESTO NAD VÁHOM♠. (RMO č. 36/2000). 
Reorganizačnými zmenami  bolo stredisko v ďalších 
rokoch zrušené. Znak zanikol.

VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PRIESTOR  
LEŠŤ
Z päty svetlozeleného oválneho poľa zo sivej kopy skál 
vyrastá sivý prirodzený lieskový ker. Na sivom ovál-
nom medzikruží je zelený majuskulný text VOJENSKÝ 
VÝCVIKOVÝ PRIESTOR LEŠŤ, rozdelený dvomi zelenými 
päťramenným hviezdami. (RMO č. 36/2000). 

2000
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VELITEĽSTVO DOMOBRANY 
TOPOĽČANY
V zelenom zlato olemovanom ranogotickom štíte 
sú zlaté skrížené pušky so sivými bajonetmi. V hlave 
štítu,  predelenej zlatou niťou, je zlatý majuskulný 
text VELITEĽSTVO DOMOBRANY TOPOĽČANY. (RMO č. 
5/2001).
Reorganizačnými zmenami bola domobrana v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

2. MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA 
LEVICE
V modrom čierno olemovanom ranogotickom štíte je zla-
tokorunovaný lev v zlatej zbroji s roztrojeným chvostom 
(symbol Levíc). V  sivej  hlave štítu, čierno olemovanej 
so zvýšeným brvnom, je čierny text 2. mb LEVICE. (RMO č. 
39/2001). Reorganizačnými zmenami bola brigáda v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol. 

PRÁPOR OKAMŽITEJ REAKCIE 
MARTIN
V zelenom zlato olemovanom ranogotickom štíte je  
strieborný cválajúci kôň. V hlave štítu,  predelenej 
zlatou niťou, je strieborný text prOR MARTIN. (RMO č. 
5/2001). Reorganizačnými zmenami bol prápor v ďalších 
rokoch reorganizovaný. Text v znaku bol zmenený.

2001
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POSÁDKOVÉ VELITEĽSTVO 
BRATISLAVA
V červenom oválnom poli sú položené skrížené 
zlaté meče prevýšené strieborným trojvežovým 
opevnením s oknami a bránou. Každá zo striech je 
ukončená dvoma zlatými guľami. V bráne je zlatá do 
polovice vytiahnutá mreža  (symbol Bratislavy). Na 
striebornom oválnom medzikruží je čierny text POSÁD-
KOVÉ VELITEĽSTVO BRATISLAVA. (RMO č. 7/2002). 
Reorganizačnými zmenami  bolo veliteľstvo v ďalších 
rokoch zrušené. Znak zanikol.

2. PRIESKUMNÝ PRÁPOR 
BARDEJOV
Sivo lemovaný ranogotický štít je v dolnej polovici 
sedemkrát červeno-strieborne delený. V hornej polovici 
sú skrížené zlaté halapartne, nad ktorými je zlatý orol s roz-
tiahnutými krídlami a pod nimi zlatá ľalia (upravený sym-
bol Bardejova, namiesto zlatej koruny je orol). V hlave 
štítu,  predelenej sivou niťou, je strieborný text 2. pspr 
BARDEJOV. (RMO č. 7/2002). Reorganizačnými zmenami 
bol prápor v ďalších rokoch zrušený. Znak zanikol.

2. MOBILIZAČNÁ ZÁKLADŇA 
KEŽMAROK
Na modrom sivo olemovanom ranogotickom 
štíte sú položené dva strieborné skrížené meče 
s červenou a čiernou rukoväťou (zo symbolu 
Kežmarku) prevýšené striebornou hlavou kamzíka. 
V hlave štítu,   predelenej sivou niťou, je sivý ma-
juskulný text 2.  MZ KEŽMAROK. (RMO č. 7/2002). 
Reorganizačnými zmenami  bola základňa v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

2002
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1. LETECKÁ ZÁKLADŇA SLIAČ - LETISKO 
TRI DUBY
Zo spodného okraja modrého kruhového poľa vyrastajú tri 
strieborné duby prevýšené pristávajúcim orlom s roztiah-
nutými krídlami v zlatej zbroji. V medzikruží je majuskulný 
strieborný text 1. LETECKÁ ZÁKLADŇA SLIAČ - LETISKO TRI 
DUBY. (RMO č. 17/2002). Základňa bola v ďalších rokoch re-
organizovaná. Znak bol upravený.

VOJENSKÁ HUDBA - 
VZDUŠNÝCH SÍL 
OZBROJENÝCH SÍL SR
V modrom kruhovom poli je zlatá päťstrunová štylizo-
vaná lýra. V medzikruží je majuskulný strieborný text 
VOJENSKÁ HUDBA VZDUŠNÝCH SÍL OZBROJENÝCH 
SÍL SR a dve strieborné päťramenné hviezdy. (RMO 
č. 43/2002). Reorganizačnými zmenami bola vojenská 
hudba v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

5. DELOSTRELECKÁ BRIGÁDA 
JELŠAVA
V červenom kruhovom poli  je päť delových gulí pre-
výšených obráteným zlatým delom. Do medzikružia 
je položený majuskulný zlatý text 5. DELOSTRELECKÁ 
BRIGÁDA JELŠAVA. (RMO č. 17/2002). Reorganizačnými 
zmenami bola brigáda v ďalších rokoch zrušená. Znak 
zanikol.
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VOJENSKÉ VÝCVIKOVÉ KYNOLOGICKÉ 
STREDISKO - HRONSEK
V strieborne olemovanom zelenom kruhovom poli je 
strieborná obrátená hlava psa v zlatej zbroji. V zelenom 
medzikruží je majuskulný strieborný text  VOJENSKÉ 
VÝCVIKOVÉ KYNOLOGICKÉ STRIEDISKO   HRONSEK    ,  
rozdelený dvomi skríženými čiernymi mečmi (RMO č. 
43/2002).

POZEMNÉ SILY OZBROJENÝCH SÍL 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pravošikmá strieborná puška skrížená s ľavošikmou 
striebornou šabľou sú prevýšené štátnym znakom 
Slovenskej republiky a ovenčené vavrínovou a lipo-
vou vetvičkou. Vavrín bol symbolom nesmrteľnosti, 
ale aj symbolom slávy a víťazstva. Lipa je symbolom 
pohostinnosti, priateľstva a lásky. Napokon má aj srd-
covité listy. Pod vetvičkami je strieborná oblá stuha 
zastrihnutá v tvare lastovičieho chvosta, na ktorej je 
čierny text Pozemné sily. (RMO č. 43/2002; 17/2005).

CENTRUM RIADENIA VZDUŠNÝCH OPERÁCIÍ 
ZVOLEN
V modrom kruhovom poli so sivým lemovaním je vľavo  
výsek polárnej striebornej súradnicovej siete. V pravej 
časti je strieborné lietadlo so štyrmi kondenzačnými 
čiarami. V strede poľa je na červenom štíte strie -
borný dvojitý tlapovitý procesiový kríž (symbol 
Zvolena).  V medzikruží strieborný majuskulný text 
CENTRUM RIADENIA VZDUŠNÝCH OPERÁCIÍ  ZVOLEN. 
(RMO č. 43/2002; 17/2005). Reorganizačnými zmenami  
bolo centrum riadenia v ďalších rokoch prebudované. 
Znak bol upravený, text bol zmenený.
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MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA 
ZÁPAD NEMŠOVÁ
V zlato lemovanom zelenom kruhovom poli je sivé 
ozubené koleso, v strede ktorého je žlté štylizované 
písmeno L (symbol logistiky). V zelenom žlto lemova-
nom medzikruží je majuskulný text MULTIFUNKČNÁ 
ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD NEMŠOVÁ.  (RMO č. 
38/2003).

VELITEĽSTVO SÍL VÝCVIKU A PODPORY 
Na čierno lemovanom modrom štvrtenom ra-
nogotickom štíte je v prvom modrom poli sivé 
koleso s čiernym olemovaním, pred ktorým je pravá 
ruka držiaca rukoväť meča so sivou čepeľou (symbol výc-
vikového strediska). V druhom striebornom poli sú zlaté 
rozprestreté včelie krídla so štyrmi bleskami (znak spojo-
vacieho vojska) a červenou päťkališnou ružou so zlatým 
šípom. V treťom striebornom poli je zlaté štylizované pís-
meno L (symbol logistiky). V štvrtom modrom  poli je zlaté 
trojvežové opevnenie s oknami, s bránou a s červenými 
strechami (symbol Bratislavy). V srdcovom štíte je štátny 
znak Slovenskej republiky. V  striebornej  hlave štítu, so 
zvýšeným brvnom, je majuskulný čierny text VELITEĽSTVO 
SÍL VÝCVIKU A PODPORY.  (RMO č. 38/2003). Reorganizačnými 
zmenami  bolo Veliteľstvo síl výcviku a podpory v ďalších 
rokoch zrušené. Znak zanikol.

2. VÝCVIKOVÁ ZÁKLADŇA 
KEŽMAROK
V zlatom kruhovom poli je meč so striebornou čepeľou, 
zlatou záštitou a hnedou rukoväťou, prekrížený hnedými 
puškami so striebornými bodákmi. V modrom strieborne 
lemovanom medzikruží je strieborný majuskulný text 2. 
VÝCVIKOVÁ ZÁKLADŇA KEŽMAROK. (RMO č. 38/2003). 
Reorganizačnými zmenami bola základňa v ďalších 
rokoch zrušená. Znak zanikol.

2003
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ČESTNÁ STRÁŽ 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA
V zelenom oválnom poli pred skríženými sivými šabľami 
je neskorogotický červený štít s trojvežovým opevnením 
(symbol Bratislavy). V červenom medzikruží je strieborný 
majuskulný text  ČESTNÁ STRÁŽ OZBROJENÝCH SÍL SR            
BRATISLAVA. Dolný nápis BRATISLAVA je oddelený strie-
bornými lipovými lístkami. (RMO č. 38/2003).

ČESTNÁ STRÁŽ PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na tmavočervenom zlato lemovanom ranogotickom 
štíte je hnedá puška so zlatým bodákom, hlavňou 
a chráničom pažby prekrížená dvoma šabľami so 
zlatými čepeľami, hnedými rukoväťami a zlatými 
záštitami. Šable a puška sú prevýšené modrozlatou 
reprezentačnou šnúrou. Po obvode  zadného čierneho 
ranogotického štítu je zlatý majuskulný nápis ČESTNÁ 
STRÁŽ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Medzery 
medzi slovami vypĺňajú tri páry zlatých lipových lístkov.  
(RMO č. 49/2003).

LETECKÁ ZÁKLADŇA 
PREŠOV
Na delenom ranogotickom štíte so zlatým lemovaním 
je v hornom modrom poli  položená strieborná silu-
eta vrtuľníka. V dolnej polovici štítu pod striebornou 
hlavou štítu preloženou tromi červenými striebornostred-
nými a zelenokališnými ružami, je trikrát červeno-
strieborno delené pole (symbol Prešova). V hlave štítu,  
predelenej zlatou niťou, je strieborný majuskulný 
text LETECKÁ ZÁKLADŇA PREŠOV. (RMO č. 66/2003). 
Reorganizačnými zmenami  bola základňa v ďalších 
rokoch prebudovaná. Znak bol upravený.
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SPOJOVACIE VELITEĽSTVO 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
V zelenom kruhovom poli je zlatistý znak spojovacieho 
vojska. Na šiestich zlatých bleskoch sú položené zla-
té včelie krídla a zlatý kruhový štít s dvomi čiernymi 
kružnicami. V sivom medzikruží je čierny majuskul-
ný text SPOJOVACIE VELITEĽSTVO NOVÉ MESTO NAD 
VÁHOM, rozdelený dvomi zlatými lipovými lístkami. 
(RMO č. 66/2003). Reorganizačnými zmenami  bolo 
spojovacie veliteľstvo zrušené. Znak zanikol.

MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
TREBIŠOV
V dolnej modrej časti deleného ranogotického štítu 
vyrastajú z veľkého položeného a prevráteného strie-
borného lemeša tri zlaté bezostené klasy sprevádzané 
dvoma zlatými hviezdičkami, vpravo hore je menšie 
ľavošikmo sklonené strieborné čerieslo (symbol 
Trebišova). V hornej časti strieborného poľa je čierny 
obrátený pes. V  čiernej  hlave štítu, so zvýšeným čiernym 
brvnom, je strieborný text mpr TREBIŠOV. (RMO č. 
66/2003). Mechanizovaný prápor bol v ďalších rokoch 
reorganizovaný. Text v znaku bol upravený.

ĽAHKÁ BRIGÁDA 
TOPOĽČANY
V zelenom zlato lemovanom ranogotickom štíte je 
hlava rysa s čiernymi kontúrami zeleno-bledobéžovo 
vyfarbená. V hlave štítu,  predelenej  zlatou niťou, 
je majuskulný bledobéžový text ĽAHKÁ BRIGÁDA 
TOPOĽČANY. (RMO č. 66/2003). Ľahká brigáda v ďalších 
rokoch bola reorganizovaná. Text v znaku bol upravený.
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TANKOVÝ PRÁPOR 
TREBIŠOV
V dolnej modrej polovici deleného ranogotického štítu 
vyrastajú z veľkého prevráteného strieborného lemeša 
tri zlaté bezostené klasy sprevádzané dvoma zlatými 
hviezdičkami, vpravo hore je menšie ľavošikmo sklonené 
strieborné čerieslo (symbol Trebišova). V hornej strie-
bornej polovici štítu je čierny tank. V  čiernej  hlave štítu, 
so zvýšeným čiernym brvnom, je strieborný text tpr 
TREBIŠOV. (RMO č. 66/2003). Tankový prápor bol v ďalších 
rokoch reorganizovaný. Text v znaku bol upravený.

MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA 
PREŠOV
V dolnej polovici zlatolemovaného deleného ra-
nogotického štítu je pod striebornou hlavou štítu 
preloženou tromi červenými striebornostrednými 
a zelenokališnými ružami trikrát červeno-strieborne 
delené pole (symbol Prešova). V hornej zelenej polovi-
ci štítu je zlatý rys. V hlave štítu,  predelenej zlatou 
niťou, je zlatý text mb PREŠOV (RMO č. 29/2004). 
Reorganizačnými zmenami bola mechanizovaná brigáda  
neskôr prebudovaná. Text v znaku bol upravený.

MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
MICHALOVCE
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je zlatá 
koruna  (časť symbolu Michaloviec)  prevýšená skríženými 
striebornými puškami s bodákmi. V hlave štítu, je strieborný 
text mpr MICHALOVCE. (RMO č. 29/2004). Reorganizačnými 
zmenami bol mechanizovaný prápor v ďalších rokoch prebu-
dovaný. Text v znaku bol upravený. 

2004
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SPOJOVACÍ PRÁPOR  
RUŽOMBEROK
V dolnej polovici čierno olemovaného zeleného štítu 
je červená zelenokališná ruža zhora prestrelená zlatým 
šípom (symbol Ružomberka), prevýšená strieborným 
znakom spojovacieho vojska – rozprestreté včelie kríd-
la so šiestimi  bleskami čiastočne prekryté kruhovým 
štítom s dvomi čiernymi kružnicami. V hlave štítu je 
strieborný dvojriadkový text spoj pr RUŽOMBEROK. 
(RMO č. 29/2004). Reorganizačnými zmenami  bol spo-
jovací prápor v ďalších rokoch prebudovaný. Znak bol 
upravený.

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA 
A VÝCVIKU MINISTERSTVA OBRANY SR  
LEŠŤ
V zelenom oválnom poli  so striebornou obrubou 
je červený sklonený meč so strieborným ovinutým 
hadom. V zelenom medzikruží olemovanom čiernou 
obrubou je strieborný text ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRA-
VOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ s dvomi strie-
bornými päťramennými hviezdami. (RMO č. 29/2004).

ŽENIJNÝ PRÁPOR 
MICHALOVCE
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je zlatá koruna (časť symbolu Michaloviec) prevýšená 
zlatým ozubeným kolesom, pred ktorým je strieborná 
kotva. V hlave štítu je strieborný text žpr MICHA-
LOVCE. (RMO č. 29/2004). Reorganizačnými zmenami  
bol ženijný prápor v ďalších rokoch prebudovaný. Znak 
bol upravený.
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VOJENSKÝ ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLÓGIE 
BRATISLAVA
V zlatom oválnom poli s čiernou obrubou je sklonený 
čierny meč ovinutý červeným hadom, prevýšený 
červeným trojkruhovým útvarom. Jeho autori, Charles 
L. Baldwin (Dow Chemical) a Robert S. Runkle (Národný 
inštitút zdravotníctva USA) ho predstavili v roku 1966 
v časopise Science a jedinými kritériami pre jeho 
podobu boli výraznosť, čitateľnosť aj pri otočení a tiež to, 
že sa líšia od iných používaných symbolov. V červenom 
čierne olemovanom medzi  kruží je zlatý majuskulný text 
VOJENSKÝ ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLÓGIE BRATIS-
LAVA, rozdelený dvomi zlatými päťramennými hviez-
dami. (RMO č. 29/2004).

LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA  
KOŠICE
V modrom kruhovom poli olemovanom strieborným 
lemom je strieborný kríž, v ktorom je sklonený mod-
rý meč, ovinutý červeným hadom. V červenom medzi-
kruží so strieborným a modrým lemom je kruhopis so 
strieborným textom LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA 
KOŠICE, rozdelený dvomi striebornými päťramennými 
hviezdami. (RMO č. 29/2004). Reorganizačnými zme-
nami  bola vojenská nemocnica v ďalších rokoch pre-
budovaná. Znak bol zrušený.

NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY  
BRATISLAVA
V červenom zlato olemovanom kruhovom poli je zlatý 
sklonený meč ovinutý dvoma hadmi. V zlato olemova-
nom červenom medzikruží je zlatý majuskulný text 
NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY BRATISLAVA 
s dvomi zlatými päťramennými hviezdami. (RMO č. 
35/2004). V dôsledku reorganizačných zmien bola 
nemocnica ministerstva obrany v ďalších rokoch pre-
budovaná. Znak zanikol.
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METROLOGICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV LOGISTIKY  
ŽILINA
V zelenom kruhovom poli je položené čierne ben-
zénové jadro (šesťuholník), pred ktorým je zlatý 
oscilačný graf. V zlatom čierno olemovanom 
medzikruží je čierny majuskulný text, v hornom oblúku 
METROLOGICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV LOGISTIKY a v dol-
nom oblúku ŽILINA, rozdelený dvomi malými čiernymi 
päťramennými hviezdami. (RMO č. 35/2004).

MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
LEVICE
V dolnej polovici deleného zeleného, čierno olemovaného 
ranogotického štítu je strieborný lev so striebornou 
korunou v zlatej zbroji s roztrojeným chvostom (sym-
bol Levíc) prevýšený skríženými striebornými puškami 
s bodákmi. V hlave štítu je strieborný text mpr LEVICE. 
(RMO č. 35/2004). V dôsledku reorganizácie v ďalších 
rokoch bol mechanizovaný prápor prebudovaný. Text 
v znaku bol upravený.

VOJENSKÉ OBRANNÉ SPRAVODAJSTVO
V zelenom oválnom, strieborne olemovanom poli je 
strieborný vznášajúci sa jastrab držiaci v pazúroch  
skrúteného hada. V medzikruží je strieborný majuskul-
ný text VOJENSKÉ OBRANNÉ SPRAVODAJSTVO, v dolnej 
časti oddelený malou striebornou päťramennou hviez-
dou. (RMO č. 35/2004). V dôsledku reorganizácie bolo 
v ďalších rokoch obranné spravodajstvo prebudované. 
Znak zanikol.



33

1997-2017

PRÁPOR LOGISTICKEJ PODPORY 
PREŠOV
V dolnej polovici čierno olemovaného deleného ra-
nogotického štítu je pod striebornou hlavou štítu, 
preloženou tromi červenými striebrostredými 
striebornokališnými červenými ružami, trikrát červeno-
strieborne delené pole (symbol Prešova). 
V hornej zelenej polovici štítu je čierne koleso s čiernym 
olemovaním, pred ktorým je skrížené strieborné náradie 
– ľavošikmý francúzsky kľúč s pravošikmým obojstran-
ným šesťhranným montážnym kľúčom. V hlave štítu je 
strieborný dvojriadkový text prlogp PREŠOV. (RMO č. 
35/2004).

PRÁPOR LOGISTICKEJ PODPORY 
TOPOĽČANY
Na zelenom, čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
čierne ozubené koleso, čierne olemované, pred ktorým je 
skrížený strieborný ľavošikmý francúzsky kľúč s pravošikmým 
obojstranným šesťhranným montážnym kľúčom. V hlave 
štítu je strieborný dvojriadkový text prlogp TOPOĽČANY. 
(RMO č. 35/2004). V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch 
bol prápor  logistickej podpory prebudovaný. Text v znaku 
bol upravený.

VELITEĽSTVO VÝCVIKU 
MARTIN
Na zelenom strieborne olemovanom ranogotickom 
štíte sú skrížené strieborné blatnické meče prevýšené 
striebornou prilbou. V hlave štítu,  predelenej strie-
bornou niťou, je majuskulný strieborný dvojriadkový 
text VELITEĽSTVO VÝCVIKU MARTIN. (RMO č. 35/2004). 
V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch bolo 
veliteľstvo výcviku prebudované. Znak bol upravený.
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VELITEĽSTVO POSÁDKY 
BRATISLAVA
V strieborne olemovanom červenom ranogotickom 
štíte je v jeho päte strieborné trojvežové opevnenie s okna-
mi s napoly vytiahnutou zlatou mrežou v bráne, na 
červených strechách veží sú po dve zlaté gule (symbol 
Bratislavy), prevýšené skríženými zlatými blatnickými 
mečmi. V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, 
je strieborný majuskulný text VELITEĽSTVO POSÁDKY 
BRATISLAVA. (RMO č. 51/2004).

VOJENSKÝ VETERINÁRNY ÚSTAV 
KOŠICE
V modrom oválnom poli so strieborným lemom je 
zlatý kalich prevýšený strieborným mečom ovinutým 
strieborným hadom. Rukoväť meča a záštita sú zlaté. 
V zelenom čierno olemovanom oválnom medzikruží je 
strieborný majuskulný text, v hornom oblúku VOJEN-
SKÝ VETERINÁRNY ÚSTAV a v dolnom oblúku KOŠICE, 
rozdelený dvomi malými striebornými päťramennými 
hviezdami. (RMO č. 51/2004). V dôsledku reorganizácie 
bol vojenský veterinárny ústav v ďalších rokoch  zrušený. 
Znak zanikol.

BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD - MINISTERSTVO OBRANY SR
V oválnom červenom poli je na striebornom obryse 
trojvršia položený strieborný obrys červeného dvojitého 
(patriarchálneho) kríža prevýšený skríženými odvrátenými 
štvorzubými kľúčmi so štvoruhlovými prstencami. V strie-
bornom oválnom medzikruží s červeným lemom je červený 
majuskulný text, v hornom oblúku BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD 
a v dolnom oblúku MINISTERSTVO OBRANY SR rozdelený 
dvomi striebornými lipovými lístkami s červeným obry-
som. (RMO č. 40/2004) V dôsledku reorganizácie bol 
bezpečnostný úrad v ďalších rokoch zrušený. Znak za-
nikol.
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OPRAVÁRENSKÝ PRÁPOR 
MARTIN
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je strieborná šesťhranná skrutka, pred ktorou sú dva 
skrížené zelené montážne štvorhranné kľúče. V hlave 
štítu je strieborný majuskulný dvojriadkový text 
OPRAVÁRENSKÝ PRÁPOR MARTIN. (RMO č. 51/2004).

ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA LETECTVA 
KOŠICE
V modrom oválnom poli je strieborné lietadlo MiG-29. V 
striebornom modro olemovanom oválnom medzikruží 
je modrý majuskulný text, v hornom oblúku ODBORNÁ 
VÝCVIKOVÁ ŠKOLA LETECTVA a v dolnom oblúku  
KOŠICE , rozdelený dvomi modrými päťramennými 
hviezdami. (RMO č. 51/2004). V dôsledku reorganizácie 
v ďalších rokoch bola odborná výcviková škola letectva 
zrušená. Znak zanikol.

ZÁKLADNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA 
MARTIN
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom štíte 
je strieborný orol. V hlave štítu  predelenej striebor-
nou niťou, je strieborný majuskulný text ZÁKLADNÁ 
VÝCVIKOVÁ ŠKOLA MARTIN. (RMO č. 51/2004). V dôsledku 
reorganizácie v ďalších rokoch bola základná výcviková 
škola zrušená. Znak zanikol.
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ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA PROTIVZDUŠNEJ 
OBRANY, KOMUNIKAČNÝCH INFORMAČNÝCH 
SYSTÉMOV A ELEKTRONICKÉHO PRIESKUMU  
MOKRAĎ
V zelenom oválnom poli je strieborný meč položený pred 
striebornou anténou rádiolokátora. V striebornom zeleno 
olemovanom medzikruží je zelený majuskulný text, v hor-
nom oblúku ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA PVO, KIS A 
EPS a v dolnom oblúku MOKRAĎ, rozdelený dvomi malý-
mi zelenými päťramennými hviezdami. (RMO č. 51/2004). 
V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch bola odborná 
výcviková škola protivzdušnej obrany, komunikačných 
informačných systémov a elektronického prieskumu zrušená. 
Znak zanikol.

ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA 
POZEMNÉHO VOJSKA 
MARTIN
V zelenom oválnom poli pravá ruka vyrastajúca z pravé-
ho okraja štítu drží strieborný dvojsečný meč. V ovál-
nom striebornom, zeleno olemovanom medzikruží je 
zelený majuskulný text, v hornom oblúku ODBORNÁ 
VÝCVIKOVÁ ŠKOLA POZEMNÉHO VOJSKA a v dolnom 
oblúku MARTIN, rozdelený dvomi malými zelenými 
päťramennými hviezdami. (RMO č. 51/2004). V dôsledku 
reorganizácie v ďalších rokoch bola odborná výcviková 
škola pozemného vojska zrušená. Znak zanikol. 

PODDÔSTOJNÍCKA AKADÉMIA 
MARTIN
V zelenom oválnom poli sú dve strieborné skrížené 
šable. V striebornom medzikruží so zeleným lemom 
je zelený majuskulný text, v hornom oblúku POD-
DÔSTOJNÍCKA AKADÉMIA a v dolnom oblúku MARTIN, 
rozdelený dvomi zelenými päťramennými hviezdami. 
(RMO č. 51/2004). V dôsledku reorganizácie v ďalších 
rokoch bola poddôstojnícka akadémia zrušená. Znak 
zanikol.
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PRÁPOR PODPORY VELENIA 
TRENČÍN
V dolnej polovici čierno olemovaného deleného ra-
nogotického štítu sú štyri bielo-červené šachovnicovo 
usporiadané polia vo farbách trenčianskej mest-
skej vlajky. V hornej zelenej polovici štítu je skrížená 
pravošikmá strieborná šabľa s ľavošikmou striebornou 
puškou. V hlave štítu je strieborný text prpv TRENČÍN. 
(RMO č. 17/2005).

VELITEĽSTVO POZEMNÝCH SÍL
V zelenom zlato olemovanom ranogotickom štíte je 
skrížená pravošikmá strieborná šabľa so striebornou 
ľavošikmou puškou, prevýšené štátnym znakom Sloven-
skej republiky. Ovenčené sú vpravo zlatou vavrínovou 
ratolesťou a vľavo zlatou lipovou ratolesťou. V hlave 
štítu,  predelenej zlatou niťou, je strieborný dvojriad-
kový majuskulný text VELITEĽSTVO POZEMNÝCH SÍL. 
(RMO č. 17/2005).

VOJENSKÁ HUDBA 
TRENČÍN
V kruhovom strieborne olemovanom poli zelenej farby 
je položená strieborná štvorstrunová lýra. V medzikruží 
zelenej farby je strieborný majuskulný text VOJENSKÁ 
HUDBA TRENČÍN. (RMO č. 51/2004). V dôsledku reorga-
nizácie v ďalších rokoch bola Vojenská hudba Trenčín 
zrušená. Znak zanikol.

2005
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VOJENSKÝ VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV 
PRE CHOROBY PĽÚCNE 
NOVÁ POLIANKA
V červenom oválnom poli sú dva strieborné smreky, 
prevýšené strieborným kalichom ovinutým strie-
borným hadom. Na striebornom červeno olemova-
nom oválnom medzikruží je červený majuskulný text, 
v hornom oblúku VOJENSKÝ VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ 
ÚSTAV PRE CHOROBY PĽÚCNE a v dolnom oblúku NOVÁ 
POLIANKA. (RMO č. 17/2005) V dôsledku reorganizácie 
v ďalších rokoch bol vysokošpecializovaný ústav pre 
choroby pľúcne zrušený. Znak zanikol. 

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍCKY ÚSTAV 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
V červenom oválnom poli je sklonený strieborný meč so 
zlatou rukoväťou ovinutý strieborným hadom. Na strie-
bornom červeno olemovanom oválnom medzikruží je 
červený majuskulný text, v hornom oblúku VOJEN-
SKÝ ZDRAVOTNÍCKY ÚSTAV a v dolnom oblúku LIP-
TOVSKÝ MIKULÁŠ, rozdelený dvoma malými červenými 
hviezdičkami. (RMO č. 17/2005).

ZMIEŠANÝ SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL 
MICHALOVCE
Na zelenom ranogotickom štíte s čiernym lemom je 
v jeho päte zlatá koruna (časť symbolu Michaloviec) 
prevýšená strieborným kanónom s piatimi strieborný-
mi kanónovými guľami pod jeho hlavňou. V hlave štítu 
je strieborný dvojriadkový text zmshdo MICHALOVCE. 
(RMO č. 17/2005). V dôsledku reorganizácie v ďalších 
rokoch bol zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel 
prebudovaný. Text v znaku bol zmenený.
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Návrhè.1

PRÁPOR RÁDIOLOKAČNÉHO PRIESKUMU 
ZVOLEN
V modrom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je strieborný indikátor rádiolokačného prostriedku 
prevýšený strieborným netopierom. V hlave štítu je 
dvojriadkový strieborný text prrlps ZVOLEN. (RMO č. 
17/2005). V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch 
bol prápor rádiolokačného prieskumu prebudovaný. 
Znak bol zmenený.

VOJENSKÁ HUDBA 
BANSKÁ BYSTRICA
V modrom strieborne olemovanom kruhovom poli je 
strieborná päťstrunová lýra. Na modrom medzikruží je 
strieborný majuskulný text, v hornom oblúku VOJEN-
SKÁ HUDBA a  v dolnom oblúku BANSKÁ BYSTRICA , 
rozdelený dvoma striebornými hviezdičkami. (RMO č. 
17/2005). V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch 
bol útvar vojenskej hudby prebudovaný. Znak bol 
zmenený.

STREDISKO RIADENIA A PREVÁDZKY 
KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
TRENČÍN
Čierno olemovaný delený ranogotický štít má v dolnej 
polovici štyri bielo-červené šachovnicovo usporiadané 
polia vo farbách trenčianskej mestskej vlajky. V hornej 
zelenej polovici štítu je strieborný znak spojovacieho 
vojska  –  na šiestich strieborných bleskoch sú strie-
borné včelie krídla a strieborný kruh. V hlave štítu je 
dvojriadkový strieborný majuskulný text STRRAPKIS 
TRENČÍN. (RMO č. 17/2005). V dôsledku reorganizácie 
v ďalších rokoch bolo stredisko riadenia a prevádzky 
komunikačných a informačných systémov prebudované. 
Znak bol zmenený.
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VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE 
KEŽMAROK – ZÁĽUBICA
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je čierny terč prekrytý piatimi striebornými kruhmi. 
V hlave štítu je dvojriadkový strieborný majuskulný 
text VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE KEŽMAROK – ZÁĽUBICA. 
(NMO č. 3/2006). V dôsledku reorganizácie v ďalších 
rokoch  bolo výcvikové zariadenie zrušené. Znak za-
nikol.

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA 
MATERIÁLOVEJ TRIEDY  3 
ZEMIANSKE KOSTOĽANY
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom 
štíte je skrížené náradie – pravošikmé strieborné 
kladivo a ľavošikmý francúzsky kľúč. V mieste 
prekríženia rukovätí je v malom zelenom strieborne 
olemovanom  štíte v hornej polovici strieborný plameň, 
a v dolnej polovici pod striebornou linkou arabská číslica 
3. V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je strie-
borný dvojriadkový majuskulný text ZZ MT 3 ZEMIANSKE 
KOSTOĽANY. (NMO č. 3/2006). V dôsledku reorganizácie 
v ďalších rokoch bola zásobovacia základňa materiálovej 
triedy 3 prebudovaná. Text v znaku bol zmenený.

MULTIFUNKČNÝ PRÁPOR 
HLOHOVEC
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je strieborný bájny vták fénix v zlatej zbroji vyrasta-
júci zo zlatého plameňa. V hlave štítu je dvojriadkový 
strieborný majuskulný text MULTIFUNKČNÝ PRÁPOR 
HLOHOVEC. (NMO č. 3/2006). V dôsledku reorga-
nizácie v ďalších rokoch bol multifunkčný prápor pre-
budovaný. Text v znaku bol zmenený. 
 

2006
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VELITEĽSTVO LOGISTIKY
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom 
štíte je štylizované zlaté písmeno L (symbol logis-
tiky) prevýšené striebornou siluetou Trenčianskeho 
hradu. V hlave štítu  predelenej striebornou niťou, je 
dvojriadkový strieborný majuskulný text VELITEĽST VO 
LOGISTIKY. (NMO č. 3/2006). V dôsledku reorga-
nizácie v ďalších rokoch bolo veliteľstvo logistiky 
prebudované. Znak bol zrušený. 
 

ŽENIJNÝ PRÁPOR 
SEREĎ
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
zlaté ozubené koleso, pred ktorým je strieborná kotva 
(znak ženijného vojska). Kotva je atribútom sily a istoty. 
Symbolizuje možnosť odolať nástrahám, zmätku a ostať 
verným samému sebe alebo určitej myšlienke. V hlave 
štítu je strieborný text žpr SEREĎ. (NMO č. 3/2006).

VELITEĽSTVO LOGISTIKY
V modrom strieborne olemovanom ranogotickom štíte je 
štylizované zlaté písmeno L (symbol logistiky) prevýšené 
striebornou siluetou Trenčianskeho hradu. V hlave štítu,  
predelenej striebornou niťou, je dvojriadkový strie-
borný majuskulný text VELITEĽSTVO LOGISTIKY. (NMO č. 
3/2006). V dôsledku reorganizácie v ďalších rokoch bolo 
veliteľstvo logistiky prebudované. Znak zanikol. 
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VOJENSKÉ SIGINT CENTRUM 
PREŠOV
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
položený ihlanovitý strieborný kryštál. V hlave štítu 
je dvojriadkový strieborný majuskulný text VOJENSKÉ 
SIGINT CENTRUM PREŠOV. (NMO č. 3/2006). V dôsled-
ku reorganizácie v ďalších rokoch bolo vojenské sigint 
centrum prebudované. Znak zanikol.

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
V bielom kruhovom poli  je červený neskorogotický štít, 
v ňom je strieborný  meč so zlatou záštitou a guľovou 
hlavicou. Po bokoch čepele a v päte štítu, pod hlavi-
cou rukoväte, sú strieborné otvorené knihy so zlatou 
oriezkou. Na hornom okraji štítu je zlatá sova v strie-
bornej zbroji na zlatej otvorenej knihe so striebornou 
oriezkou. Štít je ovenčený žltými lipovými ratolesťami. 
V bielom medzikruží je čierny majuskulný text, v dolnom 
oblúku AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL a v hornom oblúku 
GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, oddelený 
dvomi trojicami lipových lístkov. (NMO č. 3/2006).

SPRÁVA VOJENSKEJ DOPRAVY VÝCHOD 
KOŠICE
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym olemovaním je 
pred čepele dvoch skrížených zlatých mečov položené 
strieborné osemšpicové koleso. V hlave štítu je strieborný 
dvojriadkový majuskulný text SVD VÝCHOD KOŠICE. 
(NMO č. 13/2006). V dôsledku reorganizácie v ďalších 
rokoch bola správa vojenskej dopravy východ prebudo-
vaná. Znak zanikol.
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PRÁPOR RADIAČNEJ, CHEMICKEJ 
A BIOLOGICKEJ OCHRANY 
ROŽŇAVA
V zelenom ranogotickom štíte s čiernou obrubou je 
zlatá salamandra s vretenovitým chvostom a tromi 
čiernymi škvrnami. V hlave štítu je dvojriadkový zlatý 
text prrchbo ROŽŇAVA. (NMO č. 13/2006).

VELITEĽSTVO SPOLOČNEJ LOGISTICKEJ 
PODPORNEJ SKUPINY 
HLOHOVEC
Na zelenom ranogotickom štíte so strieborným olemovaním 
sú položené strieborné kolesá s prednou nápravou, strie-
borným volantom a štylizovanými krídlami. V hlave štítu,  
predelenej striebornou niťou, je strieborný dvojriadkový ma-
juskulný text VSLPS HLOHOVEC. (NMO č. 13/2006). V dôsled-
ku reorganizácie v ďalších rokoch bolo veliteľstvo spoločnej 
logistickej podpornej skupiny prebudované. Text v znaku bol 
zmenený.

ÚRAD NÁRODNÉHO VOJENSKÉHO PREDSTAVITEĽA 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V SHAPE
V zelenom ranogotickom štíte so zlatým lemom sú v päte štítu 
dve zlaté vetvičky, nad ktorými je 12 sivých hrotov vytvára-
júcich oblúk. Pred vetvičkami sú dva šikmé zlaté obojstranné 
meče spojené hrotmi. Nad hrotmi a vetvičkami je zlatý oblúk 
s čiernym majuskulným textom VIGILIA PRETIUM LIBER-
TATIS. Tento symbol je prevýšený znakom Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. Tri položené dvojsečné meče s hlad-
kou záštitou a kanelovanou rukoväťou v tvare výpletu, sú 
ovenčené zlatými lipovými lístkami so žilnatinovou kresbou. 
Na čepele mečov je položený štátny znak Slovenskej repub-
liky (s čiernou obrysovou linkou). (NMO č. 13/2006).
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2. MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA 
PREŠOV
V delenom ranogotickom štíte so zlatým lemom 
je v jeho dolnej polovici, pod striebornou hlavou 
štítu preloženou tromi červenými zlatostredými 
zelenokališnými ružami,  červeno-strieborné štyrikrát 
delené pole (symbol Prešova). V hornej zelenej polovici 
štítu je zlatý rys. V hlave štítu,  predelenej zlatou niťou, 
je zlatý text 2. mb PREŠOV. (NMO č. 8/2007).

1. MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA 
TOPOĽČANY
V zelenom zlato lemovanom ranogotickom štíte je 
hlava rysa s čiernymi kontúrami, zeleno-svetlobéžovo 
vyfarbená. V hlave štítu,  predelenej zlatou niťou, je 
zlatý text 1. mb TOPOĽČANY. (NMO č. 8/2007).

VOJENSKÁ POLÍCIA
V kruhovom bielom poli s čiernou obrubou sú skrížené 
žlté blatnické meče. Pred čepeľami mečov je modrý ra-
nogotický štít so zlatým paragrafom. Pod rukoväťami 
mečov je zelený oblúk so zaoblenými koncami s ma-
juskulným čiernym textom VOJENSKÁ POLÍCIA. (NMO č. 
15/2006). 

2007
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VELITEĽSTVO VOJENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
V červenom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
je strieborný obrys rovnoramenného červeného kríža. 
Vo vertikálnej časti kríža je sklonený strieborný meč 
obtočený zlatým hadom. V hlave štítu,  predelenej 
striebornou niťou, je trojriadkový majuskulný strie-
borný text VELITEĽSTVO VOJENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. 
(NMO č. 8/2007).

ZNAK NÁČELNÍKA GENERÁLNEHO ŠTÁBU 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V bielom kruhovom poli je v strede kruhový biely štít, 
ktorý je po obvode lemovaný obručou. Štít je horizontálne 
vystužený pásom so štyrmi nitmi a bielou   puklicou. Pred 
štítom sú biele rukoväte sekier - bradatíc. Ich odvrátené 
biele ostria prevyšujú biely štít. Medzi rukoväťami sekier 
je biely meč, ktorého rukoväť má polkruhovú hlavicu. Štít 
sa stal symbolom ochrany, bezpečia, istoty a bol aj sym-
bolom cti bojovníka. Sekera sa stala symbolom božstiev 
vládnucich nebu a taktiež symbolom plodnosti a úrod-
nosti. Meč je symbolom spravodlivosti a práva, svojou 
štíhlosťou a leskom pripomína lúč alebo plameň, preto 
sa stal symbolom blesku, ohňa a slnka. Po obvode štítu 
je čierny majuskulný kolopis NÁČELNÍK GENERÁLNEHO 
ŠTÁBU OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. (NMO 
č. 43/2007).

11. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
MARTIN
V zelenom čierno olemovanom štíte je strieborný, 
striebrohrivý, striebrochvostý a striebrokopytný cvála-
júci kôň. V symbolike je kôň ako ušľachtilý spoločník 
človeka, rýchlo sa pohybujúci, predstavovaný ako 
verný sprievodca, putujúci s ľudskou bytosťou do 
neznámych krajov, ba dokonca i za hranice života. V hlave 
štítu je strieborný text 11. mpr MARTIN. (NMO č. 8/2007).
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ZÁKLADŇA LOGISTICKEJ PODPORY 
RADIAČNEJ A BIOLOGICKEJ OCHRANY 
ČEREŇANY
V zelenom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
je strieborná laboratórna banka, pred ktorou je zelený 
meč s bielym obrysom a zlatým záštitným prstencom. 
V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je strie-
borný majuskulný text ZLP RCHBO ČEREŇANY. (NMO 
č. 43/2007). Reorganizačnými zmenami bola základňa 
logistickej podpory radiačnej a biologickej ochrany 
v  ďalš ích rokoch prebudovaná.  Tex t  v  znaku bol 
upravený.

13. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
LEVICE
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym lemom je v jeho 
päte  zlato korunovaný zlatý lev v striebornej zbroji 
s roztrojeným chvostom. V pravej prednej labe má 
červenú zlatostredú zelenokališnú ružu na zlatej 
dvojlistej stopke (symbol Levíc). Prevýšený je dvomi 
skríženými striebornými puškami s bodákmi. V hlave 
štítu je dvojriadkový strieborný text 13. mpr LEVICE. 
(NMO č. 43/2007).

22. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
MICHALOVCE
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym lemom 
je v jeho päte zlatá koruna (časť symbolu Micha-
loviec), prevýšená skríženými striebornými puškami 
s bodákmi. V hlave štítu je strieborný dvojriadkový 
text 22. mpr MICHALOVCE. (NMO č. 43/2007).
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21. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
TREBIŠOV
V delenom ranogotickom štíte s čiernym lemom, v jeho päte, 
v dolnej modrej polovici vyrastajú z veľkého položeného 
a prevráteného strieborného lemeša tri zlaté bezostené 
klasy sprevádzané dvoma zlatými hviezdičkami, vpravo 
hore je menšie ľavošikmo sklonené strieborné čerieslo 
(symbol Trebišova). V hornej striebornej polovici je čierna 
obrátená psovitá šelma. V  čiernej  hlave štítu, so zvýšeným 
čiernym brvnom, je dvojriadkový strieborný text 21. mpr 
TREBIŠOV. (N MO č. 43/2007).

ÚSTREDIE 
EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY 
V OS SR A OZ SR 
BRATISLAVA
V zelenom kruhovom poli je biela kniha so žltým  
obalom, pred ktorou je žlto lemovaný zelený latinský kríž. 
V žlto olemovanom medzikruží je žltý  majuskulný kolopis 
ÚSTREDIE EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY V OS SR A 
OZ SR ●BRATISLAVA●. (NMO č. 73/2007).

VOJENSKÁ HUDBA 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA
V červenom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
je strieborný štylizovaný grafický znak Bratislavy, 
prevýšený štylizovanou striebornou obrátenou trúb-
kou. V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je 
strieborný dvojriadkový majuskulný text VOJENSKÁ 
HUDBA OS SR BRATISLAVA. (NMO č. 73/2007).
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ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA LETECTVA, 
PROTIVZDUŠNEJ OBRANY, 
KOMUNIKAČNÝCH  INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
A ELEKTRONICKÉHO PRIESKUMU 
MOKRAĎ
Na modrom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
sú v päte štítu položené dva skrížené zlaté liptovské 
meče prevýšené modrou sovou v zlatej zbroji a so zlatým 
obrysom.  V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, 
je strieborný trojriadkový majuskulný text ODBORNÁ 
VÝCVIKOVÁ ŠKOLA LETECTVA, PVO, KIS A EPS MOKRAĎ. 
(NMO č. 73/2007). Reorganizačnými zmenami bola Od-
borná  výcviková škola letectva, protivzdušnej obrany, 
komunikačných  informačných systémov a elektronického 
prieskumu v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

MINISTERSTVO OBRANY SR VOJENSKÝ ARCHÍV 
– CENTRÁLNA REGISTRATÚRA - TRNAVA
Na spodnom okraji bledomodrého kruhového poľa je 
štátny znak prevýšený prekríženým pravošikmým žltým  
mečom a ľavošikmým žltým brkom. (Brko je veľké vtáčie 
pero, primitívny nástroj na písanie z husacieho hrubého 
pera). Po obvode kruhového poľa sú zlaté lipové líst-
ky. V obojstranne žlto olemovanom tmavomodrom 
medzikruží je žltý majuskulný kolopis. V hornom oblúku 
MINISTERSTVO OBRANY SR VOJENSKÝ ARCHÍV – CEN-
TRÁLNA REGISTRATÚRA a v dolnom oblúku  TRNAVA  
oddelený dvoma lipovými lístkami. (NMO č.74/2007).  

VOJENSKÁ NEMOCNICA 
RUŽOMBEROK
V zelenom ranogotickom štíte so strieborným lemom je 
červený kríž so strieborným obrysom. Vo vertikálnej časti 
kríža je sklonený strieborný meč obtočený zlatým hadom. 
Eskulapova palica – charakteristický atribút antického 
boha lekárstva, (had ovinutý okolo palice). V hlave štítu,  
predelenej striebornou niťou, je zlatý dvojriadkový ma-
juskulný text VOJENSKÁ NEMOCNICA RUŽOMBEROK. 
(NMO č. 73/2007).
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STREDISKO VÝNIMOČNOSTI 
- EXPLOSIVE - ORDNANCE - DISPOSAL 
CENTRE OF EXCELLENCE
V červenom kruhovom poli je biela bomba. Z jej stredu 
do bokov vyšľahujú štyri žlté blesky. V žltom medzikruží 
sa nachádza majuskulný čierny kolopis EXPLOSIVE - 
ORDNANCE - DISPOSAL CENTRE OF EXCELLENCE, 
oddelený dvoma čiernymi päťramennými hviezdami. 
(NMO č. 19/2008). V dôsledku organizačných zmien 
bolo stredisko výnimočnosti v ďalších rokoch prebu-
dované. Znak bol doplnený o nové znamenie.

ZDRAVOTNÍCKA  ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA
V zelenom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
je v päte štítu strieborná kniha, preložená tromi 
zlatými guľami (časť symbolu Liptovského Mikuláša), 
prevýšená strieborným skloneným mečom, ovinutým 
zlatým hadom so strieborným jazykom. (Tri zlaté gule 
na knihe symbolizujú peniaze, ktoré dal svätý Mikuláš 
trom dievčatám bez vena. Sú taktiež heraldické zna-
menia sv. Mikuláša). V hlave štítu predelenej striebor-
nou niťou, je strieborný dvojriadkový majuskulný text 
ZDRAVOTNÍCKA ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA. (NMO č. 
19/2008).

RAKETOMETNÝ ODDIEL
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
zlatý medveď v striebornej zbroji. V hlave štítu je strie-
borný majuskulný text RAKETOMETNÝ ODDIEL. (NMO č. 
19/2008). 

2008
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SPRÁVA VOJENSKEJ DOPRAVY ZÁPAD 
BRATISLAVA
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym olemovaním 
je pred čepele dvoch skrížených zlatých mečov 
položené strieborné osemšpicové koleso. V hlave 
štítu je strieborný dvojriadkový majuskulný text SVD 
ZÁPAD BRATISLAVA. (NMO č. 19/2008). 

VOJENSKÁ PROKURATÚRA 
V zelenom oválnom poli je tulipánovitý žltý štít s čiernymi 
nitmi po obvode a s čiernym paragrafom v strede. Za 
štítom sú skrížené sklonené žlté čepele mečov. Ich rukoväte 
prevyšujú okraj štítu. Po obvode poľa je v hornom oblúku 
majuskulný zlatý text VOJENSKÁ PROKURATÚRA a v dol-
nom oblúku päť žltých päťramenných hviezd . 
(NMO č. 19/2008). V dôsledku reorganizácie bola vojenská 
prokuratúra v ďalších rokoch zrušená. Znak zanikol.

ZÁKLADŇA  MOBILNÝCH  KOMUNIKAČNÝCH 
A  INFORMAČNÝCH  SYSTÉMOV 
RUŽOMBEROK
V zelenom ranogotickom štíte so strieborným lemom je 
strieborná pavučina siahajúca až po okraj štítu. 
V strede je červená zlatostredá a zelenokališná dvojitá 
sklonená ruža, zhora prestrelená zlatým šípom (sym-
bol Ružomberka). V hlave štítu,  predelenej striebor-
nou niťou, je strieborný dvojriadkový majuskulný text 
ZÁKLADŇA MOKIS RUŽOMBEROK. (NMO č. 19/2008). 
Útvar bol v ďalších rokoch prebudovaný.
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VOJENSKÁ POLÍCIA 
BRATISLAVA
V striebornom delenom ranogotickom štíte s čiernym 
lemom je v dolnej polovici strieborný a červený pruh 
vo farbách bratislavskej mestskej vlajky. V hornej strie-
bornej polovici štítu sú skrížené zlaté blatnické meče. 
Pred čepeľami mečov je modrý ranogotický štít so zlatým 
paragrafom. V hlave strieborného štítu je dvojriadkový 
majuskulný text VOJENSKÁ POLÍCIA BRATISLAVA. (NMO 
č. 19/2008). V dôsledku organizačných zmien bola vojenská 
polícia  v ďalších rokoch prebudovaná. Znak bol zmenený. 

12. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
NITRA
V ranogotickom zelenom štíte so strieborným lemom 
je v jeho dolnej polovici strieborné obrnené rameno 
držiace striebornú žrď s červenou zástavou zakončenou 
lastovičím chvostom, na ktorej je znamenie strieborného 
položeného dvojitého  kríža (so zdvojenými ramenami, 
symbolom Nitry). V hornej polovici štítu sú skrížené strie-
borné meče. V hlave štítu, predelenej striebornou niťou, 
je strieborný text 12. mpr  NITRA. (NMO č. 19/2008).

VOJENSKÁ POLÍCIA 
BANSKÁ BYSTRICA
V striebornom delenom ranogotickom štíte s čiernym 
lemom je v dolnej polovici osemkrát delený strieborno-
červený symbol Banskej Bystrice. V hornej striebornej 
polovici štítu sú skrížené zlaté blatnické meče. Pred 
čepeľami mečov je modrý ranogotický štít so zlatým 
paragrafom.  V hlave strieborného štítu je dvojriad-
kový majuskulný text VOJENSKÁ POLÍCIA BANSKÁ 
BYSTRICA. (NMO č. 19/2008). 
V dôsledku organizačných zmien bola vojenská polícia  
v ďalších rokoch prebudovaná. Znak bol zmenený. 
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VOJENSKÁ POLÍCIA 
PREŠOV 
V striebornom delenom ranogotickom štíte s čiernym 
lemom sú v jeho dolnej polovici dva červené a dva strie-
borné pruhy vo farbách prešovskej mestskej vlajky. V 
hornej striebornej polovici štítu sú skrížené zlaté blat-
nické meče. Pred čepeľami mečov je modrý ranogotický 
štít so zlatým paragrafom. V hlave strieborného štítu 
je dvojriadkový majuskulný text VOJENSKÁ POLÍCIA 
PREŠOV. (NMO č. 19/2008). V dôsledku organizačných 
zmien bola vojenská polícia  v ďalších rokoch prebudovaná. 
Znak bol zmenený.

VOJENSKÁ POLÍCIA 
TOPOĽČANY 
V striebornom delenom ranogotickom štíte s čiernym 
lemom sú v jeho dolnej polovici štyri žlto-modro 
šachovnicovo usporiadané polia vo farbách topoľčianskej 
mestskej vlajky. V hornej striebornej polovici štítu sú 
skrížené zlaté blatnické meče. Pred čepeľami mečov je 
modrý ranogotický štít so zlatým paragrafom. V hlave 
strieborného štítu je dvojriadkový majuskulný text  VOJEN-
SKÁ POLÍCIA TOPOĽČANY. (NMO č. 19/2008). V dôsledku 
organizačných zmien bola vojenská polícia  v ďalších rokoch 
prebudovaná. Znak bol zmenený. 

VOJENSKÁ POLÍCIA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V striebornom delenom ranogotickom štíte s čiernym 
lemom sú v dolnej polovici dva pruhy, strieborný a 
modrý, vo farbách liptovskomikulášskej mestskej vlajky. 
V hornej striebornej polovici štítu sú skrížené zlaté blat-
nické meče. Pred čepeľami mečov je modrý ranogotický 
štít so zlatým paragrafom. V hlave strieborného štítu 
je dvojriadkový majuskulný text VOJENSKÁ POLÍ-
CIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. (NMO č. 19/2008). V dôsledku 
organizačných zmien bola vojenská polícia  v ďalších rokoch 
prebudovaná. Znak bol zmenený. 
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VOJENSKÁ POLÍCIA 
TRENČÍN 
V striebornom delenom ranogotickom štíte so zlatým 
lemom sú v jeho dolnej polovici štyri bielo-červeno 
šachovnicovo usporiadané polia vo farbách trenčianskej 
mestskej vlajky. V hornej striebornej polovici štítu sú 
skrížené zlaté blatnické meče. Pred čepeľami mečov je 
modrý ranogotický štít so zlatým paragrafom. V hlave strie-
borného  štítu je dvojriadkový majuskulný text VOJENSKÁ 
POLÍCIA TRENČÍN. (NMO č. 19/2008).

STÁLA DELEGÁCIA PRI NATO 
GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES 
OF THE SLOVAK REPUBLIC
V striebornom kruhovom poli sú vedľa seba dva sivé 
meče, prekryté v mieste dotyku tretím. Na čepeliach 
mečov je bielo-modrý hviezdovitý kríž. V blízkosti 
jeho hrotov je prerušovaná modrá kružnica. Meče sú 
obkolesené modrým medzikružím  so štyrmi zlatými 
päťramennými hviezdičkami. V spodnej časti modrého 
medzikružia sú po oboch stranách zlaté lipové lístky, 
ktoré sú čiastočne zastreté sivým oblúkom s majuskul-
ným čiernym textom SLOVAK MILREP.  Uprostred textu, 
pod hviezdovitým krížom je štátny znak Slovenskej 
republiky. Po obvode strieborného kruhového poľa je 
majuskulný čierny text GENERAL STAFF OF THE ARMED 
FORCES OF THE SLOVAK REPUBLIC. (NMO č. 19/2008).

STÁLA DELEGÁCIA PRI EU
GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES 
OF THE SLOVAK REPUBLIC
V striebornom kruhovom poli sú vedľa seba dva sivé 
meče, prekryté v mieste dotyku tretím. V strede čepelí 
mečov je vlajka Európskej únie. Meče sú obkolesené 
modrým medzikružím so štyrmi zlatými päťramennými 
hviezdičkami. V spodnej časti modrého medzikružia sú 
po oboch stranách zlaté lipové lístky. V striebornom 
oblúku je čierny majuskulný text SLOVAK MILREP. Medzi 
textom nad záštitou meča je štátny znak Slovenskej re-
publiky. Po obvode strieborného kruhového poľa je 
majuskulný čierny text GENERAL STAFF OF THE ARMED 
FORCES OF THE SLOVAK REPUBLIC. (NMO č. 19/2008).
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DOPRAVNÉ LETECKÉ KRÍDLO 
KUCHYŇA
V modrom ranogotickom štíte so strieborným lemom 
je frontálne zobrazené strieborné turbovrtuľové lietadlo 
L-410 s dvomi trojlistovými striebornými vrtuľami. 
Kolesá na vysunutom podvozku sú zlatej farby. V hlave 
štítu,  predelenej striebornou niťou, je dvojriadkový 
strieborný text DOPRAVNÉ LETECKÉ KRÍDLO KUCHYŇA. 
(NMO č. 65/2008).  V dôsledku organizačných zmien 
bolo dopravné letecké krídlo v ďalších rokoch prebu-
dované. Text v znaku bol zmenený. 

MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA 
VÝCHOD POPRAD
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym lemom pred 
tromi striebornými skalnými štítmi sú dva červené 
skrížené šípy (znamenia zo symbolu Popradu) 
prevýšené štylizovaným zeleným písmenom L (symbol 
logistiky). V hlave štítu je strieborný majuskulný text 
MLF ZZ V POPRAD. (NMO č. 65/2008).

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA 
ZÁSOBOVACEJ TRIEDY 5 
MARTIN
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym olemovaním 
je pravošikmý strieborný maticový kľúč a ľavošikmý 
zlatý náboj. V hlave štítu je dvojriadkový majuskulný 
strieborný text ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZT-5 MAR-
TIN. (NMO č. 65/2008). V dôsledku organizačných 
zmien bola zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 
v ďalších rokoch  prebudovaná. Text v znaku bol zme-
nený.
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VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
V modrom kruhovom poli s bielou obrubou je zlatý indiká-
tor kruhového obzoru, z ľavej strany je prekrytý vyrasta-
júcim štylizovaným profilom strieborného orla. V bielo 
orámovanom modrom medzikruží je v hornej časti zlatý 
majuskulný text VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL. V dolnej 
časti medzikružia je strieborný majuskulný text ZVOLEN. 
(NMO č. 96/2008).

VOJENSKÁ KANCELÁRIA PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V modrom ranogotickom štíte so zlatým lemom je zlatý blat-
nický meč. Meč je  obklopený dvomi zlatými päťlistovými 
lipovými vetvičkami s kvetom a listeňom. V strede čepele 
meča je štandarda prezidenta Slovenskej republiky. V hlave 
štítu,  predelenej zlatou niťou, je trojriadkový zlatý majuskul-
ný text VOJENSKÁ KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. (NMO č. 95/2008).

SPOJOVACIE VELITEĽSTVO  
TRENČÍN
V zelenom zlato olemovanom ranogotickom štíte je 
zlatý znak spojovacieho vojska. Štylizované rozprestreté 
zlaté včelie krídla sú prekryté trojkružím, spoza ktorého 
vystreľuje šesť bleskov, tri nahor a tri nadol.  V hornej 
časti štítu sú dva zlaté čierno žilnatinové lipové lístky so 
stopkami, pravošikmý a ľavošikmý. V hlave štítu,  prede-
lenej zlatou niťou, je dvojriadkový zlatý  minuskulný text 
Spojovacie veliteľstvo a majuskulný text TRENČÍN. (RMO 
č. 65/2008). V dôsledku organizačných zmien bolo spo-
jovacie veliteľstvo  v ďalších rokoch prebudované. Znak 
bol zmenený. 



21. ZMIEŠANÝ MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
TREBIŠOV 
V dolnej modrej časti deleného ranogotického štítu 
s čiernou obrubou vyrastajú z veľkého položeného a pre-
vráteného strieborného lemeša tri zlaté bezostené klasy 
sprevádzané dvoma zlatými šesťcípimi hviezdičkami, 
vpravo hore je menšie ľavošikmé sklonené strieborné 
čerieslo (symbol Trebišova). V hornej časti strieborného 
poľa je čierny obrátený zavýjajúci vlk. Vlk sa stal sym-
bolom skúseného človeka, vodcu, čo si vie poradiť, tam, 
kde sú iní bezradní.  V hlave štítu, so zvýšeným čiernym 
brvnom, je strieborný minuskulný text 21. zmpr a ma-
juskulný text TREBIŠOV. (NMO č. 10/2010).

DOPRAVNÉ KRÍDLO 
KUCHYŇA
Na strieborne lemovanom ranogotickom modrom štíte je 
frontálne položené strieborné turbovrtuľové lietadlo (typ 
L-410) s dvomi trojlistovými striebornými vrtuľami a s vysu-
nutým zlatokolesovým podvozkom. V hlave štítu,  predele-
nej striebornou niťou, je dvojriadkový strieborný majuskul-
ný text DOPRAVNÉ KRÍDLO KUCHYŇA. (NMO č.10/2010).

PRÁPOR VÝCVIKU 
MARTIN
Na zelenom ranogotickom čierne olemovanom štíte 
je strieborná kónická prilba s nánosníkom a čelným 
štítkom (z martinského erbu), ktorú prevyšujú 
skrížené strieborné blatnické meče s hladkou 
rukoväťou a polkruhovou hlavicou. V hlave štítu je 
majuskulný strieborný dvojriadkový text PRÁPOR 
VÝCVIKU MARTIN. (NMO č. 10/2010).
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STANOVIŠTE RIADENIA 
ŠPECIÁLNEJ LETOVEJ PREVÁDZKY 
BRATISLAVA
V  azúrovom kruhovom poli s čiernou obrubou je položená 
silueta bieleho prúdového lietadla,  pred bielym indiká-
torom kruhového obzoru so žltým obrysom hraničnej 
čiary územia Slovenskej republiky. Medzi dvoma sústred-
nými žltými kružnicami je majuskulný biely text, v hor-
nom oblúku STANOVIŠTE RIADENIA ŠPECIÁLNEJ LETOVEJ 
PREVÁDZKY a v dolnom oblúku BRATISLAVA. (NMO č. 
10/2010).

VELITEĽSTVO SPOLOČNEJ LOGISTICKEJ 
PODPORNEJ SKUPINY TRENČÍN
Na zelenom, striebornou bordúrou olemovanom ra-
nogotickom štíte, je položený strieborný znak (bývalý 
rozlišovací grafický znak druhov vojsk a služieb - znak auto-
mobilového vojska)  -  strieborná dvojkolesová osemšpicová 
okrídlená predná náprava. V strede medzi trojradovými 
štylizovanými striebornými krídlami je strieborný hriadeľ 
a strieborný štvoršpicový volant. V hlave štítu,  predelenej 
striebornou niťou,  je dvojriadkový majuskulný text VSLPS 
TRENČÍN. (NMO č. 10/2010). 
V dôsledku organizačných zmien bolo veliteľstvo v ďalších 
rokoch prebudované. Text v znaku bol zmenený. 

VRTUĽNÍKOVÉ KRÍDLO PREŠOV
Zlato olemovaný ranogotický štít vrtuľníkového krídla Prešov 
je horizontálne delený. V dolnej polovici štítu na mestskom 
erbe Prešova sú tri červené strieborno-zelenokališné ruže. 
Erb je tri razy červeno-strieborne delený. V hornom modrom 
poli štítu je strieborný, plošný, jednofarebný frontálny obrys 
vrtuľníka (typ Mi-24). V hlave štítu, predelenej zlatou niťou, 
je strieborný dvojriadkový majuskulný text VRTUĽNÍKOVÉ 
KRÍDLO PREŠOV. (NMO č. 10/2010). 
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VÝCVIKOVÉ ANALYTICKÉ A ZÁSOBOVACIE 
CENTRUM RCHBO 
ČEREŇANY
V zelenom ranogotickom štíte strieborne olemovanom je 
položená strieborná laboratórna banka, pred ktorou je zelený 
meč so strieborným obrysom a zlatým záštitným prstencom. 
V hlave štítu, predelenej striebornou niťou, je strieborný 
dvojriadkový majuskulný text VAaZC RCHBO ČEREŇANY. 
(NMO č. 10/2010).

ZÁKLADŇA STACIONÁRNYCH 
KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
TRENČÍN
Na zelenom, horizontálne delenom ranogotickom 
štíte s čiernym lemom je v dolnej polovici  štvrtený 
strieborno-červený štít (farby mestskej trenčianskej 
vlajky). V hornej zelenej polovici deleného štítu je strie-
borný symbol, prirodzený rozlišovací grafický znak 
druhov vojsk a služieb, znak spojovacieho vojska. Medzi 
položenými striebornými vzlietajúcimi dvojradovými 
krídlami je strieborný kotúč so spojovacou anténou, 
čiastočne prekrývajúcou dve kružnice symbolizujúce 
kruhové šírenie elektromagnetických vĺn. Z kotúča 
zrkadlovo nad krídlami vyrastá pravošikmý a ľavošikmý 
prevrátený symbol blesku. Spod krídla od kotúča vyras-
tá pravošikmý sklonený a ľavošikmý sklonený a prevrátený 
blesk. Medzi bleskami z kotúča vyrastá strieborná a sklonená 
šípka.
V hlave štítu v čierno orámovanom zelenom obdĺžniku 
je majuskulný strieborný text ZÁKLADŇA SKIS TRENČÍN. 
(NMO č. 10/2010).

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁSOBOVACEJ TRIEDY 3 
ZEMIANSKE KOSTOĽANY
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
položené pravouhlo skrížené odvrátené zámočnícke náradie 
– pravošikmé strieborné kladivo a ľavošikmý francúzsky kľúč. 
Na srdcovom mieste je položený zmenšený ranogotický 
zelený štít, prekrývajúci prekríženie rukovätí s arabskou 
číslicou 3, prevýšenou striebornou linkou a strieborným 
symbolom ohňa. V hlave štítu v zelenom čierno lemovanom 
obdĺžniku je strieborný dvojriadkový majuskulný text ZZ ZT 
3 ZEMIANSKE KOSTOĽANY. V dôsledku organizačných zmien 
bola zásobovacia základňa v ďalších rokoch  prebudovaná. 
Text v znaku bol zmenený doplnením nového znamenie. 
(NMO č. 10/2010).
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ZMIEŠANÉ KRÍDLO 
SLIAČ LETISKO TRI DUBY
Zo spodného okraja modrého kruhového poľa s čiernou 
obrubou vyrastajú tri biele duby, ktoré sú prevýšené 
vznášajúcim sa prirodzeným orlom v zlatej zbroji. Dub 
svojou majestátnosťou, tvrdosťou a dlhovekosťou v minu-
losti považovali za kráľa stromov. Je pokladaný za he-
raldický strom. Medzi dvoma sústrednými kružnicami 
(vnútornou bielou a vonkajšou čiernou), je majuskulný 
biely text, hore ZMIEŠANÉ KRÍDLO  a dole SLIAČ - LETISKO 
TRI DUBY. Zmiešané krídlo bolo v ďalších rokoch reorga-
nizované. Text v znaku bol upravený. (NMO č. 10/2010).

BRIGÁDA VELENIA, RIADENIA A PRIESKUMU 
ZVOLEN
 V strieborne lemovanom ranogotickom modrom štíte, v jeho 
srdci, na červenom ranogotickom štíte je strieborný dvojitý 
tlapovitý procesiový kríž (symbol Zvolena) pred pravostran-
ným štvrtinovým výsekom polárnej striebornej súradnicovej 
siete. Zo spodného okraja a ľavého dolného rohu modrého 
štítu, vyrastajú strieborné, oblúkovité pruhy (stopa lietadla), 
ktoré nad hlavou ľavého horného rohu červeného štítu 
prevyšuje silueta pravošikmého strieborného vojenského 
lietadla MiG-29. V hlave štítu, predelenej striebornou niťou, je 
majuskulný strieborný dvojriadkový text BRIGÁDA VELENIA, 
RIADENIA A PRIESKUMU ZVOLEN. V dôsledku organizačných 
zmien bola brigáda velenia, riadenia a prieskumu  v ďalších 
rokoch  prebudovaná. Znak a text bol upravený. (NMO 
č.102/2010).

PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA 
NITRA
Na strieborne olemovanom modrom ranogotickom štíte je 
rozlišovací grafický znak druhov vojsk a služieb protivzdušnej 
obrany. Za okrídlenou dvojstupňovou raketou je položená 
modro-strieborná rádiolokátorová anténa. V hlave štítu, pre-
delenej striebornou niťou, je strieborný dvojriadkový ma-
juskulný text PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ BRIGÁDA NITRA. 
(RMO č. 102/2010).
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SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL
MICHALOVCE
Na zelenom ranogotickom štíte s čiernym lemom je v jeho 
päte zlatá koruna (časť symbolu  Michaloviec) prevýšená 
strieborným kanónom a v pravom bočnom mieste piatimi 
striebornými kanónovými guľami. Guľa je symbolom času 
v priestore.  V hlave štítu je strieborný dvojriadkový  text 
shdo MICHALOVCE. (NMO č. 102/2010).

CENTRUM VOJENSKEJ DOPRAVY 
V zelenom ranogotickom štíte s čiernou bordúrou je 
pred čepele skrížených zlatých mečov položené zlaté 
osemšpicové koleso na červenom štvorci. V hlave štítu 
je dvojriadkový majuskulný strieborný text CENTRUM 
VOJENSKEJ DOPRAVY. (NMO č. č. 15/2012). V dôsledku 
organizačných zmien bolo centrum prebudované. Text 
v znaku bol zmenený. 

NÁRODNÉ CENTRUM EOD 
NOVÁKY
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je 
položená strieborná letecká bomba s pevným aero-
dynamickým stabilizátorom. Z bokov bomby vyrasta-
jú štylizované symboly blesku. Od stredu znaku hore 
odvrátené, pravošikmý a ľavošikmý symbol blesku a od 
stredu znaku dole odvrátené sklonené, šikmý a ľavošikmý 
symbol blesku. V hlave štítu v zelenom čierno olemova-
nom obdĺžniku je majuskulný strieborný text NÁRODNÉ 
CENTRUM EOD NOVÁKY. (NMO č.15 /2012).
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PERSONÁLNY ÚRAD 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
V zelenom čierne olemovanom oválnom (elipsovitom) poli 
je položený biely papierový zvitok pred strednou časťou 
čepele liptovského meča. Z horných rohov papierového zvit-
ku vyrastajú žlté lipové privrátené vetvičky s piatimi lístkami. 
Meč s kužeľovým upevnením čepele a s kónusovou hlavicou 
má bezzáštitnú priečne žliabkovanú rukoväť. V čierno-bielom 
medzikruži po obvode poľa je biely majuskulný kruhopis, 
hore • PERSONÁLNY ÚRAD OS SR • dole LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 
oddelený bielymi guličkami. (NMO č.15 /2012). 

SPOLOČNÉ CENTRUM MATERIÁLOVÉHO 
MANAŽMENTU TRENČÍN
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom štíte 
je štylizované zlaté písmeno L (symbol logistiky). V hlave 
štítu,  predelenej striebornou niťou, je zlatý majuskulný text 
SCMM TRENČÍN. (NMO č. 15 /2012).

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
VOJENSKÉ  SPRAVODAJSTVO 
Tri sústredné kruhy v symbolike niektorých kultúr poukazu-
jú na náčelníka. Stredový bod zobrazuje koniec putovania, 
alebo je stredom univerza. Kruhový žltozelený (kadmiová 
žltá a ftalocyanínová tyrkysová) znak vojenského spra-
vodajstva tvorí trojica bielych sústredných kruhov so stre-
dom. Kruhy sú navzájom prepojené, ale každý z nich je sčasti 
otvorený. Vonkajší kruh je prerušený v dolnej časti,  stredný 
kruh obojstranne horizontálne a vnútorný kruh je prerušený 
v hornej časti, (bludiska alebo jeruzalemskej cesty). Po ob-
vode bielo olemovaného kruhového poľa je hore dostredivý 
kolopisný majuskulný text MINISTERST VO OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY a dole biely majuskulný odstredi-
vý text VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO. (NMO č. 65/2012). 

1997-2017
61



62
Register znakov

JAZYKOVÝ INŠTITÚT
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom štíte je 
zlatistá sklonená lipová vetvička s tromi srdcovitými listami 
bez žilnatinovej kresby, prevýšená štylizovanou striebornou 
otvorenou knihou s  grafickou úpravou, minuskulnými 
zelenými písmenami chronologicky usporiadanými podľa 
abecedy, na pravom liste a b a na ľavom liste c d. Kniha 
je symbolom učenosti, vzdelania, poznania a samotnej 
múdrosti. V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je 
majuskulný strieborný text JAZYKOVÝ INŠTITÚT. (NMO č. 
34/2014).

ÚRAD LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA TRENČÍN
V zelenom strieborne olemovanom ranogotickom štíte je 
štylizované zlaté písmeno L (symbol logistiky). V hlave štítu,  
predelenej striebornou niťou, je zlatý majuskulný text ÚLZ 
TRENČÍN. (NMO č. 3/2006) (NMO č.   34/2014). Znak je určený 
pre príslušníkov logistiky pozemných síl.

ÚRAD LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA TRENČÍN
V modrom strieborne olemovanom ranogotickom štíte je 
štylizované zlaté písmeno L (symbol logistiky). V hlave štítu,  
predelenej striebornou niťou, je zlatý majuskulný text ÚLZ 
TRENČÍN.  (NMO č.   34/2014). Znak je určený pre príslušníkov 
logistiky vzdušných síl.
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ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA II  
MARTIN
V zelenom ranogotickom štíte s čiernym olemovaním je 
pravošikmý strieborný maticový kľúč a ľavošikmý zlatý náboj. 
V hlave štítu je dvojriadkový majuskulný strieborný text ZÁ-
SOBOVACIA ZÁKLADŇA II MARTIN. (NMO č.   25/2015).

STREDISKO VÝNIMOČNOSTI - EXPLOSIVE
- ORDNANCE - DISPOSAL - CENTRE OF EXCELLENCE
V červenom kruhovom poli je strieborná letecká valcovitá 
bomba s pevným aerodynamickým stabilizátorom. Bombu 
v jej strede prekrýva bielo-modrý hviezdny kríž v bielom 
kruhovom poli, znak NATO. Z jej stredu do bokov vyšľahujú 
štyri žlté blesky. 
V žltom medzikruží sa nachádza majuskulný čierny text 
EXPLOSIVE - ORDNANCE - DISPOSAL CENTRE OF EXCEL-
LENCE, oddelený dvoma malými päťramennými hviezdami.  
(NMO č.  34/2014).

CENTRUM VÝCVIKU 
LEŠŤ
V zelenom oválnom (elipsovitom) telese, na hlavnej  ver-
tikálnej osi elipsy, je zlatistý obojsečný meč s hladkou 
záštitou, s rukoväťou bez kanelúry a kruhovou hlavicou. 
Za mečom, zo stredu elipsy po medzikružie,  priestor 
predeľuje 9 bielych  lúčov. Lúč v hornom vrchole elipsy je 
čiastočne prekrytý mečom. V dolnom vrchole elipsy lúč 
nemá pokračovanie.  Lúče zo stredu elipsy vytvárajú ilú-
ziu kolesových špicov. 
V medzikruží je vo vrchnej polovici odstredivý biely ma-
juskulný text CENTRUM VÝCVIKU. V dolnom vrchole elip-
sy je dostredivý majuskulný biely text LEŠŤ.  Do priesto-
ru medzikružia sú vsadené dve malé biele päťramenné 
hviezdy oddeľujúce vrchný text od spodného. (NMO č. 
55/2014). 2015



ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA  III 
ZEMIANSKE KOSTOĽANY
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte je v päte 
štítu položené štylizované zlaté písmeno L (symbol logistiky),  
prevýšené pravouhlo skríženým odvráteným zámočníckym 
náradím – pravošikmým strieborným kladivom a ľavošikmým 
strieborným francúzskym kľúčom. V hlave štítu je strieborný 
dvojriadkový majuskulný text ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA III  
ZEMIANSKE KOSTOĽANY. (NMO č. 49/2015). 

BRIGÁDA BOJOVÉHO ZABEZPEČENIA 
TRENČÍN
Na zelenom, zlato olemovanom ranogotickom štíte je 
položený zlatý znak (bývalý rozlišovací grafický znak 
druhov vojsk a služieb – znak automobilového vojska) – 
zlatá dvojkolesová osemšpicová okrídlená predná náprava. 
V strede medzi trojradovými štylizovanými zlatými krídlami 
je zlatý hriadeľ a zlatý štvoršpicový volant. V hlave štítu,  
predelenej zlatou niťou, je zlatý minuskulný  text bbz a ma-
juskulný text TRENČÍN.  (NMO č.  49/2015).

PRÁPOR ISTAR  
V gotickom zelenom štíte s čiernym lemom je strieborný 
orol v zlatej zbroji so široko rozprestretými krídlami  
smeru júcimi do horných rohov hlavy štítu. Orol pazúrmi 
obopína telo čierneho hada. Medzi pomyselným dolným 
okrajom brvna a okrajom päty štítu, spoza pazúrov a tela 
orla, vybiehajú do strán blesky zlatej (žltej) farby. Majes-
tátny vznešený orol v symbolike bol spravidla považovaný 
za kráľovského vtáka a jeho roztiahnuté krídla sa stali 
symbolom ochrany a bezpečia. Ako hromový vták bol 
zobrazovaný aj s bleskami v pazúroch. Najdlhší je hori-
zontálny blesk. V hlave štítu je text pr ISTAR striebornej 
(bielej) farby. (NMO č. 76/2015 ).
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TAKTICKÉ KRÍDLO 
SLIAČ – LETISKO TRI DUBY
 V modrom kruhovom poli s čiernym lemom vyrastajú zo 
spodného okraja tri biele duby, predstavujúce letisko Tri 
Duby, prevýšené  vznášajúcim sa orlom v zlatej zbroji.  Medzi 
dvoma sústrednými kružnicami vonkajšou čiernou a vnútor-
nou bielou je majuskulný text bielej farby, v hornej časti je 
TAKTICKÉ KRÍDLO a v spodnej časti miesto jeho dislokácie 
SLIAČ – LETISKO TRI DUBY. (NMO č.  130/2015 ).

KRÍDLO VELENIA, RIADENIA A PRIESKUMU 
ZVOLEN 
V gotickom modrom štíte s bielym lemom a čiernym obry-
som, je v strede hlavy štítu obrys bieleho lietadla, za ktorým 
sa tiahnu  bielo-červené pruhy, vyrastajúce z ľavého 
bočného miesta a päty štítu. Zo srdcového miesta štítu 
vpravo sa otvára biely fragment indikátora kruhového ob-
zoru pred bielym obrysom hraničnej čiary územia Slovenskej 
republiky. V hlave znaku, predelenej striebornou niťou, je 
dvojriadkový majuskulný text bielej far by – KRÍDLO VELENIA, 
RIADENIA A PRIESKUMU ZVOLEN. (NMO č. 130/2015 ). 

PRÁPOR LOGISTIKY 
HLOHOVEC 
V gotickom zelenom štíte s čiernym lemom je strie-
borný vták fénix v zlatej zbroji vyrastajúci zo zlatého, 
dole zaobleného plameňa. Bájny vták fénix je sym-
bolom slnka, jeho každodenného večerného umiera-
nia, ranného rodenia sa, ale aj ročného rytmu prírody, 
ba dokonca symbolom večného pulzovania vesmíru. 
V hlave štítu na štítku zelenej farby je dvojriadkový 
majuskulný text bielej farby – PRÁPOR LOGISTIKY HLO-
HOVEC. (NMO č.  130/2015 ).
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PRÁPOR COMBAT SERVICE SUPPORT 
PREŠOV
V gotickom zelenom štíte s čiernym lemom je zlatý meč 
s hladkou záštitou, s rukoväťou bez kanelúry a kruhovou 
hlavicou. Pred čepeľou meča je osemšpicové strieborné 
koleso. Hrot meča prečnieva nad kolesom a rukoväť meča 
so záštitou pod kolesom.
V hlave štítu je v dvoch riadkoch striebornej farby ná-
zov vojenského útvaru s miestom dislokácie Prápor CSS 
PREŠOV. (NMO č. 23/2016).

NÁRODNÉ CENTRUM EOD a RCHBO 
NOVÁKY 
V zelenom čierno olemovanom ranogotickom štíte 
je napravo zlatá letecká bomba s pevným aerody-
namickým stabilizátorom. Z bokov bomby vyrastajú 
štylizované symboly strieborného blesku. Od stredu 
hore  pravošikmý a ľavošikmý symbol blesku a od stredu 
dole sklonené, šikmý a ľavošikmý symbol blesku. V ľavej 
časti štítu je strieborná laboratórna banka.
V hlave znaku v dvoch riadkoch je názov vojenského 
útvaru s miestom dislokácie, majuskulný strieborný 
text NÁRODNÉ CENTRUM EOD A RCHBO NOVÁKY. (NMO 
č. 60/2016).

Register znakov

HLAVNÝ PODDÔSTOJNÍK OZBROJENÝCH SÍL 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V sivom kruhovom poli sú pyramidálne položené tri 
dvojsečné meče s hladkou záštitou a kanelovanou 
rukoväťou v tvare výpletu. Pred čepeľami mečov je štátny 
znak ovenčený lipovými lístkami so žilnatinovou kres-
bou. V spodnej časti ovenčenia sú záštity mečov pred 
lipovými lístkami. Čepele mečov nad štátnym znakom 
sú spolovice ostria okrajových mečov prekryté lipový-
mi lístkami so žilnatinovou kresbou.
 V čiernom medzikruží je majuskulný striebristý kolopis 
HLAVNÝ PODDÔSTOJNÍK OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY rozdelený päťramennou hviezdou.  (RMO č. 
86/2016).
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ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA I. 
NEMŠOVÁ
V zlatisto lemovanom zelenom kruhovom poli je sivé 
ozubené koleso, v strede ktorého je žlté štylizované pís-
meno L (symbol logistiky). V zelenom žlto lemovanom 
medzikruží je v hornej časti majuskulný text ZÁSOBOVA-
CIA ZÁKLADŇA I. a v dolnej časti je miesto jej dislokácie 
NEMŠOVÁ.  (RMO č. 86/2016).

Prápor logistiky 
TOPOĽČANY
V čierno olemovanom ranogotickom štíte je v zele-
nom poli srdcový štít so žltou bordúrou, v ktorom je 
zlatisté (žlté) štylizované majuskulné písmeno L. 
V hlave štítu je dvojriadkový žltý text, minuskulný ná-
zov útvaru Prápor logistiky a majuskulný – miesto dis-
lokácie  útvaru TOPOĽČANY. (RMO č. 86/2016).
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ZÁKLADŇA VÝCVIKU A MOBILIZAČNÉHO 
DOPLŇOVANIA 
MARTIN
Na zelenom ranogotickom čierno olemovanom štíte je 
zlatistá kónická prilba s nánosníkom a čelným štítkom 
(z martinského erbu), ktorú prevyšujú skrížené zlatisté 
blatnické meče s hladkou rukoväťou a polkruhovou hlavi-
cou.  V hlave štítu je majuskulný zlatistý trojriadkový 
text  v dvoch odliných veľkostiach ZÁKLADŇA VÝCVIKU 
A MOBILIZAČNÉHO DOPLŇOVANIA je výrazne menší ako 
jednoriadkový názov miesta dislokácie MARTIN. (NMO č. 
15/2017).

2017
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ZÁKLADŇA NASADITEĽNÝCH KOMUNIKAČNÝCH 
A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
RUŽOMBEROK 
V zelenom ranogotickom štíte so strieborným le-
mom uprostred striebornej priebežnej pavučiny je zna-
menie z erbu Ružomberka. V strede je červená zlatostredá 
a zelenokališná dvojitá sklonená ruža, zhora prestrelená zla-
tohrotým šípom so zlatými pierkami (symbol Ružomberka). 
V hlave štítu,  predelenej striebornou niťou, je trojriadkový 
strieborný majuskulný text  ZÁKLADŇA NASADITEĽNÝCH KIS 
RUŽOMBEROK. (NMO č. 47/2017). 

VIKARIÁT ORDINARIÁTU 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oválny, elipsový znak v modrom poli má biely dvojkríž, za 
ktorým sú sčasti prekryté tri skrížené žltostrelkové šípy  so 
žltými pierkami . Šíp, neomylne smerujúci k svojmu cieľu, bol 
symbolom priameho smerovania, priebojnosti a prenikania 
k svojmu cieľu. Bol aj znakom rýchlosti.  V bielo olemovanom 
oválnom medzikruží je v hornej časti majuskulný biely text 
VIKARIÁT ORDINARIÁTU OS SR a v spodnej časti biely text 
DUCHOVNÁ SLUŽBA OS SR oddelený dvomi striebornými 
tlapovitými krížmi. (NMO č. 47/2017).

VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM 
DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
V žltom oválnom poli sú tri otvorené siluety kruhov, v ktorých 
je bordový (kadmiovo červený tmavý) text DUKLA. V žlto 
lemovanom bielom medzikruží je v hornej časti bordový 
majuskulný text VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM a v spodnej 
časti BANSKÁ BYSTRICA oddelený dvomi bordovými hviez-
dami. (NMO č. 47/2017).
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ZNAK NA VOJENSKÚ TECHNIKU 
OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Červený štvorec je olemovaný bielou obrubou. Zo 
spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym 
obrysom a s bielym patriarchovským  krížom, na 
koncoch s konkávnymi (dovnútra zakrivenými) 
rozšírenými ramenami.

NÁRODNÉ CENTRUM VOJENSKEJ DOPRAVY 
V zelenom ranogotickom štíte s čiernou bordúrou je 
pred čepele skrížených zlatých mečov položené zlaté 
osemšpicové koleso na červenom štvorci. Koleso je sym-
bolom pohybu, napredovania, ale aj pohybu okolo svojej 
osi. Štvorec  je symbolom zeme, hmoty a prírody, ale aj  
ohraničuje priestor. V hlave štítu je dvojriadkový majuskul-
ný strieborný text NÁRODNÉ CENTRUM VOJENSKEJ DOPRA-
VY. (NMO č.  6/2018). 

2018

1993

23. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR TREBIŠOV 
V tmavozelenom (kadmiová zelená bledá)  ranogotickom 
štíte s čiernou obrubou je zlatá hlava líšky. Vnútorné časti uší,  
očí a kontúry nosa majú čiernu farbu. V hlave štítu  je  arab-
ské dvojčislie 23 a dvojriadkový strieborný minuskulný text  
mopr a majuskulný text TREBIŠOV. (NMO č. 17/2018). 



70

Register znakov

KLUB GENERÁLOV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V zelenom ranogotickom štíte so zlatým lemovaním 
je zlatý obrys zeleného trojvršia ovenčený desia-
timi žilnatinovými lipovými lístkami. Zo stredného 
vyvýšeného vŕšku je vztýčený  zlatý obrys dvojkríža  
prevýšený skríženými blatnickými mečmi. Na vrchnom 
okraji štítu je zlatý dvojriadkový text Klub generálov 
Slovenskej republiky. 

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL 
A OZBROJENÝCH ZBOROV SR
V modrom neskorogotickom štíte sú tri zlaté skrížené 
šípy, prekryté strieborným  dvojitým krížom. Nad hla-
vou štítu je strieborná zlato olemovaná biskupská mitra so 
zlatými do bokov rozvinutými fanónmi. Spoza štítu 
vpravo vyčnieva zlatý latinský kríž, vľavo biskupská 
berla. (HR W-90/2005, Heraldický register SR, V. zvä-
zok, str. 230).

ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V zelenom neskorogotickom štíte so zlatou obrubou je 
z žilnatinových lipových ratolestí vyrastajúci zlatý obrys 
dvojitého kríža na trojvrší, prevýšený dvoma skríženými dôs-
tojníckymi mečmi, všetko zlaté.
Erb Zväzu vojakov Slovenskej republiky je zapísaný v Heral-
dickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR-W-
317/2016.
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50
SMERNICA MINISTERSTVA OBRANY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. júla 2017

o vojenskej symbolike

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) v ob-
lasti vojenskej symboliky ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Predmet smerníc

Čl. 1
Účel smernice

(1) Predmetom tejto smernice je ustanoviť
  a) druhy vojenskej symboliky,
  b) pravidlá tvorby vojenskej symboliky,
  c) postup pri zriaďovaní vojenskej symboliky,
  d) postup pri zapožičiavaní a priznávaní vojenskej symboliky.

(2) Táto smernica je určená pre
  a) organizačné zložky ministerstva, 1)
 b) Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny 
štáb“),
 c) úrad a zariadenie priamo podriadené generálnemu štábu (ďalej len 
„úrad“),
  d) veliteľstvo pozemných síl,
  e) veliteľstvo vzdušných síl,
  f ) zväzok ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „zväzok“),
  g) útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „útvar“),

1) Čl. 2 ods. 1 Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012´z 30. novembra 2012 

v znení neskorších predpisov. 
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  h) Vojenskú políciu,
  i) Vojenské spravodajstvo,
  j)právnickú osobu v pôsobnosti ministerstva (ďalej len ,,právnická oso-
ba“).

(3) Na účely tejto smernice vojenské symboly sú:
a) bojová zástava,
b) čestný názov,
c) historický názov,
d) vojenské vyznamenanie, 2)
e) štandarda,
f ) insígnie,
g) odznak, 3)
h) znak,
i)  medaila, plaketa, osobná pečať.

(4) Náčelníkovi generálneho štábu môže minister obrany Slovenskej repub-
liky (ďalej len „minister“) zriadiť štandardu náčelníka generálneho štábu.

(5) Riaditeľovi Vojenského spravodajstva môže minister zriadiť štandardu 
riaditeľa Vojenského spravodajstva.

(6) Generálnemu štábu môže minister zriadiť insígnie generálneho štábu.

DRUHÁ ČASŤ

BOJOVÁ ZÁSTAVA

Čl. 2
Zapožičanie bojovej zástavy

(1) Zväzok a útvar môžu mať zapožičanú bojovú zástavu. 4)
2) § 154 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
3) Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej 

rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na 

vojenskej rovnošate.

4) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 písm. 

e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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(2) Návrh na zapožičanie bojovej zástavy predkladá náčelník generálneho 
štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho 
po posúdení Radou pre vojenskú symboliku5) predkladá ministrovi. Minis-
ter predkladá návrh na zapožičanie bojovej zástavy prezidentovi Sloven-
skej republiky.

(3) Súčasťou návrhu podľa odseku 2 je odôvodnenie podania návrhu.

(4) Po organizačných alebo dislokačných zmenách zväzku alebo útvaru 
môže byť bojová zástava ponechaná novovytvorenému zväzku a útvaru na 
základe rozkazu prezidenta Slovenskej republiky; ak bojová zástava nebola 
ponechaná novovytvorenému zväzku a útvaru, uloží sa s dokumentáciou 
uvedenou v čl. 4 vo Vojenskom historickom ústave Bratislava.

Čl. 3
Konštrukcia a popis bojovej zástavy

(1) Bojová zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde; môže byť do-
plnená o stuhy, rady a dekorácie. Bojová zástava je zhotovená zo saténovej 
látky bordovej farby a podšitá podlepovým lisovaným materiálom. Hrúbka 
podlepového lisovaného materiálu musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a 
nápisy zo zadnej strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak. 

(2) Bojová zástava má tieto rozmery: 
  a)  výška      1 000 mm
  b)  šírka      1 200 mm
  c)  šírka lemu              25 mm
  d)  dĺžka strapcov          75 mm
  e)  šírka lemu na upnutie na žrď        40 mm
  f )  dĺžka žrde bez korunky    2 200 mm
  g)  výška korunky                     350 mm
  h)  priemer žrde          40 mm.

(3) Bojová zástava pre zväzok a útvar vyslaný na plnenie úloh mimo úze-
mia Slovenskej republiky je zhotovená zo saténovej látky bielej farby a 
podšitá podlepovým lisovaným materiálom. Hrúbka podlepového lisova-
ného materiálu musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy zo zadnej 
strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.
(4) Lícnu stranu bojovej zástavy tvorí štátny znak Slovenskej republiky vy-
5) Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku. 



75

1997-2017

soký 470 mm umiestnený v strede poľa bojovej zástavy so strieborným 
lemom širokým 4 mm. Dolná časť znaku je od spodného okraja bojovej 
zástavy vo vzdialenosti 258 mm. Vzdialenosť znaku od horného okraja bo-
jovej zástavy je 272 mm.

(5) V poli bojovej zástavy je okolo okraja rozmiestnený nápis OZBROJENÉ 
SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČESŤ A SLÁVA. Nápis začína v ľavom dolnom 
rohu bojovej zástavy z čelného pohľadu lipovou ratolesťou s tromi lístkami 
a slovami OZBROJENÉ SILY. Súbežne s horným okrajom je nápis SLOVEN-
SKEJ, súbežne s pravým okrajom je nápis REPUBLIKY. Na spodnom okraji je 
heslo ČESŤ A SLÁVA. Výška písmen v nápise OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY je 43 mm a v nápise ČESŤ A SLÁVA je výška písmen 60 mm. 
Všetky obrazce a nápisy sú vyšité zlatou niťou. Lipové ratolesti sú umiest-
nené vo všetkých rohoch bojovej zástavy tak, že najvyšší lístok smeruje 
do rohu bojovej zástavy. Kresba tkaniva a stopiek listov sú vyšité čiernou 
niťou. Vzor lícnej strany bojovej zástavy je uvedený v prílohe č. 1 k tejto 
smernici.

(6) Zadnú stranu bojovej zástavy tvorí plocha, na ktorej sú rovnako ako na 
lícnej strane rozmiestnené v rohoch štyri lipové ratolesti. V hornej polovici 
súbežne s okrajom je zlatou niťou vyšitý názov zväzku alebo útvaru, a to 
spravidla v dvoch, výnimočne v troch riadkoch pod sebou. Do spodnej po-
lovice plochy bojovej zástavy sa umiestňuje znak zväzku alebo útvaru bez 
hlavy, v ktorej je uvedený názov zväzku alebo útvaru.

(7) Strapce sú po troch stranách všité medzi listy bojovej zástavy; sú vy-
hotovené z umelého hodvábu s dĺžkou 75 mm a hrúbkou 5 mm v zlatej 
farbe. Okraje bojovej zástavy sú na lícnej a zadnej strane lemované 25 mm 
širokým zlatým lemom.

(8) Stuha bielej farby je určená na umiestnenie čestného názvu alebo his-
torického názvu. Stuha bordovej farby je určená na umiestnenie zmeny 
názvu a čísla zväzku alebo útvaru. Stuhy na bojovú zástavu pripevňuje 
prezident Slovenskej republiky. Stuhy, ktoré zväzkom a útvarom venujú 
orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy alebo iné subjekty, pri-
pevňuje na bojovú zástavu ich predstaviteľ.

(9) Text na stuhe je vyšitý zlatou niťou, na začiatku a na konci stuhy sú vy-
šité lipové ratolesti s tromi listami. Obvod stuhy je obšitý žltou niťou a na 
konci je stuha ukončená žltými strapcami nití s dĺžkou 75 mm. Na začiatku 
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stuhy sú našité žlté šnúrky určené na pripevnenie stuhy k žrdi.

(10) Stuha má tieto rozmery:
  a)  šírka         120 mm
  b)  dĺžka      1 200 mm
  c)  dĺžka strapcov          75 mm.

(11) Rady a dekorácie sa pripínajú v skutočnej podobe na lícnu stranu 
bojovej zástavy. Hierarchicky najvyššie rady a dekorácie sa pripínajú ako 
prvé v poradí v ľavom hornom rohu vo vzdialenosti 200 mm od žrde a 150 
mm od horného okraja listu na bojovej zástave. Ďalšie rady a dekorácie 
sa pripínajú v hierarchickom poradí vpravo smerom k vonkajšiemu okraju 
bojovej zástavy.

(12) Žrď je zhotovená z dreva moreného nahnedo; je zložená z dvoch častí, 
ktoré sú spojené skrutkami a kovaním. Kovanie je z mosadze a tvorí ho
  a)  hrot bojovej zástavy so skrutkovým zapustením v dĺžke 50 mm,
  b)  päta korunky,
  c)  základňa korunky,
  d)  skrutky a objímka, ktoré spájajú obe časti žrde do jedného celku,
  e)  päta žrde.

(13) Konštrukcia žrde a jej kovania je uvedená v prílohe č. 2 k tejto smer-
nici.

P r í s l u š e n s t v o   b o j o v e j   z á s t a v y

Čl. 4

Príslušenstvo bojovej zástavy je
a)  kmeňová kniha bojovej zástavy,
b)  ochranný obal bojovej zástavy.

Čl. 5

(1) Kmeňová kniha bojovej zástavy sa skladá z týchto častí:
  a)  obal,
  b)  časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky a Záznam o použití bojovej 
zástavy č. 1,
  c)  časť 2 Záznamy,



77

1997-2017

  d)  časť 3 Prílohy.

(2) Obal je určený na uloženie Dekrétu prezidenta Slovenskej republiky, 
Záznamu o použití bojovej zástavy č. 1, Záznamov a Príloh. Obal je zhotove-
ný z lepenkových dosiek potiahnutých koženkou krémovej farby s ochran-
nými záložkami. Na obale je štátny znak Slovenskej republiky a nápis zla-
tým písmom: 
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Vložené: časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky
 časť 2 Záznamy
 časť 3 Prílohy
 Evidenčné číslo MO SR.

(3) Evidenčné číslo prideľuje Vojenský historický ústav  Bratislava.  Evidenčné 
číslo je umiestnené v dolnej časti obalu a na doskách uložených častí.

(4) Časť 1 Dekrét prezidenta Slovenskej republiky je venovací dokument a je 
hlavnou časťou kmeňovej knihy bojovej zástavy; je vytlačený na ručne vyro-
benom papieri a vložený do dosiek formátu A4. Dosky sú potiahnuté kožen-
kou krémovej farby. Na ich titulnej strane je štátny znak Slovenskej republiky 
a nápis zlatým písmom: 
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY 
Časť 1. Dekrét prezidenta Slovenskej republiky. 

(5) Časť 1 Záznam o použití bojovej zástavy č. 1 je evidovaná kniha formátu 
A4 v lepenkových doskách potiahnutých koženkou krémovej farby. Na ti-
tulnej strane je štátny znak Slovenskej republiky a nápis zlatým písmom: 
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY
Záznam o použití bojovej zástavy č. 1. 

(6) Do záznamu o použití bojovej zástavy č. 1 sa zapisujú údaje o použití bo-
jovej zástavy (napríklad dátum, príležitosť, zloženie stráže). Keď sa popíše 
záznam o použití bojovej zástavy č. 1, pokračuje sa zapisovaním údajov na 
zázname o použití bojovej zástavy č. 2. Záznam o použití bojovej zástavy č. 1, 
ako aj všetky popísané dokumenty týkajúce sa bojovej zástavy odosiela zväzok 
a útvar na uloženie Vojenskému historickému ústavu Bratislava. 

(7) Časť 2 Záznamy je evidovaná kniha formátu A4 v lepenkových doskách 
potiahnutých koženkou krémovej farby. Na titulnej strane je štátny znak 
Slovenskej republiky a nápis zlatým písmom: 
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KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY 
Časť 2. Záznamy. 
(8) Do záznamov sa zapisujú dôležité údaje, napríklad zmeny v názve a 
číslovaní zväzku alebo útvaru.

(9) Časť 3 Prílohy je určená na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú bojo-
vej zástavy. Prílohy sú lepenkové dosky formátu A4 s ochrannými záložka-
mi potiahnuté koženkou krémovej farby. Na titulnej strane je štátny znak 
Slovenskej republiky a nápis zlatým písmom: 
KMEŇOVÁ KNIHA BOJOVEJ ZÁSTAVY 
Časť 3. Prílohy.

(10) Do príloh sa vkladajú dekréty o zmene názvu a čísla zväzku alebo 
útvaru, ako aj rozkazy o udelení radov a dekorácií.

Čl. 6

Ochranný obal bojovej zástavy je zhotovený z nepremokavého plátna kaki 
farby s dĺžkou približne 1 250 mm tak, aby bezpečne ukryl celú látkovú 
časť bojovej zástavy. Ostatné časti bojovej zástavy sa ukladajú mimo tohto 
ochranného obalu.

TRETIA ČASŤ

ČESTNÝ A HISTORICKÝ NÁZOV

Čl. 7
Zapožičanie čestného a historického názvu

(1) Zväzok a útvar môžu mať zapožičaný čestný názov a historický názov. 6) Minister 
predkladá návrh na zapožičanie čestného názvu a historického názvu prezidentovi 
Slovenskej republiky. 

(2) Čestný názov a historický názov možno zapožičať naraz alebo postupne a v 
ľubovoľnom poradí. Zväzok a útvar môžu mať len jeden čestný názov a jeden 
historický názov.

(3) Čestný názov a historický názov rovnakého alebo podobného znenia ne-
možno zapožičať viacerým zväzkom a útvarom.
6) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 8
Čestný názov

(1) Čestný názov je ocenením zväzku a útvaru za dosiahnutie výborných vý-
sledkov, za zodpovedné plnenie úloh a za vzorné reprezentovanie ozbrojených 
síl Slovenskej republiky (ďalej len ,,ozbrojené sily“) doma aj v zahraničí. Čestný 
názov vyjadruje spätosť zväzku alebo útvaru s významnou udalosťou, obdobím 
alebo osobnosťou v dejinách Slovenskej republiky.

(2) Návrh na zapožičanie čestného názvu predkladá nadriadený veliteľa zväz-
ku alebo útvaru prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu 
tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre 
vojenskú symboliku predkladá ministrovi.

(3) Súčasťou návrhu podľa odseku 2 je odôvodnenie podania návrhu.

(4) Pri zmene názvu alebo čísla zväzku a útvaru môže nadriadený veliteľa zväz-
ku alebo útvaru predložiť návrh na zapožičanie pôvodného alebo nového čest-
ného názvu podľa odsekov 2 a 3.

Čl. 9
Historický názov

(1) Historický názov vyjadruje historickú spätosť zväzku a útvaru so zväzkami 
a útvarmi, ku ktorým sa hlási pri rozvíjaní ich tradícií. Historický názov môže 
vyjadrovať aj vzťah k názvu obce (mesta) a regiónu, v ktorých zväzok a útvar 
vznikol po 1. januári 1993.

(2) Návrh na zapožičanie historického názvu predkladá veliteľ zväzku alebo 
útvaru prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníko-
vi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú 
symboliku predkladá ministrovi.

(3) Návrh podľa odseku 2 obsahuje najmä:
  a)  odôvodnenie podania návrhu,
  b)  stanovisko príslušného orgánu územnej samosprávy, ak návrh obsahuje ná-
zov obce (mesta) alebo regiónu, v ktorých zväzok alebo útvar vznikol.
(4) Pri zmene názvu alebo čísla zväzku a útvaru môže veliteľ zväzku alebo útva-
ru predložiť návrh na zapožičanie pôvodného alebo nového historického názvu 
podľa odsekov 2 a 3.
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Š T V R T Á   Č A S Ť
VOJENSKÉ VYZNAMENANIA

Čl. 10
Popis vojenských vyznamenaní

(1) Vojenská medaila je vojenské vyznamenanie v podobe kovového modulu 
zaveseného na textilnej stuhe. Je dvojstranná, má tvar kruhu, prípadne ová-
lu. Lícna strana vojenskej medaily obsahuje rôzne znamenia, výjavy, portréty, 
znaky, prípadne nápisy alebo letopočty. Zadná strana vojenskej medaily ob-
sahuje znak ministerstva, generálneho štábu alebo ozbrojených síl s nápisom 
plochu pre identifikačné číslo.

(2) Vojenský kríž je vojenské vyznamenanie v podobe kovového modulu 
zaveseného na textilnej stuhe. Je dvojstranný a má tvar kríža. Lícna strana 
vojenského kríža obsahuje rôzne znamenia, výjavy, portréty, znaky, prí-
padne nápisy alebo letopočty. Zadná strana vojenského kríža obsahuje 
znak ministerstva, generálneho štábu alebo ozbrojených síl s nápisom a 
plochu pre identifikačné číslo.

(3) Vojenský odznak je jednostranný a má tvar kruhu alebo oválu. Je vyho-
tovený z kovového materiálu. Lícna strana vojenského odznaku obsahuje 
rôzne znamenia, výjavy, portréty, znaky, prípadne nápisy alebo letopočty. 
Zadná strana vojenského odznaku je plocha pre identifikačné číslo a pri-
pínací mechanizmus.

(4) Súčasťou vojenskej medaily a vojenského kríža je prevlečná stuha z moaré 
hodvábu. Spojenie tela vojenskej medaily alebo vojenského kríža a prevlečnej 
stuhy zabezpečuje kovový závesný krúžok alebo iný záves rôzne zdobený. Na 
rube prevlečnej stuhy je v jej hornej časti vodorovne prišitý ihlicový pripínací 
mechanizmus. Súčasťou vojenskej medaily a vojenského kríža je stužka pre vo-
jenské osoby a rozeta pre civilné osoby. 

(5) Stužka vojenskej medaily a vojenského kríža je totožná s farbou a fa-
rebnou kombináciou prevlečnej stuhy. Stužka je napnutá na pravouhlej 
lište, ktorá má na zadnej strane pripínací ihlicový mechanizmus. 

(6) Rozeta má tvar kruhu s farebnou kombináciou prevlečnej stuhy. Rozeta 
je vystužená a napnutá na kruhovej lište, ktorá má na zadnej strane neihlico-
vý pripínací mechanizmus. Rozeta sa nosí na ľavej strane civilného odevu, a 
to len vtedy, ak nahrádza nosenie vojenskej medaily alebo vojenského kríža; 
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ak má civilný odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.

(7) Vojenská medaila a vojenský kríž majú tieto rozmery:
  a)  priemer od 30 do 40 mm,
  b)  maximálna hrúbka 3 mm,
  c)  šírka prevlečnej stuhy maximálne do 38 mm,
  d)  dĺžka prevlečnej stuhy maximálne do 65 mm,
  e)  priemer rozety 3 – 5 mm,
  f )  výška rozety maximálne do 5 mm,
  g)  šírka stužky zodpovedá šírke prevlečnej stuhy,
  h)  dĺžka stužky maximálne do 11 mm.

(8) Vojenský odznak má tieto rozmery:
  a)  priemer od 40 mm do 50 mm (miniatúry do 15 mm),
  b)  maximálna hrúbka 3 mm.

Čl. 11
Postup pri návrhoch na zriadenie vojenského vyznamenania

(1) Návrh na grafické vyobrazenie vojenského vyznamenania predkladá or-
ganizačná zložka ministerstva, generálny štáb, Vojenská polícia, Vojenské 
spravodajstvo a právnická osoba generálnemu tajomníkovi služobného 
úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku 
zašle späť so stanoviskom.

(2) Návrh podľa odseku 1 obsahuje najmä:
a)  odôvodnenie podania návrhu,
b)  dva grafické návrhy vojenského vyznamenania vrátane ich opisu.

P I A T A   Č A S Ť
ODZNAK 

Čl. 12
Postup pri návrhoch na zriadenie odznaku

(1) Odznak je malý kovový, viditeľne nositeľný symbol, ktorý nepatrí do 
skupiny vojenských vyznamenaní. 

(2) Návrh na grafické vyobrazenie odznaku predkladá organizačná zložka 
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ministerstva, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba 
generálnemu tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po po-
súdení Radou pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.

(3) Návrh na grafické vyobrazenie odznaku predkladá generálny štáb, 
úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a útvar 
prostredníctvom náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníkovi 
služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú 
symboliku predkladá ministrovi.

(4) Návrh podľa odseku 2 obsahuje najmä:
  a)  odôvodnenie podania návrhu,
  b)  tri rôzne grafické návrhy odznaku vrátane ich opisu.

Š I E S T A   Č A S Ť
ZNAK

Čl. 13
Priznanie znaku

(1) Minister môže priznať znak ministerstvu, generálnemu štábu, náčelní-
kovi generálneho štábu, hlavnému poddôstojníkovi ozbrojených síl, úra-
du, veliteľstvu pozemných síl, veliteľstvu vzdušných síl, zväzku, útvaru, 
ozbrojeným silám, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a právnic-
kej osobe.

(2) Návrh na priznanie znaku predkladá organizačná zložka ministerstva, 
Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnická osoba generálnemu 
tajomníkovi služobného úradu ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou 
pre vojenskú symboliku predkladá ministrovi.

(3) Návrh na priznanie znaku predkladá generálny štáb, náčelník gene-
rálneho štábu, hlavný poddôstojník ozbrojených síl, úrad, veliteľstvo po-
zemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a útvar prostredníctvom 
náčelníka generálneho štábu generálnemu tajomníkovi služobného úradu 
ministerstvo, ktorý ho po posúdení Radou pre vojenskú symboliku pred-
kladá ministrovi.

(4) Návrh podľa odsekov 2 a 3 obsahuje najmä:
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  a)  odôvodnenie podania návrhu,
  b)  tri rôzne grafické návrhy znaku vrátane ich opisu.
(5) Návrh znaku obsahuje najmä:
  a)  názov a symbol vyjadrujúci príslušnosť k ministerstvu, generálnemu štá-
bu, úradu, veliteľstvu pozemných síl, veliteľstvu vzdušných síl, zväzku, útvaru, 
Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a právnickej osobe; názov môže 
byť uvedený v skratke,
  b)  názov obce (mesta), v ktorom sú úrad, zväzok a útvar dislokované.

(6) Po organizačných zmenách ministerstva, generálneho štábu, úradu, ve-
liteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl, zväzku, útvaru, Vojenskej 
polície, Vojenského spravodajstva a právnickej osoby sa priznaný znak ne-
používa. O priznanie nového znaku možno požiadať podľa odsekov 2 a 3.

Čl. 14
Požiadavky na tvorbu znaku

(1) Pri tvorbe znaku sa používa 
  a)  štít v tvare kruhu pre ministerstvo, generálny štáb, náčelníka generálneho 
štábu,  hlavného poddôstojníka ozbrojených síl, Vojenskú políciu, Vojenské 
spravodajstvo,
  b) gotický štít pre veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, 
útvar,
  c)  štít v tvare oválu pre úrad, právnickú osobu.

(2) Veliteľstvo pozemných síl, zväzky a útvary pozemných síl používajú na štíte ze-
lenú farbu. Veliteľstvo vzdušných síl, zväzky a útvary vzdušných síl používajú na 
štíte modrú farbu. Ministerstvo, generálny štáb, náčelník generálneho štábu, hlav-
ný poddôstojník ozbrojených síl, úrad, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a 
právnická osoba používajú na štíte niektorú z heraldických farieb (červená, modrá, 
čierna a zelená) podľa vlastného výberu.

(3) Ak sa používa gotický delený štít, tak sa v jeho dolnej časti použije far-
ba obce (mesta).

(4) Na gotickom štíte a štíte v tvare oválu sa nepoužíva štátny znak Sloven-
skej republiky.

(5) Štátny znak Slovenskej republiky možno použiť pri znaku ministerstva, gene-
rálneho štábu a ozbrojených síl. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený 
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v strede znaku.

(6) Začleniť časť erbu obce (mesta) do znaku možno len so súhlasom or-
gánu územnej samosprávy; v takomto prípade sú pri delených alebo štie-
pených štítoch symboly obce (mesta) umiestnené v dolnej časti znaku a 
vojenské symboly sú umiestnené nad nimi.

(7) V znaku sa neumiestňuje text. Nápis, v ktorom je uvedená dislokácia a 
názov nositeľa znaku, je v slovenskom jazyku a umiestňuje sa v hlave zna-
ku a v poli rovnakej farby ako pole štítu. Na štíte v tvare kruhu alebo oválu 
sa nápis umiestňuje do medzikružia po obvode znaku. 

(8) V hlave znaku alebo v medzikruží znaku možno pre jednotky vysielané na 
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky 7) použiť text aj v anglickom 
jazyku.

Čl. 15
Heraldické pravidlá tvorby znaku

(1) V znaku možno použiť heraldické farby a heraldické kovy (zlato a strieb-
ro), ktoré možno nahradiť žltou a bielou farbou.

(2) V znaku sa nanáša kov na farbu alebo farba na kov. 

(3) Znak má mať čo najmenej figúr, heraldických znamení a heraldických 
farieb. Vzorový znak má jednu figúru alebo jedno heraldické znamenie, 
jednu heraldickú farbu a jeden heraldický kov.

(4) Figúry a heraldické znamenia sú štylizované, nie realistické. Sú zobra-
zené plošne, bez tieňovania a zdobenia. Sú vyobrazené tak, aby boli zrozu-
miteľné aj bez slovného vysvetlenia.

(5) Figúry a heraldické znamenia v znaku sa kreslia v zhode s heraldickou 
konvenciou (napríklad orol má roztiahnuté krídla, lev vykračuje pravou 
nohou, ruža má päť lupeňov, ľalia má podobu troch prstencov obopätých 
lupeňov).

(6) Figúry a heraldické znamenia sa nedotýkajú okraja štítu, ale môžu z okraja 
štítu vyrastať; zároveň majú byť čo najväčšie a majú vypĺňať celé pole štítu.

7) § 77 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 16
Používanie znaku

Ministerstvo, generálny štáb, náčelník generálneho štábu, hlavný poddô-
stojník ozbrojených síl, úrad, veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzduš-
ných síl, zväzok, útvar, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo a právnic-
ká osoba môžu znak používať na
  a)  bojovej a dopravnej technike,
  b)  obaloch kroník, pamätných kníh, dokumentoch, písomnostiach.

Čl. 17
Medaila, plaketa a osobná pečať

(1) Medaila je jednostranná alebo obojstranná, nie je nositeľná na vojen-
skej rovnošate (civilnom odeve) a má tvar kruhu alebo oválu. Lícna strana 
medaily spravidla obsahuje priznaný znak a rubová strana môže obsaho-
vať zapožičaný čestný alebo historický názov. 

(2) Plaketa je jednostranná, nie je nositeľná na vojenskej rovnošate (civil-
nom odeve) a má tvar štvorca alebo obdĺžnika. Je vyhotovená z kovové-
ho materiálu, plastu alebo zo skla. Lícna strana plakety obsahuje priznaný 
znak, zapožičaný čestný názov alebo historický názov.

(3) Osobná pečať je jednostranná alebo obojstranná, nie je nositeľná na vo-
jenskej rovnošate (civilnom odeve) a má tvar okrúhlej medaily s priemerom 40 
– 50 mm; predstavuje osobný znak ministra a riadiaceho funkcionára subjektu 
uvedeného v čl. 1 ods. 2 písm. b) až j) a hlavného poddôstojníka ozbrojených 
síl na svoju prezentáciu. Osobnú pečať možno zhotoviť na základe grafických 
návrhov, ktoré neposudzuje Rada pre vojenskú symboliku.

(4) Medailu a plaketu možno zhotoviť pre ministerstvo, generálny štáb, náčel-
níka generálneho štábu, hlavného poddôstojníka ozbrojených síl, úrad, veli-
teľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, útvar, Vojenskú polí-
ciu, Vojenské spravodajstvo a právnickú osobu, ktorým bol priznaný znak.
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S I E D M A   Č A S Ť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. 18
(1) Hospodárska správa po zriadení vojenského vyznamenania zasiela dva 
kusy vojenského vyznamenania spolu s dokladom o udelení vojenského 
vyznamenania Vojenskému historickému ústavu Bratislava na uloženie do 
múzejných zbierok.

(2) Organizačná zložka ministerstva, generálny štáb, úrad, veliteľstvo pozemných 
síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok, útvar, Vojenská polícia, Vojenské spravodaj-
stvo a právnická osoba, ktorým bol priznaný znak, zasielajú dva kusy rukávových 
znakov a dva kusy odznakov 8) Vojenskému historickému ústavu Bratislava na 
uloženie do múzejných zbierok.

Čl. 19
Evidencia vojenských symbolov

(1) Evidenciu zapožičaných bojových zástav, čestných názvov, historických 
názvov a priznaných znakov za generálny štáb, úrad, veliteľstvo pozem-
ných síl, veliteľstvo vzdušných síl, zväzok a útvar vedie generálny štáb.

(2) Evidenciu priznaných znakov za ministerstvo, Vojenskú políciu, Vojen-
ské spravodajstvo a právnickú osobu vedie Vojenský historický ústav Bra-
tislava.

Ô S M A   Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 20
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 o vojen-
skej symbolike, 
2. smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, ktorými sa me-
nia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006,

8)Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL
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3. smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2016, ktorou 
sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
č. 10/2006.

Čl. 21
Účinnosť

Táto smernica nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky.

Peter   G A J D O Š , v. r.
minister obrany

Slovenskej republiky
Č. VHÚ-29-53/2017
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Príloha č.1
k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.50/2017
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Príloha č.2
k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.10/2006
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ÚTVAROV A ZARIADENÍ PODĽA ICH DISLOKÁCIE

B
Banská Bystrica
Topografický ústav Banská Bystrica 12
2. základňa ženijnej techniky a materiálu Banská Bystrica 19
Vojenská hudba - Vzdušných síl Ozbrojených síl SR 24
Vojenská hudba - Banská Bystrica 39
Vojenská polícia Banská Bystrica 51
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica                                                          68
Bardejov
Bardejov 2. prieskumný prápor Bardejov  23
Bratislava
Minister obrany Slovenskej republiky 10
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 10 
Vojenský historický ústav Bratislava 13
Vojenská informačná a tlačová agentúra Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky Bratislava 13
Vojenská spravodajská služba 19
Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky 20
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - generálny štáb 20
Posádkové veliteľstvo Bratislava 23
Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky - Bratislava 27
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky 27
Nemocnica Ministerstva obrany - Bratislava 31
Vojenský ústav hygieny a epidemiológie - Bratislava 31
Vojenské obranné spravodajstvo 32
Veliteľstvo posádky Bratislava 34
Bezpečnostný úrad - Ministerstvo obrany SR 34
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR - Bratislava 47
Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava 47
Správa vojenskej dopravy západ Bratislava 50 
Vojenská polícia Bratislava 51
Stanovište riadenia špeciálnej letovej prevádzky Bratislava                      57
Brusel
Úrad národného vojenského predstaviteľa Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Shape 43
Stála delegácia pri EU General staff of the Armed forces 
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of the Slovak Republic                                                                                   53
Stála delegácia pri NATO General staff of the Armed forces 
of the Slovak Republic                                                                                       53
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky                                 55
Č                                         
Čereňany
Základňa logistickej podpory radiačnej a biologickej ochrany Čereňany 46
Výcvikové analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany                58
H
Hlohovec
Multifunkčný prápor Hlohovec                                                                        40
Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec                  43
Prápor logistiky Hlohovec  65
Hronsek
Vojenské výcvikové kynologické stredisko - Hronsek 25
J
Jelšava
5. delostrelecká brigáda Jelšava 24
K
Kežmarok
23. tanková brigáda Kežmarok 17
2. mobilizačná základňa Kežmarok 23
2. výcviková základňa Kežmarok 26
Výcvikové zariadenie Kežmarok – Záľubica 40
Košice
Vojenský letecký technický a skúšobný ústav - Košice 11
Vojenská stredná škola letecká Košice 16
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika 16
Letecká vojenská nemocnica - Košice 31
Vojenský veterinárny ústav - Košice 34
Odborná výcviková škola letectva - Košice 35
Správa vojenskej dopravy východ Košice 42
Kuchyňa
Dopravné letecké krídlo Kuchyňa                                                                   54
Dopravné krídlo Kuchyňa                                                                                   56



92

Register znakov

L
Lešť
Vojenský výcvikový priestor - Lešť                                                                          21
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR - Lešť      30
Centrum výcviku Lešť                                                                                       63 
Levice
2. mechanizovaná brigáda Levice                                                                  22
Mechanizovaný prápor Levice                                                                        32
13. mechanizovaný prápor Levice 46
Liptovský Mikuláš
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši  16
Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš 17
Vojenský zdravotnícky ústav - Liptovský Mikuláš 38
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42
Zdravotnícka zásobovacia základňa 49
Vojenská polícia Liptovský Mikuláš 52
Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš    61
M
Martin
5. raketový pluk Martin 14
Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska Martin 15
Prápor okamžitej reakcie Martin 22
Veliteľstvo výcviku Martin 33
Základná výcviková škola Martin 35
Opravárenský prápor Martin 35
Odborná výcviková škola pozemného vojska - Martin 36
Poddôstojnícka akadémia Martin 36
11. mechanizovaný prápor Martin 45
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 Martin                                    54
Prápor výcviku Martin                                                                                      56
Zásobovacia základňa II Martin 63
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin                                                67
Michalovce
Mechanizovaný prápor Michalovce 29
Ženijný prápor Michalovce 30
Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel Michalovce 38
22. mechanizovaný prápor Michalovce 46
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Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce 60
Mokraď
Odborná výcviková škola protivzdušnej obrany, komunikačných 
informačných systémov a elektronického prieskumu - Mokraď 36
Odborná výcviková škola letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných
informačných systémov a elektronického prieskumu Mokraď 48
N
Nemšová
5. kartoreprodukčná základňa Nemšová 13
Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová 26
Zásobovacia základňa I. Nemšová                                                                  67
Nitra
36. protilietadlová raketová brigáda Nitra 18 
12. mechanizovaný prápor Nitra 51
Protilietadlová raketová brigáda Nitra                                                          59
Nová Polianka
Vojenský vysokošpecializovaný ústav pre choroby pľúcne Nová Polianka 38
Nové Mesto nad Váhom
Vojenský útvar 8832 Nové Mesto nad Váhom 11
5. základňa a opravovňa ženijného materiálu Nové Mesto nad Váhom 18
5. spojovacie prevádzkové stredisko - Nové Mesto nad Váhom 21
Spojovacie veliteľstvo - Nové Mesto nad Váhom 28
N
Nováky
Národné centrum EOD Nováky 60
Národné centrum EOD a RCHBO Nováky  66
P
Pezinok
37. protilietadlová raketová brigáda Pezinok 14
Piešťany
32. letecká základňa Piešťany 18
Prešov
Letecká základňa Prešov 27
Mechanizovaná brigáda Prešov 29
Prápor logistickej podpory Prešov 33
Vojenské sigint centrum Prešov 42 
2. mechanizovaná brigáda Prešov 44 
Vojenská polícia Prešov 52
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Vrtuľníkové krídlo Prešov                                                                                57
Prápor combat service support Prešov  66
Poprad
Multifunkčná zásobovacia základňa východ Poprad                                   54
R
Rožňava
35. protilietadlová raketová brigáda Rožňava 15
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava 43
Raketometný oddiel 49
Ružomberok
5. spojovacia brigáda Ružomberok 14
Ústredná vojenská nemocnica Slovenského národného povstania Ružomberok 15
Spojovací prápor Ružomberok 30
Veliteľstvo vojenského zdravotníctva 45
Vojenská nemocnica Ružomberok 48
Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov Ružomberok 50
Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Ružomberok  68
S
Sereď
Ženijný prápor Sereď 41
Sliač
1. letecká základňa Sliač - letisko Tri Duby 24
Zmiešané krídlo Sliač - letisko Tri Duby                                                         59
Taktické krídlo SLIAČ – letisko Tri Duby  65
T
Topoľčany
Veliteľstvo domobrany Topoľčany 22
Ľahká brigáda Topoľčany 28
Prápor logistickej podpory Topoľčany 33
1. mechanizovaná brigáda Topoľčany 44 
Vojenská polícia Topoľčany 52
Prápor logistiky Topoľčany                                                                                                        67
Trebišov
Mechanizovaný prápor Trebišov 28
Tankový prápor Trebišov 29
21. mechanizovaný prápor Trebišov 47
21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov                                             56
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23. mechanizovaný prápor Trebišov      69
Trenčín
Topografická služba Armády Slovenskej republiky 12 
Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín 17 
Armáda Slovenskej republiky - generálny štáb 20
Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky 25
Veliteľstvo síl výcviku a podpory 26 
Veliteľstvo pozemných síl 37
Vojenská hudba Trenčín 37 
Prápor podpory velenia Trenčín 37
Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov 
Trenčín 39
Veliteľstvo logistiky 41
Stredisko výnimočnosti - EXPLOSIVE - ORDNANCE - DISPOSAL - CENTRE 
OF EXCELLENCE 49
Vojenská polícia Trenčín 53
Spojovacie veliteľstvo Trenčín                                                                         55
Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny Trenčín                     57
Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín   58
Spoločné centrum materiálového manažmentu TRENČÍN 61
Úrad logistického zabezpečenia Trenčín 62
Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín  64
Trnava
Ministerstvo obrany SR vojenský archív – centrálna registratúra - Trnava 48
 Z
Zemianske Kostoľany
5. základňa materiálu pohonných hmôt a mazadiel Zemianske Kostoľany 12
Zásobovacia základňa materiálovej triedy 3 Zemianske Kostoľany 40
Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 3 Zemianske Kostoľany           58
Zásobovacia základňa III Zemianske Kostoľany  64
Zvolen
Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen 21 
Centrum riadenia vzdušných operácií Zvolen 25
Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen 39
Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen                                                                     55
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen                                              59
Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen  65 
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Ž  
Žilina 
5. pluk špeciálneho určenia 11
Metrologický a skúšobný ústav logistiky - Žilina 32
Znaky všeobecne platné v OS SR
Ozbrojené sily Slovenskej republiky 10
Vojenský súd 19 
Vojenská polícia 44
Znak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky 45
Vojenská prokuratúra 50
Znak na vojenskú techniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky 69
Centrum vojenskej dopravy 60
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vojenské spravodajstvo 61
Jazykový inštitút 62
Stredisko výnimočnosti – explosive - ordnance - disposal - centre of excellence 63 
Prápor ISTAR  64
Hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej republiky                             66 
Vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky                                            68
Národné centrum vojenskej dopravy                                                             69   
Klub generálov Slovenskej republiky 70
Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR 70
Erb Zväzu vojakov Slovenskej republiky                                                                              70
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