
Smernice 
Zväzu vojakov Slovenskej republiky 

o zástave Zväzu vojakov 
schválené na 9. sneme ZV SR v Trenčíne 20. júna 2017 

Snem Zväzu vojakov Slovenskej republiky sa uzniesol na tejto norme: 

1. Prezident zväzu vojakov používa zástavu Zväzu vojakov Slovenskej republiky, ako symbol ZV 
SR. 

2. Zástava zväzu vojakov má podobu purpurového obdĺžnika, na ktorom na lícnej strane je štátny 
znak Slovenskej republiky, bielo olemovaný. Štátny znak tvorí dvojitý biely kríž na červenom 
ranogotickom štíte, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. V rohoch 
zástavy na stopke, so zlatistými tromi lipovými lístkami. Po obvode zástavy je text OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ČESŤ A SLÁVA. Na rubovej strane zástavy v strede 
je umiestnený znak Zväzu vojakov Slovenskej republiky. V zelenom neskorogotickom štíte so 
žltou obrubou je z lipových ratolestí vyrastajúca bordúra dvojitého kríža na trojvrší, prevýšená 
dvoma skríženými dôstojníckymi mečmi, všetko žlté. V rohoch, na stopke zlatistými tromi lipovými 
lístkami. Na vrchnom okraji zástavy je text ZVÄZ VOJAKOV na dolnom SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. Zástava je olemovaná žltým lemom so strapcami. Zástava je upevnená na žrdi. 

3. Zástava – vyobrazenie zástavy Zväzu vojakov Slovenskej republiky. 
4. Spôsob používanie zástavy: 

a) Zástavou sa označuje miestnosť prezidenta zväzu a rokovanie Snemu Zväzu vojakov 
Slovenskej republiky. 

b) Zástava sa používa pri spomienkových pietnych aktoch organizovaných vládou Slovenskej 
republiky, na ktorom sa zúčastňujú i zväzoví predstavitelia. (Deň obetí Dukly, Deň víťazstva, 
pietnom akte pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici, Jankovom vršku, pri pietnom akte na 
trenčianskej Brezine, pri pietnom akte Kragujevacov a iných pietnych udalostiach, ktorých sa 
zúčastňujú delegovaní predstavitelia zväzu. 

c) Zástava zväzu sa najčastejšie používa, pri rokovaní snemu zväzu vojakov a jeho prezídia. Je 
inštalovaná v stojane, odkiaľ sa pri slávnostných príležitostiach vynáša spolu so žrďou. Je 
taktiež používaná pri inštalovaní nových vojenských predstaviteľov NGŠ OS SR, veliteľov síl 
a podobne (po dohovore s vojenskými predstaviteľmi). 

d) Pri úmrtiach členov prezídia zväzu a predstaviteľov klubov a to aj bývalých (používa sa pri 
pietnom rozlúčkovom akte). 

e) Za použitie, prepravu a spôsob prepravy zástavy zväzu zodpovedá tajomník ZV SR. 

  
 


