ROVNOŠATOVÝ PREDPIS DPO SR
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky /ďalej len DPO SR/ je v súlade so
Stanovami jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným
občianskym združením, v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred
požiarmi a živelnými pohromami. Pri plnení úloh vyplývajúcich so Stanov DPO SR a zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nosia členovia
DPO SR rovnošatu. Pre zabezpečenie jednotného postupu pri používaní rovnošiat vydáva
DPO SR tento Rovnošatový predpis. Predpis uvádza druhy rovnošiat a súčastí, ktoré
k rovnošatám patria, určuje pravidlá nosenia rovnošiat pri rôznych príležitostiach, stanovuje
pravidlá pre nosenie hodnostných označení, nosenie znakov, odznakov a vyznamenaní na
rovnošatách.
Článok 2
Pravidlá pre nosenie rovnošaty
1. Rovnošata sa nosí pri výkone služby, pri výcviku, prípadne súťažiach, pri slávnostných
príležitostiach, pri pietnych aktoch členov DPO SR alebo iných významných osôb a to na
pokyn orgánov DPO SR. Rovnošata musí byť úplná, v riadnom stave a čistá. Nemôže sa
používať na súkromné účely a všade tam, kde by utrpela jej vážnosť.
2. Rovnošata s doplnkami musí tvoriť celok, ktorý zodpovedá predpísaným požiadavkám,
najmä pokiaľ ide o účelnosť a vkus, aby na verejnosti dôstojne reprezentovala DPO SR.
3. Nie je dovolené nosiť jednotlivé rovnošatové súčasti doplnené civilným odevom
a naopak, alebo upravovať jednotlivé rovnošatové súčasti, meniť ich predpísaný vzhľad
alebo ich nosiť spôsobom, ktorý by znižoval vážnosť rovnošaty. Taktiež nie je povolené
kombinovať rôzne rovnošatové súčasti /čiapka, sako, nohavice.../ rôznych druhov
rovnošiat.
4. Pri vystupovaní v tvaroch alebo pri hromadných akciách má byť zachovaná zásada
jednotnej úpravy rovnošaty.
5. Rovnošaty pre členov DPO SR sa delia na:
a) vychádzková rovnošata
b) pracovná rovnošata
6. Pre nosenie vychádzkovej rovnošaty platí:
a) pri slávnostných príležitostiach sa nosí k vychádzkovej rovnošate biela košeľa
s tmavomodrou viazankou, pri výkone služby a iných činnostiach sa nosí
bledomodrá košeľa s tmavomodrou viazankou
b) pri pietnych aktoch sa nosí k vychádzkovej rovnošate biela košeľa s čiernou
viazankou. Rovnošata môže byť 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 chlopne
c) na zvláštny pokyn orgánov DPO SR sa pri niektorých akciách nosí k vychádzkovej
rovnošate prilba, opasok a holeňová obuv, resp. šnurovacia holeňová obuv čiernej
farby
d) miesto saka sa môže nosiť pulóver, vesta alebo bunda s hodnostným označením
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e) členovia zaradení do čestných stráží používajú k vychádzkovej rovnošate bielu
prilbu, biely opasok a biele rukavice
f) v letnom období sa môže ako súčasť vychádzkovej rovnošaty nosiť košeľa alebo
bundokošeľa s dlhým alebo krátkym rukávom opatrená tmavomodrými
náplecníkmi /mimo prehliadok, slávnostných a pietnych aktov/. Bundokošeľa sa
nosí cez nohavice /sukňu/ a nesmie sa nosiť s vyhrnutými rukávmi. Na košeli
a bundokošeli je možné nosiť príslušné domovenky a rukávové nášivky podobne
ako na rovnošate
g) pri oslavách sa môžu použiť historické rovnošaty a ich súčasti
7. Pre nosenie pracovnej rovnošaty platí:
a) pri výcviku a prácach za nepriaznivých poveternostných podmienok je dovolené
používať holeňové resp. gumené čižmy
b) športová obuv ako súčasť pracovnej rovnošaty sa môže používať iba pri
hasičských súťažiach
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 /za mrazu/ sa používa zimná čiapka /ušianka/
8. Kombinovať pracovnú rovnošatu s vychádzkovou rovnošatou nie je povolené.
Článok 3
Úľavy pri nosení rovnošiat
1. 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 vychádzkovej rovnošaty alebo blúzy pracovnej
rovnošaty
b) v teplom letnom období pri práci a výcviku možno chodiť bez blúzy rovnošaty iba
v košeli /tričku/ bez čiapky a doplnkov
c) v teplom letnom období nosiť košeľu s krátkym rukávom opatrenú náplecníkmi
bez viazanky s rozopnutým gombíkom pod krkom
Článok 4
Obstarávanie rovnošiat
1. Členovia a funkcionári DPO SR si vychádzkové rovnošaty a všetky súčiastky
vychádzkových rovnošiat obstarávajú 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 hospodárne.
Výmena rovnošaty sa vykonáva na základe jednotlivého posúdenia jej opotrebovania.
Článok 5
Rovnošatové súčasti
Vychádzková rovnošata:
Sako pánske jednoradové:
Sako dámske jednoradové:
Nohavice pánske:

tmavomodrá farba
tmavomodrá farba
tmavomodrá farba
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Nohavice dámske:
Sukňa dámska:
Vychádzková čiapka – brigadírka:
Klobúk dámsky:
Bundokošeľa:
Košeľa biela, bledomodrá s náplecníkmi:
Viazanka:
Spona na viazanku:
Ponožky:
Pančuchy, pančuchové nohavice:
Poltopánky, lodičky, kozačky, zimná obuv:
Odznak na čiapku:
Rukavice:
Šál:
Pulóver, vesta, bunda:
Plášť do dažďa:
Zimný plášť:
Náplecníky na vych. rovnošatu a košele:
Pracovná rovnošata:
Bunda:
Nohavice:
Čiapka so šiltom:
Odznak na čiapku:
Zimná čiapka:
Tričko:
Opasok k nohaviciam:
Obuv:

tmavomodrá farba
tmavomodrá farba
tmavomodrá farba
tmavomodrá farba
biela,bledomodrá, krátky alebo dlhý rukáv
krátky alebo dlhý rukáv
tmavomodrá farba, čierna farba
čierna alebo tmavomodrá farba
hnedé bez vzoru
čierna farba, hladké
päťprstové čiernej farby
tmavomodrá farba
modrá farba
tmavomodrá farba, navliekacie
modrá farba s nápisom alebo bez nápisu
HASIČI
modrá farba
modrá farba
krátky alebo dlhý rukáv
čierna farba
čierna farba, holeňová alebo holeňová
šnurovacia

Pracovné rukavice:
Článok č. 6
Hodnostné označenia
1. Na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty, košele a bundokošele ako aj na pracovnej
rovnošate na mieste na to určenom nosia členovia a funkcionári DPO SR hodnostné
označenie.
2. Náplecníky na vychádzkovej rovnošate sú zhotovené z rovnakého materiálu ako sako, sú
vystužené a navliekacie. Náplecníky na košeliach a bundokošeliach sú taktiež navliekacie
– tmavomodrej farby ako je farba saka.
3. Vizuálne hodnostné označenie členov a funkcionárov DPO SR:
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 – zlaté rozety o priemere 18 mm + zlatá lemovka náplecníkov
pretkávaná modrou niťou /mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor/, vrchný
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inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor – zlaté rozety o priemere 22 mm
+ zlatomdrá dvojitá pletená lemovka náplecníkov
4. Rozety a lemovky používané pri všetkých hodnostných označeniach môžu byť na
náplecníkoch aj vyšívané.
Článok 7
Rozlišovacie znaky
1. Na označenie odborností sa používajú tieto rozlišovacie znaky:
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 orgánov 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. Symbol a tvar sú uvedené
v prílohe. Nosia sa na vrchných klopách goliera saka vychádzkovej rovnošaty.
3. Prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR, viceprezidenti DPO SR, členovia
Prezídia DPO SR, predseda RKaRK DPO, čestný prezident DPO SR a nositelia priznanej
hodnosti vrchný inšpektor nenosia rozlišovacie znaky, ale lipovú ratolesť zlatej farby na
vrchných klopách goliera saka vychádzkovej rovnošaty.
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
vychádzkovej rovnošaty resp. košele alebo bundokošele. Tvar, veľkosť a umiestnenie je
uvedené v prílohe.
Článok 8
Rukávové znaky
1. Na ľavom rukáve saka pracovnej a 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 v medzinárodnom styku /funkcionári a súťažné
kolektívy/ označenie „SLOVENSKO“. Umiestňuje sa 5 cm nad horným okrajom
rukávového znaku DPO SR. Rukávový znak i označenie SLOVENSKO sú uvedené
v prílohe.
3. Členovia DPO SR zaradení do funkcií členov OHZ môžu používať na ľavom rukáve
pracovnej rovnošaty miesto znaku DPO SR rukávový znak, ktorý vyjadruje príslušnosť
k zriaďovateľovi. Je to znak v tvare štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je
uvedený názov hasičskej jednotky a jej sídlo.
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Článok 9
Nosenie odznakov na rovnošatách
1. Členovia a funkcionári DPO SR nosia na rovnošate len odznaky uvedené v tomto štatúte,
alebo odznaky, nosenie ktorých orgány DPO SR dodatočne schvália.
2. Odznaky je povolené nosiť iba na saku vychádzkovej rovnošaty, okrem odznaku
Rozhodca DPO SR.
3. Poradie nosenia odznakov:
Nad pravým náprsným vreckom vychádzkovej rovnošaty sa nosia:
a) odznaky odbornosti I. – III. stupňa /nosí sa iba najvyšší stupeň/, mimo odznakov,
ktoré stratili platnosť.
b) odznak absolventa DŠ OŠ DPO SR
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 okrej odznaku bol umiestnený 10 mm nad horným okrajom chlopne vrecka. Odznak
výkonnostnej triedy sa nosí 5 mm nad stredom horného okraja chlopne 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 hasič 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
hasič 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 hasič viac odznakov, nosí len dva,
ktoré si sám zvolí.
Článok 10
Nosenie radov, medailí a vyznamenaní
1. Rady, medaily a vyznamenania bývalej ČSSR, ČSFR, zahraničné vyznamenania
a medaily bývalej ZHJ, ČSZPO, SZPO a ZPO SR ako i súčasné, nosia členovia DPO SR
nad ľavým náprsným vreckom saka vychádzkovej rovnošaty.
2. 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
Pri všetkých ostatných príležitostiach sa nosia len stužky vyznamenaní.
3. Vyznamenania sú umiestnené 1 cm nad stredom horného okraja chlopne ľavého
náprsného vrecka. Viac vyznamenaní v rade, najviac 4, sa nosia umiestnené tesne vedľa
seba. Prvé vyznamenanie v rade je umiestnené pod klopou 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.
4. 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.
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Článok 11
Nosenie stužiek radov a vyznamenaní
1. Stužky všetkých radov a vyznamenaní sa nosia len na ľavej strane pŕs.
2. Stužky sa umiestňujú na sako bez podkladu. Môžu byť však umiestnené v priehľadnej
plastickej hmote.
3. Jedna stužka alebo rad stužiek sa umiestňuje 5 mm nad horným okrajom vreckovej
chlopne, najviac však 4 stužky vedľa seba. Viac stužiek sa umiestňuje v radoch nad sebou
tak, že medzi radmi je medzera 2 mm.
Článok 12
Záverečné ustanovenie
1. Doteraz používané rovnošaty sa môžu používať do doby ich opotrebovania.
2. Rovnošatový predpis bol schválený na zasadnutí Snemu DPO SR dňa 24. novembra 2007.
3. Novela Rovnošatového predpisu bola schválená na zasadnutí Prezídia DPO SR dňa 4.
apríla 2013.
4. Rovnošatový predpis nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.
5. Vydaním tohto predpisu stráca platnosť Rovnošatový predpis pre príslušníkov verejných
a závodných požiarnych zborov, členov a funkcionárov Slovenského zväzu požiarnej
ochrany vydaný v roku 1971 pod č.j. PO-287/14-71 v znení neskorších doplnkov.
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Príloha č. 1
Popis a vyobrazenie pánskej vychádzkovej rovnošaty:
Sako:
Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba,
hmotnosť 390 g/bm.
Je jednoradové, zapínané na 3 gombíky o priemere 22 mm, ktoré sú prišité na pravom
prednom diele. Farba saka je tmavomodrá. Predné diely majú fazónu s klopou a sú členené
bočným dielom a pásovým záševkom. Predné diely sú podlepené fixačnou vložkou
a vystužené prsným zosilením. Na ľavom prednom diele sú vyšité tri dierky umiestnené 2 cm
od okraja a oproti nim na pravom prednom diele sú našité 3 kovové gombíky o priemere 22
mm. Na predných dieloch sú umiestnené náprsné a bočné vrecká dvojvýpustkové
s príklopkou. Do príklopiek sú vyšité dierky a sú zapínané na kovový gombík o priemere 15
mm.
Dvojdielne rukávy sú vsadené, na spodnej časti rukáva s prišitými dvoma kovovými
gombíkmi o priemere 15 mm tak, že spodný je umiestnený 3,5 cm nad spodným okrajom
rukáva. V prieramkových švoch sú všité náplecníky, ktoré sú posunuté z dvoch tretín do
predného dielu. Všité náplecníky sú prichytené umelohmotným gombíkom k náplecnici. Na
všitý náplecník je nasunutý navliekací náplecník, ktorý má v špici umiestnený kovový
zapichovací gombík o priemere 15 mm.
Zadný diel má stredový šev s rázporkom a je členený bočnými dielmi. Priekrčník,
náplecnica, prieramok, záložka a rázporok sú podlepené vliselínom.
Spodný golier je plstený, vrchný golier a stojačik sú podlepené vliselínom. Do
stojačika je všité tkané vešadlo.
Sako je celopodšité modročiernou podšívkou.
Nohavice:
Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba,
hmotnosť 390 g/bm.
Nohavice majú dve bočné vrecká, na pravom zadnom diele je umiestnené zadné
dvojvýpustkové vrecko s príklopkou. Príklopka má zapínanie na gombík. Horný okraj
nohavíc je spracovaný do pásca o šírke 35 mm, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok.
Ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík veľkosti 24. Nohavice majú zapínanie na
zips, zapnutý na háčik. Spodný okraj nohavíc je obnitkovaný a zaistený našitým chránidlom
so záložkou 30 mm. Predné diely majú z pásu odšitý jeden záhyb, zadné diely majú po
jednom záševku.
Čiapka – brigadírka:
Materiál: tesil tmavomodrej farby v zložení 45 % vlna, 55 % polyester.
Čiapka sa skladá z dienka, okolku, dvoch postranných dielov, bočného pásu zo
sieťoviny, látkového pásu na zakrytie sieťoviny, štítku potiahnutého látkou, koženého
potného pásku a podšívky.
Čiapka je vypodšívkovaná. Na okolok sa pomocou dvoch zapichovacích gombíkov
pripína podbradník – pre skupinu výkonných hasičov čierny kožený, pre skupinu
zbormajstrov strieborný, pre skupinu technikov zlatý a pre skupinu inšpektorov dvojitý zlatý.
V prednej časti okolku nad stredom štítku sa umiestňuje odznak na čiapku. Dienko
a postranné diely sú z modrého tesilu. Zošité bočné postranné diely sú všité do dienka, bočný
pás zo sieťoviny je olemovaný pásikom zo základného materiálu. Štítok je potiahnutý
základným materiálom. Bočný pás zo sieťoviny je zakrytý návlekom zo základného
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materiálu. Potný pásik je kožený o šírke 2 cm. Na stranách sú umiestnené vzdušníky
s rozstupom 5,5 cm.
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Príloha č. 2
Popis a vyobrazenie dámskej vychádzkovej rovnošaty:
Sako:
Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba,
hmotnosť 390 g/bm.
Je jednoradové, zapínané na 3 gombíky o priemere 22 mm, ktoré sú prišité na ľavom
prednom diele. Farba saka je tmavomodrá. Predné diely majú fazónu s klopou a sú členené
bočným dielom a princesovým švom. Predné diely sú podlepené fixačnou vložkou. Na
pravom prednom diele sú vyšité tri dierky umiestnené 2 cm od okraja a oproti nim na ľavom
prednom diele sú našité 3 kovové gombíky o priemere 22 mm. Na predných dieloch sú
umiestnené bočné vrecká dvojvýpustkové s príklopkou. Do príklopiek sú vyšité dierky a sú
zapínané na kovový gombík o priemere 15 mm.
Dvojdielne rukávy sú vsadené, na spodnej časti rukáva s prišitými dvoma kovovými
gombíkmi o priemere 15 mm tak, že spodný je umiestnený 3,5 cm nad spodným okrajom
rukáva. V prieramkových švoch sú všité náplecníky, ktoré sú posunuté z dvoch tretín do
predného dielu. Všité náplecníky sú prichytené umelohmotným gombíkom k náplecnici. Na
všitý náplecník je nasunutý navliekací náplecník, ktorý má v špici umiestnený kovový
zapichovací gombík o priemere 15 mm.
Zadný diel má stredový šev bez rázporku. Priekrčník, náplecnica, prieramok a záložka
sú podlepené vliselínom.
Spodný golier je plstený, vrchný golier a stojačik sú podlepené vliselínom. Do
stojačika je všité tkané vešadlo.
Sako je celopodšité modročiernou podšívkou.
Nohavice:
Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba,
hmotnosť 390 g/bm.
Nohavice sú rovného strihu, s odšitými pásovými záševkami. Na predných dieloch sú
zhotovené mierne skosené bočné vrecká a rázporok, zapínaný na zips o dĺžke 180 mm. Horný
okraj nohavíc je spracovaný do pásca, ktorý sa zapína na gombík. Spodný okraj nohavíc je
obnitkovaný a zaistený našitým chránidlom so záložkou 40 mm. Predné diely majú po jednom
odšitom záševku, dlhom 100 mm, ktorý smeruje k bočnému švu, zadné diely majú po dvoch
odšitých záševkoch, 110 mm dlhých , prežehlených vždy k bočnému švu.
Sukňa:
Materiál: tmavomodrá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová vazba,
hmotnosť 390 g/bm.
Sukňa má rovný strih. Predný diel je vcelku, zadný diel je stredom zošitý. Na
stredovom šve zadného diela je v spodnej časti rázporok dĺžky cca 270 mm. Na prednom
i zadnom diele sú záševky dĺžky 105 mm, pásec je zo základného materiálu, široký 35 mm.
Zapínanie sukne je na zadnom diele, kde je všitý zips, na pásci gombík a dierka. Dĺžka sukne
je stanovená v rozpatí od stredu kolena + 50 mm. Dolný okraj sukne je obnitkovaný, zahnutý
a prišitý tak, aby z lícnej strany prešitie nebolo viditeľné. Sukňa je podšitá podšívkou.
Klobúčik:
Je tmavomodrej farby a primeranej výšky. Zhotovený je z králičej srsti. Na vrchnej
strane je zaoblený /bez preliačiny/ , spodný okraj je v tvare písmena u, vzadu mierne zvýšený.
Vo vnútri klobúčika dosahujúceho na hlavu sa nachádza potný pás z ripsovej látky široký 16
mm. Pod potným pásom je prišitá zaisťovacia gumička.
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Rozety hodnostného označenia

Lemovky k hodnostiam

strieborná, zlatá, zlatomodrá dvojitá pletená
Rozlišovacie znaky – znaky odbornosti

Znak preventívno – výchovnej činnosti

Znak predsedov DHZ, OV DPO, ÚzV DPO, KV DPO

Znak protipožiarnej represie

Znak veliteľov DHZ, okrskových, okresných a územných veliteľov

Znak strojníkov
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Znak strojník – vodič

Znak členov hudobných súborov

Lipová ratolesť k hodnostiam vrchný až hlavný inšpektor a jej umiestnenie

Odznak na čiapku
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Rukávové označenie pre medzinárodný styk

Hodnostné označenia používané na náplecníkoch
Výkonní hasiči

hasič

starší
hasič

vrchný
hasič

rotník

nadrotník

Zbormajstri

mladší
zbormajster

zbormajster

starší
zbormajster

nadzbormajster
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Technici

mladší
technik

technik

starší
technik

vrchný
technik

Inšpektori

mladší
inšpektor

inšpektor

starší
inšpektor

vrchný
inšpektor

generálny
inšpektor

hlavný
inšpektor
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Hodnostné označenia na pracovných rovnošatách
Výkonní hasiči

hasič

starší
hasič

vrchný
hasič

rotník

nadrotník

Zbormajstri

mladší
zbormajster

zbormajster

starší
zbormajster

nadzbormajster

Technici

mladší
technik

technik

starší
technik

vrchný
technik

Inšpektori

mladší
inšpektor

inšpektor

starší
inšpektor

vrchný
inšpektor

generálny
inšpektor

hlavný
inšpektor
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