Zásady používania rusínskych symbolov

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schvaľuje tieto Zásady používania rusínskych
symbolov:

Čl. 1

Hlavné symboly
1. Rusínsky znak má podobu štiepeného štítu, pravá polovica modrá s tromi zlatými brvnami, ľavá
strieborná s červeným stojacim medveďom. Vyobrazenie znaku tvorí prílohu č. 1 (farebný znak bez
obrysových liniek, farebný znak s obrysovou linkou v prípade použitia na bielom podklade a
čiernobiely tvorený obrysovými linkami) a prílohu č. 2 (čiernobiele varianty).
2. Rusínska vlajka je zložená z troch pozdĺžnych pásov usporiadaných pod sebou, modrého
siahajúceho do polovice výšky vlajky, pod ním biely a červený – obidva vysoké jednu štvrtinu výšky
vlajky. V strede vlajky je znak (podľa ods. 1). Znak je vysoký jednu polovicu výšky vlajky. Po obvode
znaku je červená obrysová linka široká 1/750 dĺžky vlajky. Ďalšie obrysové linky sa vo vlajke
nepoužívajú. Pomer strán vlajky je 2:3. Vlajka sa môže používať aj vo forme zástavy. Vyobrazenie
vlajky tvorí prílohu č. 3.
Čl. 2
Odvodené symboly
1. Zástava je odvodená od vlajky. Zástava sa nevztyčuje na stožiar, je pevne spojená so žrďou. Zástava
môže byť predĺžená. Dĺžka zástavy nepresahuje trojnásobok jej výšky.
2. Koruhva je odvodená od zástavy. Je orientovaná zvislo, poradie farieb (heraldicky) sprava doľava je
modrá-biela-červená. Znak je otočený. Koruhva sa pripevňuje na priečne rahno. Koruhva môže byť
predĺžená. Dĺžka koruhvy nepresahuje trojnásobok jej šírky. Vyobrazenie koruhvy tvorí prílohu č. 4.
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Čl. 3
Ďalšie zásady
1. V rusínskych symboloch sa používajú farby, ktoré sú definované takto:

biela (strieborná): R=255, G=255, B=255; C=0, M=0, Y=0, K=0,
čierna: R=0, G=0, B=0; C=0, M=0, Y=0, K=100,
žltá (zlatá): R=255, G=215, B=0; C=0, M=13, Y=100, K=0,
červená: R=237, G=28, B=36; C=0, M=100, Y=100, K=0,
modrá: R=0, G=85, B=161; C=100, M=70, Y=0, K=6.
2. Medveď použitý v znaku má podobu medveďa znaku Podkarpatskej Rusi, ktorý bol súčasťou
stredného a veľkého znaku Československej republiky schválených v roku 1920. Medveď je červený,
obsahuje čiernu kresbu nerovnakej hrúbky na niektorých častiach tela.
3. Vlajka sa zvyčajne vztyčuje na stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly. Vlajka
a zástava sa nesmú dotýkať zeme. Vlajka a zástava sa nesmú zväzovať do ružice.
4. Rusínske symboly sa používajú s ohľadom na estetické potreby, grafické možnosti a tak, aby bolo
ich použitie dôstojné.
5. Za správne používanie rusínskych symbolov zodpovedá ten, kto ich použil.
6. Rusínskym symbolom prináleží úcta a vážnosť. Všetci používatelia rusínskych symbolov musia tieto
používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie.

Schválilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 20. novembra 2020.
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Prílohy

Príloha č. 1 – Rusínsky erb/znak
A) variant pre použitie na farebnom podklade
B) variant na použitie na bielom podklade
C) čiernobiely variant

A)

B)

C)
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Príloha č. 2 – Čiernobiele varianty erbov (ČB)
A) ČB verzia s redukovanou farebnosťou
B) ČB perovková verzia vhodná na tlač alebo na špeciálnu produkciu s vystupujúcim reliéfom
C) ČB perovková verzia vhodná na tlač alebo na špeciálnu produkciu s vnoreným reliéfom

A)

B)

C)
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Príloha č. 3 – Rusínska vlajka
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Prílohy

Príloha č. 4 – Rusínska koruhva
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Prílohy

Príloha č. 5 – Stredný znak Československej republiky z roku 1920 ako podklad heraldickej úpravy

Príloha č. 6 – Nesprávne používanie erbu
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Príloha č. 7 – Rozmery vlajky

Príloha č. 8 – Správne používanie zástavy
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Príloha č. 9 – Rozmery koruhvy

Príloha č. 10 – Správne používanie koruhvy
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Príloha č. 11 – Rozdiel medzi vlajkou, zástavou a koruhvou (použitie zástavy, vlajky, predĺženej koruhvy)
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Príloha č. 12 – Definícia farieb

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fffff

CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 237, 28, 36
HEX: # ed1c24

CMYK: 100, 70, 0, 6
RGB: 0, 85, 161
HEX: # 0055a1

CMYK: 0, 0, 0, 80
RGB: 88, 89, 91
HEX: #58595b

CMYK: 0, 0, 0, 60
RGB: 128, 130, 133
HEX: #808285

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB: 167, 169, 172
HEX: #a7a9ac

CMYK: O, 13, 100, 0
RGB: 255, 215, 0
HEX: #ffd700

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

12

