
 

 

 
Úvod 

      
(1) Účelom tejto smernice je na základe historických tradícií, ako aj postavenia finančnej správy (ďalej len „FS“) 

medzi orgánmi štátnej a verejnej správy, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, 
samosprávnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, 
zahraničnými bezpečnostnými zložkami a zahraničnými partnerskými inštitúciami a organizáciami, určiť Znak 
finančnej správy(ďalej len „znak“) a Slávnostný znak finančnej správy (ďalej len „slávnostný znak“), ako aj ich 
používanie. 

 
(2) Smernica určuje tiež egalizačnú (rozlišovaciu) farbu FS, zavádza v Dizajn manuáli FS použitie znaku, 

uvádzanie kontaktných údajov v emailových správach, vzor vizitky a šablóny na prezentáciu v Power Pointe. 
 
 

1. oddiel Znak finančnej správy 
 
(3) Vzor a opis znaku je uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice. 

 
(4) Znak sa používa na označenie: 

a) Vestníka Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“), interných riadiacich aktov a interných informač-
ných aktov, registratúrnych záznamov FS, v emailovej komunikácii (ak formát emailu umožňuje znak 
zobraziť),  

b) úradných listín, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo 
oprávnenia, 

c) budov, klientskych zón, menoviek na kanceláriách, na výzdobu učební a zasadacích miestností,  

d) webových odkazov, publikácií, časopisov, prezentácií (elektronických aj printových) a vizitiek, 

e) výstrojných súčiastok, určených ochranných pracovných pomôcok,  

f) určených služobných motorových vozidiel a služobných motorových člnov, 

g) darov, reprezentačných a propagačných predmetov (napr. vyznamenaní, diplomov, plakiet),  
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h) pozvánok a iných dokumentov súvisiacich s odbornými podujatiami na národnej alebo medzinárodnej 
úrovni, ktorých organizátorom alebo partnerom je FS, 

i) iných, interným riadiacim aktom, určených predmetov finančnej správy.  

 
(5) Základný rozmer znaku je: šírka 75 mm, výška 100 mm, s toleranciou ± 2 %. Prispôsobenie jeho rozmerov je 

možné vykonať podľa potreby tak, aby pomer medzi jeho šírkou a výškou bol vždy 3 : 4 (šírka : výška). Znak je 
možné používať aj v odtieňoch sivej farby, respektíve v čiernobielom vyhotovení. Na medailách, plaketách 
a odznakoch vydaných FR SR je možné jeho reliéfne zobrazenie. 

 

 
2. oddiel Slávnostný znak finančnej správy 

 
(6) Vzor slávnostného znaku a jeho podrobný opis je uvedený v prílohe č. 2 tejto smernice. 

 
(7) Slávnostný znak sa používa v určených reprezentatívnych priestoroch, dokumentoch, predmetoch a pri sláv-

nostných príležitostiach FS, ako aj odborných spoločenských a kultúrnych akciách, ktorých organizátorom alebo 
partnerom je FS. 
 

(8) Základný rozmer slávnostného znaku je: šírka 172 mm, výška 129 mm, s toleranciou  
± 2 %. Prispôsobenie jeho rozmerov je možné vykonať podľa potreby tak, aby pomer medzi jeho šírkou 
a  výškou bol vždy v pomere strán 4 : 3 (šírka : výška). 
 

(9) Slávnostný znak sa používa vo farebnom vyhotovení, okrem reliéfneho zobrazenia na medailách, plaketách 
a odznakoch vydaných FR SR. 

 
 

 
3. oddiel Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(10) Použitie znaku, vyobrazenie slávnostného znaku, vzor podpisu v emailovej komunikácii, resp. použitie 

schváleného loga v emaile, vzor vizitky a pod. je uvedené v Dizajn manuáli FS, ktorý je uverejnený v prílohe  
č. 3 tejto smernice. 
 

(11) Použitie Dizajn manuálu FS je záväzné pre všetkých štátnych zamestnancov, zamestnancov vo výkone práce 
vo verejnom záujme a colníkov FR SR (ďalej len „zamestnanci“).  Zamestnanci sú pri objednávaní tovarov pre 
potreby FR SR, povinní zabezpečiť u príslušného dodávateľa také vyhotovenie požadovaných tovarov, ktoré 
zodpovedá forme použitia znaku, alebo slávnostného znaku uvedeného v tejto smernici. 
 

(12) Touto smernicou nie sú dotknuté symboly používané na: 
 
a) služobnej rovnošate, služobnom preukaze a služobnom odznaku, ktoré colná správa používala do  

31. decembra 2011 a ktoré sa  do 31. decembra 2016 považujú za služobnú rovnošatu, služobný preukaz  
a služobný odznak FS, 

b) služobnom preukaze, ktorý daňové orgány používali do 31. decembra 2011 a ktorý sa do 31. decembra 
2016 považuje za služobný preukaz FS, 

c) označenie vozidiel  s označením „Colná správa“, ktoré môže FS používať do 31. decembra 2016. 
 

(13) Znak, slávnostný znak vo formáte jpg, ako aj pre profesionálne grafické spracovanie vo vektorovej podobe 
(v „krivkách“) a vzor prezentácie v Power Pointe, sú umiestnené na intranete a webovej stránke FS pri texte 
smernice. 

 
(14) Znak a slávnostný znak sa používajú a umiestňujú spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a neutrpela 

vážnosť a dôstojnosť dobrého mena FS. 
 



3 

 

(15) Znak a slávnostný znak bol prihlásený FR SR ako ochranná známka na Úrade priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Každé zneužitie znaku je potrebné oznámiť kancelárii prezidenta FR 
SR. 
 

(16) Zrušuje sa Smernica prezidenta finančnej správy č. 83/2012/1000100 „Znak finančnej správy a Slávnostný znak 
finančnej správy“. 
 

(17) Smernica nadobúda účinnosť 20. apríla 2015. 
 
 

                                           

 

 

    Ing. František Imrecze  
    prezident finančnej správy 


