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Smernica 
Zväzu vojakov Slovenskej republiky 
o udeľovaní ocenení a vyznamenaní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ružomberok 
30. novembra 2016   

 
s doplnkom č.1 ( čl. 3.5, 3.6, 3.8) schválený uznesením zväzovej rady  

dňa 30.11.2017 v Prešove  
s doplnkom č.2 (čl. 2.8., čl. 3.5. a čl. 3.14) schválený uznesením zväzovej rady 

dňa 15. mája 2019 v Ružomberku s  účinnosťou dňom 1. júna 2019. 
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Preambula 

Táto Smernica Zväzu vojakov Slovenskej republiky o udeľovaní ocenení a vyzna-
menaní (ďalej len „Smernica“), určuje druhy zväzových ocenení a vyznamenaní, ako 
aj podmienky a postup pri ich udeľovaní.  

Udelenie ocenenia a vyznamenania Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len 
„ZV SR alebo zväz“) je podľa tejto Smernice prejavom verejného uznania a úcty.  

Cieľom je spoločensky a morálne oceniť aktívnu prácu členov zväzu, ako aj celkový 
prínos fyzických a právnických osôb pri plnení úloh a cieľov vyplývajúcich z progra-
mového zamerania zväzu, ako aj ich podiel na rozvoji a šírení dobrého mena ZV SR 
vo verejnosti na Slovensku a v zahraničí.  

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1.1 Zväz udeľuje tieto ocenenia a vyznamenania: 
a) Ďakovný list alebo diplom, 
b) Pamätný list, 
c) Čestné uznanie, 
d) Hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky, 

1.2 Ocenenia a vyznamenania zväzu môžu byť udelené: 
a) členom zväzu, 
b) orgánom OS SR a profesionálnym vojakom, 
c) orgánom štátnej správy a samosprávy a ich členom, 
d) domácim a zahraničným partnerským organizáciám a ich členom, 
e) iným fyzickým a právnickým osobám, ktoré aktívne spolupracujú so zväzom 

a jeho orgánmi pri splnení podmienok uvedených v tejto Smernici. 

1.3 Podnet na udelenie ocenenia alebo vyznamenania môže podať každý člen 
zväzu svojej rade klubu. 

1.4 Ocenenia a vyznamenania sa udeľujú a odovzdávajú pri vhodnej spoločenskej 
udalosti, spravidla pri príležitosti vzniku zväzu alebo klubu, pri významnom ži-
votnom jubileu 50 rokov a viac, pri pietnych spomienkach na ukončenie 1. a 2. 
svetovej vojny a pri výročí SNP a karpatsko-duklianskej operácie ako aj iných 
štátnych a zväzových udalostiach. 

1.5 Vyznamenanie sa odovzdáva aj s dekrétom o udelení vyznamenania. 

1.6 Vyznamenanie môže byť udelené aj „in memoriam“. 

1.7 Vyznamenanie je možné udeliť osobe alebo organizácii len jedenkrát. 

1.8 Na vyznamenanie nie je právny nárok. 

1.9 Tajomník zväzu vedie evidenciu podaných návrhov a udelených vyznamenaní. 
O schválenom (udelenom) ocenení alebo vyznamenaní pre klub informuje pred-
sedu klubu. 
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Článok 2 
Druhy a podmienky udeľovania ocenení a vyznamenaní 

2.1 Ocenenia zväzu v zmysle tejto Smernice sú uvedené v bode 1.1 písm. a) až c).  

2.2 Ďakovný list zväzu sa udeľuje osobám a organizáciám uvedeným v bode 1.2 
tejto Smernice za aktívnu pomoc pri plnení úloh zväzu a iných aktivít, ktorá vý-
razne napomôže ich organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu. 

2.3 Diplom zväzu sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom spolupracujúcim so zväzom 
za dosiahnuté výsledky v športe a vzorné reprezentovanie ZV SR na verejnosti 
na Slovensku a v zahraničí. 

2.4 Pamätný list zväzu sa udeľuje osobám a organizáciám uvedeným v bode 1.2 
tejto Smernice ako výraz úcty a poďakovania za ich vernosť a spoluprácu so 
zväzom pri: 
a) príležitosti ich životného jubilea alebo pri jubileu členstva v zväze,  
b) pri oslavách významných výročí zväzu a klubu, 
c) pri iných významných udalostiach. 

2.5 Čestné uznanie zväzu sa udeľuje osobám a organizáciám uvedeným v bode 
1.2 tejto Smernice za: 
a) dlhodobú, aktívnu prácu a spoluprácu pri plnení úloh a cieľov zväzu, 
b) dlhodobú, aktívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu s partnerskými organi-

záciami zo Slovenska a zo zahraničia,  
c) dlhodobé a úspešné reprezentovanie zväzu v oblasti športu, kultúry a iných 

aktivitách na verejnosti, 
d) dlhodobú a prospešnú prezentáciu zväzu na Slovensku a v zahraničí. 

2.6 Vyznamenanie zväzu v zmysle tejto Smernice je uvedené v bode 1.1písm. d). 

2.7 Hviezda ZV SR sa udeľuje: 
a) členom zväzu za dlhoročnú, obetavú a mimoriadne záslužnú prácu v orgá-

noch zväzu a klubu, 
b) členom zväzu za dlhoročnú, aktívnu prácu a osobnú angažovanosť pri pl-

není úloh a cieľov zväzu, 
c) zakladajúcim členom klubu, ktorí sa významnou mierou podieľali na založení 

a rozvoji činnosti na úrovni zväzu alebo klubu, 
d) organizáciám a ich členom, fyzickým a právnickým osobám podľa bodu 1.2 

písm. b) - e) tejto Smernice za dlhoročnú, vzájomne prospešnú spoluprácu 
a osobnú angažovanosť pri šírení dobrého mena zväzu a jeho pozitívnej pre-
zentácii na Slovensku a v zahraničí. 

2.8 Vyznamenanie  Hviezda ZV SR podľa bodu 2.7 sa udeľuje po splnení nasledu-
júcich podmienok: 
a) aktívne pracoval v orgánoch zväzu minimálne 4 (štyri) roky a je členom 

zväzu minimálne 10 (desať) rokov, 
b) aktívne sa zúčastňoval na činnosti zväzu a klubu, pričom sa osobne anga-

žuje pri plnení úloh a cieľov zväzu minimálne po dobu 6 (šesť)  rokov a viac, 
je členom zväzu minimálne 10 (desať) rokov, 
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c) bol zakladajúcim členom zväzu a klubu zväzu a  významnou mierou sa po-
dieľal na jeho rozvoji, bol alebo stále je členom zväzu nepretržite minimálne 
10 (desať) rokov,  

d) ako fyzická alebo právnická osoba uvedená v bode 1.2 písm. b) až e) tejto 
Smernice, sa po dobu minimálne 3 (troch) rokov významnou mierou podie-
ľala na vzájomne prospešnej spolupráci so zväzom alebo klubom a osobne 
sa angažovala pri šírení dobrého mena zväzu na Slovensku a v zahraničí. 

2.9 Vyznamenanie sa nosí na ľavej stane  rovnošaty alebo občianskeho odevu. 

Článok 3 
Postup orgánov zväzu pri udelení ocenenia a vyznamenania 

3.1 Návrhy na ocenenie alebo vyznamenanie predkladá: 
a) Rada klubu, 
b) Predsedníctvo Zväzovej rady, 
c) Prezídium zväzu. 

3.2 Ocenenia a vyznamenania sa udeľujú podľa stupňa zásluh a výsledkov práce 
konanej v prospech ZV SR, ako aj jeho pozitívnej prezentácii na verejnosti.  

3.3 Vyznamenania odovzdáva prezident zväzu. V jeho neprítomnosti môže vyzna-
menanie odovzdať viceprezident alebo predseda zväzovej rady. 

3.4 Základný návrh na udelenie ocenenia alebo vyznamenania spracuje rada klubu 
na základe prijatia podnetu na udelenie ocenenia alebo vyznamenania od člena 
klubu alebo člena rady klubu. Po prerokovaní a schválení podnetu spracuje ná-
vrh na udelenie konkrétneho ocenenia alebo vyznamenania.  

3.5 Rada klubu alebo orgán zväzu uvedený v bode 3.1 vo svojom návrhu uvedie 
skutočnosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe. Môže uviesť dátum, ku kto-
rému sa ocenenie alebo vyznamenanie bude udeľovať a navrhnúť miesto a spô-
sob jeho odovzdania. Navrhovateľ  zodpovedá za úplné a pravdivé údaje zapí-
sané v návrhu. Návrh na Čestné uznanie a Hviezdu ZV SR, schválený radou 
klubu, zašle/predloží navrhovateľ zväzovej rade v termínoch do 31.marca a 30. 
septembra v kalendárnom roku. Návrhy na Ďakovný list, Diplom a Pamätný list 
zašle/predloží navrhovateľ, po schválení radou klubu, tajomníkovi zväzu na re-
alizáciu. 

3.6 Zväzová rada posúdi formálne náležitosti uvedené v návrhu a splnenie podmie-
nok na udelenie Čestného uznania a Hviezdy ZV SR. Po odsúhlasení predloží 
návrh prezidentovi ZV SR. 

3.7 Navrhovateľ v zmysle čl. 3.1. môže podať, prerokovať a schváliť návrh na ude-
lenie ocenenia a vyznamenania aj na ktoréhokoľvek člena orgánu ZV SR. 

3.8 Každý návrh na udelenie Čestného uznania a Hviezdy ZV SR musí byť podpí-
saný navrhovateľom a odsúhlasený uznesením zväzovej rady.  

3.9 Pri udelení ocenení a vyznamenaní sa uplatňuje zásada postupnosti. Vyzname-
nanie môže byť udelené až po získaní Čestného uznania. 

3.10  Výnimky z podmienok pre udelenie ocenení a vyznamenaní môže z dôvodov 
zvláštneho zreteľa na návrh prezidenta alebo predsedu klubu schváliť len Zvä-
zová rada, a to 2/3 väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 
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3.11 Návrhy na udelenie ocenenia alebo vyznamenania členov zväzu Ministrom ob-
rany SR alebo NGŠ OS SR   môžu predkladať orgány uvedené v bode 3.1 tejto 
Smernice. Konečné rozhodnutie podpisuje prezident zväzu. Spracované a pod-
písané návrhy predloží/zašle prezident ZV SR príslušnému úradu MO SR alebo 
sekcii na GŠ OS SR. Termíny, ako aj spôsob a postup vypracovania a doruče-
nia návrhov určí prezident ZV SR v súlade s internými predpismi MO alebo NGŠ 
OS SR. 

3.12  Ak sa priznáva vyznamenanie „in memoriam“, vyznamenanie prevezme naj-
bližší príbuzný. 

3.13  Zhotovenie ocenení a vyznamenaní zabezpečuje prezídium zväzu. 

3.14  Náklady spojené s udelením a výrobou vyznamenania členovi zväzu alebo fy-
zickej a právnickej osobe podľa bodu 1.1 písm. d) tejto Smernice hradí ten klub, 
ktorého rada návrh na vyznamenanie spracovala. Finančnú čiastku, ktorá odpo-
vedá pomerným výrobným nákladom na zhotovenie požadovaného počtu vy-
znamenaní, zašle klub na účet Zväzu vojakov Slovenskej republiky vedený vo 
Fio banke, a.s. pobočka Trenčín IBAN: SK53 8330 0000 0023 0157 4787.  

3.15  Náklady spojené s udelením vyznamenania podľa bodu 1.2 písm. b) až e) sú 
hradené z finančných prostriedkov zväzu.  

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Smernica o udeľovaní ocenení a vyznamenaní Zväzu vojakov Slovenskej re-
publiky nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia, t.j. 30. novembra 2016. 

4.2 Týmto sa zrušuje Smernica zväzu o udeľovaní ocenení a vyznamenaní schvá-
lená dňa 26.2.2015 a účinná dňa 27.2.2015. 

4.3 Prílohou Smernice sú vzory tlačív na udelenie zväzového ocenenia, vyzname-
nania. 

4.4 Zmeny a doplnenia textu v tejto Smernici môže schváliť len zväzová rada, a to 
formou doplnkov. 
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Príloha č.1  (Platí pre členov ZV SR) 

N Á V R H 

Na udelenie:.......................................................................................................................... 

Hodnosť, titul, meno a priezvisko: ........................................................................................ 

Deň, mesiac a rok narodenia: .............................................................................................. 

Trvalé bydlisko: .................................................................................................................... 

Člen ZV SR od: .................................................................................................................... 

v klube:.................................................................................................................................. 

Držiteľ zväzových a iných ocenení s uvedením roku ich udelenia: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia a vyznamenania (uviesť predovšetkým činnosť 

v ZV SR, zastávané funkcie alebo osobnú aktivitu člena zväzu): 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Prerokované a schválené  radou klubu dňa:......................................................................... 

Podpis predsedu klubu:......................................................................................................... 

Prerokované a schválené zväzovou radou dňa:................................................................... 

Podpis predsedu zväzovej rady:........................................................................................... 

Schválené prezidentom ZV SR dňa:..................................................................................... 

Podpis prezidenta ZV SR:..................................................................................................... 

Evidenčné číslo návrhu: ....................................................................................................... 

Dátum a miesto odovzdania vyznamenania: ....................................................................... 

Podpis tajomníka zväzu: ...................................................................................................... 
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Príloha č.2   
(Platí pre orgány a organizácie spolupracujúce so ZV SR) 

 
N Á V R H 

Na udelenie: ......................................................................................................................... 

Návrh podáva: ...................................................................................................................... 

Pečiatka organizácie, IČO a sídlo organizácie: .................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Titul, meno a priezvisko konateľa: ....................................................................................... 

Udelené ocenenia a vyznamenania zväzu s uvedením roku ich udelenia: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia alebo vyznamenania (uviesť konkrétny bod 

z tejto Smernice, poprípade ho bližšie spresniť): 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Prerokované a schválené  radou klubu dňa: ........................................................................ 

Podpis predsedu klubu: ........................................................................................................ 

Prerokované a schválené zväzovou radou dňa: .................................................................. 

Podpis predsedu zväzovej rady: .......................................................................................... 

Schválené prezidentom ZV SR dňa:..................................................................................... 

Podpis prezidenta ZV SR: .................................................................................................... 

Evidenčné číslo návrhu: ...................................................................................................... 

Dátum a miesto odovzdania ocenenia alebo vyznamenania: 

.............................................................................................................................................. 

Podpis tajomníka zväzu: ...................................................................................................... 
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Príloha č.3   
(Platí pre členov orgánov a organizácií spolupracujúcich so ZV SR) 

 

N Á V R H 

Na udelenie: ......................................................................................................................... 

Hodnosť, titul, meno a priezvisko: ........................................................................................ 

Deň, mesiac a rok narodenia: .............................................................................................. 

Názov organizácie:................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Návrh predkladá: ................................................................................................. 

Držiteľ ocenení a vyznamenaní zväzu a iných s uvedením roku ich udelenia: 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia a vyznamenania (uviesť konkrétny bod z tejto 

Smernice, poprípade ho bližšie spresniť): 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Prerokované a schválené  radou klubu dňa: ....................................................................... 

Podpis predsedu klubu:  ....................................................................................................... 

Prerokované a schválené zväzovou radou dňa: .................................................................. 

Podpis predsedu zväzovej rady: .......................................................................................... 

Schválené prezidentom ZV SR dňa: ................................................................................... 

Podpis prezidenta ZV SR: .................................................................................................... 

Evidenčné číslo návrhu: ....................................................................................................... 

Dátum a miesto odovzdania vyznamenania: ........................................................................ 

Podpis tajomníka zväzu: ...................................................................................................... 
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    Ďakovný list (čl. 1.1 písm. a)           Diplom (čl. 1.1 písm. a) 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamätný list (čl. 1.1 písm. b)        Čestné uznanie (čl. 1.1 písm. c) 
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Hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky (čl. 1.1 písm. d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


