
Prílohy k Rovnošatovému predpisu DPO SR 
 
 
Špecifické znaky rovnošaty sú  
a) odznak na čiapku so znakom DPO SR,  
b) rukávové (košeľové) znaky, rozlišovacie označenie, domovenky a rozlišovacie znaky 

používané DHZ,  
c) označenie hodnosti DPO SR, 
d) rovnošatové gombíky s hasičskými symbolmi.  
 
 
 
Príloha č.  1  Používanie a nosenie služobnej rovnošaty, dámskych šiat a doplnkov 
Príloha č.  2  Používanie a nosenie pracovnej rovnošaty  
Príloha č.  3  Používanie a nosenie košieľ a polokošieľ 
Príloha č.  4  Umiestnenie vyznamenaní, stužiek a menoviek na rovnošatách 
Príloha č.  5  Umiestnenie hodnostného označenia na náplecníkoch služobnej rovnošaty, 

dámskych šatách, pracovnej rovnošaty, košeliach a polokošeliach,     
Príloha č.  6  Umiestnenie odznaku DPO SR, podbradníkov a lipových ratolestí na pokrývkach 

hlavy 
Príloha č.  7  Označenie hodností na rovnošatách 
Príloha č.  8  Umiestnenie rozlišovacích znakov na rovnošatách   
Príloha č.  9  Umiestnenie rukávových znakov a domoveniek 
Príloha č. 10 Umiestnenie audienčných šnúr na rovnošatách  
Príloha č. 11 Umiestnenie a nosenie smútočnej pásky 
Príloha č. 12 Používanie a nosenie ostatných výstrojných súčastí a doplnkov 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Príloha č.  1  
 

Používanie a nosenie služobnej rovnošaty, dámskych šiat a doplnkov 
 

1. 1. Služobná rovnošata sa nosí: 
a) pri príležitosti osláv štátnych sviatkov, významných dní a pamätných dní Slovenskej 

republiky,  
b) pri slávnostných zhromaždeniach, udeľovaní vyznamenaní jednotlivcov (titul Zaslúžilý 

člen DPO SR, Rad sv. Floriána, Rad Čestného hasičstva, výročiach DHZ a pod.),    
c) na oficiálne pietne akty, divadelné predstavenia a koncerty,  
d) pri prijatí u prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, 

ministra vnútra a iných významných predstaviteľov,  
e) pri účasti na svadbách, pohreboch, plesoch,  
f) pri iných príležitostiach spoločenského charakteru (napr. súťaže). 

 

2. Služobná rovnošata sa nosí s bielou košeľou a s viazankou tmavomodrej farby s vyšitým 
znakom DPO SR. Môžu sa k nej nosiť tiež audienčné šnúry. K služobnej rovnošate sa môže 
nosiť dáždnik čiernej alebo tmavomodrej farby. 

3. Služobná rovnošata je prešívaná na rukávoch a nohaviciach alebo dámskej sukni žltými 
kontrastnými páskami.  Od hodnosti vrchný inšpektor po hodnosť hlavný inšpektor vrátane, 
sú namiesto kontrastnej žltej pásky na rukáve saka vyšité lipové ratolesti a na nohaviciach 
zlato-modro-zlatá páska (lampas) šírky 2,5 cm.  
  

                                                                     
 

4. Služobná rovnošata sa nosí vždy s pokrývkou hlavy, u mužov je to čiapka so šiltom 
(brigadírka) a u žien dámsky klobúk. V budovách sa pokrývka hlavy nosí v ľavej ruke 
odznakom dopredu. K služobnej rovnošate sa môže tiež nosiť čiapka – lodička, umiestnená 
na hlave tak, že spodný okraj je vo vzdialenosti dvoch prstov od koreňa nosa alebo pri 
nepriaznivých klimatických podmienkach (nízkych teplotách), zimná kožušinová čiapka –
ušianka. Pri preprave dopravným prostriedkom možno nosiť pokrývku hlavy v príručnej 
batožine. 

5. Ženy môžu namiesto nohavíc k služobnej rovnošate nosiť sukňu. Dolný okraj sukne musí 
byť v strede kolien.    

6. K služobnej rovnošate sa nosí biela košeľa s tmavomodrou viazankou s vyšitým znakom 
DPO SR. 

7. K služobnej rovnošate nosia muži obuv (poltopánky) čiernej farby bez výrazných ozdôb 
a vzorov, s uzavretou špicou a pätou.  



8. K služobnej rovnošate a dámskym šatám nosia ženy obuv typu lodičiek s pančuchami. 
Pančuchy telovej farby bez ozdôb a vzorov sa nosia k nohaviciam alebo k sukni, k dámskym 
šatám a v letnom období sa pančuchy nosiť nemusia. Obuv pre ženy musí byť čiernej farby 
bez výrazných vzorov a ozdôb, s uzavretou špicou a pätou s maximálnou výškou opätka 6 
cm. V zimných mesiacoch sa môžu nosiť dámske čižmy (pod kolená) čiernej farby. 

9. Dámske šaty sú prešívané žltými kontrastnými pásikmi a nosia sa najmä pri udalostiach 
spoločenského charakteru (recepcie, bankety, plesy, obchodné stretnutia a pod.).  
Domovenky a hodnostné označenie sú umiestnené na ľavom rukáve. K dámskym šatám sa 
môže nosiť ozdobná šatka.   

                                                                        
 

 

 

 

 

 

10. K služobnej rovnošate sa môže nosiť pulóver alebo vesta tmavomodrej farby. 
 

                             
 

 

11. K služobnej rovnošate sa môže nosiť služobný kabát, zimný kabát,  zimný dlhý kabát, 
plášť do dažďa alebo zimný plášť a rukavice čiernej farby.  

                                                                             
                                     služobný kabát                                                       zimný kabát                     

 
 

12. K služobným nohaviciam sa okrem saka môže nosiť bunda.  

                                                            



Príloha č. 2  
 

Používanie a nosenie pracovnej rovnošaty 
 
1. Pracovná rovnošata sa nosí: 

a) pri zásahoch a výcviku 
b) pri údržbe a ošetrovaní techniky,  
c) na pokyn riadiaceho zamestnania. 

 
2. Pracovná rovnošata sa nosí s pracovnými topánkami alebo zásahovou obuvou, pričom 

nohavice sa do topánok zasúvajú vtedy, ak to vyžaduje bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci. Za nepriaznivých klimatických podmienok možno k pracovnej rovnošate nosiť gumové 
čižmy. 

 
                                              

 

 
   pracovná                                                                   dámska                                                plášť        
   rovnošata                                                                 pracovná                                          do dažďa  
        PS II                                                                      rovnošata                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. K pracovnej rovnošate sa nosí polokošeľa a tričko s krátkym alebo dlhým rukávom. 
 

 

                                   
 

 

Poznámka:  
Biela polokošeľa a tričko sa odporúča nosiť pri vykonávaní asistenčnej alebo usporiadateľskej činnosti.  

     
 

 

 

 

 

 

                                                  



Príloha č. 3  
 

Používanie a nosenie košieľ a polokošieľ 
 
1. Pánska a dámska košeľa, na ktorej sú umiestnené náplecníky používané bez saka, sa nosí 

zasunutá v služobných nohaviciach alebo v sukni s viazankou tmavomodrej farby, ktorá 
môže byť pripevnená predpísanou sponou tesne pod tretím gombíkom.   

 

                                                          
 

2. Bundokošeľa  a dámska blúzka používaná bez saka sa nosí vyhrnutá cez nohavice alebo 
sukňu bez viazanky, s rozopnutým jedným gombíkom pod krkom. Na pánskych a dámskych 
košeliach, bundokošeliach a dámskych blúzkach sa môže nosiť golierový znak DPO SR. 
        

                                                                           

  

 

3. Polokošeľa a tričko sa môže nosiť k pracovnej rovnošate, ku krátkym nohaviciam alebo 
k sukni kruhovej, pričom sa nosia zasunuté v nohaviciach a sukni alebo sa nosia vyhrnuté 
cez nohavice a kruhovú sukňu. Pri používaní polokošieľ sa viazanka nenosí.   
 

                                          
 

4. Polokošeľa a reflexné vesty pre rozhodcov sa môžu nosiť pri výkone funkcie rozhodca na 
športových podujatiach. Nosia sa k služobným nohaviciam alebo sukni, poprípade ku 
krátkym nohaviciam a kruhovej sukni. 

                                                           



Príloha č. 4 
 

Umiestnenie vyznamenaní, stužiek a menoviek na rovnošatách 
 
1. Medaile, rady (ďalej len „vyznamenania“) alebo stužky vyznamenaní sa nosia na služobnej 

rovnošate nad ľavým náprsným vreckom. Čestné odznaky, odznaky odbornosti, odznak 
absolventa školy a výkonnostné triedy sa nosia na služobnej rovnošate nad pravým 
náprsným vreckom. 

 
2. Pri slávnostných a významných príležitostiach sa môžu na služobnej rovnošate nosiť 

vyznamenania v skutočnej podobe. Pri bežnom styku sa na služobnej rovnošate nosia 
stužky. 

 
3. Vyznamenania sa na ľavej náprsnej strane pripevňujú tak, aby ich vrchný okraj bol 1 cm nad 

horným okrajom vrecka. Zarovnávajú sa na stred vrecka. Vyznamenania umiestené v 
ďalšom rade môžu prekrývať svojimi odznakmi stuhy dolného radu vyznamenaní. 
Vyznamenania sa umiestňujú podľa významu tak, že vyššie vyznamenanie je vždy v 
najvyššom rade a vpravo.  

 
4. Stužky vyznamenaní sa nosia na ľavej náprsnej strane, pričom ich dolný okraj je 5 mm nad 

príklopkou náprsného vrecka. Zarovnávajú sa na stred gombíka náprsného vrecka. V 
jednom rade sú umiestnené najviac štyri stužky vyznamenaní. Pripevňujú sa priamo na sako 
bez podkladu alebo na nosiči stužiek.  

 
5. Na nosenie vyznamenaní cudzích štátov platia rovnaké pravidlá, ako na nosenie 

vyznamenaní udelených DPO SR. 
 
6. Na príklopke ľavého náprsného vrecka sa nosí odznak darcu krvi. Odznaky vydávané pri 

významných príležitostiach možno nosiť len počas trvania takejto príležitosti. 
  

 



 
 

7. Kovová menovka je zlatej farby a nosí sa na príklopke pravého náprsného vrecka saka 
služobnej rovnošaty. Na menovke je v pravej strane umiestnený znak DPO SR a čiernym 
písmom vypísané meno (malé písmo) a priezvisko (veľké písmo) bez udelených titulov.  
Meno a priezvisko je umiestnené súmerne do stredu menovky. 
Rozmery menovky sú 85 mm x 17 mm. 

 

                                            
 

 

8. Na dámskych sakách nie sú náprsné vrecká, preto sa umiestnenie vyznamenaní, stužiek, 
odznakov odbornosti a menoviek pripevňuje približne, vizuálne ako na mužských sakách.   

 

9. Na pracovnej rovnošate, polokošeli a iných výstrojných súčastiach sa nosí menovka zo 
suchého zipsu. Meno a priezvisko vyšité alebo potlačené zlatou farbou na tmavomodrom 
podklade. Menovka sa umiestňuje na ľavej strane odevu alebo na mieste na to určenom 
výrobcom odevu.   
Rozmery menovky sú 125 mm x 30 mm.  

 

                                                     
 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 Príloha č. 5 
 

Umiestnenie hodnostného označenia na náplecníkoch služobnej rovnošaty, dámskych 
šatách, pracovnej rovnošaty, košeliach, polokošeliach a iných výstrojných doplnkoch 

 
1. Hodnostné označenie na náplecníkoch služobnej rovnošaty, košeliach a bundokošeliach sa 

umiestňuje podľa určených rozmerov a vzdialeností. Ak rozmery náplecníka neumožňujú 
dodržať presné rozmiestnenie insígnií hodnostného označenia, možno prispôsobiť 
vzdialenosti medzi prvkami hodnostného označenia tak, aby označenie hasičských hodností 
bolo zachované podľa vyobrazenia, vrátane smerovania lemoviek.  

 

  
 

 
 

2. Hodnostné označenie na pracovnej rovnošate, polokošeliach, dámskych šatách a iných 
výstrojných doplnkoch, upevnených zvyčajne na suchý zips: 

 
 

Poznámka:  
Náplecníky sú tmavomodrej farby. Rozety musia byť natočené podľa vyobrazenia. 

 

 

 
 



Príloha č. 6 
   

Umiestnenie odznaku DPO SR, podbradníkov a lipových ratolestí na pokrývkach hlavy 
 

1. Odznak DPO SR na čiapku sa nosí na: 
a) čiapke so šiltom (brigadírka),                 
b) dámskom klobúku, 
c) čiapke-lodičke,    
d) šiltovke (pokiaľ nie je vyšitý), 
e) ušianke. 

 
Umiestnenie odznaku DPO SR na čiapku: 

         a)                              b)                           c)                             d)                               e) 

                                  
  

   

  

2. Odznak DPO SR na čiapku sa nenosí na zimnej pletenej čiapke, kukle a špeciálnom obleku.  
  
3. Na čiapke so šiltom (brigadírke) sa nosia podbradníky pri hodnostiach: 

a) vrchný inšpektor po hodnosť hlavný inšpektor vrátane, pletený podbradník šírky 20 mm, 
b) mladší inšpektor po hodnosť starší inšpektor vrátane, zlatistý dvojitý podbradník, 
c) mladší technik po hodnosť vrchný technik vrátane, zlatistý podbradník, 
d) hasič po hodnosť nadzbormajster vrátane, striebristý podbradník.   

 
a)                                     b)                                       c)                                    d) 

             
 
 
4. Na čiapke so šiltom (brigadírke), dámskom klobúku a šiltovke, sa nosia od hodnosti vrchný 

inšpektor až po hodnosť hlavný inšpektor vrátane vyšité alebo nalepené lipové ratolesti.   
 

                                                 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.  7  
 

Označenie hodností na rovnošatách 
 
1. Hodnostné označenie na rovnošatách sa člení na: 

a) zlatisté v hodnostiach mladší technik až hlavný inšpektor,  
b) striebristé v hodnostiach hasič až nadzbormajster,   
c) vyšívané,  
d) napichované. 

 
2. Hodnostné označenie sa nosí takto: 

a) od hodnosti vrchný inšpektor až hlavný inšpektor vrátane, zlatisté rozety s priemerom 22 
mm, zlatomodrá dvojitá pletená lemovka náplecníkov,  

b) od hodnosti mladší inšpektor až starší inšpektor vrátane, zlaté rozety s priemerom 18 
mm, zlatá lemovka pretkávaná modrou niťou náplecníkov,     

c) od hodnosti mladší technik až vrchný technik vrátane, zlaté rozety s priemerom 18 mm  
d) od hodnosti mladší zbormajstr až nadzbormajster strieborné rozety s priemerom 14 mm, 

strieborná lemovka pretkávaná modrou niťou náplecníkov 
e) od hodnosti starší hasič až nadrotník vrátane, strieborné rozety s priemerom 14 mm. 

 

 

                            

 
 
 
Poznámka: 
Lemovky prišité alebo vyšité na náplecníkoch smerujú v spodnej časti šípkami ku gombíku - podľa vyobrazenia. 

                

                                                                    
 

 
 
 

 



Príloha č. 8 
   

Umiestnenie rozlišovacích znakov na rovnošatách. 
 
 
1. Na vrchných príklopkách goliera saka sa na služobnej rovnošate nosia rozlišovacie znaky 

a znaky odbornosti. 

                                                                                                                                                                 

                         

                                              
 

 

 

2.  Na náplecníkoch sa nosí znak k príslušnosti k republikovým orgánom DPO SR.  
 
- znak príslušnosti k republikovému orgánu DPO SR 
  (nosí sa s hodnosťou na náplecníkoch)   

        
                                       

3. Na pravom náprsnom vrecu saka služobnej rovnošaty sa nosí odznak funkcionára     
príslušného orgánu.   

 

    
 



Príloha č. 9  
 

Umiestnenie rukávových znakov a domoveniek 
 
1. Rukávový znak DPO SR sa nosí na služobnej rovnošate, dámskych šatách, pracovnej 

rovnošate, bundokošeli, košeli, polokošeli a iných výstrojných doplnkoch, ktoré tvoria 
vrchnú časť odevu.  

 

                                                             
 

 

 

2. Rukávový znak DPO SR sa nosí na ľavom rukáve. Nad rukávovým znakom DPO SR môže byť 
umiestnený rukávový znak „SLOVENSKO“.  

                                    
 

 

 

 

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

 

                        
 

 
 
 
 

 



Príloha č.  10 
        

Umiestnenie audienčných šnúr na rovnošatách 
 
 

Pri slávnostných príležitostiach a pietnych aktoch sa používajú audienčné šnúry, ktoré sú 
v zlatistom vyhotovení, na ktorých sú zavesené symboly hasičstva – sekerka a prúdnica a 
s trikolórou popod pažu. Šnúry sa nosia na pravej strane služobnej rovnošaty. Pri pohreboch 
sa šnúry nepoužívajú.  

 

    
 
 
 
 
 

Príloha č.  11 
   

Umiestnenie a nosenie smútočnej pásky 
 
Čiernu smútočnú pásku  
a) šírky 3 - 5 cm nosia na služobnej rovnošate členovia zaradení do čestného sprievodu a 

čestnej stráže pri rakve na ľavom rukáve saka, plášťa alebo bundy,  
b) šírky 3 cm môžu nosiť na služobnej rovnošate príbuzní pri rodinnom smútku naprieč na 

ľavej príklopke blúzy, plášťa alebo bundy; smútočná páska sa upevňuje uprostred príklopky  
saka, rovnobežne s jej horným okrajom, 

 

 

                                             
 

             páska na ľavom rukáve                                       páska na goliery                                páska na golieroch 
                 saka, plášťa, bundy                                           služobnej rovnošaty                         plášťov, búnd a kabátov 

 

             

 



Príloha č. 12  
 

Používanie a nosenie ostatných výstrojných súčastí a doplnkov 
 
1. Pulóver s náplecníkmi a vesta sa nosí k služobným nohaviciam alebo k sukni s košeľou a 

s viazankou. Pulóver ku krku bez náplecníkov sa nosí bez viazanky k služobným nohaviciam 
alebo k sukni s košeľou alebo bez košele. 

 

                                                    
 

 

 

 

2. Reflexná vesta, reflexný plášť 
 

                                                        
 

 

 

                                                                                            reflexná mikina 
 

 

 

3. Nezavedené výstrojné súčasti, s výnimkou spodnej bielizne, nemožno používať. Taktiež je 
zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zásahy do výstrojných súčastí.  


