
USMERNENIE  PREZÍDIA  DPO SR 
k používaniu slávnostnej zástavy DPO SR 

 
Slávnostná zástava je najdôležitejším symbolom každého spoločenstva, 

vizitkou i tvárou, ktorá si zaslúži špeciálnu pozornosť. Dokáže zjednocovať, ale 

zároveň vyzdvihnúť hrdosť, výnimočnosť a sebavedomie členov.    

 
P R V Á  Č A S Ť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 1 

Účel smernice 
 
Predmetom tejto smernice je ustanoviť:  
a) používanie slávnostnej zástavy DPO SR (ďalej len slávnostná zástava),  
b) postup pri zapožičiavaní slávnostnej zástavy DPO SR, 
c) popis slávnostnej zástavy DPO SR.   
  
 
 

D R U H Á   Č A S Ť 
SLÁVNOSTNÁ ZÁSTAVA 

  
Čl. 2 

Používanie slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) Slávnostná zástava DPO SR sa používa pri príležitostiach, ktorými sú štátne 
oslavy, prijatie členov DPO SR u Prezidenta SR a iných ústavných činiteľov, 
oslavy výročí DPO SR, ako i na podujatiach zahraničných partnerských 
organizácií, významných podujatiach organizovaných KO DPO SR. Výnimočne 
sa môže používať pri významných výročiach ostatných organizačných jednotiek 
DPO SR, hasičských pútí a podujatí, ktoré schváli Prezídium DPO SR.  
 

(2) Pravidlá pre nesenie a držanie slávnostnej zástavy sú uvedené v prílohe č. 3.   
  

Čl. 3 

Zapožičanie slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) Žiadosť so stručným odôvodnením na zapožičanie slávnostnej zástavy musí 
žiadateľ predložiť v dostatočnom predstihu na sekretariát DPO SR. Žiadosť 
predkladá generálny sekretár DPO SR na schválenie Prezídiu DPO SR.  
 

(2) Slávnostná zástava môže byť na podujatie zapožičaná len so súhlasom Prezídia 
DPO SR, pričom zástavník (vlajkonosič) je zamestnanec DPO SR, ktorého určí 
generálny sekretár DPO SR.  
 

(3) Zástavník zodpovedá za prevzatie slávnostnej zástavy, manipuláciu so zástavou 
počas podujatia a vrátenie slávnostnej zástavy v neporušenom stave. V prípade 
poškodenia slávnostnej zástavy nahlási túto skutočnosť bezodkladne 
generálnemu sekretárovi DPO SR.  

 
(4) Zástavník pri prevzatí slávnostnej zástavy vykoná záznam v Pamätnej knihe 

k slávnostnej zástave o jej prevzatí a po ukončení podujatia pri vrátení 
slávnostnej zástavy  záznam doplní.   



T R E T I A   Č A S Ť 
POPIS SLÁVNOSTNEJ ZÁSTAVY 

 
Čl. 4 

Konštrukcia a popis slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) Slávnostná zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde.  
 

(2) Slávnostná zástava je zhotovená zo saténovej látky na lícnej strane bordovej 
farby a na zadnej strane modrej farby, so špeciálnou výstuhou, ktorá 
zabezpečuje jej stály tvar. Hrúbka výstuhy zabezpečuje, aby vyobrazenia a 
nápisy zo zadnej strany nepresvitali na lícnu stranu a naopak.   

 

(3) Slávnostná zástava má tieto rozmery (údaje sú uvedené v mm):   
a) výška     1 000  
b) šírka     1 500  
c) šírka lemu         25  
d) dĺžka strapcov        75  
e) šírka lemu na upnutie na žrď      40  
f) dĺžka žrde bez korunky  2 200  
g) výška korunky      350  
h) priemer žrde         40  

 

(4) Na lícnej strane slávnostnej zástavy je umiestnený znak. V znaku sú vyobrazené 
dve podávajúce ruky, symbolizujúce priateľstvo a nad nimi je umiestnený v 
strede slovenský znak v gotickom štýle so zlatým lemom, ktorý je položený na 
hadiciach, historických rebríkoch a skrížených hasičských sekerkách. Slovenský 
znak je po oboch stranách ozdobený lipovými ratolesťami a na vrchu je 
umiestnená historická hasičská prilba.   

 

(5) V poli slávnostnej zástavy je okolo znaku nápis DOBROVOĽNÁ POŽIARNA 
OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Všetky obrazce a nápisy sú vyšité 
zlatou niťou. Lipové ratolesti sú umiestnené vo všetkých rohoch slávnostnej 
zástavy tak, že smerujú z rohov slávnostnej zástavy. Vzor lícnej strany 
slávnostnej zástavy je uvedený v prílohe č. 1 k tejto smernici.  

 

(6) Zadnú stranu slávnostnej zástavy tvorí plocha, na ktorej sú rovnako ako na lícnej 
strane rozmiestnené v rohoch štyri lipové ratolesti. V strede je vyobrazený sv. 
Florián. Okolo vyobrazenia je vyhotovený nápis BOHU NA SLÁVU - BLÍŽNEMU 
NA POMOC, vyšitý zlatou niťou, ktorý pochádza z historických zástav DHZ na 
Slovenku bez kontextu ku konkrétnemu druhu vierovyznania alebo politického 
názoru. Vzor zadnej strany slávnostnej zástavy je uvedený v prílohe č. 2 k tejto 
smernici.  

 

(7) Strapce sú po troch stranách všité medzi listy slávnostnej zástavy, sú vyhotovené 
z umelého hodvábu v zlatej farbe. Na štvrtej strane sú našité úchyty určené na 
pripevnenie k žrdi.     

 

(8) Žrď je zhotovená z moreného dreva, zložená z dvoch častí spojených skrutkami 
a kovaním, ktoré tvorí:  
a) hrot slávnostnej zástavy so skrutkovým zapustením, 
b) päta korunky, 
c) základňa korunky, 
d) skrutky a objímka, ktoré spájajú obe časti žrde do jedného celku, 
e) päta žrde.  
 

(9)  Slávnostná zástava môže byť doplnená o stuhy, rady a vyznamenania.  



Š T V R T Á   Č A S Ť 
VYZNAMENANIA A PRÍSLUŠENSTVO K SLÁVNOSTNEJ ZÁSTAVE DPO SR 

 
Čl. 5 

Stuhy, rady a vyznamenania   
 

(1) Stuhy, rady a vyznamenania sa pripínajú v skutočnej podobe na lícnu stranu 
slávnostnej zástavy. Hierarchicky najvyššie rady a vyznamenania sa pripínajú 
ako prvé v poradí v ľavom hornom rohu vo vzdialenosti 200 mm od žrde a 150 
mm od horného okraja listu na slávnostnej zástave. Ďalšie rady a vyznamenania 
sa pripínajú v hierarchickom poradí vpravo smerom k vonkajšiemu okraju 
slávnostnej zástavy.  

 

(2) Stuhy udelené DPO SR sa k slávnostnej zástave zavesujú na žrď. 
 

Čl. 6 

Príslušenstvo slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) Príslušenstvo slávnostnej zástavy je: 
a) pamätná kniha k slávnostnej zástave, 
b) ochranný obal slávnostnej zástavy.  

 

(2) Pamätná kniha k slávnostnej zástave slúži na vykonávanie záznamov. Do knihy 
sa zapisujú všetky údaje, ktoré súvisia s využitím slávnostnej zástavy 
a starostlivosťou o jej bezchybný stav (dátum podujatia, prevzatie a odovzdanie 
slávnostnej zástavy, zástavníci, prehliadka stavu zástavy a pod.). Obal pamätnej 
knihy je zhotovený z tvrdých dosiek. Na titulnej strane je znak DPO SR a nápis 
PAMÄTNÁ KNIHA K SLÁVNOSTNEJ ZÁSTAVE DPO SR.  

 

(3) Ochranný obal je určený na uloženie slávnostnej zástavy pri jej preprave. 
Ochranný obal slávnostnej zástavy je zhotovený z nepremokavého plátna, aby 
bezpečne ukryl celú látkovú časť slávnostnej zástavy. Ostatné časti slávnostnej 
zástavy sa ukladajú mimo tohto ochranného obalu. 

 
(4) Za vedenie zápisov v pamätnej knihe zodpovedá generálny sekretár DPO SR. 

 
 

 
P I A T A   Č A S Ť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 7 

 Účinnosť 
  
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia Prezídiom DPO SR dňa 
15.12.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha 1 

 
 

Príloha 2 
 

 
 
 
 
 



 
Príloha 3 

 

Pravidlá pri používaní slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) Slávnostnej zástave nesenej v čele sprievodu sa vzdáva pocta zdravením 
(salutovaním). 

 

(2) Pri slávnostných nástupoch sa k slávnostnej zástave trvale určuje čestná stráž, 
ktorú tvoria veliteľ zástavy, zástavník a stráž k slávnostnej zástave (dvaja 
členovia čestnej stráže). Slávnostnú zástavu prináša a odnáša čestná stráž tak, 
že vpredu ide veliteľ zástavy, za ním zástavník a po jeho bokoch členovia čestnej 
stráže.  

 

(3) K nastúpenému tvaru slávnostnú zástavu prináša čestná stráž vždy rozvinutú. Pri 
presune je slávnostná zástava spravidla uložená v obale.  

 

(4) Čestná stráž je ustrojená v služobnej rovnošate, doplnenej bielymi rukavicami. 
Ústroj môže byť jednotne doplnená bielym opaskom, audienčnými šnúrami 
poprípade bielou prilbou. Namiesto obuvi k služobnej rovnošate (poltopánky) 
môže byť nosená jednotná holenná obuv, zásahová obuv, poprípade obuv vzor 
60, 80 a pod.  

 

(5) Pri pochode zdraví len veliteľ zástavy, ostaní členovia čestnej stráže nezdravia. 
Čestná stráž sa pohybuje poradovým krokom a členovia čestnej stráže pri zmene 
smeru pochodu nevykonávajú obraty, ale smer pochodu menia zatáčaním. 

 

(6) Pokiaľ sa čestná stráž pri pochode so slávnostnou zástavou priblíži 
k nastúpenému tvaru hasičov cca na 25 krokov, veliteľ tvaru velí: „Hasiči - 
POZOR! Hasiči, vpravo - HĽAĎ!“. Na tento povel zdraví veliteľ tvaru a súčasne 
všetci velitelia nastúpených jednotiek. Ostatní členovia v tvare otočia hlavu 
smerom k slávnostnej zástave a sledujú ju. Čestná stráž so slávnostnou 
zástavou pokračuje v pochode k pravej strane podľa čela tvaru. Na pravom krídle 
tvaru zavedie veliteľ zástavy čestnú stráž na určené miesto a zaujme miesto 
vedľa čestnej stráže. Ako náhle čestná stráž zaujme svoje miesto, veliteľ tvaru 
velí „Priamo - HLAĎ!, POHOV!“. 

 

(7) Pokiaľ je na nástupe zúčastnených viac zástav, sú zoradené podľa dôležitosti 
a vážnosti, ďalej abecedne, čo musí byť dopredu pripravené v scenári, tak aby sa 
predišlo zmätkom. Pred nastúpeným tvarom, pod tribúnou alebo pred oltárom 
sa vlajkonosiči so zástavami rozchádzajú striedavo na obidve strany a radia sa 
vedľa seba.  

 

(8) V slávnostnom alebo v smútočnom sprievode ako prvá kráča kapela, za ňou 
vlajkové čaty s hasičmi, ktorí k jednotlivým zástavám patria. Hasiči v čatách 
musia byť zoradení najmenej po troch vedľa seba.   

 

(9) Pravidlá pre nesenie a používanie slávnostnej zástavy sa vzťahujú tiež na 
používanie slávnostných zástav vo vlastníctve DHZ a pri organizovaní podujatí 
všetkými organizačnými jednotkami DPO SR. 

 

(10) Pri hromadnom používaní slávnostných zástav v rámci cirkevných podujatí 
alebo akcií DHZ bez slávnostného nástupu, je povolené nesenie slávnostných 
zástav bez stanovenej čestnej stráže len zástavníkom v ústroji, ktorú určuje 
organizátor podujatia. 

 

(11) Uvedený postup môže byť prispôsobený miestnym podmienkam. 
 



(12) Slávnostná zástava musí byť chránená pred odcudzením alebo úmyselným 
poškodením, nesmie byť používaná v poškodenom alebo znečistenom stave.  

Držanie a nesenie slávnostnej zástavy DPO SR 
 

(1) V nástupnom tvare na mieste drží zástavník slávnostnú zástavu vo voľne 
spustenej pravej ruke chrbtom dopredu a objíma žrď palcom zozadu. Koniec žrde 
je opretý kolmo o zem, pri strede chodidla pravej nohy z vonkajšej strany. 

    
 

 
 

(2) Slávnostnou zástavou sa vzdáva pocta na mieste tak, že vlajkonosič uchopí žrď 
zo základného postoja pravou rukou vo výške ramena a rázne skloní zástavu 
pod uhlom 45°. Po vzdaní pocty (pozdrave) vráti zástavu k pravému ramenu 
kolmo hore, postaví žrď späť k pravej nohe a ľavú ruku pripaží. 



                    
 

(3) Pred pochodom dá zástavník na povel „pochodom“ slávnostnú zástavu na ľavé 
rameno a drží ju ľavou pažou, položenou celou dĺžkou na žrdi, ktorá je sklonená 
pod uhlom 45° tak, aby sa spodný okraj plochy slávnostnej zástavy dotýkal 
zadnou časťou ramena vlajkonosiča - pravú ruku má pripaženú. 

          

          

 
 

(4) Pri nesení slávnostnej zástavy v slávnostnom sprievode sa môže na uľahčenie 
a podporu použiť pás pre vlajkonosičov.  

 

(5) Každý zástavník musí slávnostnú zástavu niesť dôstojne a po sprievode túto 
usadí do príslušného stojanu alebo do ochranného obalu na prepravu. 



 

Používanie slávnostnej zástavy pri smútočnom akte 
 

(1) Pri smútočných aktoch sa odporúča na slávnostnú zástavu umiestniť čiernu 
smútočnú stuhu. 

 

(2) Pokiaľ to priestory umožňujú, čestná stráž by mala stáť z pohľadu prítomných 
vpravo od rakvy, s pokrývkou na hlave.  

 

(3) Slávnostnú zástavu drží zástavník po celú dobu obradu pravou rukou pri nohe a 
v okamžiku spúšťania rakvy sa celá čestná stráž natočí k rakve a zástavník 
slávnostnú zástavu sklopí pod uhlom 45°, ako pri vzdávaní pocty na mieste.  


