
1 
 

     

    SLOVENSKÁ  FALERISTICKÁ SPOLOČNOSŤ 
 
 
 

Smernica Slovenskej faleristickej spoločnosti 
udeľovaní Členského odznaku a Čestného odznaku 
Slovenskej faleristickej spoločnosti (SFS) 2011 
 

 

 

Rada Slovenskej faleristickej spoločnosti rozhodla dňa 2.9.2011 o udeľovaní  
Členského odznaku a Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti. 
 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti 
 

Čl. 1 
Kritériá ude ľovania Členského odznaku 

 
(1) Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti (ďalej len členský odznak) sa udeľuje 
na základe prijatia za člena SFS a schválením Radou SFS. Predpokladom na udelenie je 
uplynutie jednoročného členstva alebo po zaplatení minimálne dvojročného členského 
príspevku. Udelenie členského odznaku je bezodplatné. 
 
(2) Členský odznak sa udeľuje len členom Slovenskej faleristickej spoločnosti. 
 

(3) Členský odznak je určený na reprezentatívne účely Slovenskej faleristickej spoločnosti, 
ktorým sa vyznačujú len členovia spoločnosti. 

(4) Člen SFS, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo závažným 
spôsobom porušil stanovy spoločnosti, bude vyradený z registra udelených odznakov a je 
povinný členský odznak odovzdať Rade Slovenskej faleristickej spoločnosti. 
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Čl. 2 
Spôsob udeľovania a nosenia Členského odznaku 

 
(1) Členský odznak sa udeľuje slávnostným spôsobom prostredníctvom člena Rady SFS. 
Členský odznak je odovzdávaný spolu s členským preukazom, v ktorom je uvedené komu bol 
odovzdaný a jeho členské číslo. Členský odznak sa nosí spravidla na ľavej strane hrude. 
Veľká a malá forma Členského odznaku sa súčasne nenosí. 
 
(2) Členský odznak je neprenosný, nositeľom nepredajný a je dediteľný, s výnimkou 4. 
odseku čl. 1. 

(3) Individuálna úprava členského odznaku nositeľom je možná len so súhlasom Rady SFS.  

 

Čl. 3 
Popis Členského odznaku 

 
Členský odznak (SFS1) je okrúhlej ľahko vypuklej formy, vyrobený z bronzu, ktorý je 
pozlátený a z časti farebne smaltovaný. K veľkej forme Členského odznaku (SFS1) 
v priemere ca. 30  mm a hrúbky ca. 1,4 mm patrí malá forma tzv. miniatúra (SFS1min) vo 
veľkosti ca. 12 mm a hrúbky ca. 1,2 mm.  

Členský odznak SFS1 a SFS1min: 

averz:           reverz: 

 

 

 

 
            Rozmery SFS1: 29,68 x 1,37 mm, vypuklosť navonok 3,57 mm, 10,3 g 
            Rozmery SFS1min: 12,31 x 1,16 mm, vypuklosť navonok 2,08 mm, 3,0 g 
 
Popis averzu: na prednej strane Členského odznaku je v centre rupertského kríža umiestnený 
Slovenský štátny symbol – trojvrššie s dvojramenným krížom. Trojvrššie je smaltované 
modrým priesvitným smaltom, dvojkríž je vyplnený bielym nepriehľadným smaltom 
a pozadie za krížom červeným priehľadným smaltom. Na ramenách rupertského kríža, ktorý 
je vyplnený bielym nepriehľadným smaltom sú písmená SFS a na dolnom ramene rok 
založenia spoločnosti 2010 v zlatej farbe kovu. Medzi ramenami rupertského kríža sú 
umiestnené 4 lipové listy, ktoré vyrastajú zo slovenského znaku a sú vyplnené zeleným 
priesvitným smaltom. 

Popis reverzu: na zadnej strane Čestného odznaku je ihla s klobúčikovým patentovým 
zaistením, v dolnej tretine je vygravírované poradové číslo a vyrazená kruhová značka SFS 
(slovenské trojvrššie s písmenami SFS a s dvojramenným krížom).  
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DRUHÁ ČASŤ 

Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti 
 

Čl. 4 
Kritériá ude ľovania Čestného odznaku 

 
(1) Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti (ďalej len Čestný odznak) sa udeľuje 
na základe návrhu členov SFS a následným schválením Radou SFS. Na udelenie čestného 
odznaku je potrebný súhlas 2/3 väčšiny členov Rady SFS. O výsledku schválenia Radou SFS 
sú členovia SFS ešte pred udelením Čestného odznaku informovaný. 
 

(2) Čestný odznak má tri stupne: zlatý, strieborný, bronzový. 
 

I. Zlatý stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám za obzvlášť významné zásluhy 
v oblasti faleristiky, za celoživotný prínos pre rozvoj faleristiky a ďalších historických vied.  
Pri zlatom stupni je potrebný návrh aspoň troch členov Slovenskej faleristickej spoločnosti.   
 
II. Strieborný stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám za významné zásluhy v oblasti 
faleristiky. Odznak sa udeľuje aj osobe, ktorá svojim literárnym prínosom významne prispela 
k rozvoju faleristiky ako vedy, alebo predsedom zahraničných faleristických spoločností. Pri 
striebornom stupni je potrebný návrh aspoň dvoch členov Slovenskej faleristickej spoločnosti.   
 
III. Bronzový stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám, ktoré svojím prínosom 
napomohli faleristike, sú obzvlášť aktívni v Slovenskej faleristickej spoločnosti, alebo ju 
ideovo alebo materiálne významne podporili. Pri bronzovom stupni je potrebný návrh aspoň 
jedného člena Slovenskej faleristickej spoločnosti.   
 
(3) Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti možno udeliť: 
      a) členom Slovenskej faleristickej spoločnosti 
      b) nečlenom – domácim i zahraničným fyzickým osobám 
      c) právnickým osobám – domácim i zahraničným 
 
(4) Osobe, ktorej bol udelený Čestný odznak a bola právoplatne odsúdená za úmyselný 
trestný čin, alebo závažným spôsobom porušila stanovy spoločnosti, bude vyradená z registra 
udelených odznakov a je povinná čestný odznak odovzdať Rade Slovenskej faleristickej 
spoločnosti. 

Čl. 5 
Spôsob udeľovania a nosenia Čestného odznaku 

 
(1) Všetky tri stupne Čestného odznaku SFS sa udeľujú slávnostným spôsobom 
prostredníctvom povereného člena Rady SFS. Čestný odznak je udeľovaný spolu s dekrétom, 
v ktorom je uvedené komu bol udelený a za aké zásluhy. Čestný odznak sa nosí spravidla na 
ľavej strane hrude. Veľká a malá forma Čestného odznaku sa súčasne nenosí. V prípade, že 
dekorovaný získal viacero stupňov Čestného odznaku môže nosiť súčasne všetky stupne buď 
vo veľkej alebo v malej forme. 
 
(2) Všetky tri stupňe je možné udeliť i zahraničným subjektom, ktoré sa pričinili o rozvoj 
faleristiky. 
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(3) Čestný odznak SFS je neprenosný, nositeľom nepredajný a je dediteľný, s výnimkou 4. 
odseku čl. 4. 

Čl. 6 
Popis Čestného odznaku 

 
Čestný odznak (SFS2) je okrúhlej ľahko vypuklej formy, vyrobený z kovu - bronzu, striebra 
a zlata. Strieborná a i zlatá verzia môže byť vyrobená i z bronzu a postriebrená alebo 
pozlátená. K veľkej forme Čestného odznaku v priemere ca. 30  mm a hrúbky ca. 1,6 mm 
patrí malá forma tzv. miniatúra vo veľkosti 12 mm a hrúbky ca. 1,3 mm. 

Čestný odznak I. stupňa – zlatý  SFS2-Z  a SFS2-Zmin: 

averz:          reverz: 

 

 

 

 
           Rozmery SFS2-Z: 30,19 x 1,62 mm, vypuklosť navonok 4,14 mm, 10,5 g 
           Rozmery SFS2-Zmin: 12,39 x 1,29 mm, vypuklosť navonok 2,21 mm, 2,7 g 
 

Čestný odznak II. stupňa – strieborný SFS2-S  a SFS2-Smin: 

averz:          reverz: 

 

 

 

 
            Rozmery SFS2-S: 30,24 x 1,79 mm, vypuklosť navonok 4,14 mm, 11,1 g 
            Rozmery SFS2-Smin: 12,43 x 1,51 mm, vypuklosť navonok 2,54 mm, 3,0 g 
 

Čestný odznak III. stupňa – bronzový SFS2-B  a SFS2-Bmin: 

averz:          reverz: 

 

 

 

 
             Rozmery SFS2-B: 30,27 x 1,62 mm, vypuklosť navonok 4,18 mm, 10,8 g 
             Rozmery SFS2-Bmin: 12,40 x 1,28 mm, vypuklosť navonok 2,21 mm, 2,6 g 
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Popis averzu: na prednej strane Čestného odznaku je v centre rupertského kríža umiestnený 
Slovenský štátny symbol – trojvrššie s dvojramenným krížom. Na ramenách rupertského kríža 
sú písmená SFS a na dolnom ramene rok 2010 – rok založenia Slovenskej faleristickej 
spoločnosti. Medzi ramenami rupertského kríža sú umiestnené 4 lipové listy, ktoré vyrastajú 
zo slovenského znaku. 

 
 

Popis reverzu: na zadnej strane Čestného odznaku je ihla s klobúčikovým patentovým 
zaistením, v dolnej tretine je vygravírované poradové číslo nositeľa a vyrazená kruhová 
značka SFS (slovenské trojvrššie s písmenami SFS a dvojramenným krížom). 

 
 
 
 

Na základe žiadosti dekorovanej osoby a súhlasu 2/3 väčšiny členov Rady SFS je možné si 
zhotoviť čestný odznak v drahom kove s podmienkou dodržania tejto smernice. Náklady na 
výrobu takto zhotoveného čestného odznaku si hradí dekorovaný sám. 
So súhlasom 2/3 väčšiny členov Rady SFS je možné zhotoviť Čestné odznaky pre zberateľské 
účely. Takto zhotovený odznak je predateľný ale je nenositeľný tým, ktorému nebol riadne 
udelený v zmysle tejto smernice. Na reverze zhotoveného Čestného odznaku pre zberateľské 
účely nie je vygravírované poradové číslo, ale je tam vyryté písmeno „Z“, čo znamená 
zberateľský. 

TRETIA ČASŤ 
Čl. 7 

 

Evidencia udelených Členských odznakov a Čestných odznakov 
Zoznam udelených Členských odznakov a Čestných odznakov a ich nositeľov je evidovaný 
v registri, ktorý je vedený Radou Slovenskej faleristickej spoločnosti.  

Príloha: etua Členského odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti (červená) a  
                etua Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti (modrá) 
               rozmery obidvoch sú rovnaké: 7 x 9 x 2,5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

smernicu vypracoval  V. Kozoň, 2.9.2011 

  


