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Štatút o udeľovaní vyznamenaní UN VETERAN SLOVAKIA 

 

UN VETERAN SLOVAKIA (ďalej len UNVS)  v súlade so Stanovami UNVS vydáva 

Štatút o udeľovaní vyznamenaní na ocenenie práce a obetavosti členov UNVS, 

fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu 

mieru 

Článok 1   

Vyznamenania a čestné uznania 

 

1. Čestné uznanie, ďakovný a pozdravný list schvaľuje a udeľuje: 

a. Riadiaci výbor 

b. Štatutárny orgán 

c. Regionálny klub, ak je zriadený 

 

2. Pamätnú Plaketu schvaľuje a udeľuje: 

a. Riadiaci výbor 

b. Štatutárny orgán 

 

3. Rad (medailu) za zásluhy o budovanie mieru 

UN VETERAN SLOVAKIA  schvaľuje a udeľuje: 

          -riadiaci výbor 

 

Článok 2 

Zásady udeľovania ďakovných a pozdravných listov 

 

1. Ďakovný list môže udeliť ktorákoľvek organizačná jednotka z vlastného 

podnetu alebo na návrh nižšej organizačnej jednotky. Ďakovný list sa udeľuje za 

aktívnu činnosť UNVS, za poskytnutú pomoc, podporu a spoluprácu s UNVS. 

Ďakovný list môže byť udelený členom i nečlenom UNVS, fyzickým a právnickým 

osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom 

zahraničných partnerských veteránskych  organizácií.  

 

2. Pozdravný list môže udeliť ktorákoľvek organizačná jednotka z vlastného 

podnetu alebo na návrh nižšej organizačnej jednotky. Pozdravný list sa udeľuje pri 

príležitosti životných jubileí členov UNVS a pri veteránskych výročiach. Pozdravný 

list môže byť udelený i nečlenom UNVS, fyzickým a právnickým osobám, cudzím 
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štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských 

veteránskych  organizácií. 

 

Článok 3 

Zásady udeľovania čestných uznaní 

 

Čestné uznanie môže byť udelené i nečlenom UNVS, fyzickým a právnickým 

osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom 

zahraničných partnerských veteránskych  organizácií. 

 

Článok 4 

Udeľovanie plakety 

PAMÄTNÁ PLAKETA:   

a) PAMÄTNÚ PLAKETU sa môže udeliť členom UNVS, ktorí vykonávali funkciu a 

aktívne pracovali a plnili  činnosti v zmysle stanov UNVS § 2 občianskeho 

združenia a môže sa udeliť aj fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym 

príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských 

veteránskych  organizácií ktoré sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu 

mieru 

 

b) Popis plakety: 

- PLAKETA je okrúhla, kovová o priemere 70 mm, jednostranná. Na prednej 

strane je  v popredí vyobrazený farebný znak Slovenskej republiky, pod ním je 

prilba so znakom UN , pod ňou je znak OSN a na vrchu je nápis   „UN VETERAN 

SLOVAKIA“ Rub medaily plakety je hladký.  

 

 
                                                       PAMÄTNÁ PLAKETA 
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Článok 5 

Udeľovanie radu 

za zásluhy a budovanie mieru 

UN VETERAN SLOVAKIA 

 

 
  

 

 

 

ll 

 

 

 

Rad za zásluhy o budovanie mieru: 

Rad je výberové vyznamenanie a udeľuje sa príslušníkom UN VETERAN SLOVAKIA 

za obetavosť a rozhodné činy pri budovaní mieru alebo ako ocenenie za 

dlhoročnú príkladnú službu. Rad sa udeľuje aj nečlenom, fyzickým a právnickým 

osobám a členom zahraničných partnerských veteránskych organizácií, ktoré sa 

zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu mieru. 

Rad (Medaila) má dva stupne.  

I.  strieborný stupeň, 

II. zlatý stupeň. 
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Pri udeľovaní medaily sa vychádza z miery zásluh príslušníka UN VETERAN 

SLOVAKIA a osôb, ktoré sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu mieru. 

Popis medaily: 

Medaila má tvar osemramennej hviezdice. Symbolizujú sedem kontinentov 

sveta spojené s duchovnom človeka, ktoré je potrebný pre udržanie mieru vo 

svete. Všetky ramená sú bielo smaltované symbolizujúce vysoké hodnoty 

a ideály – mier, slobodu, porozumenie, pravdu, česť, spravodlivosť, toleranciu. Je 

to farba čistoty, svätosti a jednoduchosti.  

Medzi ramenami sú zasunuté hroty kopijí (oštepov) ako symbol vojenskej 

zdatnosti udržať mier. Medaila je dvojstranná. V prostriedku je kruh v ktorom je  

v popredí vyobrazený farebný znak Slovenskej republiky, pod ním je prilba so 

znakom UN , pod ňou je znak OSN s ratolesťami. Na rubu medaile je znak OSN a 

okolo okruhu je nápis V SLUŽBÁCH MIERU. 

Medaila je vyhotovená z kovu a prvý stupeň medaile  je povrchovo matne 

postriebrený, II. stupeň medaile je povrchovo matne pozlátený. Medaila má 

priemer 36 mm. 

Stuha: 

Stuha medaile je biela zvýrazňujúca ušľachtilú vlastnosť človeka a má pôsobiť 

čestne a bezúhonne. Na bielej stuhe sú umiestnené dva bledomodré pásy , ktoré 

symbolizujú duchovno, nekonečnosť a múdrosť. Stužka je biela s dvoma 

bledomodrými pásmi a miniatúrou radu. 

Článok 6 

Odobratie vyznamenaní a čestných titulov 

Ak sa vyznamenaný člen UNVS, alebo nositeľ čestného titulu dopustí činu, 

ktorým hrubo porušil Stanovy UNVS alebo zákony SR, orgán, ktorý vyznamenanie 

alebo čestný titul udelil môže rozhodnúť o jeho odobratí.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov UVVS nadobúda účinnosť 

dňom schválenia Riadiacim výborom dňa 18. decembra 2020. 

 


