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Úvod 

(1) Účelom tohto nariadenia je ustanoviť postup pri činnosti, vystrojovaní a výcviku čestnej jednotky finančnej 
správy (ďalej len „čestná jednotka“). 

1. diel  Všeobecné ustanovenia 

(2) Čestná jednotka je útvar zabezpečujúci rôzne reprezentačné akcie vo finančnej správe, ktorým dodáva 
slávnostný vojenský charakter. Svojou činnosťou na celom území Slovenskej republiky reprezentuje 
finančnú správu. 

1. oddiel  Úlohy čestnej jednotky 

(3) K hlavným úlohám čestnej jednotky patrí najmä zabezpečenie 
a) protokolárnych aktivít, 



 
 

b) slávnostných a pietnych príležitostí, 
c) reprezentácie finančnej správy. 

(4) Protokolárne aktivity čestnej jednotky sú najmä počas vítania 
a) najvyšších štátnych a ústavných činiteľov pri ich návšteve organizačných útvarov finančnej správy,  
b) najvyšších predstaviteľov zahraničných colných a daňových správ. 

(5) Slávnostné aktivity čestnej jednotky sú najmä pri 
a) udeľovaní rezortných a štátnych vyznamenaní,  
b) vymenúvaní do funkcie prezidenta finančnej správy (ďalej len „prezident“), viceprezidenta finančnej 

správy, generálneho riaditeľa sekcie, riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy a riaditeľa colného 
úradu,  

c) povýšení colníka do hodnosti plukovník a do vyššej hodnosti, alebo pri mimoriadnom povýšení colníka, 
d) slávnostnom skladaní služobnej prísahy,  
e) ďalších aktoch politického, či náboženského charakteru.  

(6) Pietne akcie sú činnosti najmä pri  
a) pohrebe zosnulého colníka,  
b) kladení vencov,  
c) smútočných spomienkových zhromaždeniach. 

(7) Reprezentácia finančnej správy čestnou jednotkou môže byť zabezpečovaná aj vystúpeniami počas dní 
otvorených dverí, prezentáciami na výstavách, veľtrhoch, a pod. 

(8) V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta 
a obrany jeho sídla. 

2. oddiel   Personálne zloženie a činnosť čestnej jednotky 

(9) Službu a činnosti v čestnej jednotke dobrovoľne vykonávajú colníci v stálej štátnej službe popri svojej 
bežnej služobnej činnosti. Čestná jednotka sa skladá z veliteľa, zástupcu veliteľa a členov. Do funkcie 
veliteľa a zástupcu veliteľa menuje (resp. ich poveruje výkonom uvedenej funkcie) riaditeľ kancelárie 
prezidenta. 

(10) Veliteľ je colník, ktorý vykonáva štátnu službu spravidla na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky 
(ďalej len „FR SR“). 

(11) Všetky činnosti týkajúce sa čestnej jednotky zabezpečuje referát protokolu a podporných činností 
kancelárie prezidenta. Každú účasť čestnej jednotky na jednotlivých aktivitách schvaľuje riaditeľ kancelárie 
prezidenta. Čestnú jednotku zvoláva veliteľ alebo zástupca veliteľa 
a) na pokyn prezidenta alebo riaditeľa kancelárie prezidenta, 
b) v prípade usporiadania reprezentačnej akcie, 
c) v prípade zabezpečenia pocty zosnulému colníkovi, 
d) na zabezpečenie výcviku čestnej jednotky. 

2. diel Vybavenie a výcvik čestnej jednotky 

(12) Členovia čestnej jednotky na zabezpečenie svojej činnosti používajú osobitné vybavenie a zúčastňujú sa 
špeciálneho výcviku. Výstroj a výzbroj čestnej jednotky schvaľuje komisia určená prezidentom.  

(13) Výcvik vedie veliteľ spolu so zástupcom veliteľa podľa potrieb a požiadaviek na pripravenosť jej členov 
a prebieha podľa cvičebného poriadku, ktorý je vydávaný formou rozkazu prezidenta a je určený len 
pre čestnú jednotku.  

(14) Do čestnej jednotky sú prijímaní colníci na základe žiadosti, ktorú zašlú na kanceláriu prezidenta FR SR. 
V žiadosti uvedú svoje základné údaje, služobné zaradenie a ďalšie skutočnosti (napr. predchádzajúca 
služba v ozbrojených silách, a pod.). Kandidáti na členov prechádzajú výberovým konaním. 
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1. oddiel  Výstroj a výzbroj čestnej jednotky 

(15) Na účely plnenia úloh čestnej jednotky sú colníci vystrojení letnou,  zimnou a pracovnou služobnou 
rovnošatou, ktorú obdržia po úspešnom absolvovaní výcviku. 

(16) Rovnošata čestnej jednotky má charakter služobnej rovnošaty, ktorá je doplnená rozlišovacími znakmi 
a to: 
a) domovenka ČESTNÁ JEDNOTKA, 
b) opasok ukončený slávnostnou sponou, 
c) ozdobná šnúra zlatej farby s „Merkúrom“, 
d) kožené päťprstové biele rukavice, 
e) podbradník k čiapke, 
f) vysoká slávnostná obuv, 
g) zimný plášť, 
h) biely šál. 
Rovnošata s doplnkami je zobrazená v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

(17) Výstroj si príslušníci čestnej jednotky pravidelne obnovujú v súlade s platnými internými predpismi 
v oblasti vystrojovania, pričom ich nárok na výstrojné súčiastky je primerane zvýšený o súčasti, ktoré sú 
nad rámec bežnej rovnošaty podľa odseku 16 tohto nariadenia. 

(18) Hodnosti sú jednotné, člen čestnej jednotky má v čase výkonu služby v čestnej jednotke prepožičanú 
hodnosť kapitán, veliteľ a zástupca veliteľa hodnosť podplukovník. 

(19) Členovia čestnej jednotky sú pri zabezpečovaní úloh podľa potreby vyzbrojení palnými a chladnými 
zbraňami, a to 
a) expanznou puškou Mannlicher M95 (ďalej len „puška“) s bodákom, 
b) automatickou puškou CZ 58 P (ďalej len „automatická puška“) vybavenou podľa potreby cvičným 

nástavcom, bodákom a krátkym alebo dlhým zásobníkom, 
c) šabľou pre generálov a vyšších dôstojníkov finančnej správy M - 2011,  
d) colníckym mečíkom M - 2011 SR. 

(20) Puška a automatická puška sa nosia podľa potreby bez remeňa alebo na remeni. 
(21) K ďalšej výbave patrí prenosný aktívny reproduktor s bezdrôtovým mikrofónom na ozvučenie slávnostných 

a pietnych podujatí.  

2. oddiel  Výcvik čestnej jednotky 

(22) Čestná jednotka za účelom správneho a jednotného zabezpečovania určených činností, musí vykonávať 
pravidelný výcvik. Výcvik sa skladá najmä z  
a) poradovej prípravy, 
b) osobitnej streleckej prípravy, 
c) protokolárnej prípravy. 

(23) Poradová príprava pozostáva z nácviku  
a) nástupových a pochodových tvarov, 
b) poradového kroku, 
c) obratov na mieste a za pochodu, 
d) cvikov so zbraňou. 

(24) Osobitná strelecká príprava pozostáva z ostrých strelieb z automatickej pušky a služobnej pištole, výcviku 
ochrany prezidenta a nácviku nabíjania, vybíjania zbraní a streľby počas čestnej salvy. 

(25) Protokolárna príprava sa  skladá z nácviku 
a) vykonávania vojenskej pocty pri nástupoch v tvare, 
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b) činností pri slávnostných, pietnych a smútočných zhromaždeniach. 
(26) Výcvik čestnej jednotky prebieha podľa potreby, najmenej však trikrát ročne v trojdňových turnusoch. 

Pred každou akciou čestná jednotka vykoná nácvik činnosti podľa priestorových možností miesta, kde sa 
akcia uskutoční. 

(27) Zoznam členov čestnej jednotky, ktorí absolvovali výcvik, sa zverejňuje a aktualizuje formou interných 
predpisov. 

3. diel  Činnosť čestnej jednotky 

(28) Čestná jednotka zabezpečuje všetky úlohy vlastnými silami. Nadriadení1 sú povinní uvoľniť členov čestnej 
jednotky a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť (napr. zabezpečenie dopravy, ubytovania, a pod.), ak to 
závažne neohrozí plnenie služobných činností na nimi riadených organizačných útvaroch. 

(29) V prípade zabezpečenia pohrebu colníka, ak závažné okolnosti (napr. čerpanie dovolenky, 
práceneschopnosť, a pod.) nedovolia účasť členom čestnej jednotky v potrebnom počte, môže túto aktivitu 
zabezpečiť miestne príslušný colný úrad, Kriminálny úrad FS, FR SR, vlastnými prostriedkami a silami 
(napr. formou čestnej stráže2). Na tento účel môže veliteľ čestnej jednotky poskytnúť jedného alebo 
viacerých členov ako poradcov, ktorí zabezpečia výcvik colníkov a zároveň sa aktivity zúčastnia. Obdobne 
môže na zabezpečenie niektorých aktivít dočasne využiť colníkov z miestne príslušného colného úradu, 
KÚ FS, FR SR. V takom prípade sa z dôvodu jednotnosti môže zmeniť výstroj alebo výzbroj čestnej 
jednotky. 

1. oddiel   Zabezpečenie protokolárnych alebo slávnostných aktivít 

(30) Na zabezpečenie protokolárnych alebo slávnostných aktivít na základe písomnej žiadosti nadriadeného 
príslušného organizačného útvaru, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia, zvoláva veliteľ 
čestnú jednotku v minimálnom potrebnom počte najneskôr tri kalendárne dni pred ich uskutočnením. 

(31) Na zabezpečenie vítania osôb uvedených v odseku 4 tohto nariadenia čestná jednotka zaujme zomknutý 
tvar a predpísaným spôsobom im vzdá poctu. Poctu vzdáva v tvare, so zbraňou a so zástavou zboru 
colnej správy3, resp. zástavou Slovenskej republiky. Vyobrazenie a opis zástavy zboru colnej správy je 
v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

(32) O činnosti čestnej jednotky pri reprezentácii finančnej správy v zahraničí rozhoduje a jej účasť schvaľuje 
prezident. 

2. oddiel   Zabezpečenie pietnych aktivít 

(33) Čestná jednotka zabezpečuje preukazovanie pôct2 na FR SR, colných úradoch a Kriminálnom úrade 
finančnej správy, ak organizačný útvar pohreb zabezpečuje v celom rozsahu alebo sa na jeho 
zabezpečení podieľa, a to v prípade úmrtia colníka, na základe písomnej žiadosti pozostalých, ktorej vzor 
je uvedený v prílohe č. 4 tohto nariadenia. 

(34) Čestná jednotka zabezpečuje preukazovanie pôct  aj v prípade organizovania smútočného zhromaždenia, 
napr. za účelom spomienky na tragickú udalosť. 

(35) Pocty sa preukazujú 
a) colníkovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru a má pohreb na území Slovenskej republiky, 
b) colníkovi, ktorý zomrel po skončení služobného pomeru, ak bol poberateľom dôchodku z výsluhového 

zabezpečenia na území Slovenskej republiky, 

1 Rozkaz ministra financií Slovenskej republiky č. 1/2011 o rozsahu právomocí nadriadených vo veciach služobného pomeru 
colníkov v znení dodatkov. 

2  § 76 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

3  Zriadená zákonom č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a odovzdaná Ministrom financií SR 17.9.2009. 
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c) inej osobe, alebo osobám, ktoré zomreli, a ktoré významnou mierou prispeli k dobrému menu finančnej 
správy, pričom o miere zásluh a účasti čestnej jednotky rozhoduje prezident. 

(36) Pocty sa nepreukazujú colníkovi, ktorý zomrel v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok 
alebo psychotropných látok, pri spáchaní úmyselného trestného činu alebo sebapoškodením. 

(37) Zosnulým colníkom sa môžu preukázať tieto pocty: 
a) zahalenie rakvy s telesnými pozostatkami colníka do štátnej vlajky Slovenskej republiky (ďalej len 

„štátna vlajka“) počas pohrebného obradu, 
b) postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou počas trvania pohrebného obradu na tomto mieste, 
c) nesenie rakvy čestnou strážou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov 

zosnulého colníka, ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach a objekt cintorína to 
umožňuje, 

d) sprievod rakvy čestnou strážou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov 
zosnulého colníka, 

e) skončenie pohrebného obradu hymnou Slovenskej republiky (ďalej len „hymna“) so súčasným 
vzdaním pocty čestnou strážou,  

f) tromi salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky a odovzdaním spomienkových predmetov4 pozostalým. 
(38) Písomnú žiadosť na zabezpečenie účasti čestnej jednotky na pohrebe predkladá pozostalý zabezpečujúci 

pohreb alebo v rozhodujúcej miere podieľajúci sa na zabezpečení pohrebu (napr. manželka, manžel, 
rodič, dieťa, a pod.) na organizačný útvar finančnej správy, kde bol naposledy colník zaradený na výkon 
štátnej služby. V osobitných prípadoch predkladá písomnú žiadosť priamo organizačný útvar. 

(39) Po predložení žiadosti generálny riaditeľ sekcie FR SR, riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo 
riaditeľ príslušného colného úradu zhodnotí opodstatnenosť preukazovania pôct a po ich schválení zašle 
žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, minimálne dva kalendárne dni pred konaním pohrebu 
na pracovisko stálej služby FR SR (02 4342 6787). Službukonajúci ďalej zabezpečia okamžité doručenie 
žiadosti referátu protokolu a podporných činností kancelárie prezidenta.  

(40) V mene organizačného útvaru finančnej správy, ktorý zabezpečuje pohreb zosnulého colníka v celom 
rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou, koná jeho nadriadený alebo ním poverený 
colník alebo zamestnanec. 

(41) Náklady spojené s preukázaním pôct podľa odseku 35 tohto nariadenia hradia príslušné organizačné 
útvary. Poskytovanie príspevku na pohreb podľa zákona č. 328/2002 Z. z. toto nariadenie nerieši. 
Preukazovanie pôct 

(42) Pri preukazovaní pôct na zabezpečení pohrebu zosnulého colníka je čestná jednotka rozdelená na dva 
útvary, a to čestnú stráž a čestnú jednotku. 

(43) Čestnú stráž tvorí šesť colníkov a veliaci dôstojník. Členovia čestnej stráže majú na opasku mečík. Veliaci 
dôstojník má na opasku šabľu. 

(44) Členom čestnej stráže môže byť aj siedmy colník, a to samostatný strážny, stojaci vľavo z pohľadu 
smútočného zhromaždenia, ktorý drží na predlaktí ozdobnú podušku s vyznamenaniami zosnulého 
colníka tak, aby boli viditeľné pre smútočné zhromaždenie. 

(45) Čestnú jednotku tvorí šesť colníkov a veliaci dôstojník. Majú dlhú strelnú zbraň s nasadeným bodákom 
v polohe „K nohe zbraň“, na čestnú salvu používajú nábojky, ktorých má každý člen na vystrelenie salvy 
po tri kusy. Veliaci dôstojník, na povely ktorého strieľajú salvy, má šabľu. 

(46) V odôvodnených prípadoch môže byť čestná jednotka tvorená jednotne ustrojenými colníkmi 
organizačného útvaru, ktorý zabezpečuje pohreb. Na salvu sa použijú automatické pušky. 

(47) Ak to okolnosti smútočného aktu umožňujú, na smútočných obradoch je s čestnou jednotkou a čestnou 
strážou prítomná aj živá hudba. Pocta je preukázaná účasťou v sprievode rakvy z miesta poslednej 

4 Napríklad malá vlajka a pamätný list s označením hodnosti, ktorú mal zosnulý colník v čase úmrtia, odchodu do dôchodku 
alebo ktorá mu bola posmrtne udelená. 
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rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zosnulého a hraním hymny po skončení obradu. 
V prípade jej neprítomnosti zabezpečuje hranie reprodukovanej hymny z aktívneho reproduktora čestná 
jednotka. 
Postavenie čestnej stráže a zahalenie rakvy štátnou vlajkou 

(48) Pred začatím pohrebného obradu prichádza čestná stráž ku katafalku v zložení šesť členov čestnej stráže, 
prípadne aj strážny s poduškou s vyznamenaniami.  

(49) Zahalenie rakvy štátnou vlajkou vykonáva šesť členov čestnej stráže pred začatím smútočného obradu 
na mieste poslednej rozlúčky (napr. v krematóriu, dome smútku, a pod.). Po zahalení rakvy šestica 
strážnych spolu so  strážnym s vyznamenaniami držia stráž počas celého smútočného obradu. 
Skladanie štátnej vlajky 

(50) Skladanie štátnej vlajky čestnou strážou sa vykonáva po ukončení rozlúčkového obradu v dome smútku 
alebo v krematóriu pred spustením pohyblivého zariadenia. Po jej zložení sa čestná stráž otočí tvárou 
k smútiacemu zhromaždeniu. Veliaci prevezme štátnu vlajku a prípadne odovzdá pozostalým 
spomienkové predmety. 

(51) Ak sa vyskytne prípad, že miesto poslednej rozlúčky a miesto uloženia telesných pozostatkov zomrelého 
sú od seba podstatne vzdialené (napr. v inej obci, a pod.), preukázanie pôct sa uskutoční iba na jednom 
mieste, podľa požiadavky žiadateľa, ktorú uvedie v žiadosti. 
Nesenie a sprievod rakvy 

(52) Rakvu nesú šiesti členovia čestnej stráže z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných 
pozostatkov zosnulého colníka. Ak po dohode s pozostalými vykonávajú nesenie iní zúčastnení, alebo sa 
presun vykonáva iným spôsobom, členovia čestnej jednotky sprevádzajú rakvu v pôvodnom zoskupení 
po stranách rakvy. Pre nedostatok miesta môže byť čestná stráž pred rakvou v poradí strážny 
s vyznamenaniami, šiesti strážni a napokon rakva. 
Skončenie pohrebného obradu 

(53) Pri skončení rozlúčkového obradu po spustení rakvy do hrobu, resp. pri spustení rakvy technickým 
zariadením v krematóriu, hudba začne hrať hymnu, počas ktorej čestná stráž vzdáva poctu a čestná 
jednotka v dostatočnom odstupe od hrobu, resp. pri krematóriu na povel veliaceho dôstojníka vystrelí 
na poctu tri čestné salvy. 

(54) Členovia čestnej stráže vzdávajú poctu predpísaným spôsobom zdvihnutím pravej ruky k čiapke. Čestnú 
salvu vykonáva čestná jednotka jednotne na povely veliaceho dôstojníka, mieriac smerom hore pod uhlom 
45 stupňov.  

(55) Po skončení hymny zostávajú čestná stráž a čestná jednotka na svojich miestach. Následne na povely 
veliacich odchádzajú z miesta obradu. 

(56) Vzhľadom na to, že na každom mieste poslednej rozlúčky môžu byť špecifické podmienky, môže veliteľ 
alebo jeho zástupca upraviť postavenie čestnej jednotky aj čestnej stráže pri vzdávaní pôct podľa 
konkrétnej situácie. Náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 328/2002 Z. z., aj požiadavky pozostalých však 
musia byť dodržané. 

3. oddiel   Zabezpečenie reprezentácie finančnej správy 

(57) Reprezentácia finančnej správy čestnou jednotkou je zabezpečená podľa požiadavky prezidenta, riaditeľa 
kancelárie prezidenta, Kriminálneho úradu finančnej správy alebo colného úradu, ktorý požaduje jej účasť. 
Ide najmä o vystúpenie pozostávajúce zo slávnostného vzdávania pocty. Pri slávnostných príležitostiach 
je súčasťou čestnej jednotky aj vlajková čata pozostávajúca zo zástavníka a dvoch strážnych 
vyzbrojených automatickými puškami v polohe „Na prsia zbraň“ alebo šabľami. 

(58) Konkrétne požiadavky na vykonávané činnosti sú špecifikované v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe 
č. 2 tohto nariadenia.  
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4. oddiel   Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni, za štátnu službu 
v sobotu a v nedeľu a štátnu službu vo sviatok  

(59) Ak členovia čestnej jednotky vykonávajú štátnu službu nad základný čas služby v týždni, štátnu službu 
v sobotu a nedeľu alebo štátnu službu vo sviatok, patrí im za každú hodinu takejto služby príplatok podľa 
zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 
v znení neskorších predpisov a platnej smernice o platových náležitostiach colníkov. 

5. oddiel   Spoločné a záverečné ustanovenia 

(60) Podrobnú písomnú evidenciu všetkých členov čestnej jednotky vedie referát protokolu a podporných 
činností kancelárie prezidenta, v ktorej má uvedené najmä údaje o ich služobnom zaradení, kontakty 
a osobné miery. Zároveň vedie evidenciu reprezentačných akcií zabezpečovaných čestnou jednotkou. 
Veliteľ a zástupca veliteľa čestnej jednotky úzko spolupracujú s referátom protokolu a podporných činností 
kancelárie prezidenta a komisiou pre služobnú rovnošatu v súvislosti s vystrojovaním členov čestnej 
jednotky. 

(61) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2016. 
 
V Bratislave 25. novembra 2016 
 
 
 Ing. František Imrecze 

                prezident finančnej správy 
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Príloha č. 1 k nariadeniu č. 29/2016 
 

Rovnošata čestnej jednotky finančnej správy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Letná a zimná rovnošata člena čestnej jednotky pozostávajúca z prispôsobenej služobnej rovnošaty colníka 
doplnená o  

a) domovenku „ČESTNÁ JEDNOTKA“, 
b) opasok ukončený slávnostnou sponou, 
c) ozdobnú šnúru zlatej farby s „Merkúrom“, 
d) kožené päťprstové biele rukavice, 
e) podbradník k čiapke, 
f) vysokú slávnostnú obuv, 
g) zimný plášť, 
h) biely šál. 
 

Čestná jednotka používa na ľavom rukáve saka služobnej rovnošaty colníka a zimného plášťa znak finančnej 
správy (do 31.12.2016 znak colnej správy) na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 13. apríla 2016  
č. MF/006899/2016-75, účinné od 1. 5. 2015, uverejnený vo Finančnom spravodajcovi 2016, ako príspevok  
č. 13. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozdobné šnúry zlatej farby s „Merkúrom“, s detailom na domovenku „ČESTNÁ JEDNOTKA“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tkaný opasok ukončený slávnostnou sponou (prackou). Ornament zo zlatých nití je našitý na zelený filcový 
pás 
 
 

2 
 



 
podklad ktorý je pripevnený na koženom podklade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opasková pracka je z lisovaného pozláteného mosadzného plechu s liatym znakom uprostred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tkaný opasok – detail na posuvnú objímku ktorá slúži na uchytenie závesného remeňa šable pre generálov 
a vyšších dôstojníkov M-2011 (veliaci dôstojníci a vlajková čata), resp. dve posuvné objímky na závesník 
colníckeho mečíka M-2011 SR. 
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Príloha č. 2 k nariadeniu č. 29/2016 
 
 
 

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE  
PROTOKOLÁRNYCH / SLÁVNOSTNÝCH / PIETNYCH / REPREZENTAČNÝCH* AKTIVÍT 

     

Organizačný útvar  Dátum konania  Miesto konania aktivity 

   

Hodnosť, titul, meno a priezvisko podpis 
nadriadeného 

(napríklad RCÚ, riaditeľ odboru,..) 

 Kontaktná osoba za organizačný útvar (vrátane SMT) 

Údaje o rozsahu aktivít 
 

Žiadateľ vyplňuje žiadosť podľa požiadavky na vykonanie aktivity označením políčka znakom „x“ 
privítanie najvyšších štátnych a ústavných činiteľov  

privítanie najvyšších predstaviteľov zahraničnej colnej alebo daňovej správy  

udelenie vyznamenania  

vymenovanie do funkcie  

povýšenie  

slávnostné skladanie služobnej prísahy  

pietny akt  

iný akt politického, či náboženského charakteru  

reprezentácia finančnej správy  

 
Stručný popis aktivity, časový rozvrh a ďalšie požiadavky 

 

 

 

 
 

 
V  dňa  

    
Potvrdenie prijatia žiadosti na kancelárii prezidenta 

     

Hodnosť, titul, meno a priezvisko Dátum a čas prijatia Podpis 

 
Vyjadrenie riaditeľa kancelárie prezidenta 

 
S účasťou čestnej jednotky súhlasím* – nesúhlasím* 

 
 
* nehodiace sa prečiarknite 



Príloha č. 3 k nariadeniu č. 29/2016 
 

Zástava zboru colnej správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástava zboru colnej správy – lícna strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástava zboru colnej správy – rubová strana 



 

 

Pamätná stuha udelená Ministrom financií Slovenskej republiky Ing. Jánom Počiatkom dňa 17.9.2009  

 

Pamätná stuha udelená generálnou riaditeľkou Colného riaditeľstva SR gen. JUDr. Eleonórou Kročianovou  dňa 
17.9.2009 

Opis: 
Zástavu tvorí textília, strapce, žrď a kovanie. Zástava je zhotovená zo saténovej tkaniny zlatej farby, je 
podšitá podlepovým lisovaným materiálom (vlizelína). Líce zástavy tvorí štátny znak s dvoma lipovými 
vetvičkami umiestnenými pri jej bočných okrajoch. Na hornom okraji zástavy je v oblúku nápis „ZBOR 
COLNEJ SPRÁVY“, na dolnom okraji je v oblúku nápis „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Rub zástavy 
tvoria štyri rozety, umiestnené v rohoch zástavy, ktoré znázorňujú nezávislosť a nestrannosť činností 
vykonávaných colníkmi finančnej správy, ako aj ich zákonnú podporu pohybu kapitálu, tovaru a služieb 
na „všetky svetové strany“. Nápis „čestnosť, statočnosť, disciplinovanosť“ je umiestnený v oblúku 
na bočných stranách a vrchnej strane a vyobrazenie sv. Matúša ako patróna a ochrancu colníkov je 
umiestnené v strede priestoru medzi nápisom pri spodnom okraji zástavy.  
Všetky nápisy a obrazce líca a rubu zástavy sú vyšité niťou. Lipové vetvičky a hviezdičky sú vyšité niťou 
farby medi, nápisy na líci a rube zástavy sú vyšité modrou niťou. Strapce sú po troch stranách všité 
medzi listy zástavy. Sú vyhotovené z hodvábu vo farbe medi. Okraje zástavy sú na líci a na rube 
obrúbené lemom farby medi. Žrď je zhotovená z orechového dreva. Je zložená z dvoch častí, ktoré sa 
spájajú skrutkami a kovaním. Kovanie je vyhotovené z mosadze a tvorí ho hrot so skrutkovým 
zapustením, päta korunky, základňa korunky, skrutky a objímka, ktoré spájajú obidve časti žrde 
do jedného celku a päta žrde. 
 

Rozmery zástavy a jej jednotlivých častí 
 
Zástava má tieto základné rozmery: 

a) šírka 100 cm,  
b) dĺžka 120 cm, 
c) šírka lemu 2,5 cm, 
d) šírka lemu na upnutie 4 cm, 
e) dĺžka strapcov 7,5 cm, hrúbka strapcov 0,5 cm, 
f) dĺžka žrde bez korunky 220 cm, 
g) výška korunky 35 cm (hrot so skrutkovým zapustením), 
h) priemer žrde 4 cm, 
i) päta korunky 7,5 cm, 
j) základňa korunky 7,5 cm, 
k) objímka 16 cm,  
l) päta žrde 5 cm. 
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Rozmery štátneho znaku a jeho umiestnenia 
 
 Líce zástavy tvorí rozvinutý štátny znak do plochy zástavy. Vodorovná základňa znaku je 18 cm 
od spodného okraja zástavy. Základňa znaku je vzdialená 30 cm od ľavého aj od pravého okraja 
zástavy. Výška stredného vŕšku je 20 cm, výška dvoch postranných vŕškov je 15 cm od základne. Výška 
konkávne sa rozširujúceho dvojkríža je 46 cm. Dĺžka spodného ramena je 43 cm, dĺžka vrchného 
ramena je 31 cm. Šírka dvojkríža v najužšom mieste je 5 cm. Hlavné rameno sa delí smerom 
od stredného vŕšku v pomere 12 : 5 : 10 : 5 : 14 cm. Vzdialenosť hornej základne znakov od horného 
okraja zástavy je 16 cm.   
 
Súčasťou zástavy sú pamätné, resp. smútočné stuhy. 
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Príloha č. 4 k nariadeniu č. 29/2016 
 
 

ŽIADOSŤ O PREUKÁZANIE POCTY NA POHREBE  
 

Osobné údaje zosnulého 
 

     

Meno a priezvisko  Dátum narodenia  Dátum úmrtia 
 

Osobné údaje žiadateľa (pozostalého) 
 

    

Meno a priezvisko  Vzťah k zomretému  

     

Ulica a číslo domu  PSČ   Obec 
 

Dátum a miesto konania pohrebu 
 

Dátum  krematórium/cintorín* v  

 
Údaje o rozsahu preukázania pôct 

 

Žiadateľ vyplní príslušné políčka znakom „x“ 
1. Zahalenie rakvy do štátnej vlajky  
2. Postavenie čestnej stráže ku katafalku  
3. Postavenie strážneho s poduškou s vyznamenaniami  
4. Nesenie rakvy čestnou strážou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia  
5. Sprievod rakvy čestnou strážou z miesta poslednej rozlúčky  
6. Skončenie pohrebného obradu hymnou  
7. Salvy čestnej jednotky  
V  dňa    

     Podpis žiadateľa (pozostalého) 
Vyjadrenie nadriadeného (RCÚ, RO) organizačného útvaru 

 

 
  súhlasím/nesúhlasím*   

Hodnosť, titul, meno a priezvisko  Podpis 
 

Potvrdenie prijatia žiadosti na kancelárii prezidenta 
 

     

Hodnosť, titul, meno a priezvisko Dátum a čas prijatia Podpis 
 

Vyjadrenie riaditeľa kancelárie prezidenta 
 

S účasťou čestnej jednotky súhlasím* – nesúhlasím* 
 
* nehodiace sa prečiarknite 
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