
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

  
 INTERNÝ RIADIACI AKT č. 43/2016 
  

Vec: Nariadenie prezidenta finančnej správy - skratky hodností colníkov 
vo finančnej správe 

  
 Vypracoval: Kancelária prezidenta, oddelenie organizačné 

 

  Účinné od – do: 1. januára 2017 
  Stupeň utajenia: Nie je predmetom utajovaných skutočností 
  Sprístupnenie verejnosti: Áno 

Zrušenie iného IRA: Rozkaz GR CR SR č. 53/2008 
  Určený: Všetkým colníkom  
  Obsah:  

(1) Účelom tohto nariadenia je v súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov 
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podpisovým poriadkom 
finančnej správy, určiť skratky hodností colníkov vo finančnej správe a zároveň upraviť náležitosti týkajúce sa 
používania podpisovej doložky skratky hodností colníkov vo finančnej správe. 

(2) Skratky hodností vo finančnej správe u r č u j e m nasledovne: 
a) strážmajster   stržm. 
b) nadstrážmajster  nstržm. 
c) podpráporčík   pprap. 
d) práporčík   prap. 
e) nadpráporčík   nprap. 
f) podporučík   ppor. 
g) poručík   por. 
h) nadporučík   npor. 
i) kapitán   kpt. 
j) major    mjr. 
k) podplukovník   pplk. 
l) plukovník   plk. 
m) generál   gen. 

(3) Skratky hodností colníkov vo finančnej správe uvedené v odseku 2 tohto rozkazu n a r i a ď u j e m používať 
na všetkých úradných písomnostiach vo finančnej správe, kde má byť uvedená hodnosť colníka. 

(4) Zároveň na základe vyššie uvedeného n a r i a ď u j e m všetkým colníkom, aby na úradných písomnostiach 
vo finančnej správe pred svojim podpisom uvádzali podpisovú doložku skratky hodnosti, do ktorej sú ustanovení 
(resp. ktorá im je prepožičaná), napísanú vlastnou rukou. 

(5) Colník, ktorého služobný pomer sa skončil, môže v odôvodnených prípadoch (publikačná činnosť, účasť 
na výstavách a konferenciách a pod.) používať skratku hodnosti, do ktorej bol povýšený v deň ukončenia 
služobného pomeru s uvedením „vo výslužbe“ alebo v skratke „v. v.“ Skratka sa uvádza hneď za hodnosť 
pred titul, meno a priezvisko (napr. pplk. v. v. Ing. Ján Novák). V prípade, ak colník ukončil služobný pomer 
pred 1.6.2008, používa hodnosť, do ktorej bol naposledy povýšený (hodnosť sa neprevádza na hodnosť 
po 1.6.2008). 
 

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 
 
Bratislava, 29.12.2016  
   Ing. František Imrecze 
     prezident finančnej správy 
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