
 

 
Úvod 

 
(1) Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti o oceňovaní príslušníkov finančnej správy (ďalej 

len “príslušník“) v zmysle zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a zamestnancov finančnej správy (ďalej len „zamestnanec“) v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme, za účelom morálneho ocenenia náročnej služby, ich obetavých činov 
pri záchrane života, ochrane zdravia, životného prostredia, majetku, mimoriadneho prejavu odvahy, 
statočnosti a úsilia vo výkone štátnej služby, zásluh o budovanie a rozvoj finančnej správy a dlhoročnej 
príkladnej služby a reprezentácie. Súčasne sa smernicou ustanovujú kritériá na navrhovanie, udeľovanie 
zverejňovanie, nosenie, evidovanie a odnímanie vyznamenaní finančnej správy. 

 
(2) Druhy ocenení: 

a) Vyznamenanie „Za vzornú službu“ 
b) Medaila „Za vernosť“ 
c) Plaketa prezidenta finančnej správy 
d) Pamätný list 

 
1. oddiel  Vyznamenanie „Za vzornú službu“ 

(3) Vyznamenanie „Za vzornú službu“ (ďalej len „vyznamenanie“) je zriadené Rozkazom ministra financií 
Slovenskej republiky č. 1/2015 Zriadenie vyznamenania finančnej správy „Za vzornú službu“. Udeľuje 
sa za účelom mimoriadneho ocenenia obetavých činov pri záchrane života, ochrane zdravia, životného 
prostredia a majetku, mimoriadnych zásluh o budovanie a rozvoj finančnej správy, dlhoročnej a príkladnej 
služby (práce), ocenenia vzornej reprezentácie finančnej správy a propagácie finančnej správy. 
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(4) Vyznamenanie je možné udeliť príslušníkom a zamestnancom, ktorých služobným úradom 

(zamestnávateľom) je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. 
 

(5) Vyznamenanie pozostáva z medaily a stužky, má dva stupne, z ktorých vyšší je I. stupeň. Pre udelenie 
vyššieho stupňa vyznamenania sa nevyžaduje predchádzajúce udelenie vyznamenania nižšieho stupňa. 
Stupne vyznamenania sa odlišujú použitím kovu takto: 

 
a)  I.   stupeň – Zlatá medaila „Za vzornú službu“,  

b)  II.  stupeň – Strieborná medaila „Za vzornú službu“. 

(6) Za nové skutky alebo konanie sa môže udeliť vyznamenanie opakovane. 
 

(7) Vyznamenanie sa môže udeliť, okrem osôb uvedených v odseku 4, aj príslušníkom a zamestnancom 
finančnej správy, ktorí skončili služobný alebo pracovný pomer, za dlhoročnú príkladnú službu (prácu).  
Vyznamenanie sa ďalej môže udeliť príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených 
bezpečnostných zborov, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, 
predstaviteľom štátnych orgánov a organizácií Slovenskej republiky, predstaviteľom cudzích 
bezpečnostných a partnerských zložiek, ako aj iným občanom Slovenskej republiky, prípadne právnickým 
osobám alebo cudzincom, za rozvoj a upevňovanie vzájomných vzťahov, spolupráce, významnej pomoci 
a súčinnosti pri plnení úloh finančnej správy, za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj finančnej správy, 
za poskytnutú organizačnú, odbornú a materiálnu pomoc, alebo podľa rozhodnutia prezidenta finančnej 
správy. 

 

2. oddiel  Medaila „Za vernosť“ 

(8) Medaila „Za vernosť“ (ďalej len „medaila“) sa udeľuje v troch stupňoch: 

a) zlatá medaila v prvom stupni, 
b) strieborná medaila v druhom stupni, 
c) bronzová medaila v treťom stupni. 

 

(9) Medailu 1. stupňa možno udeliť príslušníkovi alebo zamestnancovi za kvalitnú, aktívnu a obetavú prácu 
pre finančnú správu, ktorá nepretržite trvala najmenej po dobu 20 rokov.  
 

(10) Medailu 2. stupňa možno udeliť príslušníkovi alebo zamestnancovi  za kvalitnú, aktívnu a obetavú prácu 
pre finančnú správu, ktorá nepretržite trvala najmenej po dobu 15 rokov. 
 

(11) Medailu 3. stupňa možno udeliť príslušníkovi alebo zamestnancovi za kvalitnú, aktívnu a obetavú prácu 
pre finančnú správu, ktorá nepretržite trvala najmenej po dobu 10 rokov. 

 

(12) Medailu je možné udeliť príslušníkom a zamestnancom pred významným výročím finančnej správy, 

pred odchodom príslušníka a zamestnanca do starobného dôchodku, pred odchodom príslušníka 

do výsluhového dôchodku, pri významnom životnom jubileu príslušníka alebo zamestnanca, alebo 

in memoriam. 

 

3. oddiel  Plaketa prezidenta finančnej správy, Pamätný list 
 

(13) Plaketa prezidenta finančnej správy (ďalej len „plaketa“) sa udeľuje za účelom ocenenia za zásluhy 

na spolupráci, budovaní a rozvoji finančnej správy fyzickým alebo právnickým osobám, súčasným 

príslušníkom a príslušníkom, ktorých služobný pomer sa skončil a zamestnancom Finančného riaditeľstva 

Slovenskej republiky, ako aj kolektívom organizačných útvarov na Finančnom riaditeľstve Slovenskej 

republiky, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (napríklad oddeleniu, 
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odboru a pod.), prípadne iným inštitúciám a iným fyzickým osobám. Plaketa môže byť udelená aj cudzincovi 

alebo štátnemu orgánu iného štátu. 

 

(14) Pri významných dňoch a jubilejných výročiach finančnej správy môže prezident alebo ním poverený 
nadriadený úradu udeliť pamätný list. Pamätný list sa spravidla odovzdáva pri služobných zhromaždeniach 
k významnému dňu alebo k jubilejnému výročiu vo finančnej správe.  

 
4. oddiel  Navrhovanie na udelenie ocenenia 

(15) Návrh na udelenie vyznamenania, medaily a plakety (ďalej len „ocenenie“) uvedený v prílohe č. 1 tejto 
smernice spracúva spravidla bezprostredne nadriadený zamestnanca finančnej správy, a zasiela 
ho kancelárii prezidenta, ktorá ho predloží na schválenie prezidentovi finančnej správy.  

 
(16) Návrh na udelenie ocenenia inému občanovi Slovenskej republiky, cudzincovi alebo právnickej osobe, resp. 

inej osobe uvedenej v odseku 7 a 13 spracúva spravidla ten organizačný útvar, ktorý je spôsobilý 
kvalifikovane odôvodniť hľadiská pre jeho udelenie. 

 
(17) V návrhu na udelenie ocenenia sa uvádza: 

a) presný názov, navrhovaný druh a stupeň ocenenia, 

b) údaje navrhovaného kandidáta na udelenie ocenenia (hodnosť, titul, meno, priezvisko, a osobné číslo), 

súčasné zaradenie a funkcia, 

c) podrobné odôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia  s uvedením, či navrhovaný  kandidát na udelenie 

ocenenia spĺňa podmienku uvedenú v odseku 20 tejto smernice, 

d) dĺžka trvania služobného pomeru alebo pracovného pomeru v pôsobnosti Finančného riaditeľstva SR, 

resp. jeho právnych predchodcov, 

e) doposiaľ udelené ocenenia (napr. podľa Rozkazu ministerky financií SR 

č. 3/2000 z 25. januára 2000 o zriadení vyznamenaní v colnej správe, Rozkazu ministra financií 

Slovenskej republiky   č. 4/2011 „Zriadenie vyznamenaní colníkov“ z 22. decembra 2011  a Rozkazu 

ministra financií Slovenskej republiky č. 2/2014 zo dňa 9. septembra 2014 a pod.), vyhodnotenie 

služobnej, pracovnej, prípadne inej činnosti. 

(18) Pri predkladaní návrhu na udelenie ocenenia inému občanovi Slovenskej republiky, cudzincovi  
a právnickej osobe, resp. inej osobe uvedenej v odseku 7 a 13 sa ustanovenie odseku 18 tejto smernice 
použije primerane.  

 
(19) Ocenenie nebude udelené príslušníkovi a zamestnancovi finančnej správy alebo osobe, ktorej bolo uložené 

disciplinárne opatrenie, písomné upozornenie na porušenie služobnej (pracovnej) disciplíny alebo bola  
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ak nedošlo k ich zahladeniu, ani nesmie voči nej byť vedené 
žiadne disciplinárne alebo trestné konanie; to neplatí v prípade návrhu na udelenie ocenenia za účelom 
mimoriadneho ocenenia obetavých činov (záchrana ľudského života, materiálnych hodnôt veľkého rozsahu 
a pod.). 

 
(20) V prípade potreby môže byť navrhovateľ požiadaný kanceláriou prezidenta o doplnenie podkladov k žiadosti 

(napr. ohľadom doplnenia odôvodnenia a pod.). 
 
(21) Ocenenie sa udeľuje rozhodnutím prezidenta finančnej správy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto 

smernice. Rozhodnutie sa vyhotovuje dvojmo. Jeden výtlačok sa odovzdá ocenenému a druhý sa v prípade 
zamestnanca, resp. príslušníka založí do osobného spisu a v prípade inej osoby sa uloží na oddelení 
organizačnom kancelárie prezidenta. V prípade udelenia plakety pracovnému kolektívu bude jeden 
exemplár odovzdaný príslušnému vedúcemu zamestnancovi takého kolektívu a druhý exemplár sa uloží 
na oddelení organizačnom kancelárie prezidenta.  

 
(22) Prezident finančnej správy môže zriadiť na posúdenie návrhov komisiu. Vybraných navrhovateľov 

na udelenie ocenenia môže komisia predvolať za účelom obhájenia svojho návrhu. Komisia môže 
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s prihliadnutím na ostatné návrhy a iné okolnosti navrhnúť prezidentovi finančnej správy zmenu 
navrhovaného stupňa vyznamenania. Závery komisie majú odporúčací charakter. 

 
(23) Informovanie navrhovateľa na udelenie ocenenia v prípade jeho neudelenia nie je povinné. 
 
(24) Opis a vyobrazenie ocenenia – plakety  upravuje príloha č. 3 tejto smernice. Ku každému oceneniu prináleží 

certifikát, ktorého originál je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Certifikát obsahuje podrobné technické údaje. 
Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 4 tejto smernice. 

 
(25) Obstarávanie ocenení podľa odseku 2 vykonáva kancelária prezidenta finančnej správy. 
 
(26) Za stratené, zničené, odcudzené, resp. znehodnotené ocenenie nie je možné poskytnúť náhradu. 

 

5. oddiel  Udeľovanie a zverejňovanie ocenení 

(27) Ocenenia sa udeľujú rozhodnutím prezidenta finančnej správy. Udelenie ocenenia právnickej osobe, resp. 
predstaviteľom iných zložiek (v rámci SR, ako aj zahraničných) sa oznamuje osobným listom prezidenta 
finančnej správy. 

 
(28) Ocenenie sa odovzdáva pri slávnostných príležitostiach. 
 
(29) Odovzdaním ocenenia môže prezident finančnej správy mimoriadne poveriť inú osobu. 
 
(30) Pri odovzdávaní ocenenia dostane vyznamenaný aj rozhodnutie o jeho udelení spolu 

s certifikátom.  
 
(31) Vyznamenaný môže v mimoriadnej situácii poveriť inú osobu prevzatím ocenenia. V prípade, 

že vyznamenaný odmietne prevziať z akéhokoľvek dôvodu ocenenie (aj v náhradnom termíne), považuje 
sa za neudelené.  

 
(32) Udelenie ocenenia sa oznamuje bezprostredne nadriadenému, resp. navrhovateľovi. Informácia o udelení 

ocenenia sa oznamuje aj prostredníctvom časopisu finančnej správy, na internetových, resp. intranetových 
stránkach finančnej správy a pod. 

 
(33) Ak sa udeľuje ocenenie „in memoriam“, dostane ho spolu s rozhodnutím o jeho udelení pozostalý 

manžel/manželka. Ak niet pozostalého manžela/manželky (resp. sa ho nepodarí dohľadať), dostane 
ho najbližší príbuzný vyznamenaného. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva; pri rovnakom 
stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba. 

 
(34) Ak sa podľa odseku 33 tejto smernice nepodarí dohľadať pozostalého príbuzného, vystaví sa ocenenie 

dočasne spolu s rozhodnutím v Múzeu colníctva a finančnej správy do doby, kedy sa príslušnú osobu 
podarí dohľadať. 

 

6. oddiel  Nosenie vyznamenaní, medailí 

(35) Vyznamenanie a medailu je oprávnený nosiť len ten, komu boli udelené. 
 

(36) Vyznamenanie a medaila v pôvodnej podobe („in natura“) sa nosí na ľavej strane služobnej rovnošaty 
alebo občianskeho odevu alebo smokingu, a to len pri slávnostných príležitostiach, štátnych sviatkoch 
a pamätných dňoch Slovenskej republiky, pri slávnostnom odovzdávaní ďalšieho vyznamenania 
a pri ďalších významných dňoch, ak sa jeho nosenie vyžaduje, resp. ak nie je nariadené inak. 

 
(37) Pri iných príležitostiach, ako je uvedené v odseku 36 tejto smernice, sa nosí stužka vyznamenania alebo 

medaily. Stužka sa nosí na ľavej strane služobnej rovnošaty alebo občianskeho odevu.   
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7. oddiel  Odnímanie ocenení 

(38) Ak sa stane ocenený z morálnych alebo iných závažných dôvodov nehodným nosiť udelené ocenenie, 
alebo ak vyjdú najavo skutočnosti preukazujúce, že mu bolo ocenenie udelené nezaslúžene, zašle ten 
organizačný útvar, ktorý sa o tejto skutočnosti dozvedel, návrh na odňatie ocenenia kancelárii prezidenta, 
ktorá ho predloží na schválenie prezidentovi finančnej správy. 

 
(39) Za závažný dôvod podľa odseku 38 sa považuje aj pokus o predaj alebo samotný predaj, resp. darovanie 

ocenenia (okrem darovania Múzeu colníctva a finančnej správy, resp. podobnej ustanovizni 
bez evidentného finančného alebo materiálneho prospechu). 

 
(40) Kancelária prezidenta pred predložením návrhu na odňatie ocenenia na schválenie podľa odseku 38 tejto 

smernice zabezpečí jeho dôsledné prešetrenie. 
 

(41) Udelené ocenenie sa vyznamenanému odníme aj v prípade, ak mu bol súdom uložený trest straty čestných 
titulov a vyznamenaní. 

 
(42) Odňatie ocenenia sa oznamuje vhodným spôsobom (intranetová stránka a pod.). 
 
(43) Ocenenie, ktoré bolo odňaté, vyznamenaný vráti spolu s dokladom o jeho udelení kancelárii prezidenta, 

ktorá rozhodne o jeho ďalšom využití. 
 

8. oddiel  Evidovanie ocenení 

(44) Agendu týkajúcu sa udeľovania, odovzdávania a odnímania ocenení udelených prezidentom finančnej 
správy vedie kancelária prezidenta, oddelenie organizačné.  

 

9. oddiel  Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(45) Zrušujú sa: 

a) Rozhodnutie prezidenta finančnej správy č. 79/2015 o vyznamenaniach finančnej správy „Za vzornú 

službu“, 

b) Rozhodnutie prezidenta finančnej správy č. 110/2015 o zriadení „Plakety prezidenta finančnej 

správy“, 

c) Rozkaz prezidenta finančnej správy č. 42/2018 o udeľovaní vyznamenania - medaily „Za vernosť“.  

(46) Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2019. 
 
 

 
Bratislava 26. júna 2019 
 
  

Ing. Lenka Wittenbergerová 
prezidentka finančnej správy 

 
 
 

 


