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Poučenie pre žiadateľa 

Výsluhový príspevok 
Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakova o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon.“)  
 
Výsluhový príspevok patrí colníkovi, ktorého služobný pomer skončil  
1. uvoľnením, 
2. prepustením, 
2. uplynutím dočasnej štátnej služby. 
 
Colník, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončil po 30. apríli 2013 má odo dňa 
nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru nárok na výsluhový príspevok, ak jeho služobný pomer trval 
nepretržite 
  5  skončených rokov pred 1. májom 2013, 
  6  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru, 
  7  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru, 
  8  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru, 
  9  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru,  
 10 skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru.  
    (ďalej len „podmienky“) 

Výsluhový príspevok patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru colníkovi, ktorý splnil 
podmienky po dobu 
 
a) jedného roka, ak ich služobný pomer trval  
10 – 16  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,  
 9 – 15  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,  
 8 – 14  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,  
 7 – 13  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,  
 6 – 12  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,  
 5 – 11  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,  
 menej ako 12 skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,  
 menej ako 11  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,  
 menej ako 10 skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,  
 
b) dvoch rokov, ak ich služobný pomer trval 
 17 – 21  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok ,  
 16 – 20  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,  
 15 – 19  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,  
 14 – 18  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,  
 13 – 17  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,  
 12 – 17  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,  
 12 – 17  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,  
 11 – 16  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,  
 10 – 15  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,  
 10 – 14  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,  
 menej ako 15 skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,  
 menej ako 13 skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,  
 
c) troch rokov, ak ich služobný pomer trval 
 22 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,  
 21 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,  
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 20 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,  
 19 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,  
 18 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,  
 18 – 24  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,  
 18 – 23  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,  
 17 – 22  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,  
 16 – 21  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,  
 15 – 20  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,  
 15 – 19  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,  
 13 – 18  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,  
 13 – 17  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dvanásť skončených rokov,  
 menej ako 17  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 trinásť skončených rokov,  
 menej ako 16  skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štrnásť skončených rokov. 
 
výška výsluhového príspevku: 
za každý skončený rok trvania služobného pomeru pred 1.májom 2013 je:   2% základu (§60) 
za každý skončený rok trvania služobného pomeru po 30.apríli 2013 je:   1% základu (§60) 
najviac do výšky:                     28%   základu (§60) 
 
Colníkovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013   
a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý 
do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový 
príspevok mu vznikne pri skončení novovzniknutého služobného pomeru; na nárok na výsluhový príspevok          
a jeho výšku sa započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru. 
 

Výsluhový príspevok sa znižuje o jednu polovicu colníkovi, ktorého služobný pomer sa skončil 
prepustením z dôvodu 

a) porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie                 
v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, 

b) právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia 
slobody. 
 

Nárok na priznaný výsluhový príspevok a jeho výplatu zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia 
colníka do služobného pomeru. 

 

Výsluhový dôchodok 
 

Colník, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový 
dôchodok, ak jeho služobný pomer trval  

 najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013, 
 najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov, 
 najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov, 
 najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov, 
 najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,  
 najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov, 
 najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov, 
 najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov, 
 najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov, 
 najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov, 
 najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov. 
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Colníkovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný 
dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil 

a) stratou hodnosti,  
b) prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za 

zločin. 
 
Pri výpočte výsluhového dôchodku colníka, ktorého služobný pomer skončil stratou hodnosti alebo prepustením 
z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin, sa výsluhový 
dôchodok vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 zákona ku dňu skončenia služobného pomeru a zvýši sa 
odo dňa skončenia služobného pomeru do dňa vzniku nároku na tento dôchodok. 
 
 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013 je 

za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu, 

za 16. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % 
základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                 
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do               
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje        
o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 
 

 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov je 

za 16 rokov trvania služobného pomeru 32 % základu, 

za 17. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % 
základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do               
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 
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Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov je 

za 17 rokov trvania služobného pomeru 34 % základu, 

za 18. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % 
základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do               
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 

 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov je 

za 18 rokov trvania služobného pomeru 36 % základu, 

za 19. skončený rok trvania služobného pomeru a za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera 
výsluhového dôchodku zvyšuje po 2 % základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 

 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov je 

za 19 rokov trvania služobného pomeru 38 % základu, 

za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 
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Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov je 

za 20 rokov trvania služobného pomeru 40 % základu, 

za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 

 
Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov je 

za 21 rokov trvania služobného pomeru 43 % základu, 

za 22. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu 

najviac do 65 % základu. 

 
 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov je 

za 22 rokov trvania služobného pomeru 46 % základu, 

za 23. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % 
základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 
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Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov je 

za 23 rokov trvania služobného pomeru 49 % základu, 

za 24. skončený rok trvania služobného pomeru a za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera 
výsluhového dôchodku zvyšuje po 3 % základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 

 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov je 

za 24 rokov trvania služobného pomeru 52 % základu, 

za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do               
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

najviac do 65 % základu. 

 
 

Výsluhový dôchodok colníka, ak jeho služobný pomer trval najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej 
ako 6 rokov je 

za 25 rokov trvania služobného pomeru 55 % základu, 

za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do                
30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % 
základu, 

za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa 
výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0, 5 % základu, 

 najviac do 65 % základu. 

 

Colníkovi, ktorý skončil služobný pomer a bol mu priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok alebo mu vznikol 
nárok na výsluhový dôchodok a je po 30. apríli 2013 opätovne prijatý do služobného pomeru a skončí tento 
novovzniknutý služobný pomer, sa na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku zachováva percentuálna 
výmera výsluhového dôchodku získaná pri predchádzajúcom skončení služobného pomeru. Táto percentuálna 
výmera sa za každý skončený rok trvania služobného pomeru po opätovnom prijatí do služobného pomeru 
zvyšuje podľa predošlých odsekov zo základu zisteného podľa § 143ac ods. 2 zákona v závislosti od celkového 
počtu skončených rokov novovzniknutého služobného pomeru. Pri skončení novovzniknutého služobného 
pomeru sa do doby trvania služobného pomeru započítajú aj dni neskončeného roku trvania služobného pomeru, 
ktoré neboli zhodnotené v dobe trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového 
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dôchodku ani po započítaní nezhodnotených dní nesmie prekročiť 65 % základu zisteného podľa § 60 zákona. 
Colníkovi sa dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru môže obnoviť nárok na 
výplatu výsluhového dôchodku aj v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre neho výhodnejšie. 

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný 
pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne 
nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, sa na vznik nároku na výsluhový dôchodok použijú 
predošlé odseky. 

Nárok na výplatu priznaného výsluhového dôchodku zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia 
colníka do služobného pomeru, a obnovuje sa v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre colníka výhodnejšie, 
dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru. 

 
 

 Invalidný výsluhový dôchodok 
 
Colník,  ktorý sa stal  invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo  dňa vzniku 
invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, nárok na invalidný výsluhový dôchodok. Nárok na 
invalidný výsluhový dôchodok trvá  počas invalidity, najdlhšie však do dňa predchádzajúceho dňu opätovného 
prijatia do služobného pomeru  colníka  podľa osobitných predpisov, alebo  do  dňa  predchádzajúceho dňu 
priznania výsluhového dôchodku. Na invalidný  výsluhový  dôchodok má nárok colník, ktorého schopnosť 
vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20%. Invalidný výsluhový dôchodok colníka, 
ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 50% sa určuje rovnako ako 
výsluhový dôchodok. Invalidný výsluhový dôchodok colníka, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné 
zamestnanie je znížená najmenej o 20% ale najviac o 49% sa určuje z invalidného výsluhového dôchodku vo 
výške percentuálneho podielu zodpovedajúceho  dvojnásobku zníženia schopnosti colníka vykonávať primerané 
civilné zamestnanie. Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať 
primerané civilné zamestnanie, suma invalidného výsluhového dôchodku sa odo dňa tejto zmeny určí tak ako je 
vyššie uvedené, ako keby invalidný výsluhový dôchodok v zníženej alebo zvýšenej výmere patril odo dňa vzniku 
nároku naň. 
 
Nárok na výplatu priznaného invalidného výsluhového dôchodku zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného 
prijatia colníka do služobného pomeru a obnovuje sa v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre colníka 
výhodnejšie, dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru. 

 

 
Odchodné 

 

Odchodné patrí colníkovi, ktorého služobný pomer skončil 
1. uvoľnením, 
2. prepustením, 
3. uplynutím dočasnej štátnej služby. 
 
Colníkovi, ktorého služobný pomer vznikol  pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer trvá aj po 30. apríli 2013, 
sa nárok na odchodné a jeho výšku posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 okrem základu                               
na výpočet odchodného, ktorý sa určí podľa § 143ac ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. 
 
Colníkovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení 
služobného pomeru po 30. apríli 2013 bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného 
pomeru, patrí odchodné podľa predošlého odseku. 
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Odchodné nepatrí colníkovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu 
 
a) porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie                

v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,  
b) právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia 

slobody. 
 

Výška odchodného je: 
Za 5 rokov služobného pomeru   1násobok základu 
Za každý ďalší skončený rok služobného pomeru ½ základu 
Najviac do 30 rokov služobného pomeru   
  
 
Ak bolo colníkovi vyplatené odchodné v súvislosti s predchádzajúcim skončením služobného pomeru 
v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej 
záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Finančnom riaditeľstve SR 
a v ozbrojených silách, vyplatí sa pri novom skončení služobného pomeru colníka odchodné znížené o sumu 
odchodného vyplatenú pri predchádzajúcom skončení služobného pomeru.    
 


