Informatívne konsolidované znenie
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998, ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 19 ods. 5, § 38 ods. 7, § 64 ods. 3, § 137
ods. 10 a § 138 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1 až 7 - zrušené k 1. 1. 2012
Služobná rovnošata
(§ 19 ods. 5 zákona)
§8
(1) Služobnú rovnošatu colníka v základnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej
farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne
poltopánky,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom
olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(2) Služobnú rovnošatu colníka v letnej úprave tvoria
a) svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky
olivovozelenej farby a čierne poltopánky,
b) svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a
čierne topánky nízke.
(3) Služobnú rovnošatu colníka v zimnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej
farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby, čierne
poltopánky, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá
bunda olivovozelenej farby,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom
olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby,
čierne topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná
nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(4) Služobnú rovnošatu colníčky v základnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice,
klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom
olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(5) Služobnú rovnošatu colníčky v letnej úprave tvoria
a) svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi
svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b) svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a
čierne topánky nízke.
(6) Služobnú rovnošatu colníčky v zimnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice,
klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, čierne topánky, šál
olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda
olivovozelenej farby,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom
olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby,
čierne topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná
nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(7) Pri výkone štátnej služby colníčky možno nosiť namiesto saka rovnošatovú dámsku vestu olivovozelenej farby.
(8) Pri výkone štátnej služby v teréne alebo v znečistenom prostredí možno nosiť služobnú rovnošatu, ktorú tvoria
nohavice vzor 2007 olivovozelenej farby a bunda vzor 2007 olivovozelenej farby, tričko s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby,
čiapka so šiltom olivovozelenej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky vysoké alebo čierne topánky nízke.
(9) Súčasťou služobnej rovnošaty sú kožený čierny opasok a topánky hladkého vyhotovenia, bez ozdôb a ozdobných
švov. Dámska obuv môže mať podpätky vysoké najviac šesť centimetrov, pánska obuv najviac štyri centimetre.
(10) Pri slávnostných príležitostiach je súčasťou služobnej rovnošaty namiesto svetlobéžovej košele biela košeľa.

(11) Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty je uvedený v prílohách č. 1 a 2.
(12) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate colníka a colníčky sa na služobnej rovnošate nosí viditeľne aj ich
identifikačné číslo. Identifikačné číslo je číselný rad pozostávajúci zo štyroch číslic.
(13) Hodnostné označenie pre práporčícku hodnosť (§ 20 ods. 2 písm. a) zákona) je striebornej farby, pre dôstojnícku
a generálsku hodnosť (§ 20 ods. 2 písm. b) a c) zákona) je zlatej farby.
(14) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate nosí duchovný colníkov na služobnej rovnošate namiesto
hodnostného označenia rozlišovací znak duchovného colníkov.
(15) Hodnostné označenia, rozlišovací znak duchovného colníkov, grafické zobrazenie odznaku v striebornej úprave a
zlatej úprave, colníckeho znaku „Merkúr“ a znaku finančnej správy sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 8a
(1) Hodnostné označenia colníka alebo rozlišovací znak duchovného colníkov sú umiestnené na podložke a
náplecníkoch.
(2) Podložka je umiestnená v pravej hornej časti bundy na prechodné obdobie, zimnej bundy, zimnej nepremokavej
bundy, pulóvra, trička s krátkymi rukávmi a bundy vzor 2007.

a)
b)
c)

(3) Náplecníky sú umiestnené na
saku,
košeli s krátkymi rukávmi,
rovnošatovej dámskej veste.

(4)
a)
b)
c)

Odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na
čiapke,
klobúčiku,
čiapke so šiltom.

(5) Ozdobná lemovka čiapky je umiestnená na svetlozelenom okolku nad štítkom čiapky a letnej čiapky a upína sa na
gombíky umiestnené po bokoch čiapky a letnej čiapky na spodnom okraji okolku.
(6) Na horných chlopniach saka je umiestnený
a) colnícky znak „Merkúr“,
b) lipové ratolesti.
(7) Colnícky znak „Merkúr“ je umiestnený v zvislej polohe širšou stranou nahor.
(8) Colnícky znak „Merkúr“ striebornej farby je umiestnený na horných chlopniach saka rovnošaty a na pravej strane
rovnošatovej dámskej vesty nad úrovňou náprsného vrecka strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a
nadpráporčíka.
(9) Colnícky znak „Merkúr“ zlatej farby je umiestnený na horných chlopniach saka rovnošaty a na pravej strane
rovnošatovej dámskej vesty nad úrovňou náprsného vrecka podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora,
podplukovníka a plukovníka.
(10) Lipové ratolesti zlatej farby sú umiestnené na horných chlopniach saka rovnošaty generála.
(11) Znakom finančnej správy sa označuje
a) sako,
b) bunda na prechodné obdobie,
c) zimná bunda,
d) zimná nepremokavá bunda,
e) pulóver,
f) košeľa s krátkymi rukávmi,
g) tričko s krátkymi rukávmi,
h) polokošeľa,
i) bunda vzor 2007.
(12) Znak finančnej správy sa umiestňuje na ľavý rukáv uprostred ramena.
(13) Na služobnej rovnošate sú umiestnené gombíky
a) s priemerom 15 mm a colníckym znakom „Merkúr“,
b) s priemerom 22 mm a colníckym znakom „Merkúr“.
(14) Gombíky sú umiestnené tak, aby colnícky znak „Merkúr“ bol na
a) zapínaní saka v zvislej polohe širšou stranou nahor,
b) náplecníkoch tak, aby širšia strana smerovala ku krku,
c) čiapke a letnej čiapke v zvislej polohe širšou stranou nahor.
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(15) Na rovnošate strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka sú gombíky striebornej
farby.
(16) Na rovnošate podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka, plukovníka a generála sú
gombíky zlatej farby.
(17) Identifikačné číslo je umiestnené na
a) saku,
b) bunde na prechodné obdobie,
c) zimnej bunde,
d) zimnej nepremokavej bunde,
e) pulóvri,
f) košeli s krátkymi rukávmi,
g) rovnošatovej dámskej veste,
h) tričku s krátkymi rukávmi,
i) polokošeli,
j) bunde vzor 2007.
(18) Identifikačné číslo je uvedené na podložke alebo na služobnom odznaku. Podložka s identifikačným číslom je
pomocou suchého zipsu umiestnená na ľavej strane súčastí uvedených v odseku 17. Služobný odznak s identifikačným číslom
sa pripne na gombík ľavého horného vrecka súčastí uvedených v odseku 17 a gombík sa prekryje chlopňou.
(19) Udelené a prepožičané vyznamenania a medaily (ďalej len „vyznamenania“) sú na služobnej rovnošate
umiestnené v poradí sprava doľava a zhora nadol, a to
a) štátne vyznamenania,
b) zahraničné štátne vyznamenania,
c) rezortné vyznamenania,
d) zahraničné rezortné vyznamenania a pamätné medaily.
(20) Na saku sú umiestnené vyznamenania alebo stužky vyznamenaní, na bunde sú umiestnené len stužky
vyznamenaní.
(21) Odznaky sú umiestnené na pravej strane saka nad úrovňou ľavého náprsného vrecka saka a na bunde nad
chlopňou pravého náprsného vrecka bundy.
§9
Nosenie služobnej rovnošaty
(1) Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.
(2) Jednotné ustrojenie colníkov sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných činností a klimatické podmienky,
vrátane umožnenia výkonu štátnej služby v letnom období bez pokrývky hlavy.
(3) K služobnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti služobného výstroja, najmä ochranné, taktické a reflexné
prostriedky.
(4) Služobnú rovnošatu a jej súčasti nemožno nosiť spoločne s občianskym odevom.
(5) Bývalý colník, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení
služobného pomeru iba v deň štátneho sviatku, pamätný deň, pri pietnych aktoch a podobných príležitostiach bez
identifikačného čísla.
(6) Sukňa služobnej rovnošaty colníčky sa nosí tak, aby spodný okraj sukne bol najviac päť cm nad kolenami a 10 cm
pod kolenami.
(7) K služobnej rovnošate colníčky podľa § 8 ods. 4 písm. a), § 8 ods. 5 písm. a) a § 8 ods. 6 písm. a) sa nosia hladké
pančuchy bez švov a vzorovania, hnedej alebo telovej farby.
(8) Košeľa s krátkymi rukávmi sa nosí s rozopnutým golierovým gombíkom zasunutá do nohavíc alebo do sukne.
(9) Počas cestovania v dopravnom prostriedku možno odložiť pokrývku hlavy; to neplatí, ak colník alebo colníčka
počas jazdy v dopravnom prostriedku vykonávajú colnú kontrolu.
(10) V budove sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.
§ 10
Výkon štátnej služby v občianskom odeve
(1) Služobnú rovnošatu možno nosiť striedavo s občianskym odevom pri výkone činností
a) odboru inšpekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
b) colného laboratória,
c) na Kriminálnom úrade finančnej správy s výnimkou colníkov zabezpečujúcich ochranu strážených objektov a poriadku v nich.
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(2) V odôvodnených prípadoch, okrem činností uvedených v odseku 1, môže nadriadený povoliť výkon štátnej služby
v občianskom odeve na nevyhnutný čas.
(3) Ak colníkovi nebola pri prijatí do služobného pomeru vydaná služobná rovnošata, pri výkone služby je označený
reflexnou rukávovou páskou s nápisom „FINANČNÁ SPRÁVA“. na ľavej ruke.
Podrobnosti o zaraďovaní do záloh
(§ 38 ods. 7 zákona)
§ 11
Ak nie je v rozhodnutí o zaradení do zálohy ustanovené inak, zostáva colník zaradený do zálohy v personálnej
a materiálnej starostlivosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Kriminálneho úradu finančnej správy, alebo colného
úradu (ďalej len „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“), ktorý o zaradení do zálohy rozhodol.
§ 12
Zaradenie colníka do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa vykoná na základe návrhu bezprostredne
nadriadeného, ktorý obsahuje
a) dôvody jeho zaradenia do tejto zálohy s doložením potrebných dokladov preukazujúcich odôvodnenie návrhu,
b) dátum, odkedy má byť zaradený do zálohy.
§ 13
Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti
(§ 64 ods. 3 zákona)
Pri nariadení služobnej pohotovosti mimo miesta výkonu štátnej služby sa určí, že colník sa zdržiava v mieste svojho
trvalého bydliska alebo prechodného bydliska alebo inom mieste, ktoré oznámi svojmu nadriadenému tak, aby bol pripravený do
určenej doby plniť úlohy vyplývajúce z pohotovosti nariadenej podľa odseku 1.
§ 14 - zrušený k 1. 1. 2012
Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, riadení preventívnej
rehabilitácie a o rozsahu výkonu práce počas preventívnej rehabilitácie
(§ 137 ods. 10 zákona)
§ 15
(1) Preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku sa vykonáva spravidla hromadne v zariadeniach finančnej
správy.
(2) Preventívna rehabilitácia formou liečebno-preventívnej starostlivosti sa vykonáva spravidla v zdravotníckych
zariadeniach.
(3) Preventívna rehabilitácia formou výkonu práce sa vykonáva pri
a) svojpomocnej bytovej a účelovej výstavbe v rámci investičnej výstavby colnej správy, opravách a údržbe bytového fondu
alebo účelových a rekreačných zariadeniach finančnej správy alebo iných akciách určených orgánom štátnej správy v oblasti
colníctva,
b) individuálnej výstavbe alebo prestavbe bytu alebo rodinného domu, ktorý je v jeho vlastníctve alebo ku ktorému má iné právo
ho užívať, na základe právoplatného stavebného povolenia na túto výstavbu alebo prestavbu, alebo písomného oznámenia
stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác nemá námietky,
c) individuálnej prestavbe, oprave alebo úprave bytu alebo rodinného domu, ktorý je v jeho vlastníctve alebo ku ktorému má iné
právo ho užívať a ide o prípady, keď na túto prestavbu, opravu alebo úpravu nie je potrebné stavebné povolenie ani písomné
oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky.
(4) Na preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 3 možno colníka vyslať len na základe jeho žiadosti schválenej
nadriadeným, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie. Na túto formu rehabilitácie môžu byť vyslaní len colníci
uvedení v § 137 ods. 4 písm. a) zákona.
(5) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 3 písm. a) sa vykonáva počas 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
tak, že práce podľa odseku 3 písm. a) sa môžu vykonávať len v prvých piatich kalendárnych dňoch v rozsahu 30 až 40 hodín
a v ďalších deviatich kalendárnych dňoch sa colník venuje individuálnej činnosti smerujúcej k rozvoju jeho osobnosti.
§ 16
(1) Na preventívnu rehabilitáciu podľa § 137 ods. 3 písm. a) a c) zákona vysiela colníka nadriadený, ktorý je
oprávnený určiť nástup dovolenky.
(2) Na preventívnu rehabilitáciu podľa § 137 ods. 3 písm. b) zákona vysiela colníka nadriadený podľa odseku 1 na
základe odporúčania služobného posudkového lekára.
§ 17
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Činnosti zakázané všetkým colníčkam, tehotným colníčkam a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode
(§ 138 ods. 3 zákona)
Činnosti, ktoré sú zakázané podľa § 138 zákona colníčke, tehotnej colníčke a matke do konca deviateho mesiaca po
pôrode, sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 18 - zrušený k 1. 10. 2003
Podrobnosti o spôsobe výpočtu základu pre výpočet dávok výsluhového zabezpečenia
§ 18
Prechodné ustanovenie k úprave
účinnej od 1. júna 2004
Colnícky znak „Merkúr“ a znak colnej správy podľa úpravy účinnej od 1. júna 2004 možno používať najneskôr do 31.
decembra 2006.
§ 18a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2007
Košeľa s krátkymi rukávmi bez označenia znakom colnej správy a bunda podľa § 8 a 8a v znení účinnom do 31.
októbra 2007 môžu byť súčasťou služobnej rovnošaty do 31. decembra 2009. Tričko s krátkymi rukávmi bez označenia znakom
colnej správy, bunda bez označenia znakom colnej správy, kombinéza bez označenia znakom colnej správy a čiapka so šiltom
bez označenia čiapkovým odznakom so štátnym znakom Slovenskej republiky sa môžu nosiť do 31. decembra 2009.
§ 18b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2016
Nohavice, sukňa, letné nohavice, letná sukňa, bunda na prechodné obdobie z nepremokavého materiálu, letná čiapka, čierne
topánky, letné čierne topánky, kombinéza, tričko s dlhými rukávmi, čiapka so šiltom vzor 2007, vysoká obuv vzor 2007 podľa § 8
a 8a
v znení účinnom do 30. apríla 2016 môžu byť súčasťou služobnej rovnošaty do 31. decembra 2018.
§ 19
Účinnosť
1. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
(oznámenie č. 327/1998 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
2. Výnos z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76 (oznámenie č. 390/2003 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
3. Výnos z 18. mája 2004 č. 6999/2004-75 (oznámenie č. 328/2004 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
4. Výnos z 12. októbra 2005 č. 20696/2005-75 (oznámenie č. 476/2005 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
5. Výnos zo 17. októbra 2007 č. 7819/2007-75 (oznámenie č. 484/2007 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
6. Výnos zo 14. mája 2008 č. 12138/2008-75 (oznámenie č. 182/2008 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
7. Výnos z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75 (oznámenie č. 173/2009 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
8. Výnos zo 16. decembra 2011 č. MF/6028/2011-75 (oznámenie č. 504/2011 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
9. Opatrenie z 13. apríla 2016 č. MF/006899/2016-75 (oznámenie č. 162/2016 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
10. Opatrenie z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75 (oznámenie č. .../2018 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. marca 2018
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Príloha č. 1 k výnosu č. 15648/1998-64
Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty colníka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Sako
Nohavice
Vychádzkové nohavice
Bunda na prechodné obdobie
Zimná bunda
Zimná nepremokavá bunda
Pulóver
Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby
Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby
Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby
Náplecníky na sako
Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby
Hodnostné označenie na sako
Hodnostné označenie na pulóver
Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby
Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie
Hodnostné označenie na zimnú bundu
Hodnostné označenie na zimnú nepremokavú bundu
Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi
Hodnostné označenie na polokošeľu
Hodnostné označenie na bundu vzor 2007
Ponožky
Čiapka
Šál
Čierne kožené rukavice
Zimné ponožky
Viazanka
Čierne poltopánky
Čierne topánky nízke
Nohavice vzor 2007
Bunda vzor 2007
Tričko s krátkymi rukávmi
Polokošeľa
Čiapka so šiltom
Čierne topánky vysoké
Kožený čierny opasok
Príloha č. 2 k výnosu č. 15648/1998-64
Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty colníčky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sako
Nohavice
Vychádzkové nohavice alebo sukňa
Bunda na prechodné obdobie
Zimná bunda
Zimná nepremokavá bunda
Pulóver
Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby
Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby
Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby
Rovnošatová dámska vesta
Náplecníky na sako
Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby
Náplecníky na dámsku rovnošatovú vestu
Hodnostné označenie na sako
Hodnostné označenie na pulóver
Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby
Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby
Hodnostné označenie na rovnošatovú dámsku vestu
Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie
Hodnostné označenie na zimnú bundu
Hodnostné označenie na zimnú nepremokavú bundu
Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi
Hodnostné označenie na polokošeľu
Hodnostné označenie na bundu vzor 2007
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ponožky
Klobúčik
Šál
Čierne kožené rukavice
Zimné ponožky
Viazanka
Čierne topánky
Čierne topánky nízke
Nohavice vzor 2007
Bunda vzor 2007
Tričko s krátkymi rukávmi
Polokošeľa
Čiapka so šiltom
Čierne topánky vysoké
Kožený čierny opasok

Príloha č. 3 k výnosu č. 15648/1998-64

Hodnostné označenia

1

Názov hodnosti
strážmajster

Hodnostné označenie

2

nadstrážmajster

rozety striebornej farby

3

podpráporčík

rozeta striebornej farby
obruba striebornej farby

4

práporčík

rozety striebornej farby
obruba striebornej farby

5

nadpráporčík

rozety striebornej farby
obruba striebornej farby

6

podporučík

rozeta zlatej farby

7

poručík

rozety zlatej farby

8

nadporučík

rozety zlatej farby

7

Druh označení
rozety striebornej farby

9

kapitán

rozety zlatej farby

10

major

rozeta zlatej farby
obruba zlatej farby

11

podplukovník

rozety zlatej farby
obruba zlatej farby

12

plukovník

rozety zlatej farby,
obruba zlatej farby

13

generál

hviezdy zlatej farby
široká obruba zlatej farby
colnícky znak „Merkúr“ zlatej farby

Rozlišovací znak duchovného colníkov

Odznak v striebornej úprave a zlatej úprave

Colnícky znak „Merkúr“

8

Znak finančnej správy

9

.

Príloha č. 4 k výnosu č. 15648/1998-64 - zrušená k 1. 1. 2012

Príloha č. 5 k výnosu č. 15648/1998-64
Činnosti zakázané colníčke, tehotnej colníčke
a matke do konca deviateho mesiaca po pôrode
I. ČASŤ
Práce zakázané colníčkam
Colníčkam sú všeobecne zakázané všetky práce, ktoré sú im fyzicky neprimerané a práce, ktoré škodia ich
organizmu. Sú to najmä práce, pri ktorých je žena vystavená škodlivým vplyvom v takej miere, že je ohrozená ochoreniami
s trvale špecifickými následkami, ktoré ohrozujú jej materské poslanie.
Zakázané sú najmä tieto práce:
a) práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ženám mladším ako 45 rokov, kde pri danej technickej a prevádzkovej úrovni ochrany
nie je spoľahlivo zabezpečené, že dávky v brušnej oblasti neprevýšia za štvrťrok 1,3 rem,
b) práce s mimoriadne vysokým nebezpečenstvom škodlivých účinkov mechanického chvenia (vibrácie) prenášaného miestne
a celkove najmä v spojení s fyzickou námahou,
c) práce, pri ktorých je žena vystavená nepriaznivým účinkom ožiarenia elektromagnetickými vlnami v pásme vysokých
frekvencií a veľmi vysokých frekvencií, kde nie je zaručené dodržiavanie najvyšších prípustných hodnôt, podľa príslušných
hygienických predpisov,
d) práce, pri ktorých je žena trvale vystavená neprimeraným mikroklimatickým podmienkam, ktoré nadmerne zaťažujú jej
organizmus, najmä obehovú sústavu, a to predovšetkým v spojení s ťažkou fyzickou prácou,
e) práce s jedmi a látkami, ktoré škodia zdraviu, ktoré význačne znižujú generačnú schopnosť špecificky, prípadne aj iným
spôsobom v pracovnom prostredí, kde nemožno spoľahlivo zaručiť dodržiavanie hranice najvyšších prípustných koncentrácií
týchto látok podľa príslušných hygienických predpisov,
f) práce, pri ktorých je žena trvale vystavená nadmernej fyzickej námahe, pri ktorej je energetický výdaj viac ako 4,5 kcal/min.,
zdvíhanie bremien nad 15 kg a doprava bremien
1. nad 100 kg ručnej doprave na dvojkolesovom vozíku,
2. nad 115 kg ručnej doprave na štvorkolesovom vozíku.
II. ČASŤ
Práce zakázané tehotným colníčkam
a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode
Tehotným colníčkam sú odo dňa, kedy bola zistená tehotnosť a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode
zakázané, okrem prác uvedených v I. časti tejto prílohy, aj ďalšie práce, pri ktorých sú vystavené škodlivým vplyvom v takej
miere, že môžu ohroziť tehotnosť ženy alebo vývoj plodu, zdravie ženy v tehotnosti, pri pôrode a v čase do konca deviateho
mesiaca po pôrode, pričom takýmito prácami sú najmä:
a) práce spojené s expozíciou ionizujúceho žiarenia,
b) práce, pri ktorých je žena vystavená škodlivým účinkom mechanického chvenia (vibrácie), prenášaného miestne aj celkove,
c) práce v prostredí, kde hluk presahuje najvyššie hodnoty podľa hygienických predpisov,
d) práce, pri ktorých je žena vystavená nepriaznivým účinkom ožiarenia elektromagnetickými vlnami v pásme vysokých
frekvencií a veľmi vysokých frekvencií na všetkých pracoviskách,
e) práce v mikroklimatických podmienkach významne zaťažujúcich organizmus ženy v tehotnosti,
f) práce, pri ktorých je žena vystavená nebezpečenstvu nákazy alebo významnému pôsobeniu látok dráždivých a nadmerne
znečisťujúcich a práce v nadmerne prašnom alebo odpudzujúcom prostredí,
g) práce s jedmi a látkami, ktoré škodia zdraviu,
h) práce spojené s neprimeranou fyzickou námahou,
i) práce v nefyziologickej polohe alebo s nevhodnými spôsobmi pohybu, najmä činnosti spojené s tlakom na brucho a činnosti
trvale vykonávané postojačky bez možnosti zmeny polohy.
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