S M E R N I C A SZV č. 1/2011
PRE VÝROBU A POUŽÍVANIE ZÁSTAV ZO SZV, RZ SZV A SZV
_______________________________________________________________________
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účel a dôvod vydania smernice:
Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a výrobe vlajok
ZO SZV, RZ SZV a SZV a vymedzenie ich používania.
2. Základné pojmy:
Vexilologia – vedný obor, ktorý sa zaoberá skúmaním, tvorbou a popisovaním zástav,
vlajok, štandard a práporov, ich históriou, vývojom, symbolikou a vzájomnou odlišnosťou.
Venuje sa tiež pravidlám navrhovania a vydávania nových vlajok, zástav, atď.
Vexilologia patrí medzi pomocné vedy historické.
3. Vlajka/zástava
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa
vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo
kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Koruhva predstavuje zvislý typ zástavy, pri
ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Čl. 2
Pravidlá pri tvorbe včelárskych zástav
Pri tvorbe včelárskych zástav sa dodržujú a uplatňujú nasledovné pravidlá:
1. Pri tvorbe včelárskych zástav sa vychádza z obecných znakov daného regiónu,
histórie, špecifikácie včelárstva daného regiónu, symbolov včelárstva a významovým
posolstvom.
2. Zástava má vyjadrovať historický, kultúrny, hospodársky, spoločenský, geografický
a hlavne včelársky charakter.
3. Počet farieb zástavy by nemal presahovať 3 – 4 farby, doporučené sú medové, žlté
a prírodne farby.
4. Pravidlo – čím jednoduchšia zástava, tým lepšia, platí aj u včelárskych zástav.
5. Na zástavách sa vo všeobecnosti nepoužíva heslo a dlhší text. Doporučený je len
názov ZO SZV, RZ SZV, ...
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6. Novovytvorená zástava nesmie kopírovať už existujúcu zástavu a musí mať vždy
individuálnu estetickú úpravu.
7. Čestné miesto je u žrde.
8. Zástava má byť vždy mimoriadnym symbolom zo silným významovým nábojom a
posolstvom.
9. Zástava symbolizuje spolupatričnosť k včelárskemu spoločenstvu, k ZO SZV, RZ
SZV, SZV, obci, mestu, kraju, krajine a ich hodnotám.
10. Zástava je znamením, ktoré zjednocuje, ale zároveň odlišuje a zviditeľňuje.
11. Zástava je pre každé včelárske spoločenstvo jeho výsostným symbolom a unikátnou
insígniou.
Čl. 3
Parametre včelárskych zástav
Najrozšírenejší tvar zástav je v pomere strán 2 : 3. Najbežnejší rozmer zástav je 1000 x 1500
mm. Zástavy môžeme najjednoduchšie rozdeliť podľa počtu cípov, t.j. podľa počtu zástrihov.
Zástrih siaha do 1/3 dĺžky zástavy. Podľa tohto kritéria sa dajú zástavy rozdeliť do štyroch
kategórii:

1.

2.

3.

4.

1. zástavy bez zástrihu (zástavy majú štandardný obdĺžnikový tvar)
2. zástavy s jedným zástrihom (zástrih je v strede, hĺbka zástrihu siaha do 1/3 dĺžky
vytvára na zástave dva cípy na krajoch)
3. zástavy s dvoma zástrihmi (hĺbka zástrihov siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na zástave tri
cípy, vrcholy zástrihov sú umiestnené v pomere 1/4 - 2/4 - 1/4 šírky
zástava má tri cípy - dva na krajoch a jeden v strede)
4. zástavy s oblúkom ( na spodnej strane je polooblúk, priemer oblúka = šírke
zástavy)
Každá včelárska zástava sa skladá z textilnej časti, strapcov a žrde, prípadne žrde
s kovaním.
Zástava môže byť doplnená o stuhy a vyznamenania.
Môže byť tlačená alebo vyšívaná. Prednosť sa dáva vyšívanej zástave, ktorá je
dôstojnejšia a viac cenená.
Zhotovená býva z pravidla zo saténovej látky, podšitá podlepovým materiálom, ktorý
musí zabezpečovať, aby vyobrazenia a nápisy rubovej strany nepresvitali na lícnu stranu
a naopak.
Celkový rozmer zástavy je 1000 x 1500 mm.
Dĺžka strapcov je 50 – 75 mm.
Tunel pre priečne rahno / tyč/ musí byť takej veľkosti, aby sa tam mohlo vsunúť rahno
o priemere 25 mm.
Tunel môže byť z jednej strany zašitý, použitie pre krátke rahno, alebo priebežný pre
dlhšie rahno s koncovými ozdobami.
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Tunel na vlajkách v ľavo zašitý a priebežný

Krátke jednoduché rahno

Dlhšie rahno s koncovou ozdobou

Rôzne druhy rahna

Príklad ozdobného ukončenia rahna
Rahno musí byť v strede opatrené karabínkou na zavesenie.
Dĺžka žrde na nosenie zástavy je 2000 mm o priemere 25 mm. Použitý materiál drevo,
alebo ľahký kov / hliník, dural/.
Farba žrde musí byť vo farbe dreva, alebo hliníka.
Neodporúča sa na nosenie zástavy používať rôzne výsuvné plastové palice od metiel,
malovacích valčekov a pod.
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Čl. 4
Malé tzv. kongresové zástavy
Uvedené zástavy sa používajú pri medzinárodných stretnutiach, pričom zástavy sa umiestňujú
do stredu stola, vždy k čestnému miestu. Pre používanie a umiestnene zástavy platí čl. 5.
Rozmer kongresovej zástavy je v pomere 1:10 z rozmeru veľkej zástavy, t.j. 100 x 150 mm.
Výška stojana, ktorý je z dreva alebo kovu, môže byť v rozmedzí 200 – 300 mm.
Čl. 5
Používanie včelárskych zástav
Zástava sa môže používať len vhodným a dôstojným spôsobom.
Zástava sa používa pri slávnostných príležitostiach SZV ako je VČS, konferencia,
výstavy a spoločenské podujatia.
Zástava sa stáva dôstojnou dominantou jednacích a reprezentačných priestorov, v rukách
vlajkonosičov ožíva pri slávnostných príležitostiach a významných udalostiach.
Zástavu nosia zástavníci vo včelárskej uniforme, vždy pred sebou, zavesenú na tyči a za
znenia včelárskeho pochodu.
Používanie včelárskej zástavy v kombinácií s inými zástavami:
Pri spoločnom používaní včelárskej zástavy a štátnej zástavy, sú obidve zástavy umiestnené
vedľa seba, pričom štátna zástava je umiestnená na čestnom mieste, z čelného pohľadu
vľavo.
Pri spoločnom používaní troch zástav, včelárskej zástavy, štátnej zástavy a zástavy
Európskej únie, sa štátna zástava umiestňuje v strede, v ľavo od nej z čelného pohľadu
zástava Európskej únie a v pravo od štátnej zástavy z čelného pohľadu včelárska zástava.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Návrh, výrobu a financovanie zástavy si zabezpečuje príslušná ZO SZV alebo RZ SZV vo
svojej réžii.
ZO SZV a RZ SZV je povinná zaslať na sekretariát SZV návrh svojej včelárskej zástavy
za účelom schválenia VV SZV a následne fotodokumentáciu zo svojej včelárskej zástavy
za účelom vytvorenia katalógu vlajok SZV.
Včelárske zástavy vyrobené pred vydaním tejto smernice treba upraviť v súlade s touto
smernicou a dodatočne dať schváliť VV SZV.
Smernica pre výrobu a používanie zástav SZV bola prerokovaná a schválená Výkonným
výborom SZV dňa 6.8.2011. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a
zverejnenia.

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV
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