
 
Príslušníkovi finančnej správy pri prijatí do služobného pomeru patrí za výkon štátnej služby služobný príjem. 
Pri nástupe do služobného pomeru sa príslušníkovi finančnej správy určí služobný plat a priznajú sa mu 
naturálne náležitosti v zvislosti od toho, či je prijatý ako ozbrojený príslušník finančnej správy alebo 
neozbrojený príslušník finančnej správy. 
 
Služobný plat pozostáva z funkčného platu, prídavku za výsluhu rokov, a príplatkov. 
Výška funkčného platu je v závislosti od zaradenia do príslušnej platovej triedy, podľa opisu činností. 
V 1.platovej triede je výška funkčného platu 759 €, v 2.platovej triede 791 €, v 3.platovej triede 852 €, vo 
4.platovej triede 913 €, v 5.platovej triede 1036,50 €, v 6.platovej triede 1 178,50 € a v 7.platovej triede 
1 340,50 €. 
 
Okrem funkčného platu patrí príslušníkovi finančnej správy už pri nástupe do služobného pomeru prídavok 
za výsluhu rokov podľa doby započítateľnej odbornej praxe a je v rozpätí od 1% do 55% funkčného platu. 
Na priznanie prídavku za výsluhu rokov je potrebné mať započítaný aspoň 1 rok odbornej praxe. Pri 
započítaní viac ako 32 rokov odbornej praxe je prídavok za výsluhu rokov až 55% funkčného platu. Presné 
percentuálne vyjadrenie je :  
1 rok 0%  
Od 1 do 2 rokov 1%  
od 2 do 4 rokov 5%  
od 4 do 6 rokov 10%  
od 6 do 9 rokov 15%  
od 9 do 12 rokov 20%  
od 12 do 15 rokov 25%  
od 15 do 18 rokov 30%  
od 18 do 21 rokov 35%  
od 21 do 24 rokov 40%  
od 24 do 28 rokov 45%  
od 28 do 32 rokov 50%  
nad 32 rokov 55%  
 
Osobný príplatok možno priznať aj počas skúšobnej doby, najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia 
do služobného pomeru. Osobný príplatok sa počas výkonu štátnej služby zvyšuje v závislosti od kvality 
plnenia služobných úloh alebo na základe služobného hodnotenia.  
 
Príslušníkovi finančnej správy patrí aj osobitný príplatok, ak je zaradený do funkcie, v ktorej sa priznáva 
osobitný príplatok. Osobitný príplatok je minimálne 50 €.  
 
Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok už pri nástupe do služobného 
pomeru, ak má dosiahnuté úplné stredné vzdelanie je to 81,50 €, ak má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 
1.stupňa je to 98 € a ak má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa 105 €. Hodnostný príplatok sa ďalej 
počas služobného pomeru zvyšuje podľa odslúžených rokov a kvalifikačného predpokladu až po maximálnu 
hodnosť, ktorá je plánovaná pre funkciu.  
 
Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa, má 
priznaný príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa a to vo výške 20 € mesačne za každého 
prideleného služobného psa.  



Ak pri výkone štátnej služby príslušník finančnej správy vedie služobného motorové vozidlo, má priznaný 
príplatok za vedenie služobného motorového vozidla 10 € mesačne a ak má toto vozidlo pridelené do 
starostlivosti, tak má priznaný príplatok za starostlivosť o služobné motorové vozidlo 10 € mesačne.  
 
Pri nerovnomernom rozvrhnutí základného služobného času patrí príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie 
služobného času 15 až 27 €.  
 
Príslušník finančnej správy, ktorý vykoná štátnu službu nad základný čas služby v týždni má nárok na 
náhradné voľno alebo ak nie je možné náhradné voľno vyčerpať do 60 kalendárnych dní od vykonania 
takejto služby, tak má nárok na príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni.  
 
Príslušník finančnej správy za výkon štátnej služby v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v noci má nárok na 
príplatok za štátnu službu v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok.  
 
Za kvalitné plnenie služobných úloh, alebo plnenie služobných úloh nad rozsah zverených činností, alebo 
plnenie mimoriadnych úloh, pri dosiahnutí 50 alebo 60 rokov veku, môže byť príslušníkovi finančnej správy 
priznaná odmena.  
 
Pri nástupe do služobného pomeru majú príslušníci finančnej správy nárok na naturálne náležitosti.  
 
Ďalšie finančné benefity, ktoré poskytuje zamestnávateľ je  
• odchodné neozbrojených príslušníkov finančnej správy pri prvom skončení služobného pomeru pri 
odchode do dôchodku je až do výšky 5 násobku priznaného služobného platu, v závislosti od odslúžených 
rokov,  

• možnosť sporenia v III. pilieri pre neozbrojených príslušníkov finančnej správy, zamestnávateľ prispieva 
2% z hrubého zúčtovaného príjmu,  

• ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na výsluhový dôchodok, odchodné a iné nároky za 
splnenia podmienok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.,  

• benefity zo sociálneho fondu a z kolektívnej zmluvy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


