
 

OPATRENIE  

Ministerstva financií Slovenskej republiky  
 

z 22. mája 2019 

 

č. MF/007422/2019-75, 

 

ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní 

preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 1, § 220 ods. 12 a § 221 

ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Vzor formulára majetkového priznania je uvedený v prílohe č. 1. 

 

§ 2 

 

(1) Preventívna rehabilitácia formou výkonu fyzickej práce v prospech služobného 

úradu sa vykonáva pri svojpomocnej účelovej výstavbe v rámci investičnej výstavby finančnej  

správy, pri opravách a údržbe účelových zariadení finančnej správy a rekreačných zariadení 

finančnej správy alebo pri iných akciách určených služobným úradom. 

 

(2) Preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku sa vykonáva na území 

Slovenskej republiky, spravidla v mieste pobytu príslušníka finančnej správy.  

 

§ 3 

 

Činnosti, ktoré sú zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám – 

príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim 

príslušníčkam finančnej správy, sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

§ 4 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019. 

 

 

 

 

 

Ladislav Kamenický v. r. 
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Príloha č. 1 

k opatreniu č. MF/007422/2019-75 

 

VZOR 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIE 

 

príslušníka finančnej správy podľa § 123 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov podané     

- do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku služobného pomeru1) 

- do 31. marca každého kalendárneho roka1) 

- v lehote určenej ministrom financií Slovenskej republiky1) 

 

1. Údaje o príslušníkovi finančnej správy: 

Hodnosť,2) titul, meno, priezvisko:       

Osobné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Orgán finančnej správy: 

Organizačný útvar: 

Funkcia: 

 

2. Údaje o majetku: 

A. Nehnuteľný majetok 

Napríklad orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný 

pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný 

dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná 

budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri 

nehnuteľností, iné stavby. 

 

P. č.  Popis majetku  

(druh nehnuteľného majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné 

číslo, poštové smerovacie číslo, názov katastrálneho územia, číslo parcely) 

Podiel 

   

   

   

   

   

 

B. Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty 

Napríklad peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov 

v bankách a pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov 

v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, 

zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo 

okrem vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, 

vkladový list, vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné 

kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové 
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listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky (napríklad 

osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, 

loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napríklad 

právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, 

nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného práva priemyselného 

vlastníctva za odplatu). 

 

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná 

hodnota je vyššia ako 35 000 eur. 

 

Druh majetku 

(označenie hnuteľnej veci, rok jej nadobudnutia) 

Cena v eurách 

(ocenenie 

obvyklou 

cenou) 

  

  

  

  

  

 

3. Vyhlásenie o pravdivosti údajov: 

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a úplné a som 

si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov alebo neúplných údajov 

v majetkovom priznaní. 

 

 

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

                                                                                         (podpis príslušníka finančnej správy) 

4. Vyhodnotenie majetkového priznania: 

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa: 

 

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

(meno a priezvisko nadriadeného alebo iného písomne povereného príslušníka finančnej 

správy) 

 

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že: 

 

- bolo/nebolo1) majetkové priznanie podané v ustanovenej alebo určenej lehote, 

- sú/nie sú1) pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom 

priznaní, 

- sú/nie sú1) pochybnosti o spôsobe nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na 

obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. 

 
 

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

          (meno a priezvisko nadriadeného alebo  

     iného písomne povereného príslušníka finančnej správy) 
1) Nehodiace sa prečiarkne. 
2) Uvedie sa, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy.     
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Príloha č. 2 

k opatreniu č. MF/007422/2019-75 

 

 

Činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy, 

matkám – príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a 

dojčiacim príslušníčkam finančnej správy 

 

Tehotným príslušníčkam finančnej správy sú odo dňa, keď bolo služobnému úradu 

oznámené ich tehotenstvo, matkám – príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho 

mesiaca po pôrode  a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy,  zakázané činnosti, pri ktorých 

sú vystavené škodlivým vplyvom v takej miere, že môžu ohroziť tehotenstvo príslušníčky 

finančnej správy alebo vývoj plodu, zdravie príslušníčky finančnej správy v tehotenstve, pri 

pôrode a v čase do konca deviateho mesiaca po pôrode. 

  
1. Tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám – príslušníčkam finančnej správy do 

konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy sú zakázané 

činnosti  

a) s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom 

predpise,1)  

b) zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,2)  

c) vedúce k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia vrátane činností, pri ktorých je príslušníčka finančnej správy vystavená 

nepriaznivým účinkom ožiarenia elektromagnetickými vlnami v pásme vysokých 

frekvencií a veľmi vysokých frekvencií na všetkých pracoviskách, 

d) pri zaobchádzaní s výbušninami a výbušnými predmetmi,  

e) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,  

f) v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,  

g) s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti3) okrem ich bezpečného používania v 

laboratóriách, 

h) pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov,  

i) vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami,  

j) s nebezpečenstvom vysokého napätia,  

k) na pracovisku s viaczmennou prevádzkou alebo priamy výkon služby hliadkovou 

činnosťou. 

 

2. Tehotným príslušníčkam finančnej správy sú zakázané aj 

a) činnosti a pracoviská so škodlivými biologickými faktormi, najmä s vírusmi, okrem 

prípadov, keď sú tehotné príslušníčky finančnej správy dokázateľne primerane chránené 

pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,  

b) činnosti a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho 

zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom, 

                                                             
1) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
2) § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2018 Z. z. 
3) § 4 písm. k) a n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej 
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a 
živočíšnych tukov a olejov. 
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c) činnosti v mikroklimatických podmienkach významne zaťažujúcich organizmus 

príslušníčky finančnej správy v tehotenstve,  

d) činnosti spojené s neprimeranou fyzickou námahou a činnosti v nefyziologickej polohe 

alebo s nevhodnými spôsobmi pohybu, najmä činnosti spojené s tlakom na brucho 

a činnosti trvale vykonávané postojačky bez možnosti zmeny polohy, činnosti spojené 

so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné 

hmotnostné hodnoty,4) práce v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo 

vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou, práce vykonávané v obmedzenom 

pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh. 

3. Dojčiacim príslušníčkam finančnej správy sú zakázané aj činnosti a pracoviská so škodlivými 

chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským 

organizmom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 


