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1/2020 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

o rovnošatovom predpise 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

Slovenský zväz včelárov (ďalej len „SZV“) je v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov a v súlade so Stanovami dobrovoľným občianskym združením. 

Pri plnení úloh vyplývajúcich zo Stanov nosia členovia SZV  slávnostnú včelársku 

rovnošatu (ďalej len „rovnošata“). Pre zabezpečenie jednotného postupu pri používaní 

rovnošiat vydáva SZV tento Rovnošatový predpis. Predpis uvádza rovnošaty a súčastí, 

ktoré k rovnošatám patria, určuje pravidlá nosenia rovnošiat pri rôznych príležitostiach, 

stanovuje pravidlá pre nosenie znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách. 

 

Článok II. 

Pravidlá pre nosenie rovnošaty 

 

1. Rovnošata sa nosí zásadne pri príležitostiach, na ktorých je dôstojné reprezentovať 

včelársky stav, najmä pri: 

a) slávnostných príležitostiach, 

b) slávnostných schôdzach, zhromaždeniach a konferenciách, 

c) významných štátnych a zväzových podujatiach, 

d) udeľovaní štátnych, zväzových  a iných vyznamenaní, 

e) významných životných jubileách, 

f) oslavách, 

g) pri pietnych aktoch členov SZV, 

h) iných významných udalostiach. 

 

2. Rovnošata musí byť úplná, v riadnom stave a čistá. Nemôže sa používať na súkromné 

účely a všade tam, kde by utrpela jej vážnosť. 

 

3.  Rovnošatu môžu nosiť členovia SZV, čestní a zaslúžili členovia SZV. 

 

4. Rovnošata s doplnkami musí tvoriť celok, ktorý zodpovedá predpísaným 

požiadavkám, najmä pokiaľ ide o účelnosť a vkus, aby na verejnosti dôstojne 

reprezentovala SZV.  
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5. Na ľavej strane saka rovnošaty sa môžu nosiť: 

a) štátne vyznamenania, 

b) rezortné vyznamenania, 

c) zväzové a stavovské vyznamenania, 

d) za pracovnú a celospoločenskú angažovanosť. 

 

6. Nositeľ rovnošaty je povinný pri jej nosení správať a chovať sa tak, aby nedošlo k jej 

zneváženiu, k zneváženiu udelených a prepožičaných vyznamenaní a k zneváženiu 

včelárskeho stavu. 

 

7. 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 (sako, nohavice...) rôznych druhov 

rovnošiat. 

 

8. Pri spoločnom vystupovaní a pri hromadných akciách má byť zachovaná zásada  

jednotnej úpravy rovnošaty.  

9. Pre nosenie včelárskej rovnošaty platí:  

a) pri slávnostných príležitostiach sa nosí k rovnošate biela košeľa s viazankou 

 včelárskym motívom,  

b) pri pietnych aktoch sa nosí k 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  

 

Pri oslavách sa môžu použiť historické rovnošaty a ich súčasti. Kombinovať rovnošatu s 

historickou rovnošatou nie je povolené. 

 

Článok III.  

Obstarávanie rovnošiat 

 

1. Členovia a funkcionári SZV si rovnošaty a všetky súčiastky rovnošiat obstarávajú na 

vlastné náklady.  

 

2. Rovnošatové súčasti: 

a) sako pánske jednoradové     

b) sako dámske jednoradové  

c) nohavice pánske  

d) nohavice dámske  

e) sukňa dámska 

f) košeľa biela  

g) viazanka s včelárskym motívom 
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 h) ponožky:      čierna alebo tmavohnedá farba  

 i) pančuchy, pančuchové nohavice:   hnedé bez vzoru  

 j) poltopánky, zimná obuv:  hnedá alebo čierna  farba, hladké  

Rovnošata ušitá a nadobudnutá pred nadobudnutím platnosti tohto predpisu sa môže naďalej 

používať podľa tohto predpisu. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia  

Tento rovnošatový predpis po nadobudnutí jeho platnosti je záväzný pre  členov SZV, 

čestných a zaslúžilých a je neoddeliteľnou súčasťou Smernice o zväzovej symbolike, jej 

používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZV schválenej 

Výkonným  výborom SZV dňa 25.1. 2014.  

Rovnošatový predpis nadobúda  platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom zverejnenia.   

 

V Banskej Bystrici, dňa 11. januára 2020 

 

 

 

 

Ing. Milan Rusnák  

   predseda SZV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 Popis a vyobrazenie pánskej a dámskej rovnošaty: 
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Sako 

Farba:  podľa vzorkovníka farieb Pantone č. 723 C, 730 C, 7512 C. 

Materiál:  45 % vlna, 55 % polyester, keprová väzba, hmotnosť 390 g/bm. Je 

jednoradové, zapínané na 3 gombíky o priemere 22 mm, ktoré sú prišité na pravom 

prednom diele. Predné diely majú fazónu s klopou so znakom SZV a sú členené bočným 

dielom a pásovým záševkom.  Na ľavom prednom diele sú vyšité tri dierky umiestnené 2 

cm od okraja a oproti nim na pravom prednom diele sú našité 3 hnedé gombíky o 

priemere 22 mm, u dámskeho saka sú diery a gombíky na opačnej strane ako u pánskeho 

saka. Na prednom diely je umiestnené náprsné vrecko na ľavej strane – len u pánskeho 

saka – a bočné vrecká s príklopkou, v hornej časti olemované štepom (pásikom) farby 

klopy. Náprsné vrecko je bez príklopky, olemované štepom farby klopy. 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. Od 

zadnej spodnej časti rukáva na vonkajšej strane, je všitý ozdobný štep farby nohavíc  vo 

výške 9,5 cm a končí na prednej strane rukáva vo výške 13,5cm. Zadný diel má 

dvojdielny ozdobný opasok olemovaný štepom (pásikom) farby nohavíc, spojený v strede 

gombíkom. Šírka opasku na  okraji je 4 cm, v strede 6,5 cm. Do stojačika je všité tkané 

vešadlo. Sako má dve vnútorné vrecká,  je celopodšité podšívkou.  

Klopy saka farba 2431 C, 728 C, 729 C, 7508 C. 

  

Nohavice 

Farba: podľa vzorkovníka farieb  Pantone č. 2322 C, 161 C, 1405 C, 462 C. 

Materiál: tmavohnedá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová väzba, 

hmotnosť 390 g/bm. Nohavice majú dve bočné vrecká, na pravom zadnom diele je 

umiestnené zadné vrecko bez príklopky. 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.  

 

 

Sukňa 

Materiál: tmavohnedá farba v zložení 45 % vlna, 55 % polyester, keprová väzba, 

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 rozpätí 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.  
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