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OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa
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 v znení neskorších predpisov

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod
číslom 43/2018Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 a § 38 ods. 7 zákona č. 200/1998
Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov ustanovuje:

Čl. I

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.) v znení výnosu z 12.
septembra 2003 č. 7274/2003-76 (oznámenie č. 390/2003 Z. z.), výnosu z 18. mája 2004
č. 6999/2004-75 (oznámenie č. 328/2004 Z. z.), výnosu z 12. októbra 2005 č. 20696/2005-75
(oznámenie č. 476/2005 Z. z.), výnosu zo 17. októbra 2007 č. 7819/2007-75 (oznámenie
č. 484/2007 Z. z.), výnosu zo 14. mája 2008 č. 12138/2008-75 (oznámenie č. 182/2008 Z. z.),
výnosu z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75 (oznámenie č. 173/2009 Z. z.), výnosu zo 16.
decembra 2011 č. MF/6028/2011-75 (oznámenie č. 504/2011 Z. z.) a opatrenia z 13. apríla 2016
č. MF/006899/2016-75 (oznámenie č. 162/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
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1. V § 8 odsek 12 znie:  

„(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.“.  

 

2. V § 8 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie: 

„(14) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate nosí duchovný colníkov na služobnej 

rovnošate namiesto hodnostného označenia rozlišovací znak duchovného colníkov.“. 

 

 Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15. 

 

3. V § 8 odsek 15 znie:  

„(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.“.  

 

4.  V § 8a odsek 1 znie: 

„(1) Hodnostné označenia colníka alebo rozlišovací znak duchovného colníkov sú umiestnené 

na podložke a náplecníkoch.“. 

 

5. V § 8a odsek 18 znie:  

„(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.“. 

 

  6. V § 11 sa vypúšťajú slová „Kompetenčného centra finančných operácií“.  

 

7. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:   

 

„Príloha č. 3 

k výnosu č. 15648/1998-64 

 

Hodnostné označenia 

 

 Hodnosť Hodnostné označenie Druh označení 

1 strážmajster 

 

rozety striebornej farby 

2 nadstrážmajster 

 

rozety striebornej farby 

3 podpráporčík 

 

rozeta striebornej farby 

obruba striebornej farby 
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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 

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 
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Odznak v striebornej úprave a zlatej úprave  

 

                           
 

Colnícky znak „Merkúr“ 

 
 

 

 

 

 

Znak finančnej správy 

 

   “.    
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Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Peter Kažimír v. r.
 minister financií Slovenskej republiky
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