
Úvod 



Poslanie 

• zabezpečovanie ekonomických záujmov štátu, 
 
• zabezpečovanie ekonomických záujmov EÚ, 
 
• ochrana zdravia obyvateľstva, 
 
• ochrana bezpečnosti, 
 
• boj proti nelegálnej činnosti v prostredí 
 
  medzinárodného obchodu 
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Miesta vstupu osôb na colné územie SR (EÚ): 

 

- letiská 

- hraničné colné pobočky 

- výnimočne prístavy (Bratislava, Komárno) 

 



 Letiská 
 
 
 
• Bratislava (CÚ BA) 

 
• Košice (CÚ KE) 

 
• Poprad (CÚ PO) 

 
• Piešťany (CÚ TT) 

 
• Sliač (CÚ BB) 

 
• Žilina (CÚ ZA) 

budova PCÚ Bratislava letisko 



Hraničné colné pobočky 
(Colný úrad Michalovce) 

Ubľa – Malyj Bereznyj 
Cestný hraničný priechod 

Vyšné Nemecké – Užhorod 
Cestný hraničný priechod 

Maťovské Vojkovce – Pavlovo 
Železničný hraničný priechod 

Veľké Slemence – Mali Selmenci 
Cestný hraničný priechod 

Čierna nad Tisou – Čop 
Železničný hraničný priechod 



 

Hraničné pobočky  - Čierna nad Tisou  

    - Maťovce 

    - Vyšné Nemecké 

    - Ubľa 

    - Veľké Slemence 

 

 

     

 



 

 Colný úrad Michalovce: 
 

• 98,7 km štátnej hranice s Ukrajinou, vonkajšia hranica EÚ 

• štyri okresy z košického a prešovského kraja 
(Michalovce, Trebišov, Sobrance a Snina) 

• úsek colného dohľadu a úsek správy spotrebných daní 

• Colný úrad  -   8 odborných útvarov – oddelení 

   -   8 pobočiek colného úradu (5 hraničných) 

      -   1 stanica colného úradu 

• 471 colníkov a 23 zamestnancov v štátnej a verejnej službe 

Hraničné pobočky = Colný úrad Michalovce 



      PCÚ Čierna nad Tisou 
so sídlom Železničná 212, 076 43 Čierna nad Tisou 

• počet zamestnancov 61 

• medzinárodný železničný priechod 

   pre osobnú a nákladnú dopravu 

• nepretržitá prevádzka 

• nepretržitá prevádzka 



PCÚ Čierna nad Tisou 



PCÚ Maťovce 
so sídlom Maťovce / ŽSR – široký rozchod, P.O.BOX 14, 

079 01 Veľké Kapušany 

• počet zamestnancov 29 

• medzinárodný železničný priechod 

  iba pre nákladnú dopravu 

• nepretržitá prevádzka 



PCÚ Maťovce 
EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava Hraničná 

preberacia stanica Veľké Kapušany a Ruská 

Systém tranzitnej prepravy plynu na území SR 
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PCÚ Vyšné Nemecké 
so sídlom Hraničný priechod Vyšné Nemecké, 072 51 Krčava 

• počet zamestnancov 133 

• medzinárodný cestný priechod 

  pre osobnú a nákladnú 

  automobilovú dopravu 

• rastlinolekárska kontrola 

• veterinárna kontrola 

• nepretržitá prevádzka 



PCÚ Vyšné Nemecké – nákladná doprava 



PCÚ Ubľa 
so sídlom Hraničný priechod Ubľa, 067 73 Ubľa 

 

• počet zamestnancov 39 

• medzinárodný cestný priechod 

  pre vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti 

• prestavba v roku 2008 

• nepretržitá prevádzka 



PCÚ Veľké Slemence 
 so sídlom Hraničný priechod Veľké Slemence, 076 77 Ruská 

• počet zamestnancov 9 

• medzinárodný priechod pre občanov 

  Európskeho ekonomického priestoru 

  a Ukrajiny pre peších a cyklistov 

• pracovný čas denne od 08.00 do 20.00 hod. 

• otvorený dňa 23.12.2005  

Pôvodný stav od roku 2005 do roku 2014 



Oddelenie špeciálnych technológií 

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – 

skenovanie cestných vozidiel 

Hraničný priechod Maťovce – skenovanie 

železničných vozidiel a kontajnerov 

• počet zamestnancov 34 

• zabezpečuje realizáciu skenovacích procesov 

• nepretržitá prevádzka 



 Maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania 

priviezť z dovolenky z krajiny mimo Európskej únie a neplatiť pritom 

dane a clo je 430 Eur. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol. 

 

 Z tretích krajín – Turecko, Tunis a podobne je možné doviezť 

leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 Eur. Pokiaľ cestujúci použije iný 

druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 Eur. Cestujúci mladší ako 15 

rokov si môžu doviezť tovar do hodnoty 150 Eur. 

 

 Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z 

tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú 

spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov 

nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa 

uskutočňuje príležitostne. 

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu 



 Limity na 1 osobu pre dovoz neobchodného tovaru v inej ako leteckej 

preprave z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb): 
 

Tabakové výrobky: 

- najviac 40 ks cigariet, 

- najviac 20 ks krátkych cigariek, 

- najviac 10 ks cigár 

- najviac 50 g tabaku na fajčenie 
 

Alkohol a alkoholické nápoje: 

- najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu 

- najviac 16 litrov piva 

- najviac 4 litre tichého vína  

- najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu ; z toho: šumivé víno maximálne 2 litre 
 

Iný tovar: 

parfumy – bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 300 Eur/osoba, resp. 150 

Eur/osoba do 15 rokov veku 

káva – najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie 

čaj – najviac 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie 
 

Pri dovoze tabakových výrobkov, liehu vína a piva sa oslobodenia neuplatnia, ak 

cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov. ! ! 

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu 



 Limity na 1 osobu pre dovoz neobchodného tovaru v leteckej preprave z 

tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb): 
 

Tabakové výrobky: 

- najviac 200 ks cigariet, 

- najviac 100 ks krátkych cigariek, 

- najviac 50 ks cigár 

- najviac 250 g tabaku na fajčenie 
 

Alkohol a alkoholické nápoje: 

- najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu 

- najviac 16 litrov piva 

- najviac 4 litre tichého vína 

- najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu; z toho: šumivé víno maximálne 2 litre 
 

Iný tovar: 

parfumy – bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 Eur/osoba, resp. 150 

Eur/osoba do 15 rokov veku 

káva – najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie 

čaj – najviac 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie  
 

Pri dovoze tabakových výrobkov, liehu, vína a piva sa oslobodenia neuplatnia, ak 

cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov. ! ! 

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu 



Čo predstavuje pojem zákazy a           
                  obmedzenia 

Zákazy sú časťou práv a povinností určených / presne vymedzených 
v konkrétnom právnom predpise, alebo v medzinárodnej zmluve 
alebo dohode, ktorou je zmluvná strana (štát, subjekt) viazaný a 
voči ktorým sa tieto zákazy a obmedzenia uplatňujú. 

 

Obchodno-politické opatrenie je nesadzobné opatrenie ako súčasť 
obchodnej politiky vo forme ustanovení EÚ, ktorými sa riadi dovoz 
a vývoz, tranzit tovaru  

 opatrenia na ochranu trhu, ekonomiky a pracovnej politiky 

 kvantitatívne opatrenia / limity a zákazy vývozu / dovozu 

 sú netarifného charakteru. 
  

Obmedzenia sú časťou obchodno-politických opatrení, ktoré     
môžu byť časové, hmotnostné, druhové a územné. 



Oblasť zákazov a obmedzení   

1. Veterinárny tovar 
 a) veterinárny tovar 
 b) produkty živočíšneho pôvodu 
    - osobné zásielky 
 c) spoločenské zvieratá 
 
2. Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit  ohrozených druhov  

voľne žijúcich  živočíchov a voľne  rastúcich rastlín (CITES) 
 
3.  Rastlinný tovar 
 a) rastlinný tovar 
 b) tovar určený na vedecké účely 
 c) prípravky na ochranu rastlín 
 d) krmivá a hnojivá 
 
4.  Dovoz potravín neživočíšneho pôvodu  



Oblasť zákazov a obmedzení  

 5.  Obaly 

 a) dreveného typu 

 b) na potraviny 

 

 6. Odpady  

 

 7. Zbrane, strelivo a pyrotechnické výrobky 

  

 8.  Výrobky obranného priemyslu pre potreby armád 

  

 9. Tovar a technológie dvojakého použitia 

 

10. Rádioaktívny materiál 



Oblasť zákazov a obmedzení  

11. Chemické látky a výrobky      
       a) omamné a psychotropné látky   
  b) chemické látky, ktoré možno použiť na nezákonnú  
     výrobu, alebo pri výrobe omamných a  psychotropných 
     látok (prekurzor) 
 c) ochrana ozónovej vrstvy zeme 
  d) nebezpečné chemikálie 
 
12.  Porušovanie práv duševného  vlastníctva 
 
13. Ochrana spotrebiteľa - ochrana trhu  
 
14.  Kultúrne pamiatky 



Oblasť zákazov a obmedzení  

15.  Licencie (podľa noriem EÚ) 

 

16. Peňažné prostriedky v hotovosti – kontrola ohlasovacej 
povinnosti nad 10 000,-EUR 

 

17. Prepravné povolenia 

 

18. Prekážky brániace voľnému pohybu tovaru - prepravná kríza 



Dohody o spolupráci 

• Štátna veterinárna a potravinová správa (oblasť veterinárneho a 
rastlinného tovaru, potraviny živočíšneho pôvodu) 

• ŠUKL (lieky a liečivá) 

• Úrad verejného zdravotníctva  (kozmetika, výživové doplnky, obaly na 
potraviny, vitamíny, polyamidové a melamínové plastové 

kuchynské potreby z CN a Honkongu 

• Slovenská obchodná inšpekcia (90 % všetkých notifikácií n. 765/2008) 

• ÚKSÚP (rastliny, zeleninové a ovocné produkty, krmivá, prípravky na 
ochranu rastlín) 

 



Ochrana spotrebiteľa a trhu- základný právny rámec 
pre vykonávanie kontrol  
                          colníkmi 

• Základné práva a povinnosti v nariadení 952/2013 UCC, nariadenie  
2446/2015, nariadenie  2447/2015  

 

• Špecifické práva a povinnosti pre colníkov v oblasti bezpečnosti výrobkov 
- nariadenie 765/2008 

 

• Národná legislatíva – colný zákon č. 199/2004 Z. z. kde je premietnutá 
implementácia nariadenia č. 765/2008,  a ďalšie súvisiace národné 
zákony 



Ochrana spotrebiteľa – úloha colníkov 

Podľa § 5 zákona č. 199/2004 colný orgán pri dovoze výrobkov z tretích krajín 
kontroluje či výrobok: 

 

1) nevykazuje také charakteristiky, ktoré by mohli mať riziko pre 
spotrebiteľa 

 

2) je sprevádzaný dok. Vyhlásenie o zhode alebo Certifikátom zhody, alebo 
že či je označený v súlade s harmonizovanými právnymi predpismi EÚ 
(CE, energetický štítok, označenie údajom o hluku, označenie o 
materiálovom zložení)  

 

3) Je správne označený značkou CE, ak sa naň vzťahuje 



 
 
 
 

Oslobodenie od cla, základná právna úprava 
 

zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon v platnom znení 

 

vyhláška MF SR č. 161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré  

ustanovenia Colného zákona č. 199/2004 Z.z. 

 

nariadenie Eur. parlamentu a Rady č. 952/2013 z 9.10.2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex únie 

 

delegované nariadenia Komisie EÚ č. 2446/2015  a  

vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2447/2015 pre vykonávanie 

Colného kódexu únie 

 

Zákony o spotrebných daniach 

  

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 

ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla 

(kodifikované znenie) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=1


 
 
 
 

 

Prípady oslobodenia tovaru sú upravené v nariadení rady (ES) č. 

1186/2009  ustanovujúcom systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla: 

  

-  tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké    

 prístroje a zariadenia (čl. 42-52) 

-  laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na 

 výskum (čl. 53) 

-  liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej 

 skupiny a typu tkaniva (čl. 54 – 56) 

-  nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku 

 diagnostiku alebo liečbu (čl. 57 – 58) 

-    referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv (čl. 59)- 

-    farmaceutické výrobky používané pri športových podujatiach  

 (čl. 60) 

-  tovar pre charitatívne a dobročinné organizácie; tovar určený pre 

 nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (čl. 61 – 80) 

-  čestné vyznamenania a ocenenia (čl. 81) 

- dary získané v rámci medzinárodných vzťahov (čl. 82- 84) 

- tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov (čl. 85) 

- tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu –  vzorky, tlačoviny, -

 propagačný materiál a pod. (čl. 86 – 94) 

- tovar dovezený na skúšky, analýzy alebo pokusy (čl. 95 – 101) 

-    zásielky zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského  práva 

alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva  

 (čl. 102) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&rid=2


 
 
 

- turistická informačná literatúra (čl. 103) 

- rôzne dokumenty a články (čl. 104) 

- pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas 

 jeho prepravy (čl. 105) 

- podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich 

 prepravy (čl. 106) 

- palivá a mazivá  nachádzajúce sa v cestných 

 motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch        

 (čl. 107 – 111) 

-  materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo 

 cintorínov vojnových obetí (čl. 112) 

 rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety (čl. 113) 



 
 
 

Colný zákon  navyše upravuje oslobodenie od dovozného cla na: 

 

- tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa 

medzinárodného práva a vybavenie zahraničných pracovísk (tovar 

určený na spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení 

cudzích štátov, úradné materiály, zariadenie úradných priestorov, 

pohonné látky a zariadenia pre dopravné prostriedky a pod.)  

- palubné zásoby (zásoby potravín, nápojov a ostatného tovaru, ktoré 

sú určené na spotrebu na palube dopravných prostriedkov určených 

na podnikateľské účely)  

- pohonné látky  v hlavných nádržiach obchodných motorových               

vozidiel určených na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča 

v množstve najviac 600 l na vozidlo na 1 cestu  

- semená, osivá a hnojivá  

- vrátený tovar 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/199/


 
 
 
 
 
 
 
 Prípady, 

kedy je dovoz tovaru oslobodený od DPH  

upravuje § 48 a §48a zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujem Vám za pozornosť! 
 
 
 

pplk. JUDr. Peter Tupta 
 

 
 


