
 
Úvod 

(1) Účelom tohto nariadenia je umožniť prednostné vykonanie colného konania na pobočkách colných úradov 
vrátane colných priechodov fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nad rámec ustanovenia 
§ 26 ods. 10 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

1. oddiel Dotknuté právne predpisy a vymedzenie pojmov 

(2) Toto nariadenie vychádza z nasledovných právnych predpisov: 
a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol uverejnený oznámením Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. (ďalej len „Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím“), 

b) zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 447/2008 Z. z.“), 

c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 448/2008 Z. z.“). 

 
(3) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) osobou so zdravotným postihnutím osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi 
alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť jej plnému 
a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými, 

b) fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba ŤZP“) každá fyzická 
osoba, ktorá je držiteľom „Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ alebo „Preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“, ktorý bol vyhotovený v súlade so 
zákonom č. 447/2008 Z. z. a jeho vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, 
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c) primeranými úpravami nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktoré nepredstavujú 
neúmerné alebo nadmerné zaťaženie a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom 
zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv 
a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými. 

 
 

2. oddiel Prednostné colné konanie 

(4) Cieľom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné 
a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným 
postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.  
 

(5) Na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 4 tohto nariadenia má sociálna integrácia osôb so zdravotným 
postihnutím zahŕňať primerané úpravy umožňujúce odstraňovanie bariér, ktoré vylučujú postihnutých zo 
spoločnosti, a to nie iba prostriedkami špecifických kompenzácií definovaných zákonom č. 447/2008 Z. z., 
ale tiež zohľadňovaním potrieb zdravotne postihnutých ľudí, bez ohľadu na charakter ich postihnutia, pri 
organizácii prostredí, v ktorom sa títo ľudia pohybujú.  

 
(6) Základným účelom zákona č. 448/2008 Z. z. je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej pomoci 

tak, aby bola zmierňovaná sociálna núdza (vyplýva aj zo zdravotného postihnutia) a bolo zabraňované 
príčinám vzniku prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
vývinu fyzických osôb ŤZP a bola zabezpečená ich integrácia do spoločnosti. 
 

(7) V nadväznosti na odseky 4 až 6 tohto nariadenia colný úrad v prípade fyzických osôb ŤZP na pobočkách 
colného úradu vrátane colných priechodov uprednostní tieto osoby pri colnom konaní. Za účelom možnosti 
uprednostnenia fyzická osoba ŤZP predloží colnému úradu „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím“ alebo „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“, ktorého vzor 
je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. V prípade, že tento preukaz nebude colnému úradu predložený, 
bude colný úrad postupovať štandardným spôsobom.  
 

(8) O možnosti uprednostniť fyzické osoby ŤZP pri colnom konaní a podmienkach, za akých je možné 
prednostné colné konanie vykonať, colný úrad informuje formou oznamu na úradných tabuliach, ktorého vzor 
je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 
 
 
3. oddiel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

(9) Zrušuje sa nariadenie generálneho riaditeľa CR SR č. 280/2006 „Prednostné vykonanie colného konania pri 
tovare, ktorý dováža občan s ťažkým zdravotným postihnutím“. 
 

(10) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. septembra 2016. 
 

 
 
 
 
  V Bratislave, 26. septembra 2016  
 
                                     
                                                                                                      

           Ing. František Imrecze 
       prezident finančnej správy 
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Príloha č. 1 k nariadeniu č. 23/2016 
 
 

Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
 
 
 

Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  .................................. 

PREUKAZ  
FYZICKEJ OSOBY 
S ŤAŽKÝM  
ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM 

Fotografia 

30 x 40 mm 

* 000000 
Držiteľ: ................................................................................... 

Dátum narodenia:.................................................................. 

Trvalý pobyt: ......................................................................... 

V ........................................... dňa ......................................... 

 ........................................   ................................................... 

Podpis držiteľa 
preukazu 

Odtlačok pečiatky úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

a podpis oprávnenej osoby 
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Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: 

 

 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  .................................. 

PREUKAZ  
FYZICKEJ OSOBY 
S ŤAŽKÝM 
ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM 
SO SPRIEVODCOM 

Fotografia 

30 x 40 mm 

* 000000 

Držiteľ: .................................................................................... 

Dátum narodenia:................................................................... 

 Trvalý pobyt: ......................................................................... 

 V ......................................... dňa ........................................... 

   .....................................     .................................................... 
Podpis držiteľa 

preukazu 

 

Odtlačok pečiatky úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny  

a podpis oprávnenej osoby 
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Zadná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom: 

 

 

 
Charakteristika preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: 
 

Preukaz je 75 mm široký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlačený na tvrdom bielom papieri. 
 

Na prednej strane preukazu je v ľavom hornom rohu uvedený drobným typom písma text „Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v .......................“. 
 

Pod týmto textom sú zvýrazneným veľkým typom písma na ľavej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím slová „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ 
vysoké 3 mm a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom slová „PREUKAZ 
FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ vysoké 3 mm. Pod týmto 
textom je uvedená hviezdička a päťmiestne evidenčné číslo preukazu napísané výrazným typom písma vysokým 
5 mm. Každý preukaz má svoje neopakovateľné číslo.  
 

Vpravo od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ a od textu 
„PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ je obdĺžnik 30 
mm široký a 40 mm vysoký. V obdĺžniku je text „Fotografia 30 x 40 mm“.  
 

V druhej polovici prednej strany preukazu je na ľavej strane uvedený text 2 mm vysoký na troch riadkoch. 
V prvom riadku „Držiteľ:“, v druhom riadku „Dátum narodenia:“, v treťom „Trvalý pobyt:“. Ostávajúca časť textu je 
vybodkovaná do konca pravej strany. V štvrtom riadku je text 2 mm vysoký „V................. dňa ..............“.  
 

V poslednom riadku prednej strany preukazu je uvedený text „..............Podpis držiteľa preukazu“ a 
„....................Odtlačok pečiatky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podpis oprávnenej osoby“. 

POZNÁMKA 

POUČENIE 
Stratu preukazu treba ohlásiť úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držiteľ preukazu je 
povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu 
a priezviska. 
Preukaz je platný len s predloženým preukazom 
totožnosti. 
Zneužitie preukazu je trestné. 

CARD OF PERSON WITH DISABILITIES 
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Na prednej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je z dolného 

ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu červená čiara široká 30 mm.  
 

Na zadnej strane preukazu je v hornej časti uvedený text „POZNÁMKA“ veľkým typom písma 3 mm vysokým. 
Pod textom „POZNÁMKA“ je uvedený text „CARD OF PERSON WITH DISABILITIES“ veľkým typom písma 2 mm 
vysokým. 
 

V dolnej časti zadnej strany preukazu je uvedené zvýrazneným veľkým typom písma 3 mm vysokým slovo 
„POUČENIE“ a pod ním 1 mm vysoký text poučenia „Stratu preukazu treba ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držiteľ preukazu je povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu 
a priezviska. Preukaz je platný len s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.“. 
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Príloha č. 2 k nariadeniu č. 23/2016 

VZOR 

 

tel.: +421 ...................., fax: +421 ..........................., email: ..................@financnasprava.sk ,  www.financnasprava.sk 
 

Colný úrad ............................ 
adresa colného úradu 

 
 
 

O Z N A M 

 
o výhode uprednostnenia 

 
fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri 

colnom konaní 
 
 

 
Colný úrad .............................. Vás týmto informuje, že umožní prednostné vykonanie 
colného konania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade, že mu 
táto osoba predloží: 

 

 platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo platný 

preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a 

 

 platný preukaz totožnosti.  
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