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Plaketa prezidenta finančnej správy 

Opis plakety a jej vyobrazenie 

Plaketa bola zriadená za účelom jej udelenia prezidentom finančnej správy ako ocenenie za zásluhy na 
spolupráci, budovaní a rozvoji finančnej správy fyzickým alebo právnickým osobám, colníkom, colníkom, 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, odboru a pod.), prípadne iným inštitúciám a iným 
fyzickým osobám. Môže byť udelená aj cudzincovi alebo štátnemu orgánu iného štátu. 

 

 

 

 

 

 

 

Plaketa je vyrobená z tombaku (dvojzložkovej mosadze) s obsahom medi 80 % (MS-80). Vyhotovenie je 
niklované, lesklé a farebné s priemerom 50 mm. Balená je v zelenej etui so zamatovým lôžkom. V roku 2015 bolo 
vyrobených pre FR SR 100 kusov plakiet v Mincovni Kremnica š.p., ktorý patrí od svojho založenia v roku 1328 
medzi najstaršie neustále vyrábajúce podniky na svete. 

Na plakete je v zelenom medzikruží po obvode umiestnený v hornej polovici nápis „PLAKETA PREZIDENTA“  
a v spodnej polovici „FINANČNEJ SPRÁVY“. V strede na bielom podklade je umiestnený slávnostný znak 
finančnej správy, ktorý zobrazuje v strede Znak finančnej správy, ktorý pozostáva zo zeleného štítu s bielym 
okrajom, na ktorom je umiestnený zlatý znak s atribútmi boha Merkúra, v ktorého strede je v srdcovom štíte 
umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Symbol Merkúra tvorí zlaté žezlo na hornom konci ukončené guľou, 
ovinutou dvoma vzájomne prepletenými hadmi, prevýšené okrídlenou prilbicou. Používa sa ako zjednocujúci 
symbol obchodu, colníctva a s tým spojeného výberu daní, dávok a poplatkov v rôznych grafických podobách 
v mnohých štátoch sveta naprieč ekonomickým a politickým spektrom.  

V striebornej bordúre v hornej časti je odstredivý majuskulný nápis FINANČNÁ SPRÁVA, v dolnej časti 
dostredivý nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 

Pod nápisom FINANČNÁ  SPRÁVA sú v striebornej bordúre umiestnené dve zlaté rozety, ktoré vychádzajú 
zo znaku Rady pre colnú spoluprácu z roku 1963 (od roku 1994 známa ako Svetová colná organizácia), ktoré sa 
používajú ako funkčné, resp. hodnostné označenie colníkov na našom území od roku 1964. Znázorňujú 
nezávislosť a nestrannosť činností vykonávaných finančnou správou, ako aj jej zákonnú podporu pohybu 
kapitálu, tovaru a služieb na „všetky svetové strany“. 

Nosičmi slávnostného znaku sú so zlatými doplnkami strieborno odetí: z ľavej strany svätý Matúš (patrón 
colníkov a zamestnancov finančnej správy) a z pravej strany svätý Michal, archanjel v zlatej zbroji (patrón 
ozbrojených zborov). Ich spoločné vyobrazenie symbolizuje súčinnosť medzi správou cla, daní, iných dávok 
a poplatkov finančnej správy a na druhej strane ich právnu vymožiteľnosť a ochranu ozbrojenými zložkami 
finančnej správy a inými ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky. V spodnej časti sú na striebornej, oblej stuhe 
zastrihnutej v tvare lastovičieho chvosta umiestnené čierne majuskulné latinské výrazy „Dignitas“ – čestnosť, 
dôstojnosť, „Virtus“ – odvaha, statočnosť, mužnosť a „Ordo“ – poriadok, disciplína, organizovanosť. Symbolizujú 
vlastnosti, ktorými musí disponovať zamestnanec finančnej správy.  

Plaketa s etujkou je ladená do svetlozelenej farby, ktorá bola finančným úradníkom (colným aj berným           
– daňovým) pridelená ako farba egalizačná (rozlišovacia) cisárskym kabinetným listom (dekrétom kancelárie 
č. 80/1814 Ríšskeho zákonníka z 30. septembra 1814) a legislatívne potvrdená v nasledujúcom období.  


