
Doplnok Rovnošatového predpisu DPO SR 
 
 

Cieľom doplnku je: 

- Zjednotiť nosenie hodností a rukávových znakov. 

- Zviditeľnenie a rozlíšenie funkcionárov DPO SR. 

- Rozšírenie rovnošatových súčastí pre potreby členov DPO SR. 

 

Článok 2  

Pravidlá pre nosenie rovnošaty  

 

6 Pre nosenie vychádzkovej rovnošaty platí: 

b) pri pietnych aktoch sa nosí k vychádzkovej rovnošate biela košeľa s modrou viazankou so znakom 

DPO SR, bez spony. Rovnošata je opatrená na ľavom  nadlaktí smútočnou páskou o šírke 3 - 5 cm. Pri 

rodinnom smútku sa môže nosiť smútočná páska o šírke 3 cm na ľavej klope saka rovnobežne s  

horným okrajom klopy. 

Znakom smútku je smútočná páska a viazanka je súčasť rovnošaty, ktorá sa ani v tomto prípade 

nemení. Čierna viazanka sa používa len v civilných odevoch. 

 

Článok 5  

Rovnošatové súčasti sa rozširujú o tieto súčasti: 

 

a. Polokošeľa s  krátkymi rukávmi s jedným hodnostným označením a menovkou na prsiach, 

bielej, modrej alebo červenej farby. 

b. Polokošeľa s dlhými rukávmi s jedným hodnostným označením a menovkou na prsiach, bielej, 

modrej alebo červenej farby. 

c. Bunda do pása (typ pilotka) s elastickým okrajom, s hodnostným označením na prsiach, 

modrá farba s možnosťou označenia nápisom HASIČI žltej farby na chrbte. 

d. Bunda trojštvrťová, s hodnostným označením na prsiach, modrá farba s možnosťou  nosenia 

na saku vychádzkovej rovnošaty. 

e. Bunda flisová: modrá farba, alebo kombinácie modrej a červenej, poprípade oranžovej farby 

s možnosťou kombinácie odrazových pruhov.  

f. Čiapka so šiltom a vyšívaným znakom DPO SR: tmavomodrá farba. 

g. Čiapka lodička: tmavomodrá farba 

h. Zimná čiapka (úpletová čiapka) alebo flisová čiapka tmavomodrá. 

i. Viazanka tmavomodrá s vyšitým znakom DPO SR. 

 

Vzor f sa môže používať len s pracovnou rovnošatou. 

Viazanka tmavomodrá s vyšitým znakom DPO SR nahrádza viazanku uvedenú v rovnošatovom 

predpise. 

 

Článok 6  

Hodnostné označenia 

 

Vyšívané rozety a lemovky sa používajú aj na rovnošatových súčastiach s jedným hodnostným – 

funkčným označením.  

 

Článok 7 

Rozlišovacie znaky 

 

5. Funkcionári DPO SR, ktorí vykonávajú funkciu v orgánoch DPO SR (prezídium, snem 

KV, ÚzV, OV, DHZ) sa označujú odznakom funkcionára príslušného orgánu. Odznak 



sa nosí na pravom náprstnom vrecku vychádzkovej rovnošaty. Na rovnošate sa nosí 

odznak najvyššieho orgánu DPO SR, do ktorého bol funkcionár zvolený. Tvar, veľkosť 

a umiestnenie je uvedené v prílohe.  

6. Služobným odznakom a osvedčením o zvolení funkcionár DPO SR preukazuje na 

verejnosti príslušnosť k DPO SR. Vyhotovenie odznaku umožňuje jeho pripevnenie do 

puzdra (peňaženky) spolu s osvedčením, ktoré sa využíva pri preukazovaní funkcionára 

bez rovnošaty.    

 

Článok 8 

Rukávové znaky 

 

1. Na ľavom rukáve vychádzkovej rovnošaty sa nosí rukávový znak DPO SR o šírke 55 mm a 

výške 65 mm. Je umiestnený tak, aby jeho spodný okraj bol 15 cm od vrchného švu rukáva 

v jeho strede. Rukávový znak je možné nosiť tiež na košeliach a bundokošeliach.  

2. Nad rukávovým znakom DPO SR sa nosí domovenka s nápisom „SLOVENSKO". 

Umiestňuje sa 5 cm nad horným okrajom rukávového znaku DPO SR. Popis a tvar 

domovenky  SLOVENSKO sú uvedené v prílohe. 

3. Na pravom rukáve saka pracovnej a vychádzkovej rovnošaty sa nosí znak dobrovoľného 

hasičského zboru, v ktorom vykonáva člen DPO SR svoju základnú činnosť alebo znak 

dobrovoľného hasičského zboru obce/mesta (DHZO/DHZM). 

4. Na ľavom rukáve saka pracovnej rovnošaty nosí člen DPO SR menovaný do funkcie v 

dobrovoľnom hasičskom zbore obce/mesta (DHZO/DHZM) znak tohto zboru v zmysle 

platnej legislatívy.  

5. Na ľavom rukáve saka pracovnej rovnošaty nosí člen DPO SR, ktorý nie je zaradený 

v DHZO/DHZM, znak DPO SR alebo znak dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), 

v ktorom vykonáva člen DPO SR svoju základnú činnosť.  

6. Nosenie rukávových znakov podľa bodu 1,2,3 sa odporúča aj pri bundách a plášťoch.  

 

Poznámka: Rovnošata DPO SR nie je rovnošatou DHZO/DHZM. Z tohto dôvodu sa nemusí pri 

nosení znaku DHZO/DHZM dodržať ustanovenie legislatívy. Pri pracovnej a zásahovej 

rovnošate v prípade člena DPO SR, ktorý vykonáva činnosť v hasičskej jednotke, sa uvedená 

legislatíva dodržiava 

 

Článok 8a 

Menovka 

 

1. Menovka slúži na identifikáciu člena DPO SR na verejnosti.  

2. Menovka sa vyhotovuje v troch verziách, kovovej, vyšívanej alebo tlačenej. 

3. Kovová menovka zlatej farby sa nosí na vychádzkovej rovnošate umiestnená na chlopni 

pravého vrecka nad gombíkom. Na menovke je umiestnený znak DPO SR, meno 

a priezvisko jej nositeľa. Meno sa píše malými písmenami, prvé písmeno mena a 

priezvisko veľkými písmenami v tvare (Ján NOVÁK), bez titulov pred a za menom a 

priezviskom. Písmená sú vyhotovené v čiernej farbe. 

4. Vyšívaná alebo tlačená menovka sa nosí na ľavej alebo pravej strane pracovnej 

rovnošaty, zásahového odevu (rovnošaty) a polokošele, podľa úpravy výrobcom. Na 

menovke sa uvádza meno a priezvisko nositeľa. Meno sa píše malými písmenami, prvé 

písmeno mena a priezvisko veľkými písmenami v tvare (Ján NOVÁK), bez titulov pred 

a za menom a priezviskom.  Na vyšívanej menovke sú písmená vyšité žltou niťou, na 

tlačenej čiernou potlačou. 



5. Rozmer kovovej menovky je 85 mm x 17 mm, vyšívanej alebo tlačenej menovky 120 

mm x 30 mm.  

6. Tvar menoviek je uvedený v prílohe. 

 

Článok 9 

Nosenie odznakov na rovnošatách 

 

3. Poradie nosenia odznakov: 

Nad pravým náprsným vreckom vychádzkovej rovnošaty sa nosia: 

e) odznaky absolventa vysokej školy (ČSSR, ČSFR, SR a zahraničných vysokých škôl, 

štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a univerzít so štatútom  pre vydávanie 

absolventských odznakov). 

 

8. Na čiapkach sa odznak DPO SR nosí nasledovne: 

a) Čiapka – brigadírka (kovový odznak) v strede prednej časti okolku nad sieťovinou, 

potiahnutou prekrývajúcim pásikom. Šilt od hodnosti vrchný inšpektor je ozdobený lipovými 

ratolesťami. 

b) Čiapka so šiltom  (vyšívaný odznak) v strednej prednej časti čiapky nad šiltom 

c) Lodička (kovový odznak) na ľavej strane v prednej časti lodičky. 

d) Zimná čiapka (úpletová čiapka, flisová čiapka bez nápisu a odznaku. 

 

Poznámka: Zmena umiestnenia odznaku DPO SR na čiapke – brigadírke zo strednej časti na hornú 

časť čiapky (okolku), má zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekrytiu odznaku žltým, alebo strieborným 

podbradníkom – šnúrou. 

  

Zmeny boli schválené snemom dňa 7.11.2015               s platnosťou od 1.1.2016. 
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