
Symboly  
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky 
 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR má veľmi bohaté tradície, ktoré siahajú hlboko do  
histórie. Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každú organizáciu sú jej symboly. 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR (ďalej len DPO SR) v súlade so Stanovami DPO 
SR vydáva popis a používanie symbolov DPO SR.  
 
 

Článok 1 
Symboly DPO SR  

 

1. Znak DPO SR  
2. Vlajka DPO SR a Zástava DPO SR 
 
 

Článok 2 
Popis symbolov DPO SR 

 

1. Znak DPO SR má tvar farebne vyhotoveného slovenského štátneho znaku 
v gotickom štíte, položenom na zlatom podklade, obkolesenom hasičskou 
hadicou, na skrížených hasičských sekerkách a na historickom hasičskom rebríku, 
ktoré sú navzájom previazané zväzkom lana. Zlatú farbu znaku DPO SR možno 
pri jeho farebnom vyhotovení nahradiť žltou farbou. Znak DPO SR sa môže 
používať v rôznych veľkostiach, pričom musí byť pri zväčšovaní alebo zmenšovaní 
dodržaný pomer strán. 

 

2. Vlajka DPO SR má rozmer 1500 x 1000 mm a skladá sa z troch horizontálnych 
pruhov – červeného, modrého a červeného, usporiadaných nad sebou, pričom 
jeden červený pruh v spodnej časti má rozmer 1500 x 480 mm a druhý červený 
pruh spolu s modrým pruhom sú rovnakej výšky a majú rozmery 1500 x 260 mm.  
Vodorovne s pruhmi, v strede modrého pruhu je v ľavej tretine vlajky umiestnený 
znak DPO SR tak, že konce historického hasičského rebríka presahujú do 
červených pruhov.  

 

3. Zástava DPO SR má rozmer 1000 x 1500 mm a skladá sa z troch pozdĺžnych 
pruhov – červeného, modrého a červeného, usporiadaných vedľa seba, pričom 
jeden červený pruh na pravej strane má rozmer 480 x 1500 mm a druhý červený 
pruh spolu s modrým pruhom sú rovnakej šírky a majú rozmery 260 x 1500 mm.  
Vodorovne v strede modrého pruhu je v hornej tretine zástavy umiestnený znak 
DPO SR tak, že ostria prekrížených hasičských sekeriek presahujú do červených 
pruhov.  

 
 

Článok 3 
Používanie symbolov DPO SR 

 

1.  Znak DPO SR, vlajku DPO SR alebo zástavu DPO SR môže používať len: 
a) Dobrovoľná požiarna ochrana SR 
b) Odborná škola DPO SR  
c) Krajská organizácia DPO SR 
d) Územná organizácia DPO SR 
e) Dobrovoľný hasičský zbor 



 

2. Znak DPO SR sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych 
dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.  

 

2.1. Znak DPO SR používajú na svoje označenie všetky organizačné jednotky 
DPO SR za účelom: 

a) vonkajšieho označenia budov a sídiel organizačných jednotiek,  
b) označovania listín DPO SR a iných tlačív určených na používanie v bežnej 

komunikácii, ako i diplomov,  
c) používania odtlačkov pečiatky,   
d) reprezentácie DPO SR na oficiálnych akciách a medzinárodných 

podujatiach. Športová reprezentácia DPO SR používa znak DPO SR na 
významných súťažiach, vrátane prípravy na tieto súťaže, najmä jeho 
vyobrazením na športovom odeve. 

 

2.2 . Znak DPO SR môže byť na tlačivách určených na hromadné alebo 
opakované používanie predtlačený farebne alebo ako vodoznak. 
 

2.3 . Znak DPO SR môže byť používaný len podľa vyobrazenia v prílohe č. 1 a 
jeho otáčanie nie je prípustné. 
 

2.4 . Znak DPO SR môže byť súčasťou loga všetkých organizačných jednotiek 
DPO SR.  

 

3. Vlajka DPO SR je vždy pevne uchytená ľavým okrajom na tyč alebo žrď. 
V prípade použitia otočného rahna je pevne uchytená aj horným okrajom o toto 
rahno. Zástava DPO SR je vždy v hornej časti pevne spojená s priečnym rahnom 
tak, aby farebné pruhy smerovali zvisle nadol.  

 
3.1. Vlajku DPO SR alebo zástavu DPO SR môžu používať všetky organizačné 

jednotky DPO SR: 
a) pri podujatiach a významných udalostiach organizovaných organizačnými 

jednotkami DPO SR, 
b) pri medzinárodných podujatiach DPO SR. 

      

3.2. Používanie vlajky DPO SR alebo zástavy DPO SR v spojení s inými vlajkami 
alebo zástavami: 
a) ak sa vlajka DPO SR alebo zástava DPO SR používa spolu so štátnou 

vlajkou či vlajkou obce, umiestňujú sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom 
je štátna vlajka z čelného pohľadu umiestnená vľavo, vedľa nej vlajka obce 
a vedľa vlajky obce vlajka DPO SR, 

b) pri medzinárodných podujatiach sa používa vždy štátna vlajka z čelného 
pohľadu umiestnená vľavo, vedľa nej sa používa štátna vlajka iného štátu, 
či štátov a na konci vlajka DPO SR, 

c) vlajka DPO SR alebo zástava DPO SR s rahnom sa vztyčuje na stožiar, 
pričom sa na nich, ani na stožiari neumiestňujú žiadne ozdoby, nápisy, 
vyobrazenia, stuhy a pod., 

d) vlajka DPO SR alebo zástava DPO SR sa nesmie používať poškodená, ani 
zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 

e) vlajka DPO SR alebo zástava DPO SR sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, 
pomaly a dôstojne, pričom pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme, 

f) pri pohrebných obradoch sa rozvinutá vlajka DPO SR alebo zástava DPO 
SR položí na rakvu po celej dĺžke a sníma sa z nej pred jej spustením do 
hrobu alebo žiaroviska, resp. pred jej vložením do auta pri odvoze. 

 



Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Súhlas s používaním symbolov DPO SR fyzickým a právnickým osobám udeľuje 
výlučne Prezídium DPO SR.  

 

2. Vlastníkom autorských práv na znak DPO SR je Dobrovoľná požiarna ochrana 
SR. Dobrovoľné hasičské zbory a ostatné organizačné jednotky DPO SR môžu 
používať znak DPO SR len na svoju potrebu a korešpondenciu, ak tieto aktivity sú 
nekomerčného charakteru. Použitie znaku DPO SR na komerčné a reklamné 
účely bez písomného súhlasu Sekretariátu DPO SR je porušením zákona o 
autorských právach a trestné podľa platných zákonov. Akákoľvek zmena 
farebnosti a vzhľadu znaku DPO SR je porušením autorských práv. 

 

3. Za dodržiavanie jednotlivých ustanovení a používanie symbolov DPO SR 
zodpovedajú štatutárni zástupcovia organizačných jednotiek DPO SR. 

 

4. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia Snemom DPO SR dňa 
12.12.2020 

 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
1. Znak DPO SR 

 
 

             
 



2. Vlajka DPO SR 
 

 
 

 
3. Zástava DPO SR 

 


