
ROVNOŠATOVÝ PREDPIS DPO SR 
 
 
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je v súlade s čl. 1 zákona NR SR č. 
37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov nezávislá právnická 
osoba pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní špecifické úlohy na úseku ochrany 
pred požiarmi, pri zdolávaní požiarov a záchranných prácach, preto jej členovia používajú pri plnení 
úloh rovnošaty.  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Pre zaistenie jednotného postupu pri používaní a nosení rovnošiat vydáva DPO SR tento Rovnošatový 
predpis DPO SR (ďalej len rovnošatový predpis), ktorý: 
a) uvádza druhy rovnošiat a ich súčastí, ktoré k nim patria, 
b) určuje pravidlá pre nosenie rovnošiat pri rôznych príležitostiach, 
c) stanovuje pravidlá pre nosenie hodností, označení, nosenie znakov, vyznamenaní a odznakov na 

rovnošatách a ich súčastiach.   
 

Článok 2 
Pravidlá pre nosenie rovnošaty 

 

1. Rovnošata sa nosí pri plnení úloh DPO SR, pri výcviku a súťažiach, pri slávnostných príležitostiach, pri 
pietnych aktoch alebo iných významných udalostiach a na pokyn orgánov DPO SR. Rovnošata musí 
byť úplná, v riadnom stave a čistá. Rovnošata nesmie byť zneužívaná na súkromné účely a všade 
tam, kde by utrpela jej vážnosť.  

2. Rovnošata s doplnkami (hodnosť, funkčné označenie, vyznamenania, odznaky, nášivky, audienčné 
šnúry a podbradník s odznakom na čiapke) tvorí celok, ktorý zodpovedá predpísaným požiadavkám, 
zvlášť pokiaľ ide o účelnosť a vkus, aby na verejnosti dôstojne reprezentovala DPO SR.  

3. Nie je dovolené nosiť jednotlivé rovnošatové súčasti doplnené civilným odevom alebo upravovať 
jednotlivé rovnošatové súčasti, meniť ich predpísaný vzhľad alebo ich nosiť spôsobom, ktorý znižuje 
vážnosť rovnošaty.  

4. Nie je dovolené kombinovať medzi sebou rôzne druhy rovnošatových súčastí (napr. čiapka, sako, 
nohavice služobnej rovnošaty so súčasťami pracovnej rovnošaty, ....) alebo ich nosiť k občianskemu 
odevu. 

5. Pri vystupovaní v tvaroch alebo pri hromadných akciách musí byť zachovaná zásada jednotnej 
úpravy rovnošaty. Druh a úpravu rovnošaty určuje organizátor podujatia. 

6. Jednotné ustrojenie sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávanej činnosti a klimatické podmienky.   
 
 

Článok 3 
Druhy rovnošiat a ich používanie  

 

1. Rovnošaty pre členov DPO SR sa delia na: 
a) služobná rovnošata, 
b) pracovná rovnošata, 
c) špeciálne rovnošatové súčasti, 
d) historické rovnošaty. 

 

2. Pre nosenie služobnej rovnošaty platí: 
a) Pri bežnom styku, rôznych podujatiach a príležitostiach sa nosí služobná rovnošata, ku ktorej sa 

nosí biela košeľa s tmavomodrou viazankou s vyšitým znakom DPO SR.  
b) Pri pohreboch sa nosí k služobnej rovnošate biela košeľa s viazankou DPO SR. Na ľavom nadlaktí 

služobnej rovnošaty môže byť umiestnená smútočná páska o šírke 3 – 5 cm. Pri rodinnom smútku 
sa môže nosiť smútočná páska o šírke 3 cm na ľavom golieri saka rovnobežne s jeho horným 
okrajom (príloha č. 11). 

c) Na zvláštny pokyn orgánov DPO SR sa pri niektorých akciách nosí k služobnej rovnošate prilba, 
opasok a holenná obuv, resp. šnurovacia holenná obuv čiernej farby. 



d) Na služobnej rovnošate sa nosia hodnosti, stužky k vyznamenaniam, rady, rukávové nášivky DPO 
SR, menovky a odznak príslušnosti k orgánu. Ďalej sa môžu nosiť domovenky, odznaky 
odbornosti, výkonnostnej triedy, príležitostné odznaky, odznaky absolventa školy, rozlišovacie 
znaky, čestné odznaky a iné (prílohy č. 4, 8 ,9 ). 

e) Pri slávnostných príležitostiach a pietnych aktoch sa nosí k služobnej rovnošate biela košeľa s 
tmavomodrou viazankou a vyšitým znakom DPO SR, audienčné šnúry (príloha č. 10), prípadne 
rukavice. Namiesto stužiek sa môžu nosiť udelené medaily.  

f) Členovia zaradení do čestných stráží používajú k služobnej rovnošate jednotnú prilbu, biely 
opasok, biele rukavice a predpísanú obuv (čierne poltopánky alebo holenná obuv čiernej farby). 

g) V letnom období sa môže ako súčasť služobnej rovnošaty nosiť košeľa, bundokošeľa alebo dámska 
blúzka s dlhým alebo krátkym rukávom s tmavomodrými náplecníkmi (mimo prehliadok, 
slávnostných a pietnych aktov). Bundokošeľa a dámska blúzka sa nosí cez nohavice (sukňu) a 
nesmie sa nosiť s vyhrnutými rukávmi (príloha č. 3, bod 2). Na košeli, bundokošeli a dámskej blúzke 
je možné nosiť príslušné domovenky a rukávové nášivky podobne ako na rovnošate. 

h) Pri inej činnosti (protipožiarne asistenčné hliadky, odborná príprava a pod.) sa miesto saka môže 
nosiť pulóver, vesta alebo bunda s menovkou a hodnostným označením (príloha č. 5). 

i) Pri významných výročiach sa môžu použiť historické rovnošaty a ich súčasti.  
j) V zimnom období sa môže použiť ako súčasť služobnej rovnošaty zimný kabát alebo zimná bunda 

s vložkou (príloha č. 1, bod 11 a 12). 
 

3. Pre nosenie pracovnej rovnošaty platí: 
a) Pri výcviku a vykonávaní prác sa nosí k pracovnej rovnošate pracovná alebo zásahová obuv a za 

nepriaznivých poveternostných podmienok je dovolené používať holenné resp. gumené čižmy.  
b) Športová obuv jednofarebná (tmavej farby) sa môže používať pri hasičských súťažiach ako súčasť 

pracovnej rovnošaty, ku krátkym nohaviciam a kruhovej sukni. 
c) Pri nepriaznivom počasí, chlade a pri vykonávaní výcviku za nepriaznivých poveternostných 

podmienok môže byť pracovná rovnošata doplnená ochranným zásahovým plášťom alebo plášťom 
do dažďa.  

d) V zimnom období (pri mraze) sa môže používať zimná čiapka.  
e) Kombinovať pracovnú rovnošatu so služobnou rovnošatou a opačne nie je dovolené. 
f) K pracovnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti výstroja, najmä ochranné, taktické a reflexné 

prostriedky. 
 

4. Pre nosenie špeciálnych rovnošatových súčastí platí: 
Pri vykonávaní pomocných a špecifických činnostiach sa nosia špeciálne rovnošatové doplnky (príloha 
č. 12).  

 

5. Pre nosenie historických rovnošiat platí: 
Pri slávnostných príležitostiach, výročiach, pietnych aktoch a pohreboch sa môžu používať historické 
rovnošaty. Za historické rovnošaty sa považujú všetky rovnošaty používané do roku 1996.     

 
 

Článok 4 
Úľavy pri nosení rovnošiat 

 

Príslušní funkcionári v DPO SR môžu povoliť úľavy pri nosení rovnošiat. Rozsah úľav sa stanovuje pre 
každú akciu zvlášť. Pri nosení rovnošaty môžu byť povolené tieto úľavy:  
a) košeľu bez viazanky je možné nosiť ako rozhalenku – s rozopnutým golierom preloženým cez golier 

saka služobnej rovnošaty alebo blúzy pracovnej rovnošaty, 
b) v teplom letnom období pri práci a výcviku možno chodiť bez blúzy pracovnej rovnošaty, iba v košeli 

(tričku) bez čiapky a doplnkov,  
c) v teplom letnom období možno nosiť košeľu s krátkym rukávom s náplecníkmi, bez viazanky a s 

rozopnutým gombíkom pod krkom.  
 

 
 
 
 
 



Článok 5 
Obstarávanie rovnošiat 

 

1. Členovia a funkcionári DPO SR si služobné a pracovné rovnošaty a všetky súčasti rovnošiat 
obstarávajú spravidla na vlastné náklady alebo na náklady dobrovoľného hasičského zboru, ktorého 
sú členmi. 

2. Pre členov a funkcionárov DPO SR sa doba používania rovnošaty nestanovuje. Členovia a funkcionári 
DPO SR dbajú na to, aby sa s rovnošatami zaobchádzalo šetrne. Výmena rovnošaty sa vykonáva na 
základe jednotlivého posúdenia jej opotrebovania.  

 
Článok 6 

Rovnošatové súčasti 
 

1. Mužská rovnošata: 
rovnošatové súčasti Popis 
sako pánske služobné tmavomodrá farba 
nohavice pánske služobné tmavomodrá farba, čierny opasok bez vzoru 
audienčné šnúry pletená trikolóra + pletená zlatá šnúra  
čiapka so šiltom (brigadírka) tmavomodrá farba  
čiapka so šiltom (brigadírka) tmavomodrá farba s vyšívaným šiltom 
čiapka lodička tmavomodrá farba  
odznak na čiapku kovový s lipovými ratolesťami  
košeľa biela s náplecníkmi tmavomodrej farby, krátky alebo dlhý rukáv 
bundokošeľa biela s náplecníkmi tmavomodrej farby, krátky alebo dlhý rukáv 
polokošeľa biela, modrá alebo červená farba, s krátkym alebo dlhým ruká-

vom s jedným hodnostným označením a menovkou na prsiach  
krátke nohavice tmavomodrá farba, s nápisom hasiči 
viazanka  tmavomodrá farba s vyšívaným znakom DPO SR 
spona na viazanku so znakom DPO SR 
ponožky čierna alebo tmavomodrá farba 
poltopánky čierna farba, hladké 
zimná obuv čierna farba 
rukavice päťprstové čierna farba 
šál tmavomodrá farba 
pulóver, vesta tmavomodrá farba 
bunda do pása (typ pilot) modrá farba s elastickým okrajom, s hodnostným označením na  

prsiach, s možným nápisom „HASIČI“ žltej farby na chrbte  
bunda trojštvrťová modrá farba, s hodnostným označením na prsiach, s možnosťou 

nosenia na saku služobnej rovnošaty 
bunda flisová modrá farba alebo kombinácie modrej a červenej, poprípade 

oranžovej farby s možnosťou kombinácie odrazových pruhov 
služobný kabát tmavomodrá farba 
zimný kabát tmavomodrá farba 
plášť do dažďa tmavomodrá farba 
náplecníky navliekacie tmavomodrá farba 

 

2. Dámska rovnošata: 
rovnošatové súčasti Popis 
sako dámske služobné tmavomodrá farba 
nohavice dámske tmavomodrá farba, čierny opasok bez vzoru 
sukňa dámska tmavomodrá farba 
audienčné šnúry pletená trikolóra + pletená zlatá šnúra 
dámske šaty tmavomodrá farba, krátky rukáv 
šatka trojfarebná (biela-modrá-červená farba) 
dámsky klobúk tmavomodrá farba 



dámsky klobúk tmavomodrá farba s vyšívanými ratolesťami 
čiapka lodička tmavomodrá farba  
odznak na čiapku kovový s lipovými ratolesťami 
košeľa biela s náplecníkmi tmavomodrej farby, krátky alebo dlhý rukáv 
bundokošeľa biela s náplecníkmi tmavomodrej farby, krátky alebo dlhý rukáv 
polokošeľa biela, modrá alebo červená farba, s krátkym alebo dlhým ruká-

vom s jedným hodnostným označením a menovkou na prsiach  
sukňa kruhová tmavomodrá farba s nápisom hasiči 
viazanka tmavomodrá farba s vyšívaným znakom DPO SR 
spona na viazanku so znakom DPO SR 
pančuchy, pančuchové nohavice hnedé bez vzoru 
lodičky čierna farba, hladké 
kozáčky alebo zimná obuv čierna farba 
rukavice päťprstové čierna farba 
šál tmavomodrá farba 
pulóver, vesta tmavomodrá farba 
bunda do pása (typ pilot) modrá farba s elastickým okrajom, s hodnostným označením na 

prsiach, s možným nápisom „HASIČI“ žltej farby na chrbte  
bunda trojštvrťová modrá farba, s hodnostným označením na prsiach, s možnosťou 

nosenia na saku služobnej rovnošaty 
bunda flisová modrá farba alebo kombinácie modrej a červenej, poprípade 

oranžovej farby s možnosťou kombinácie odrazových pruhov 
služobný kabát tmavomodrá farba 
zimný kabát tmavomodrá farba 
plášť do dažďa tmavomodrá farba 
náplecníky navliekacie tmavomodrá farba 

 

3. Pracovná rovnošata: 
rovnošatové súčasti Popis 
bunda modrá farba s nápisom alebo bez nápisu HASIČI 
nohavice modrá farba 
opasok k nohaviciam čierna farba 
traky  
čiapka so šiltom (šiltovka) tmavomodrá farba, s vyšívaným znakom DPO SR  
zimná čiapka tmavomodrá farba (úpletová čiapka alebo flisová čiapka) 
odznak na čiapku kovový 
polokošeľa biela, modrá alebo červená farba, s krátkym alebo dlhým ruká-

vom s jedným  hodnostným označením a menovkou na prsiach  
tričko krátky alebo dlhý rukáv 
obuv holenná nasúvacia alebo holenná šnurovacia, čierna farba 
pracovné rukavice  
pracovná kombinéza tmavomodrá farba 
plášť do dažďa tmavomodrá farba s reflexnými pásmi 
zimný plášť tmavomodrá farba, k pracovnej rovnošate 

 

4. Špeciálne rovnošatové súčasti: 
rovnošatové súčasti Popis 
reflexná vesta oranžová alebo žltá farba s pruhmi a nápisom HASIČI 
reflexný ochranný plášť  žltá farba s pruhmi 
zimná čiapka (ušianka) kožušinová čiapka k pracovnej alebo služobnej rovnošate 
zimná čiapka úpletová 
rukavice čierne 
opasok  laminátový 
polokošeľa pre rozhodcov červená farba s logom DPO SR a nápisom ROZHODCA 
reflexná vesta pre rozhodcov  žltá farba s pruhmi a nápisom ROZHODCA 



Článok č. 7 
Hodnostné označenia 

 

1. Na náplecníkoch služobnej rovnošaty, košeli a bundokošeli, ako aj na pracovnej rovnošate 
a výstrojných doplnkoch na mieste na to určenom, nosia členovia a funkcionári DPO SR hodnostné 
označenie (príloha č. 5).  

2. Náplecníky na služobnej rovnošate sú tmavomodré, z rovnakého materiálu ako sako, sú vystužené a 
navliekacie. Náplecníky na košeliach a bundokošeliach sú tmavomodrej farby a navliekacie. 

3. Vizuálne hodnostné označenie členov a funkcionárov DPO SR (príloha č. 7)  
a) výkonní hasiči – strieborné rozety o priemere 14 mm,  
b) zbormajstri – strieborné rozety o priemere 14 mm + strieborná lemovka náplecníkov pretkávaná 

modrou niťou, 
c) technici – zlaté rozety o priemere 18 mm, 
d) inšpektori, 

- (mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor) zlaté rozety o priemere 18 mm + zlatá lemovka 
náplecníkov pretkávaná modrou niťou, 

- (vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor) zlaté rozety o priemere 22 mm + 
zlatomodrá dvojitá pletená lemovka náplecníkov. 

4. Rozety a lemovky používané pri všetkých hodnostných označeniach môžu byť na náplecníkoch aj 
vyšívané. 

 
 

Článok 8 
Rozlišovacie znaky 

 

1. Na označenie členov DPO SR sa používajú tieto rozlišovacie znaky (príloha č. 8): 
a) znak represie – nosia ho funkcionári a členovia DPO SR zaradení do zásahových jednotiek 

a funkcionári poverení vykonávaním výcviku: velitelia všetkých stupňov nosia znak represie 
v krúžku,  

b) znak preventívno-výchovnej činnosti – nosia všetci ostatní členovia a funkcionári DPO SR, ktorí 
nie sú zaradení do zásahovej jednotky a vykonávajú inú činnosť okrem výcviku a represívnej 
činnosti,  

c) znak označenia funkcie predsedu – nosia predsedovia všetkých stupňov DPO SR, 
d) znak strojníka – nosia strojníci prenosných a prívesných motorových striekačiek,  
e) znak strojníka, vodiča – nosia strojníci a vodiči automobilovej základnej zásahovej a špeciálnej 

hasičskej techniky, 
f) znak hudby – nosia členovia hudobných súborov DPO SR. 

2. Rozlišovacie znaky sú vyhotovené z ľahkého kovu zlatej farby a nosia sa na ľavej a pravej strane 
goliera saka služobnej rovnošaty. Rozlišovacie znaky a ich umiestnenie sú uvedené v prílohe č. 8.  

3. Prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR, viceprezident DPO SR, členovia Prezídia DPO SR, 
predseda RKaRK DPO SR, čestný prezident DPO SR a nositelia priznanej hodnosti vrchný inšpektor 
nenosia na ľavej a pravej strane goliera saka služobnej rovnošaty rozlišovacie znaky, ale lipovú 
ratolesť zlatej farby.  

4. Funkcionári DPO SR, ktorí vykonávajú funkciu v republikovom orgáne DPO SR sa označujú funkčným 
označením príslušnosti k republikovému orgánu DPO SR. Je to ratolesť vyhotovená z ľahkého kovu 
zlatej farby, ktorá sa umiestňuje na náplecníkoch služobnej rovnošaty resp. košele alebo 
bundokošele (príloha č. 8, bod 2).  

5. Funkcionári DPO SR, ktorí vykonávajú funkciu v orgánoch DPO SR (Prezídium, Snem, KO, ÚzO, DHZ) 
sa označujú odznakom funkcionára príslušného orgánu. Odznak sa nosí na pravom náprsnom 
vrecku služobnej rovnošaty. Na rovnošate sa nosí odznak najvyššieho orgánu DPO SR, do ktorého 
bol funkcionár zvolený (príloha  č. 8, bod 3).  

6. Služobným odznakom a osvedčením o zvolení funkcionára DPO SR sa preukazuje na verejnosti 
príslušnosť k orgánom DPO SR. Vyhotovenie odznaku umožňuje jeho pripevnenie do puzdra 
peňaženky spolu s osvedčením, ktoré sa využíva pri preukazovaní funkcionára bez rovnošaty. 

 
 
 
 



Článok 9 
Rukávové znaky 

 

1. Na ľavom rukáve služobnej a pracovnej 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, bundokošeliach, tričkách a pracovnej 
rovnošate (príloha č. 9). 

2. Nad rukávovým znakom DPO SR sa nosí domovenka s nápisom „SLOVENSKO". Umiestňuje sa 5 cm 
nad horným okrajom rukávového znaku DPO SR (príloha č. 9, bod 2). 

3. Na pravom rukáve služobnej a pracovnej rovnošaty sa môže nosiť znak dobrovoľného hasičského 
zboru, v ktorom vykonáva člen DPO SR svoju základnú činnosť (príloha č. 9, bod 3). 

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

Článok 10 
Menovky 

 

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 služobnej rovnošate. Je umiestnená na príklopke 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 
(príloha č. 4, bod 7). 

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 (príloha č. 4, bod 9). 

5. Rozmer kovovej menovky je 85 mm x 17 mm, vyšívanej alebo tlačenej menovky 125 mm x 30 mm.  
 
 

Článok 11 
Nosenie odznakov na rovnošatách 

 

1. Členovia a funkcionári DPO SR nosia na rovnošate len odznaky uvedené v tomto predpise, alebo 
odznaky, nosenie ktorých orgány DPO SR dodatočne schvália (príloha č. 4 a 8).  

2. Odznaky je povolené nosiť iba na saku služobnej rovnošaty, okrem odznaku Rozhodca DPO SR, ktorý 
sa nosí na ľavom náprsnom vrecku len počas vykonávania funkcie rozhodcu. 

3. Poradie nosenia odznakov: Nad pravým náprsným vreckom služobnej rovnošaty sa nosia:  
a) odznaky odbornosti I. – III. stupňa (nosí sa iba najvyšší stupeň), mimo odznakov, ktoré už stratili 

platnosť,  
b) odznak absolventa školy, 
c) odznak výkonnostnej triedy (nosí sa najvyšší stupeň),  
d) odznaky udelené orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a iných, vrátane 

zahraničných organizácií požiarnej ochrany. 
4. Ak je člen DPO SR držiteľom jedného alebo dvoch odznakov a nemá odznak výkonnostnej triedy, 

nosí ich upevnené nad stredom pravého náprsného vrecka tak, aby dolný okraj odznaku bol 
umiestnený 10 mm nad horným okrajom príklopky vrecka. Odznak výkonnostnej triedy sa nosí 5 
mm nad stredom horného okraja príklopky náprsného vrecka, pričom ostatné odznaky sú 
umiestnené 10 mm nad odznakom výkonnostnej triedy. 

5. Nad pravým náprsným vreckom sa nosia najviac 3 odznaky. Ak má člen DPO SR viac odznakov, nosí 
len tie tri, ktoré si sám zvolí a to tak, že dva odznaky sú vedľa seba a tretí je umiestnený nad nimi.  

6.  Na pravom náprsnom vrecku sa nosia najviac dva odznaky, ktoré sú umiestnené v strede vrecka. Ide 
o odznaky iných organizácií, vrátane zahraničných organizácií PO. Ak má člen DPO SR viac odznakov, 
nosí len dva, ktoré si sám zvolí. 



7. Na ľavom náprsnom vrecku sa nosia odznaky za účasť v medzinárodných hasičských súťažiach a 
zahraničné výkonnostné odznaky alebo výkonnostné triedy a to najviac dva odznaky umiestnené 
nad sebou v strede vrecka. Ak má člen DPO SR viac odznakov, nosí len dva, ktoré si sám zvolí.  
Nosenie odznakov je uvedené v prílohe č. 4. 

8. Na čiapkach sa odznak DPO SR nosí nasledovne (príloha č. 6): 
a) čiapka so šiltom - „brigadírka“ (kovový odznak) v strede prednej hornej časti nad sieťovinou, 

potiahnutou prekrývajúcim pásikom,  
b) čiapka so šiltom – „šiltovka“ (vyšívaný alebo kovový odznak) v strednej prednej časti čiapky nad   

šiltom, 
c) dámsky klobúk (kovový odznak) v strede prednej časti, 
d) lodička (kovový odznak) na ľavej strane v prednej časti lodičky, 
e) zimná čiapka (vyšívaný alebo kovový odznak na ušianke, úpletovej čiapke, flisovej čiapke). 

 
 

Článok 12 
Nosenie radov, medailí a vyznamenaní 

 

1. Rady nosia členovia DPO SR na služobnej rovnošate na ľavom náprsnom vrecku saka. 
2. Medaily a vyznamenania nosia členovia DPO SR nad ľavým náprsným vreckom saka služobnej 

rovnošaty. 
3. Rady, medaily a vyznamenania sa nosia „in natura“ , najmä pri týchto príležitostiach: 

a) oslavy štátnych sviatkov alebo iné oslavy celoslovenského významu, 
b) pri zasadaní vrcholných orgánov DPO SR. 

4. Pri všetkých ostatných príležitostiach sa nosia len stužky vyznamenaní, ktoré sú umiestnené 1 cm  
nad stredom horného okraja príklopky ľavého náprsného vrecka. Viac vyznamenaní v rade, najviac 
štyri, sa nosia umiestnené tesne vedľa seba. Prvé vyznamenanie v rade je umiestnené pod 
príklopkou goliera tak, aby aspoň časť stuhy bola viditeľná v celej jej šírke. Posledné vyznamenanie 
v rade musí byť vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od rukáva. 

5. Pri viacerých vyznamenaniach sa ďalšie pripnú v rade nad sebou tak, aby odznaky vyznamenania 
prvého radu prekrývali len stuhy spodného radu. Ak sa vyznamenania umiestnené vedľa seba 
nezmestia ani do viacerých radov, je povolené umiestniť ich tak, aby sa stuhy prekrývali polovicou 
šírky. 

 
 

Článok 13 
Nosenie stužiek 

 

1. Stužky všetkých vyznamenaní sa nosia len na ľavej strane pŕs nad stredom horného okraja príklopky 
ľavého náprsného vrecka služobnej rovnošaty.  

2. Jedna stužka alebo rad stužiek sa umiestňuje 5 mm nad horným okrajom vreckovej príklopky, najviac 
však štyri stužky tesne vedľa seba. Viac stužiek sa umiestňuje v radoch nad sebou bez medzery. Prvé 
vyznamenanie v rade je umiestnené pod príklopkou goliera tak, aby aspoň časť stužky bola viditeľná 
v celej jej šírke. Posledné vyznamenanie v rade musí byť vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od rukáva. 

3. Stužky sa umiestňujú na sako samostatne alebo do držiaka. Môžu byť tiež umiestnené v priehľadnej 
plastickej hmote. 

 
 

Článok 14 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Doteraz používané rovnošaty sa môžu používať do doby ich opotrebovania.  
2. Rovnošatový predpis DPO SR nadobúda účinnosť dňom schválenia Snemom DPO SR dňa                     

9. novembra 2019 
3. Snem DPO SR poveruje Prezídium DPO SR k prerokovávaniu a odsúhlasovaniu nových doplnkov 

a zmien uvedených v prílohách tohto Rovnošatového predpisu DPO SR. 
4. Schválením tohto predpisu sa ruší Rovnošatový predpis DPO SR zo dňa 24. novembra 2007 a jeho 

novela zo dňa 4. apríla 2013. 
 


