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13.09.2013 Pamätné medaile  k 40. Výročiu 

vojenského školstva na Liptove. 
Medaila je v tvare kruhu o priemere 40 
mm z bieleho kovu patinovaného na 
staré striebro. Lícnu časť tvorí znak 
Akadémie ozbrojených síl. Rubnú časť 
tvoria 3 kruhové polia o šírke 5mm 
a stredový kruh o priemere 10mm. 
V najvzdialenejšom kruhu od stredu je 
motto „SAPIENTA BONUM 
PATRIA“. Jednotlivé slová sú 
oddelené lipovým listom. V druhom 
kruhu od kraja sú skratky názvov škôl 
„VVTŠ VA“ a „AOS“ oddelené 
lipovým listom. V spodnej časti je 
vyrazené poradové číslo. V treťom 
kruhu od kraja sú pod každou skratkou 
vysokej školy roky, počas ktorých mala 
škola daný názov. Stredový kruh je bez 
písmen a číslic. Stredový a ďalší jemu 
najbližší kruh pretína kríž o šírke 
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ramien 1 mm, ktorého ramená sa 
dotýkajú lipových listov druhého kruhu 
od okraja medaily. V strede horného 
okraja je uško, ktoré slúži na zavesenie 
na stuhu žlto-bielo-červenej v tvare 
zvislej trikolóry s rovnako širokými 
poľami. K medaile patrí aj náprsná 
stužka, ktorá má v strede kovový 
emblém Akadémie ozbrojených síl  
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13.09.2013 

Odznak absolventa práporčíckeho 
kurzu, je oválneho tvaru znázorňujúci 
štít vyobrazený v bronzovej farbe 
kovu. Na oválnom štíte je položený 
znak Akadémie ozbrojených síl vo 
farbe, staré striebro, na ktorom sú 
vyobrazené tri knihy a uprostred nich  
leží meč. Lemovanie štítu je označené 
príslušným kurzom „PRÁPORČÍCKY 
KURZ“. Ovál štítu má rozmery: výška 
4,5cm, šírka 4 cm. Reverz znaku je 
tvorený dvoma  skrutkami a maticami 
k upevneniu na vojenskú rovnošatu. 
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 Odznak absolventa kurzu ISOC 
Odznak je kruhového tvaru 
znázorňujúci štít vyobrazený 
v striebristej farbe kovu. Na kruhovom 
štíte sú položené prekrížené liptovské 
meče nad ktorými je vyobrazená sova. 
V spodnej časti odznaku je položený 
lipový list. Lemovanie štítu je 
označené príslušným kurzom 
„INTERNATIONAL STAFF 
OFFICERS´ COURSE“. Kruh štítu má 
priemer 40 mm. Reverz znaku je 
tvorený dvoma skrutkami a maticami 
k upevneniu na vojenskú rovnošatu. 
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 Pamätná plaketa ISOC 
Pamätná plaketa je kruhového tvaru 
znázorňujúci štít vyobrazený 
v striebristej farbe kovu. Na kruhovom 
štíte sú položené prekrížené liptovské 
meče nad ktorými je vyobrazená sova. 
V spodnej časti plakety je položený 
lipový list. Lemovanie štítu je 
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označené príslušným kurzom 
„INTERNATIONAL STAFF 
OFFICERS´ COURSE“. Kruh štítu má 
priemer 70 mm. Všetky grafické 
znázornenia lícovej strany plakety 
budú vypuklé a prirodzene vrhajúce 
tieň na podklad.Rub plakety je tvorený 
štátnym znakom Slovenskej republiky 
a popisom INTERNATIONAL STAFF 
OFFICERS´ COURSE, LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ, SLOVAK REPUBLIC. 
Všetky grafické znázornenia rubovej 
strany plakety budú vypuklé 
a prirodzene vrhajúce tieň na podklad. 
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 Odznak je kruhového tvaru 

znázorňujúci štít vyobrazený 
v striebristej farbe kovu. Na kruhovom 
štíte sú položené prekrížené liptovské 
meče nad ktorými je vyobrazená sova. 
V spodnej časti odznaku je položený 
lipový list. Lemovanie štítu je 
označené príslušným kurzom 
„INTERNATIONAL STAFF 
OFFICERS´ COURSE“. Kruh štítu má 
priemer 40 mm. Reverz znaku je 
tvorený dvoma skrutkami a maticami 
k upevneniu na vojenskú rovnošatu. 
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