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„Nie sme len potomkami minulosti, 
ale aj rodičmi budúcnosti...“

Herbert Spencer, anglický filozof a sociológ (1820-1903)
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Milé kolegyne a kolegovia,

som veľmi rád, že sa nám 
podarilo nielen obnoviť dlho-
ročnú  tradíciu obľúbených 
colných aktualít, ale zároveň 
aj založiť novú vo forme ča-
sopisu, ktorý sa k Vám prá-
ve dostáva. Uvedomujem si, 
že spojenie daňovej a colnej 
správy, bolo administratív-

nym krokom a ďalšou úlohou bude zabezpečiť skutočnú 
spoluprácu a symbiózu týchto dvoch zložiek do jednotnej 
finančnej správy. Keďže informácie sú základom úspešnej 
spolupráce, verím, že aj tento časopis prispeje k tomu, aby 
ste sa dozvedeli niečo nové o práci Vašich kolegov, čo by 
zároveň mohlo byť prínosom pri Vašej činnosti.
 
Našim cieľom je zabezpečiť dostatok príjmov do štátne-
ho rozpočtu pre efektívne fungovanie štátu a zabezpečiť, 
aby verejné služby boli  dostupné na požadovanej úrovni  
pre nás všetkých.  Spolieham sa na Vás a verím, že spoloč-
ne tento cieľ zvládneme.

Ing. František Imrecze
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Potrebujeme čestných ľudí

Kultúra platenia daní, poplatkov či odvodov je na Slo-
vensku veľmi nízka. Ako sa pozeráte na tento trend?
Situáciu by som označil za katastrofálnu. Na Sloven-
sku je bežné neplatenie daní a naviac sa aj toleruje. 
Nepríde nám zvláštne, keď kupujeme tovar bez faktú-
ry, takisto nemáme problém s falošnými dokladmi o za-
platení. Šíri sa to ako mor, ktorý kazí celé podnikateľské 
prostredie. Veď od roku 2004 klesá skutočný výber daní.  
Pozitívom je, že sa nám podarilo zastaviť prepad efektív-
nych daňových sadzieb pri DPH. Vláda problém rieši, po-
stupne prijíma potrebné opatrenia. Je však nutné ľuďom 
vysvetľovať, že ak od štátu požadujú isté služby, musia za 
ne aj zaplatiť.

Nadmerné odpočty DPH sú najčastejšie zneužívané pri 
daňových podvodoch. Preto by sa od nového roku mal 
zaviesť kontrolný výkaz DPH. Ako presne bude tento 
mechanizmus fungovať?
Plánovaný kontrolný výkaz DPH má slúžiť na spárovanie 
vzájomných operácií medzi platiteľmi dane, efektívny výber 
daní a eliminovanie daňových podvodov. So systémom vy-
hodnocovania rizikových platcov DPH má znížiť pomerne 
vysoké straty štátu v rámci výberu tejto dane. Podnikatelia 
budú finančnej správe zasielať zoznam faktúr ako na vstu-
pe, tak aj na výstupe. Okrem kontroly to dáva dobrý pred-
poklad na to, aby finančná správa v ďalších rokoch mohla 
odbremeniť platiteľov DPH tak, že už nebudú v budúcnosti 
musieť podávať priznania k DPH. Finančná správa to urobí 
za nich. 

Druhá vláda Roberta Fica si dala jasný cieľ - lepší vý-
ber daní a efektívnejší boj proti daňovým podvodom a 
únikom. Ako ste spokojný s doterajším plnením tejto 
úlohy?
Ministerstvo financií prijalo viacero legislatívnych zmien. 
Od októbra 2012 je účinná novela zákona o DPH, ktorá 
prináša opatrenia zamerané na boj proti daňovým podvo-
dom, najmä vo vzťahu k tzv. karuselovým podvodom. Vo 
februári sme po prvý raz od apríla minulého roku zazname-
nali zvýšenie celkového počtu daňových priznaní pri DPH 
a zároveň došlo k poklesu nadmerných odpočtov. Daňová 
kobra zabránila od polovice minulého roka únikom za asi 
60 miliónov eur.
V Akčnom pláne boja proti daňovým únikom je viac ako 50 
konkrétnych opatrení. Okrem toho ministerstvo pristúpilo 
ku skoršiemu zvýšeniu spotrebnej dane z tabakových vý-
robkov, či obmedzilo s účinnosťou od začiatku tohto roka 
hotovostné platby. 

Do ministerského kresla si sadal s pokorou a tej sa stále drží. Ani po viac ako roku na poste šéfa rezortu financií 
nestráca Peter Kažimír povestný optimizmus. V rozhovore pre náš časopis sa však problémovým témam vyhnúť 
nedalo.

S úmyslom 
z a m e d z i ť 
d a ň o v ý m 
únikom sa 
pripravuje od 
s e p t e m b r a 
aj štátna lo-
téria poklad-
ničných do-
kladov. Cez 
pozmeňujúci 
návrh ju po-
slanci NR SR 
zapracoval i 
do novely 
colného zá-
kona a v máji 
schválili. Mô-
žeme sa teda začať tešiť na pekné výhry?
Presne tak. Slováci sú hravý národ a tak predpokladám, že 
ich správne namotivujeme, aby si od predávajúcich začali 
brať doklady o zaplatení a posielali ich do lotérie. Aj toto je 
jedna z ciest, na konci ktorej bude navýšenie príjmov do 
štátneho rozpočtu. Pre občanov je to jednoduchý spôsob, 
ako môžu vo zvýšenej miere ovplyvniť výber daní. Napo-
kon, robia to pre seba. Dane sú určené na to, aby obča-
nia dostávali od štátu kvalitné služby. Napríklad: ak zapla-
tia účet v kaviarni, a prevádzkovateľ im nevystaví bloček, 
reálne sa stalo to, že oni síce daň zaplatili, ale v štátnom 
rozpočte nie je nič, nechal si to podnikateľ. Ťažko potom 
čakať kvalitné služby. Bol by som rád, keby ľudia pochopili, 
že poskytovateľ služieb je len akýmsi poštárom, ktorý ich 
zaplatenú DPH odovzdá štátu. Ak im nedá bloček, tak ich 
oklamal, a daň nedoručil.

V boji proti daňovým podvodníkom treba mať nielen 
účinnú legislatívu, ale aj ľudí, ktorí budú držať ochran-
nú ruku nad jej dodržiavaním. Stále platia slová premié- 
ra Fica, že máte voľné ruky pri pomoci zamestnancom 
finančnej správy?
Samozrejme. Potom, ako sme nastúpili do vlády, museli 
sme okamžite hasiť akútne problémy vo FS a stabilizovať 
situáciu. Zamestnanci finančnej správy – najmä „daňováci“ 
najlepšie vedia, v akom stave sa v tom čase táto inštitú-
cia nachádzala. Informačný systém pre správu daní totál- 
ne zlyhal a vytvoril sa obrovský priestor pre daňové úniky. 
Skonsolidovať situáciu vo FS bolo teda prvoradou úlohou, 
ktorá sa podarila. Musím povedať, že s veľkou podporou 
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zamestnancov, ktorí v krízovej situácii vydali nadpriemerné 
výkony. Uvedomujem si, že na to, aby sme zefektívnili vý-
ber daní, potrebujeme kompetentných a čestných ľudí. Pra-
coviská by mali byť lepšie vybavené, prístup k informáciám 
a prepojenie s orgánmi činnými v trestnom konaní jednoduch- 
šie. Pri niektorých profesiách je nutné aj navýšenie počtu 
pracovníkov. Teším sa z prísľubu premiéra, vďaka ktorému 
sme získali 12 miliónov eur na zlepšenie postavenia a pra-
covných podmienok zamestnancov. Uvedomujeme si, že 
v tejto inštitúcii pracujú ľudia s peniazmi, no ich ohodnote-
nie nie je adekvátne. 
Z pohľadu legislatívy pripravujeme novelizáciu zákona, 
ktorá by umožnila zo zamestnancov FS vytvoriť špeciálnu 
kategóriu štátnych zamestnancov. Za dôležité považujem, 
aby mali adekvátne postavenie v spoločnosti a silnejšiu 
pracovno-právnu ochranu. Na druhej strane, budem trvať 
aj na dôslednej vnútornej kontrole. Je v našom záujme, 
aby vo FS pracovali ľudia čestní, spoľahliví a hrdí na to, že 
môžu byť súčasťou tejto organizácie.

Finančná správa má pred sebou viacero náročných 
projektov, ktorých výsledkom by mala byť efektívnejšia 
komunikácia s verejnosťou...
Spolieham sa na zamestnancov FS, ktorí na projektoch 
pracujú a testujú ich dlhé mesiace pred spustením. Verím, 
že spoločne pripravíme kvalitný produkt. Nie je predsa na-
šou úlohou zostať v pozícii represívnej organizácie, chce-
me ľuďom zabezpečiť služby na kvalitnej úrovni, zjednodu-
šiť a zefektívniť komunikáciu.

Spojenie daňových a colných úradov do jednej inštitú-
cie má za sebou rok a pol spoločnej činnosti. Vy ste vo 
funkcii ministra „oslávili“ ročné výročie. Ako hodnotíte 
čas strávený vo vládnom kresle?
V prvom rade musím zdôrazniť, že som do neho nastupoval 

s pokorou a tú 
mám stále na 
pamäti. Kto ma 
pozná vie, že 
som optimista. 
Snažím sa, aby 
štátna poklad-
nica nezívala 
prázdnotou. To, 
čím by sme sa 
mohli pochváliť, 
je zníženie de-
ficitu za minulý 
rok, ktorý bol 
ešte vlani v lete 
prognózovaný 
na viac ako 5 % 
na 4,3 % HDP. 
Určite to prispe-

je k dôveryhodnosti krajiny. Čo ma však mrzí je skutočnosť, 
že meškáme s projektom daní z luxusných nehnuteľností. 
Zatiaľ zbierame informácie na vytvorenie cenových máp, 
na základe ktorých by sme v spolupráci so samosprávou 
zmenili systém uvedenej dane. Situáciu dosť komplikuje 
zložitá bytová a domová štruktúra na Slovensku.

Úsilie tejto vlády o konsolidáciu verejných financií oce-
nila aj Európska komisia (EK)... 
Teší ma, že nám vystavila výborné vysvedčenie. Sme 
na správnej ceste odstrániť nadmerný deficit a dostať sa 
z trestnej lavice takzvanej procedúry nadmerného deficitu. 
EK ocenila dôchodkovú reformu, zriadenie fiškálnej rady, 
zmeny vo vzdelávaní, aktívnych politikách trhu práce, ako 
aj zmeny v zdaňovaní dohôd a samostatne zárobkovo čin-
ných osôb. Aj vďaka zodpovednej fiškálnej politike sú in-
vestori ochotní kupovať slovenské dlhopisy za historicky 
najvýhodnejších podmienok pre Slovensko.
 
Akou mierou je Slovensko zapojené do celoeurópske-
ho boja proti daňovým podvodom?
Patríme medzi tie krajiny, ktoré chcú presadiť nový poria-
dok, pretože si plne uvedomujeme vážnosť situácie. Pridali 
sme sa ku skupine G5, do ktorej patria Veľká Británia, Fran-
cúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko, zameranej na 
automatickú výmenu daňových informácií. Momentálne má 
iniciatíva dvanásť členov. V tomto kontexte môže EÚ vytvá-
rať tlak aj na štáty v zámorí, ktoré slúžia ako daňové raje. 
Od začiatku podporujeme balík opatrení na boj proti pod-
vodom s DPH, ktoré by mali pomôcť eliminovať podvody 
hlavne pri obchodovaní s poľnohospodárskymi plodinami 
a mobilnými telefónmi. Na júnovom rokovaní ministrov fi-
nancií EÚ sme konečne dospeli k politickej dohode k dvom 
novelám smerníc o DPH. Prvý návrh dáva členským štátom 
EÚ možnosť implementovať do svojej vnútroštátnej legisla-
tívy voliteľný mechanizmus prenesenia povinnosti zaplatiť 
daň na kupujúceho, tzv. reverse charge. Napriek silnému 
tlaku niektorých členských štátov sa nám podarilo spolu s 
Maďarskom, Bulharskom a Rumunskom presadiť, aby sa 
mechanizmus prenesenia daňovej povinnosť mohol použiť 
aj na niektoré poľnohospodárske komodity. Druhý návrh 
umožní členským štátom prijať okamžité opatrenia v prípa-
de náhleho a masívneho podvodu na DPH. 

Popri náročnej agende, ktorú musíte každodenne rie-
šiť, máte aj rodinu, ktorá vašou časťou neprítomnos-
ťou iste trpí. Ako delíte svoj čas?
Je pravdou, že nevenujem rodine toľko času, koľko by som 
chcel, ale to je asi údel každej rodiny, ktorá má doma minis-
tra. Vzácne chvíle voľna sa preto snažím využiť intenzívne. 
Už teraz sa teším na spoločnú dovolenku, ktorú nám, dú-
fam, nič nepokazí.

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Finančná správa vznikla v roku 1850
Tak ako sa v dejinách ľudstva menilo spoločenské 
zriadenie, hospodárske, sociálne, politické a ekono-
mické podmienky, tak sa menilo aj zákonodarstvo a 
od týchto podmienok sa odvíjala aj povaha cla a daní. 

Clo sa zaviedlo už v období, keď ľudstvo bolo schopné vy-
produkovať nadspotrebu, teda stálo na určitom stupni spo-
ločenského vývoja a zároveň v čase vzniku peňazí. 
Zároveň je však clo spojené s existenciou subjektu, ktorý 
stál nad ľudom a vykonával jeho správu. Možno teda pove-
dať, že clo je späté so vznikom štátu, resp. útvarov, ktoré 
mu predchádzali. S inštitútom cla sa stretávame už v sta-
roveku. Na pevne určených miestach (prístavy, ulice) sa 
vyberal hraničný poplatok za prechádzajúcu osobu a pre-
vezený tovar, alebo poplatok za použitie ciest. 

Clo v peniazoch aj v naturáliách
Naše územie bolo odpradávna križovatkou významných 
obchodných ciest. Prvý štátny útvar Veľká Morava mal 
rozsiahle obchodné styky. Z tejto doby sa zachoval jeden 
z najstarších colných poriadkov a to tzv. Raffelstettenský 
štatút z rokov 903-904, ktorý poukazuje na colnú prax 
veľkomoravských obchodníkov pri dovoze a vývoze tova-
ru. Podľa tohto štatútu boli vymenovaní traja vykonáva-
telia súdnej právomoci a správcovia trhových a colných 
poplatkov, tzv. vacarii. Štatút odlišne upravoval vyberanie 
cla pre bavorských a slovanských obchodníkov, ktorí platili 
clo v peňažnej a aj v naturálnej forme. Bavorskí obchodníci 
boli oslobodení od platenia trhových poplatkov a clo platili 
výlučne v peňažnej forme.

Tridsiatok Žigmunda Luxemburského
Útoky Maďarov ukončili Veľkomoravskú ríšu. Maďarský 
vpád nepriaznivo ovplyvnil aj vývoj obchodu. Po rozpade 
Veľkej Moravy vzniká nový štátny útvar - Uhorsko, ktorý 
existoval takmer tisíc rokov, a ktorého súčasťou sa stalo 
i celé terajšie územie Slovenska. Tu sa začali upevňovať 
feudálne spoločenské vzťahy, ktoré ovplyvnili aj obchodnú 

činnosť z hľadiska uplatňovania si feudálnych práv. Pôda 
predstavovala hlavný výrobný prostriedok, bola majetkom 
panovníka, ktorý ju formou donácii prideľoval jednotlivým 
cirkevným a svetským hodnostárom. Zabezpečiť pokojnú 
prepravu tovaru, udržiavanie ciest, brodov, mostov bolo 
povinnosťou príslušného feudálneho vlastníka, ktorý mal 
však z toho titulu nárok na vyberanie poplatkov od tých, 
ktorí tieto komunikácie používali. Tento poplatok, zvaný 
mýto, bol formou vnútorného cla, musel ho platiť každý, kto 
nebol panovníkom od jeho platenia oslobodený. Na zabez-
pečenie štátnych príjmov sa vytvorila sústava pohraničných 
mýt, známa pod menom tridsiatková sústava. Tridsiatok - 
pôvodne mestské mýto (neskôr sa vyberal na hraniciach 
a pozdĺž nich) predstavoval platbu, ktorá bola vlastne už 
clom v dnešnom slova zmysle, lebo základom pre jej vyru-

benie bol dovážaný alebo vyvážaný tovar. Tento 
colný poplatok spočiatku predstavoval osemde-
siatinu hodnoty tovaru. Karol Róbert r. 1336 na-
riadil vyberať tridsiatok namiesto osemdesiatku, 
ani vtedy však nepredstavoval tridsatinu hodnoty 
tovaru, ale iba jedno percento. Až dekrét Žig-
munda Luxemburského z r. 1405 určil výšku trid-
siatku na 3,33%, neskôr sa zvýšil z 3,3% na 5% 
(dvadsiatok), hoci sa naďalej nazýval tridsiatkom. 
Táto platba sa nevyberala plošne. Panovník mal 
právomoc niektoré tovary od tohto colného po-
platku oslobodzovať. Robil to však spravidla len 
vtedy, ak žiadateľ o oslobodenie od platenia cla 
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zaplatil buď jednorazový poplatok, alebo sa zaviazal platiť 
pravidelnú taxu. Spočiatku sa tridsiatok platil len za tovar 
dovážaný, od roku 1380 už aj za vyvážaný tovar. Podľa 
smeru obchodu sa organizovala aj sústava štátnych col-
ných – tridsiatkových úradov.
Niektoré mestá mali ešte privilégia a to tzv. právo skladu. 
Právo skladu však nemožno stotožňovať ani s clom ani 
s mýtom. Mýto a clo znamenali vyberanie poplatkov, kým 
právo skladu spočívalo iba v tom, že obchodníci prechádza-
júci mestom boli povinní určitú dobu predávať svoj tovar. 
Toto stredoveké mestské právo bolo súčasne predobrazom 
toho, čo sa neskôr stalo hlavnou funkciou cla - ochranárska 
politika. Jej úlohou je chrániť domácu produkciu pred za-
hraničnou konkurenciou.
V 13. a 14. storočí nastal prudký rozvoj miest, rozmohla sa 
výroba. To spôsobilo rozmach obchodu a clo v doterajšej 
podobe sa stalo jeho prekážkou. Túto situáciu sa mestá 
snažili riešiť tak, že si vzájomne oslobodzovali tovar od cla. 
V tomto období nastal aj rozmach colných dohôd o vzájom-
nom oslobodení od cla. Clo však malo stále výlučne pova-
hu, fiškálnu tzn. aby panovník získal čo najväčší finančný 
prospech. Ale už je zrejmé, že jeho výsadná povaha ustu-
puje a teda od jeho výberu sa upúšťa pre rozmáhajúci sa 
obchod, z ktorého zisky pre ten-ktorý subjekt sú význam-
nejšie ako zisky získané výberom cla. Dôchodky 
z tridsiatkových úradov sa vo veľkej miere za úpla-
tu prenajímajú. 

Tretina zhabaného tovaru išla úradníkovi
Výber cla sa stal koncom 15. a začiatkom 16.sto-
ročia veľmi nepriehľadný, preto uhorský krajinský 
snem v roku 1518 rozhodol, že tridsiatkové dôchod-
ky nemožno naďalej prenajímať a že všetky dote-
raz prenajaté užívacie práva treba vrátiť kráľov-
skému eráru. Po vrátení všetkých užívacích práv 
vyberali tridsiatky už iba kráľovskí zamestnanci, 
ktorí odovzdávali výnosy z týchto platieb do správy 
Kráľovskej komore. Aby kráľovskí úradníci mohli 
kontrolovať správnosť vyberania colných platieb 
a súčasne, aby mali doklady o vybratých sumách, boli vybe-
rači tridsiatkov povinní viesť si úradné záznamy, tridsiatko-
vé registre, do ktorých povinne zaznamenávali tieto údaje: 
deň vyclenia, meno a bydlisko preclievaného obchodníka, 
názov a druh tovaru, jeho množstvo a cenu. Colní úradníci 
mali dbať na to, aby sa nepašoval žiaden tovar. Ak niekoho 
pristihli pri pašovaní, mali mu všetok tovar zhabať, pričom 
mali právo si ponechať jednu tretinu z hodnoty zhabaného 
tovaru. O zhabaní tovaru museli podávať okamžite správu 
nadriadenému orgánu. Zaistený tovar však nesmeli predať, 
pokiaľ sa prípad neprešetril a neuzavrel. O zhabaní tovaru 
sa museli viesť zvláštne knihy, ktoré museli obsahovať tieto 
náležitosti: 1. podstata prípadu, druh zhabaného prípadu 
a rozhodnutie o prípade, 2. hodnota zhabaného tovaru, 3. 
výdavky spojené s vybavovaním prípadu, 4. hodnota cla, 5. 

hodnota dvoch tretín čistého zostatku, patriaci kráľovskému 
eráru, 6. hodnota tretiny patriaca úradníkom, ako aj potvr-
denie o tom, že ju úradníci prevzali. Tieto podrobné úradné 
záznamy svedčia o tom, že colné zákonodarstvo a správa 
ciel boli už v tomto období pomerne rozvinuté.
V snahe zvýšiť príjem z vyberania ciel sa panovník ob-
rátil v roku 1548 na uhorský snem, ktorý mu odhlasoval 
právo zriadiť si colnú stanicu na ktoromkoľvek mieste. 
Význam tohto práva spočíval v tom, že južná časť Uhor-
ska bola toho času obsadená Turkami, čo znamenalo, 
že tamojšie colné stanice boli pod ich správou a panov-
níkovi neplynul z nich žiaden príjem. Začiatkom 16. sto-
ročia sa tak vyvinula v Uhorsku ústredne riadená colná 
správa. Od roku 1554 sa vrchným orgánom pre riadenie 
colnej služby stala Spišská komora so sídlom v Koši- 
ciach. Spravovala financie, clá, tridsiatky, dane a dávky a 
hospodársky zabezpečovala vojsko a výstavbu opevnení. 

Ochranná politika stopla rozvoj obchodu a priemyslu
Následkom manufaktúrnej výroby sa zvyšovala nadvýroba, 
ktorú nebolo možné realizovať na vnútorných trhoch. Preto 
stále rástla potreba vývozu tovaru a jeho realizácia na tr-
hoch v cudzine. Každý štát sa snaží čo najviac vyviezť a čo 
najmenej doviezť, a ak doviezť, tak len suroviny. Fiškálna 

povaha cla už úplne ustúpila do pozadia a do popredia sa 
dostáva jeho povaha ochranná.
Clo sa platí len pri dovoze tovaru a v zásade clu podlie-
ha všetok dovážaný tovar, okrem tovaru, ktorý je výslovne 
oslobodený od cla.
Vývozné clo sa zavádza len pri tovare, ktorého má štát ne-
dostatok a z toho dôvodu sa bráni jeho vývozu.
V tomto období sa štáty bránia dovozu nielen zavádzaním 
vysokých dovozných ciel, ale aj administratívnymi opatre-
niami, teda úplným zákazom dovozu niektorých komodít. 
Takáto ochranná politika však viedla následne k stagnácii 
obchodu, pretože každý štát mal záujem vyvážať a brániť 
sa dovozu.
Typickým príkladom negatívneho dopadu tvrdej ochranár- 
skej politiky v Rakúsko–Uhorsku 19. storočia bola, na roz-
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diel  napr. od Anglicka a Francúzska, tvrdá ochranárska 
politika pozostávajúca zo zákazu dovozu takých komodít, 
kde existoval štátny monopol. Išlo sa o tabak, pušný prach, 
kuchynskú soľ a podobne. V konečnom dôsledku priemysel 
bez konkurencie upadal a v ríši sa rozmáhalo pašeráctvo.
Dôsledkom tejto politiky bolo aj zhoršenie schopnosti vý-
vozu, nakoľko výrobky nedosahovali potrebnú kvalitu  
a vo vývoze sa nepresadili. Typickým príkladom tvrdej 
ochranárskej politiky bol colný sadzobník vydaný v roku 
1843, ktorý vychádzal z týchto zásad:

• dovoz surovín - veľmi nízke colné sadzby,
• dovoz polotovarov - obmedziť vyššími colnými sadzba-

mi,
• dovoz hotových výrobkov - regulovať vysokými ochran-

nými clami.
Tvrdá ochranárska politika štátu viedla v konečnom dôsled-
ku ku stagnácii priemyslu a obchodu s dopadom na obča-
nov. Z uvedených príčin štáty túto politiku opúšťajú a pro-
stredníctvom colných dohôd a colných spolkov sa snažia 
tento negatívny jav odstrániť. Podstatou colnej dohody bola 
skutočnosť, že štáty navzájom medzi sebou odstraňovali 
clá a upúšťali od zákazov s tým, že ochraňovali výlučne 
len najslabšie priemyselné odvetvia a recipročne sa snažili 
vyviezť komodity, kde sa javila najvyššia nadvýroba.

Vznik colnej únie
Podstatou colných spolkov bolo utvoriť väčšie colné úze-
mia. Colná hranica medzi signatármi colného spolku sa 
zrušila. Podmienkou takého postupu ale bolo, aby hos-
podárstvo dohodových štátov bolo kompatibilné, teda aby 
sa životná úroveň obyvateľstva a hospodárske podmienky 
veľmi nelíšili. Po vzniku colnej únie v Nemecku, v Rak-
úsko-Uhorsku sa čoraz častejšie presadzujú hlasy vola- 
júce k pristúpeniu k tomuto colnému spolku. Význam col-
níctva predstavuje aj ten fakt, že v priebehu revolučných 
rokov 1848-1849 sa táto otázka colného zjednotenia stala 
predmetom politického zápasu. V dôsledku porážky revolú-
cie sa tento plán nerealizoval, pravou príčinou však bola 
nerovnosť hospodárstiev obidvoch týchto veľmocí a obava 

rakúsko-uhorských obchodníkov z konkurencie prie-
myslu podstatne vyspelejšieho Nemecka.
Hneď po revolúcii došlo k významnej zmene, kedy ci-
sárskym patentom bolo v roku 1850 v súlade s mar-
covou ústavou z roku 1849 ustanovené, že celá mo-
narchia tvorí jeden colný a obchodný obvod.
Od 1.10.1850 sa odstránila colná hranica, ktorá od-
deľovala Uhorsko, Chorvátsko a Sedmohradsko od 
ostatných krajín rakúskej monarchie. Od 1.6.1851 sa 
prestali vyberať niektoré colné poplatky a k 1.7.1851 
sa všetky colné a tridsiatkové stanice a úrady na tej-
to colnej „medzi“ hranici úplne zrušili. Tieto zmeny si 
vyžiadali aj prijatie nového colného poriadku, ktorý 
bol zavedený v roku 1852 a znamenal prechod od 
prohibitívneho systému ciel ku systému ochranných 

ciel. Nová colná tarifa obmedzila zákazy dovozu podstat-
ným spôsobom: dovoz tovarov mohol byť zakázaný iba zo 
zdravotných a policajných dôvodov, taktiež clá boli podstat-
ne znížené (predtým bolo najvyššie clo z jednej položky  
2 000 zlatých, v novej tarife bolo najvyššie clo 600 zlatých) 
a pri 15 druhoch tovaru bol povolený voľný obeh tovaru  
bez cla.
Celkový prechod od prohibičného colného systé-
mu k liberálnemu, kde clo plnilo ochrannú funkciu, 
bol ukončený roku 1853. V tomto období upúšťa štát 
od kontroly hospodárskeho vývoja a nastáva ob-

dobie liberalizmu, teda kapitalizmu voľnej súťaže. 
 
Vznik modernej finančnej správy 
Za vznik modernej finančnej správy, ako aj siete daňových 
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úradov, môžeme považovať 18. september 1850, kedy sa 
vyhláškou č. 355/1850 Ríšskeho zákonníka zrušila uhor-
ská komorná správa a zriadila finančná správa. Začali jej 
podliehať dane priame a nepriame, štátny majetok a fondy, 
záležitosti pokladničné (pokiaľ patrili pod správu finančnú) 
a hlavne finančná stráž ako ozbrojený zbor. Najvyšším 
úradom bolo finančné riaditeľstvo, ktoré bolo podriadené 
ministerstvu financií. Na čele úradu bol prezident, ktorému 
sa priamo zodpovedal finančný riaditeľ. Mal titul minister-
ský radca. Finančné riaditeľstvo riadilo okresné finančné 
riaditeľstvá, ktoré boli zriadené vyhláškou č. 379/1850 R.z. 
z 4. októbra 1850. Na našom území boli k tomuto dňu zria- 
dené okresné finančné riaditeľstvá v Prešpurku (Bratisla-
ve), Rožmberku (Ružomberku), Nitre, Šahách a Košiciach. 
Vyhláškou ministerstva financií č. 31/1851 R.z. bolo ozná-
mené, že tieto úrady začínajú fungovať 20. februára 1851. 
Len pre zaujímavosť: plat prezidenta finančnej správy bol 
na úrovni 5 000 zlatých ročne. Koncipista finančnej stráže 
zarábal 700 zlatých ročne a kancelársky asistent od 300 do 
400 zlatých ročne.

Clo sa platilo zlatom
Dňa 29. mája 1867 prijal Uhorský snem zákon o rakúsko 
–uhorskom vyrovnaní. Spoločné ostali tri ministerstvá: za-
hraničnej politiky, vojenstva a financií. Z hospodárskeho 
hľadiska mala ríša spoločné colné územie, menu, štátnu 
banku a vnútorný voľný obchod.
Veľká hospodárska kríza v 70.rokoch ukončila obdobie li-
beralizmu a Rakúsko-Uhorsko muselo prejsť od politiky 
voľného obchodu k autonómnym colným tarifám a vývoj 
prechádzal opäť do obdobia, kde štát aktívne zasahuje 
do hospodárskeho vývoja. Vzrastajú tlaky na ochranárske 
opatrenia, najmä od veľkopriemyselníkov, ktorí týmto chcú 
udržať vysoké ceny na domácich trhoch a umožnenie jeho 
expanzie na zahraničné trhy. S prihliadnutím na tieto požia- 
davky veľkoobchodníkov prijalo Rakúsko-Uhorsko v roku 
1878 autonómnu colnú tarifu. Jej podstatou bola povinnosť 
platiť clo zlatom, čo vo vzťahu k rakúskej mene spôsobilo 
reálne zvýšenie ciel o 15 až 20%. Následkom zavádzania 
autonómnych colných taríf sa upustilo od zvyklosti upra-
vovať obchodné styky medzi štátmi podrobnými zmluvami 

a zaviedol sa režim najvyšších výhod.
Podstatou tohto režimu bolo, že ak štát nebude od druhého 
štátu vyberať vyššie clo ako od štátov tretích, štát druhý mu 
poskytne tie isté výhody. Ku koncu osemdesiatych rokov 
sa začalo prejavovať úsilie veľmocí za pomoci obchodno-
colných opatrení zabezpečiť si a monopolizovať rozsiahle 
územie odbytu. Preto v roku 1891 uzavreli Rakúsko-Uhor-
sko a Nemecko obchodnú a colnú dohoda. Na jednej stra-
ne došlo ku vzájomnému zníženiu colných taríf, súčasne 
sa však voči tretím štátom prehĺbili ochranárske tendencie. 
Na druhej strane mali tieto opatrenia stimulačný vplyv na 
rozvoj domáceho priemyslu. Hospodárske záujmy veľmocí 
nakoniec viedli k vzniku 1. svetovej vojny. V priebehu vojny 

význam colnej politiky prakticky zaniká. Štát reguloval celé 
hospodárstvo, rozhodoval o vývoze a dovoze. Iba v rokoch 
1914 a 1915 bolo vydaných niekoľko desiatok zákazov vý-
vozu, najmä strategického druhu tovaru, do nepriateľských 
krajín. Naproti tomu boli zrušené niektoré dovozné clá na 
tovar, ktorý bol nedostatkový. Nepriaznivý vývoj platobnej 
bilancie viedol aj k viacerým reštriktívnych opatreniam po-
stihujúcich dovoz predovšetkým luxusného tovaru.

pplk. Ing. Marcel Šuštiak
Pokračovanie v budúcom čísle

Použitá literatúra (hlavné zdroje):
• Mainus F. a kol.: Histórie celnictví v ČSSR , Praha 1977
• Brodesser S. a kol.: Celníctvi v Československu, minu-

lost a přítomnost, Praha, 1982
• Kolektív autorov: Lexikón slovenských dejín, SPN, 

Bratislava 1997
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Riešenie platov by si zaslúžilo 
viac pozornosti

Svoje miesto majú v takmer v každej 
organizácii. Ich úlohou je zastupovať 
záujmy zamestnancov. Ako vidia súčasnú 
situáciu, postavenie svojich výborov či 
spoluprácu s vedením sme sa opýtali 
predsedníčky Podnikového výboru sekcie 
územných finančných orgánov Oľgy 
Kopeckej a predsedu Podnikového výboru 
sekcie colnej správy Jozefa Oravca.

Zlúčením daňových 
orgánov a colnej 
správy vznikla od 
januára 2012 nová 
organizácia. Zme-

nila sa situácia odborov v rámci inštitúcie po tejto le-
gislatívnej zmene?
 
Kopecká: Situácia odborárov sa nezmenila. Naďalej zo-
stal zachovaný Podnikový výbor sekcie územných finanč-
ných orgánov a Podnikový výbor sekcie colnej správy pri 
Slovenskom odborovom zväze verejnej správy a kultúry 
(SLOVES). Dohodli sme sa tak s kolegami z colnej správy 
a dohodu schválilo aj vedenie SLOVES-u. Je však možné, 
že po ustálení organizačných zmien vo finančnej správe, 
pristúpime k zjednoteniu podnikových výborov. To však 
potrebuje svoj čas, dôkladnú a neunáhlenú prípravu a sa-
mozrejme vôľu riešiť veci spoločne.
Oravec: Z môjho pohľadu, ako vtedajšieho predsedu jed-
ného zo závodných výborov odborovej organizácie, hodno-
tím s odstupom času situáciu odborov po vzniku FS tak, že 
prirodzene kopírovala pracovný vzťah medzi colníkmi a za-
mestnancami daňových úradov a zamestnávateľom. Vyús-
til do spojenia rôznorodých štátnych inštitúcií s absolútne 
rozdielnym systémom sociálneho (aj výsluhového) zabez-
pečenia, pričom najmä colná správa prešla niekoľkými eta-
pami tzv. reorganizácie, vo forme znižovania personálnych 
stavov colníkov a aj scivilňovania.
Súčasný stav a spoluprácu so sekciou územných finanč-
ných orgánov SLOVES, ktorú zastupuje predsedníčka 
Oľga Kopecká, môžem hodnotiť zatiaľ len pozitívne, ako 
korektnú a konštruktívnu a to aj preto, že zastupujeme rov-
naké sociálne, personálne a ekonomické záujmy zamest-
nancov FS.

Finančná správa funguje už druhý rok. Druhýkrát ste 
podpisovali s vedením kolektívnu zmluvu. Ako sú od-
borári spokojní s jej obsahom a plnením?

Kopecká: S ko-
lektívnou zmluvou na 
rok 2013 by mali byť 
spokojní nielen od-
borári, ale aj ostatní 
zamestnanci finančnej správy. Platí pre všetkých zamest-
nancov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi odborov. 
Musím konštatovať, že to tak nie je, nakoľko pri vyjednávaní 
KZ neboli splnené všetky požiadavky predložené zamest-
nancami finančnej správy. V zmluve je zahrnutá prevažná 
časť našich návrhov, ale mnohé z nich sú obmedzené fi-
nančnými možnosťami. Aj napriek našej snahe nebolo 
možné vyjednať benefity pre zamestnancov tak, ako by 
si to naši kolegovia predstavovali. Musím však podotknúť, 
že zástupcovia nového vedenia majú snahu vychádzať 
v ústrety zamestnancom v čo najväčšej miere. Na zasad-
nutiach podnikových výborov sme pravidelne informovaní 
o schválených finančných prostriedkoch pre finančnú sprá-
vu na príslušný rok, o ich prerozdelení a čerpaní. Aj my 
sa musíme riadiť pravidlom „prikrývaj sa len takou dekou, 
na ktorú ti stačí“. Nedostatok schválených finančných pros- 
triedkov pre finančnú správu evidujeme už niekoľko rokov 
dozadu. Nedá mi neupozorniť na skutočnosť, že výška prie- 
merného platu zamestnancov daňovej správy bola dlhodo-
bo na predposlednom mieste v rámci rezortu Ministerstva 
financií SR. O tejto skutočnosti sme roky upozorňovali nie- 
len zamestnávateľa, ale aj príslušných ministrov financií.
Oravec: Na rokovaniach o znení súčasne platnej kolektív-
nej zmluvy som sa nezúčastnil a preto som ju mohol dopo-
siaľ hodnotiť iba z pozície tzv. užívateľa. Zastávam názor, 
že by mala byť v plnom rozsahu dodržiavaná a to najmä 
preto, lebo je prejavom zmluvných strán vytvoriť priaznivej-
šie pracovné podmienky. Aj súčasné znenie zmluvy vytvá-
ra priestor na ďalšie zlepšovanie pracovných podmienok 
medzi zamestnávateľom a zamestnancami, čo bude zrej-
me témou rokovaní v nasledujúcom období.
 
Podarilo sa vám vyrokovať s vedením firmy aj niečo 
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nad rámec tejto kolektívnej zmluvy? 
 
Kopecká: Podarilo sa nám vyrokovať zvýšenie hodnoty 
stravného lístka, zvýšil sa príspevok zo sociálneho fon-
du pri závodnom stravovaní. V nadväznosti na uvedené 
sa nám podarilo zjednotiť príspevok zo sociálneho fondu 
na závodné stravovanie pre zamestnancov štátnej služby 
a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, upra-
vila sa tvorba a čerpanie sociálneho fondu atď. Mrzí má, 
že s  platnosťou od 1. 4. 2013 sme na požiadanie vedenia 
finančnej správy museli pristúpiť k zníženiu príspevku na 
doplnkové dôchodkové sporenie, z dôvodu nepriaznivého 
vývoja čerpania finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné 
pre zabezpečenie riadneho chodu organizácie. Bolo do-
hodnuté, že toto obmedzenie bude platiť len tento rok.
Oravec: Som presvedčený o tom, že všetci colníci a za-
mestnanci FS pozitívne pocítili na konci minulého roka na 
svojich bankových účtoch snahu vedenia FS, ako ocenenie 
príkladného plnenia služobných a pracovných úloh a po-
vinností colníkov a zamestnancov FS. Rokovania odborov 
s vedením mali, najmä v roku 2012, za cieľ vyzdvihnúť prá-
cu colníkov a zamestnancov, ale aj poukázať na problé-
my, s ktorými sa pri svojej práci každodenne stretávame, 
čo vyústilo do spísania otvoreného listu adresovanému 
prezidentovi FS, ktorý prejavil ochotu viesť konštruktívny 
sociálny dialóg.

Finančná správa zamestnáva približne 9-tisíc zamest-
nancov, koľko z nich je aj členom odborovej organizá-
cie?
 
Kopecká: Za celú finančnú správu evidujeme spolu  
cca 1 800 odborárov, čo je žalostne málo. Dopad na takýto 
nízky počet má skutočnosť, že benefity dohodnuté v ko-
lektívnej zmluve platia aj pre neodborárov, ktorí neplatia 
členské príspevky. Počet odborárov v daňovej správe kle-
sol aj z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku, ako 
aj pre znižovanie stavu zamestnancov v daňovej správe. 
Určitý dopad na tento stav má tiež nespokojnosť s benefit-
mi. Je treba kriticky uznať, že na tento stav môže mať vplyv 
aj slabá informovanosť zamestnancov o práci odborov, na-
jmä mladých zamestnancov, ktorých je v odboroch veľmi 
málo a o odboroch nevedia skoro nič. Informovanosť o čin-
nosti odborovej organizácii chceme zabezpečiť prostred-
níctvom intranetu. V súčasnosti však možno konštatovať, 
že činnosť odborov súvisiaca s mimopracovnými aktivitami 
upadla do úzadia, čo je na škodu veci, pretože sa podľa 
mňa z pracoviska vytratila kolegialita, súdržnosť, otvore-
nosť. Pre množstvo práce, ktorá sa nestíha v stanovenom 
pracovnom čase, sa odborom nedarí prilákať na tieto akti-
vity nielen neodborárov, ale už ani odborárov. 
Oravec: Čo sa týka Sekcie colnej správy SLOVES, 
v súčasnosti registrujeme takmer 800 členov, čo predsta-
vuje takmer tretinu počtu colníkov a zamestnancov colných 

úradov, Kriminálneho úradu FS a Finančného riaditeľstva 
SR. Určite by som pre kolektívne vyjednávanie privítal väč-
ší počet odborárov, pričom ich úbytok súvisí so znižovaním 
počtu colníkov v roku 2005, personálnymi zmenami v roku 
2010 a scivilňovaním na konci roku 2011. Tieto nešťast-
né personálne kroky negatívne ovplyvnili dôveru colníkov 
v manažment Colnej správy SR a aj v činnosť odborov. Aj 
ja sám si dávam za cieľ, urobiť všetko pre to, aby sa tieto 
personálne kroky z minulosti, už nezopakovali.

S akými podnetmi či problémami sa najčastejšie obra-
cajú zamestnanci na vedenie odborov?
 
Kopecká: Riešia sa najmä pracovné problémy, rozviaza-
nie štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru, 
úprava platov, odmeny, sociálny fond a jeho zabezpečenie, 
technické a materiálne vybavenie zamestnancov, sťažnosti 
zamestnancov,  skrátka všetko, čo súvisí so životom a prá-
cou zamestnancov FS.
Oravec: Určite prevládajú požiadavky na zabezpečenie 
sociálnych istôt, zachovanie systému výsluhového zabez-
pečenia a spravodlivého odmeňovania. V poslednom ob-
dobí sa na mňa obracajú kolegovia so žiadosťami o pomoc 
pri finančnom zabezpečovaní nadregionálnych športových 
podujatí organizovaných v rámci FS. V tejto oblasti som 
vykonal niekoľko krokov, avšak apelujem na vzájomnú 
súčinnosť organizátorov športových podujatí s predsedami 
závodných výborov a riaditeľmi colných úradov.

Čo by sa podľa vášho názoru malo zmeniť v oblasti fi-
remnej kultúry, pracovných či mzdových podmienok? 
 
Kopecká: Viac počúvať názory a pripomienky zamestnan-
cov, ktorí pracujú vo výkone a majú najviac skúsenosti s vy-
konávanou prácou a  súvisiacimi problémami, viac chodiť 
medzi zamestnancov. Kritické názory sú síce nepríjemné, 
ale môžu byť konštruktívne. Odbory nikdy nemali problém 
podporiť zamestnávateľa v riešení mzdovej politiky zamest-
nancov daňovej a colnej správy, resp. upozorňovať minis-
terstvo na nedostatok finančných prostriedkov pre riešenie 
problémov s technickou vybavenosťou. Prioritou zamest-
návateľa by malo byť riešenie mzdovej otázky, na ktoré za-
mestnanci čakajú už viac ako 8 rokov. 
Oravec: Som presvedčený o tom, že medzi zamestná-
vateľom a odborovými orgánmi by mal prebiehať kon-
štruktívny dialóg s cieľom vytvárať pre zamestnancov FS 
priaznivejšie pracovné podmienky, a to v oblasti sociálne-
ho zabezpečenia a zlepšovania finančného ohodnotenia. 
V čom vidím priestor na zlepšovanie, je zvýšenie informo-
vanosti zamestnancov, vo veciach ich služobného, pracov-
ného, sociálneho a ekonomického postavenia, vo forme 
účasti zástupcov odborových orgánov na poradách vede-
nia finančného riaditeľstva a vedenia colných úradov. Určite 
nie som spokojný s tým, že sa už niekoľko mesiacov sklo-



ňuje pojem benchmarking. Informácie o ňom sú absolútne 
strohé, až žiadne, pričom na základe výstupov z neho má 
byť vytvorená organizačná štruktúra colných úradov, kto-
rá sa tvorí už od konca minulého roku. Z dôvodu absen-
cie jednotnej organizačnej štruktúry colných úradov nie je 
v plnom rozsahu možné zabezpečovať personálne potreby 
jednotlivých oddelení, pobočiek a staníc colných úradov. 

Ako je vaša odborová organizácia spokojná so sociál-
nou starostlivosťou o zamestnancov a napĺňaním soci-
álneho fondu?
 
Kopecká: Istotne by sme vedeli v sociálnej starostlivosti 
viac napredovať a doniesť nové myšlienky s novými be-
nefitmi, ale to je všetko otázka peňazí. Myslím si, že nové 
vedenie by s našimi návrhmi súhlasilo, veď nakoniec ide aj 
o nich, ale kde vziať viac finančných prostriedkov a na úkor 
čoho? 

Oravec: Zásady poskytovania finančných prostriedkov 
zo sociálneho fondu sú dohodnuté na úrovni prezidenta 
finančnej správy, riaditeľov colných a daňových úradov, 
riaditeľa KÚFS a príslušných závodných výborov. V prípa-
de, že sú finančné prostriedky sociálneho fondu využívané 
účelne, nemôžem byť s touto formou sociálnej starostlivosti 
zamestnancov FS nespokojný.

Zo sociálneho fondu išli prostriedky na tohtoročnú 
oslavu Medzinárodného dňa detí pre deti zamestnan-
cov v krajských mestách. Aké ďalšie akcie či podujatia 
plánujete podporovať?
 
Kopecká: Myšlienka realizácie MDD bola veľmi dobrá, len 
neskoro daná na vedomie zamestnancom FS. Keďže col-

ná správa má tento sviatok dlhoročne zaužívaný a zakom-
ponovaný aj v „Zásadách o  tvorbe a  čerpaní sociálneho 
fondu pre rok 2013“, títo si už vopred, po svojej linke, za-
bezpečili akcie súvisiace s týmto sviatkom. Horšie to bolo 
na strane daňových orgánov, ktoré nemali vytvorenú v so-
ciálnom fonde položku na organizovanie MDD. V krátkom 
čase bolo treba rozhodnúť o príspevku a zároveň zorga-
nizovať túto akciu. Nakoniec sa to podarilo aj v spolupráci 
so zamestnancami colnej správy, za čo sa im chcem touto 
cestou poďakovať. Negatívom akcie bolo, že mnohé za-
mestnankyne pracujúce mimo miesta, kde sa akcia konala, 
sa na MDD nemohli zúčastniť /dôvod – doprava na akciu, 
celodenná dovolenka zamestnanca, celodenné ospravedl- 
nenie detí zo školy/. Veríme, že takéto malé chybičky krásy 
sa do budúcna odstránia. Zamestnanci daňovej správy ur-
čite nie sú ani proti organizovaniu športových podujatí a sú 
ochotní sa ich aj zúčastniť. Mala by sa však pri tom brať do 
úvahy aj skladba zamestnancov, pretože v daňovej správe 

pracujú v prevažnej miere ženy. Veľ-
mi úspešné a obľúbené boli branno-
športové dní, kde sa súťažilo aj v ne-
tradičných disciplínach, pri ktorých 
sa zažilo veľa zábavy. 
Oravec: Predovšetkým sa chcem 
poďakovať všetkým kolegom, ktorí 
organizačne, technicky a materiá-
lne zabezpečili tohtoročné oslavy 
MDD a pomohli tým potešiť našich 
najmenších, i keď mám informácie 
o tom, že moji kolegovia a odborári 
na deti počas ich dňa nikdy neza-
búdali. V súvislosti s použitím finanč-
ných prostriedkov zo sociálneho 
fondu je potrebné opätovne uviesť, 
že sociálny fond je možné využívať 
iba v zmysle vyššie uvedených zá-
sad. V budúcnosti plánujeme spolu 
s organizátormi športových podujatí 
a predsedami závodných výborov 

odborových organizácií využiť finančné prostriedky fondu 
najmä na nadregionálne športové akcie s dlhoročnou tra-
díciou, medzi ktoré patria - prebor v kolkoch organizovaný 
CÚ Žilina (v roku 2012 to bol 18. ročník), medzinárodné 
majstrovstvá FS v maratónskom behu organizované v rám-
ci košického maratónu mieru, majstrovstvá colnej správy 
v praktickej combat streľbe, či turnaj v tenise. 
Taktiež by som veľmi rád využil priestor na to, aby som 
sa poďakoval kolegom-odborárom, ktorí ma svojou 
voľbou zvolili za predsedu Podnikového výboru sekcie 
colnej správy SLOVES. A takisto ostatným, ktorí dob-
rým nápadom alebo myšlienkou pomôžu posunúť ko-
lektívne vyjednávanie na vyššiu kvalitatívnu úroveň.  

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Balík zákonov prešiel vo vláde
Vládny kabinet schválil 10. júla zmeny ôsmich zákonov, 
ktoré by mali pomôcť znížiť administratívnu záťaž podnika-
teľov a podporiť boj proti daňovým podvodom. Ministri sa 
dohodli na zrušení kolkových známok s účinnosťou od 1. 
júla 2014. V priebehu budúceho roka by sa tak mali postup-
ne zavádzať nové spôsoby platenia poplatkov. Zmenám sa 
od začiatku budúceho roka nevyhne ani oblasť medziná-
rodného zdaňovania, a to v priamych daniach. Rezort finan-
cií pripravil zvýšenie už existujúcej sadzby dane vyberanej 
zrážkou z 19 na 35 % a zabezpečenie dane pri platbách 
plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá Slovensko 
uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia. Taktiež 
by sa malo zjednodušiť poukazo-
vanie 2% podielu zaplatenej dane 
zamestnancami.
Balík zmien obsahuje aj opatre-
nia, ktoré by mali pomôcť v boji 
proti daňovým podvodom. Ako 
jedno z najperspektívnejších je 
zavedenie tzv. kontrolného výka-
zu dane z pridanej hodnoty.

Novela zákona o ERP
Kontrolné orgány budú mať už od budúceho roka ľahší 
prístup k účtovným údajom firiem. Umožní im to novela 
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 
(ERP). Jej cieľom je minimalizovať krátenie prijatých tržieb 
zo strany firiem. 

Zákon by mal nadobudnúť 
účinnosť 1. januára 2014. 
Ak prejde legislatívnym 
procesom, predajcom, do-
vozcom aj výrobcom ERP 
pribudnú nové povinnosti. 
Od budúceho roka by mali 
Finančnému riaditeľstvu SR 
predkladať na schválenie 
softvérové aj technické ná-
stroje. Nové povinnosti pri-
budnú aj podnikateľom. Tí 
by mali kontrolným úradom 
umožniť pripojiť sa k ich po-
kladnici, aby mohli skontro-
lovať uložené údaje.

NKÚ preverí, ako daniari bojujú 
proti daňovým únikom
Na Finančnom riaditeľstve SR sa od polovice júna usku-
točňuje kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Preveriť 
má účinnosť systému boja proti únikom na dani z pridanej 
hodnoty so zameraním sa na včasnosť postupu finančných 
orgánov pri ich odhaľovaní. Najmä v oblasti zavedenia opa-
trení na prevenciu, ako aj efektívnosť spolupráce colných 

Kontrolórov čakajú 
zmeny
Štát chce obmedziť korupciu, vý-
ber daní a zefektívniť odhaľovanie 
daňových podvodov. Dosiahnuť 
to chce aj lepšou motiváciou zamestnancov finančnej sprá-
vy. Ministerstvo financií vyčlení na platy daňových kontro-
lórov do konca roka 7,2 milióna eur. Peniaze sú určené na 
aktívne riešenie a odhaľovanie únikov na daniach. Platy 
kontrolórov sa pohybujú v priemere okolo 870 eur. To je 
podľa Štatistického úradu SR o desatinu viac, ako je prie-
merná mzda na Slovensku. O tom, ako sa peniaze na platy 
medzi kontrolórov prerozdelia, sa rokuje aj so šéfmi daňo-
vých úradov. V práci kontrolórov by mali nastať aj ďalšie 
zmeny. Aby sa obmedzilo riziko korupcie, zvažuje sa, že 
by sa okrem zavedenia kamerových systémov zriadila aj 
nová funkcia supervízora. Pôjde o skúseného kontrolóra s 
praxou, ktorý bude mať právomoci preverovať postupy niž-
ších kontrolórov. Štát uvažuje aj o zavedení uniforiem pre 
niektorých pracovníkov finančnej správy.

a daňových zložiek FR SR pri odhaľovaní cezhraničných 
podvodov na DPH. Rovnako chce NKÚ overiť aj následnú 
aplikáciu jednotlivých krokov v praxi, či stanovenie zodpo-
vednosti za ich plnenie a zabezpečenie podmienok pre pra-
videlné hodnotenie a meranie účinnosti každého prijatého 
opatrenia v realizácii Akčného plánu boja proti daňovým 
podvodom na roky 2012 -2016.

Daň z finančných transakcií
Medzinárodný menový fond má výhrady voči dani z finanč-
ných transakcií, ktorú sa od budúceho roka chystajú zavie-
sť niektoré európske krajiny. 
Fond to vo svojom stanovisku uviedol s tým, že existujú 
efektívnejšie spôsoby ako zabezpečiť príjmy z finančného 
sektora. Podľa MMF existujú iné formy daní, ktoré by boli 
lepšie ako daň z finančných transakcií. „Daň z transakcií 
vo všeobecnosti je niečo, čo už vyšlo z módy,“ povedal 
predstaviteľ MMF Carlo Cottarelli. Zároveň uviedol, že daň 
z pridanej hodnoty vo finančnom sektore alebo poplat-
ky naviazané na aktíva bánk by boli efektívnejšie. Ešte v 
roku 2010 MMF navrhoval zavedenie dane zo zisku bánk 
a miezd manažérov, ako aj daň z bankových aktív. Tento 
návrh však prijalo iba niekoľko krajín. Skupina jedenástich 
krajín na čele s Nemeckom v súčasnosti diskutuje o dani z 
finančných transakcií, ktorá by sa týkala obchodov s akcia-
mi, dlhopismi, ako aj s derivátmi.
Európska komisia je pripravená zjemniť podobu tej-
to dane vzhľadom na obavy, ktoré vyjadrili predsta-
vitelia Talianska, Francúzska, ako aj Veľkej Británie.  

zdroj: TASR, SITA
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Oslavy MDD v znamení dobrej nálady
Colníci a daniari spojili svoje sily, aby pre deti 
zamestnancov finančnej správy (FS) pripravili  
v piatok 31. mája nezabudnuteľné oslavy Medzinárod-
ného dňa detí (MDD). V piatich krajských mestách (Bra-
tislava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov a Košice) sa or-
ganizátorom počasie neotočilo úplne chrbtom, jedine 
Žilina doplatila na dážď.

BRATISLAVA
Impluz na organizáciu podujatia pre stovky detí našich za-
mestnancov vznikol na Colnom úrade v Bratislave. „S osla-
vami MDD máme dlhoročné skúsenosti, z ktorých mohli 
čerpať aj ostatné colné či daňové úrady,“ poznamenal šéf 
CÚ Bratislava Tomáš Prochocký. K myšlienke sa postupne 
pripájali pobočky v ďalších mestách a vznikla séria vydare-
ných podujatí. „Veľmi ma teší skutočnosť, že aj týmto spô-
sobom deklarujeme príslušnosť k jednej spoločnej inštitú-
cii,“ uviedol prezident finančnej správy Frantiček Imrecze, 
ktorý sa osobne zúčastnil na bratislavských oslavách na 
hraničnom priechode Berg.
Tam počas akcie „zadržali“ troch páchateľov, ktorí pašovali 
drogy a nelegálne zbrane. Touto ukážkou priblížili colníci 
deťom ako vyzerá reálny zásah a členov vedenia použili 
ako figurantov. Okrem ukážky zásahu návštevníci vide-
li aj činnosť profesionálnych kynológov. K dispozícii boli 
predmety zadržané v rámci CITESu – chránené rastliny 
a živočíchy. K ďalším zaujímavostiam nepochybne patril 
mobilný skener kamiónov na odhaľovanie pašovaného to-
varu. Deti a ich rodičia mohli spoznať aj históriu finančnej 
správy. Spolok histórie colníctva a finančnej správy pre nich 
pripravil ukážku historických uniforiem a pečiatok, ktoré sa 
používali v predvojnovom a medzivojnovom období. Od-
vážnejší si mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovej pištole či 
nasadzovanie pút páchateľovi.

PREŠOV
Približne 80 detských agentov FS privítali v areáli prešov- 

skej Strednej odbornej školy lesníckej. Občianske zdru-
ženie Integrácia priviedlo medzi detičky svojich maskotov 
Slniečko a Kubíka. Príjemné prostredie, nafukovací hrad, 
trampolína, občerstvenie, sladkosti a hudobný sprievod  
Marianky, Samka a ľudovej hudby navodili správnu roz-
právkovú atmosféru. Okrem tradičných ukážok colných 
zásahov bol veľkou atrakciou aj nákup vesmírnej rakety, 
autíčka a iných drobností, ktoré si deti mohli samé nablo-
kovať a rodičom predložiť daňový doklad o zaplatení. Súťa-
ženiachtivé deti predviedli to najlepšie, čo v sebe mali. Hľa-
dali ukryté predmety, skákali cez prekážky či kreslili krásne 
obrázky.

NITRA
Napriek nepriaznivej predpovedi a predchádzajúcim daž-
divým dňom akoby zázrakom nespadla počas nitrianskych 
osláv MDD ani jedna kvapka. Na deti sa dokonca nesmelo 
usmievalo aj slniečko. 
Pripravený program v priestoroch CÚ tak mohli absolvovať 
v dobrej nálade a s úsmevom na tvári. Deťom najskôr stuh-
la krv v žilách, keď začuli streľbu zo samopalu pri zadržia-
vaní nebezpečných páchateľov. O malú chvíľu im ju však 
rozprúdila štvornohá Zita, ktorá úspešne odhalila kontra-
bant s pašovanými cigaretmi. Odvážnejší si mohli vyskúšať 
streľbu zo vzduchovej pištole, ostatní preukazovali svoju 
zdatnosť v rôznych súťažiach. Asistoval im pritom šikovný 
Šašo, ktorý im vyrábal neuveriteľné postavičky z balónov.
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KOŠICE
Najpočetnejšia skupina účastníkov prišla na Alpinku zná-
mou košickou detskou železnicou. Organizátori rozda-
li balíčky so sladkosťami, tričkami, šiltovkami, perami či 
pravítkami. Deťom zasvietili očká aj pri omaľovánkach či 
preukazoch detských agentov colníkov a daňovákov. Po 
uvítacích slovách na seba pozornosť upriamili dvaja členo-
via čestnej jednotky, ktorí vo svojich krásnych rovnošatách 
vypálili salvu. Hneď po tom sa spustili húkačky a zúčast-
není zrazu nevedeli, kam pozerať skôr. Tie najmenšie de-
tičky si aj trochu poplakali, no vzápätí sa im očká rozžiarili, 
lebo naše špeciálne vycvičené psy začali predvádzať svo-
je umenie pri hľadaní ukrytých cigariet a drog. Po týchto 

ukážkach sa deti rozmiestnili pri pripravených expozíciách. 
Najväčšiu pozornosť už tradične upútal stôl so zbraňami 
a nepriestrelnou vestou. Kolegovia, ktorí obsluhujú mobilné 
skenery, trpezlivo odpovedali na detské otázky, ukázali im, 
ako vyzerajú snímky a deti aj vlastnou šikovnosťou a po-
strehom na snímkach odhalili nebezpečné predmety.
Oficiálnu časť programu zakončila opäť salva a nasledova-
lo žrebovanie tomboly o skutočne hodnotné ceny. Rozdali 
sa rozprávkové knihy, originálne lopty 1. FC Košice, perma-
nentky na nasledujúcu futbalovú sezónu, tašky, dáždniky, 
značkové hokejky, korčule a prilba. Zlatým klincom tomboly 
bolo žrebovanie o zapožičanie úplne nového vozidla s pl-
nou nádržou na celý víkend. 

BANSKÁ BYSTRICA
Banskobystrické deti sa začali pred druhou popoludní 
schádzať pred športovou halou v Badíne. Tam už stáli na-
stúpení colníci v zásahových uniformách so služobným 
psom.
Colníci na úvod predviedli deťom, ako vedia spacifikovať 
a posadiť do služobného automobilu porušiteľa zákona. 
Keď zaznel povel ,,Sadni!“ k slovu sa dostal Filip. Služobný 
pes nielenže plnil na slovo povely svojho pána, ale bez-
chybne vyhľadal aj nastraženú omamnú látku a tabak v jed-
nej z pripravených debničiek aj v nárazníku auta. 

Nasledovali ukážky streľby, prehliadka služobných zbraní a 
program pokračoval v hale. Deti sa dozvedeli niečo z his-
tórie finančnej správy, prečo platíme dane a čo potom za 
ne dostaneme. Každý si odniesol úlovok v podobe šiltovky 
a trička finančnej správy.
Nechýbali ani ukážky colníckych uniforiem a súťaže. Na-
príklad skok vo vreci, nosenie loptičky na bedmintonovej 
rakete, hod loptou do basketbalového koša či triafanie  
do futbalovej bránky. ,,Chcem kresliť,“ hlásila Laura. Na rad 
teda prišli farbičky a deti vymaľovávali znak finančnej sprá-
vy. Odmenou za obrázok bol balónik.
Jakubkovi sa najviac páčili pušky a putá. Matúš sa zdôveril, 
že si odnáša pekný zážitok a Klaudia s kamarátkou Alexan-
drou už teraz vedeli, že prídu aj na budúci rok.

-ad, pm-
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„Opovrhovaná“ profesia je 
stará už viac ako 4 500 rokov

Staroveká daňová politika
K rozvoju systému písania prispela 
najmä potreba vedenia účtovníctva. 
Dokazujú to tabuľky s klinovým písmom  
z Mezopotámie približne z roku 2 500 
pred n. l. popisujúce príslušné dane 
z hlavy, druhy mýta a poplatkov, ktoré  
obchodníci museli platiť pri preprave tovaru 
z jedného regiónu do druhého. Dobre známy 
Chamurapiho zákonník opisuje aj postupy, 
aké tresty udeliť za pašovanie, vyhýbanie  
sa plateniu daní, ako aj tresty občanom,  
ktorí sa snažia vyhnúť povinnej štátnej 
službe. Táto forma zdanenia mohla mať 
podobu tvrdej práce pri kopaní kanálov,  

História výberu mýta a zdaňovania je rovnako dlhá ako história ľudskej civilizácie. Ako platiť dane, a ako sa 
vyhnúť plateniu daní, sú počiny staršie než pyramídy. Všetky formy štátnej vlády prostredníctvom kontroly zda-
nenia príjmov boli nutnosťou civilizácie od počiatku vekov. „Túto daň nedokážem zaplatiť“ sú slová napísané 
pisárom starovekého Egypta v období Starej ríše, ako jeden z najranejších príkladov frustrácie z dane.

alebo v horšom prípade, vojenskú službu. Daňové úniky  
boli zdokumentované už v štvrtej dynastii v období Starej  
ríše Egypta (2 625 - 2 500 pred n. l). Chrámy boli často 
financované prostredníctvom daňových výnosov, 
pričom kňazi boli od platenia daní alebo povinnej práce  
oslobodení.

Rímski vyberači daní 
Vyberači daní v rímskej ríši boli ozajstnými zloduchmi. 
Ich funkcia bola odovzdaná nemilosrdným špekulantom, 
ktorí zamestnávali gangy kriminálnikov, aby zabezpečili,  
že kolonisti budú Rímu odovzdávať to, čo mu patrí. Aj  
v Novom zákone sa píše, že vyberači daní sú „nižšie“ pro-
fesie. Výber daní v rímskych cisárskych provinciách mal  
počas prvých desaťročí rôzne formy. V raných dobách rímskej  
republiky pozostávali štátne dane z jednoduchého ohodno-
tenia vlastníctva majetku. Sadzba dane bola za normálnych 
okolností od jedného do troch percent, vo vojnových situá-
ciach sa zvyšovala.
Tieto dane sa vyberali za budovy, pozemky, otrokov, 
zvieratá, peniaze či osobné veci. Od roku 167 pred n. l.  
sa republika významne obohatila dobyvateľskou politikou. 
Získala napr. zlaté a strieborné bane v Španielsku, čím  
vytvorila zdroj príjmov pre štát. Od tej doby Rím už nemusel 
vyberať dane od občanov, priame dane sa vyberali zo všet-
kých provincií. Dane z hlavy sa vytvorili v provinciách, napr. 
v Egypte alebo Palestíne. Počas života cisára Augusta  
sa ukutočnili tri sčítania ľudu so zámerom regulovať a hod-
notiť túto daň.

Dane v stredoveku
V modernejšej dobe začali jednotliví vládcovia vyberať 
dane sami, a preto oproti staroveku príjmy dramaticky 
vzrástli. Pre daňového poplatníka však vzrástli aj výdavky. 
Ako sa vojny stali drahšími, colné a daňové bremeno sa 
zväčšilo. Historické štúdie potvrdili, že napr. v Anglicku sa 
daňové zaťaženie v 18. a začiatkom 19. storočia zvýšilo  
o 85 percent. Nie je teda žiadnym prekvapením, že v tejto 
dobe vzniklo to, čo poznáme ako progresívne zdanenie: 
„Spoločný príspevok je nevyhnutný pre udržanie verejných 
síl a nákladov na správu. To by malo byť spravodlivo rozde-
lené medzi všetkých občanov v pomere k ich prostriedkom.“
V období feudalizmu došlo len k malým zmenám. Aj v tomto 
období bolo clo doménou panovníkov a opäť dochádzalo  
k udeľovaniu práva prenajímať clo a dane, v tomto prípade 
ale prednostne kláštormi alebo inými cirkevnými hodno-
stármi. To však viedlo k vyberaniu daní dvojmo – panovní-
kom aj cirkvou. 
S vedomím, že súčasná daňová politika bola založená  
na týchto zásadách a princípy zdaňovania sa vyvíjali v prie-
behu stáročí, si dnešný daňový poplatník isto vydýchne, 
a je vďačný, že už miesto platenia daní nebude musieť tri 
mesiace kopať bahno z kanálov kráľovského mesta.

„V tomto svete nie je nič isté, iba smrť a dane,“ vyhlá-
sil jeden z vodcov americkej revolúcie Benjamin Franklin 
(1706-1790)

Spracoval Ing. Ján Ščerbík
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zaujímavosti zo zahraničia / finančné aktuality

Rádové sestry plán nedomysleli
Tri ženy, ktoré chceli zbohatnúť na pašovanom kokaí-
ne, vsadili na mníšske habity. Pod tie si každá ukryla dve 
kilá kokaínu, ktoré však neunikli pozornému oku colníkov  
a policajtov na letisku ostrova San Andrés. 
Trojica žien svoj plán veľmi nedomyslela, keďže si obliek-
li odev z troch odlišných rádov. Okrem toho hovorili príliš 
nahlas a pôsobili nervóznym dojmom. Celkovo chceli 
„sestry“ prepašovať drogy v trhovej hodnote 65 miliónov  
kolumbijských pesos (takmer 27 000 eur). Ženy (vo veku  
20, 32 a 37 rokov) údajne k pašovaniu dohnala finančná 
núdza.

Manželia z Poľska pašovali zlaté 
tehly
Rakúski colníci klepli po prstoch manželskému páru 
z Poľska, ktorý chcel prepašovať 40 zlatých tehál a 49 000 
eur v hotovosti. Tento záchyt sa im podaril pri kontrole v St. 
Jakobe am Arlberg. Hodnota nálezu predstavovala celko-
vo 190 600 eur. Poľskí manželia pri kontrole uviedli, že sa 
vracajú do vlasti z dovolenky v Taliansku cez Švajčiarsko. 
Ani jeden z nich však nepriznal, že v aute prepravujú fi-
nančnú hotovosť. Colníci našli peniaze v taške, ktorú mal 
muž na tele pod tričkom. Zlaté tehly dvojica ukrývala v ko-
ženom odeve a módnych doplnkoch. Predpisy Európskej 
únie prikazujú cestujúcim ohlásiť vývoz i dovoz finančných 
prostriedkov nad 10 000 eur. Pár toto nariadenie porušil, 
a tak si rakúske orgány ponechali ako kauciu 19 500 eur. 
Pôvod odhaleného „nákladu“ bude predmetom preverova-
nia. Poľský pár mohol pokračovať 
v ceste do vlasti.

Tureckí colníci zaistili  
tisíce zbraní
Unikátny záchyt sa podaril turec-
kým colníkom, ktorí v Istanbule 
odhalili prípad rozsiahleho pašova-
nia zbraní z Turecka do Líbye. Na 
palube líbyjskej lode našli približne 
1 000 opakovacích pušiek, viac 
ako 400 pištolí a tisíce nábojov. V 
prípade zatkli jedného Turka a Lí-
byjčana. Rybárska loď, ktorá zbra-
ne prevážala, zakotvila v lodenici v 
mestečku Tuzla ležiacom neďaleko 
Istanbulu. Jej kapitán colníkom tvr-
dil, že nevezie žiadny náklad. Tí mu 
však neuverili, keďže dostali telefo-
nický tip a plavidlo skontrolovali. 
Zatknutý líbyjský kapitán a Turek 
tvrdili, že o náklade nevedeli.

Maďarskí colníci odhalili podvod
s cukrom
Maďarskí colníci odhalili daňový podvod s cukrom  
za 1,53 milióna eur. Národný úrad pre dane a clá našiel  
pri kontrole slovenského kamióna 23,5 ton kryštálového 
cukru. Hliadka NAV kontrolovala nákladné vozidlo pri ma-
ďarsko-slovenskom hraničnom priechode vo Vámosszaba-
di. Tovar bol určený maďarskej spoločnosti, v ktorej však 
daniari mimoriadnou kontrolou zistili, že v uplynulom obdo-
bí prebrali vo vyše 200 prípadoch zásielky cukru, ktoré ne-
boli uvedené v daňovom priznaní. Finanční vyšetrovatelia 
zhabali pri domovej prehliadke skladov podniku aj ďalších 
7,5 ton cukru a 308 000 litrov jedlého oleja.

Na letisku v Mníchove našli Crystal
V rukách nemeckých colníkov skončili drogoví kuriéri, ktorí 

chceli prepašovať 19,2 kg drogy Cy-
stal. Podarilo sa im tak zaistiť doteraz 
najväčší kontraband tejto drogy v Ne-
mecku. Polícia zadržala šesť dro-
gových kuriérov z Rumunska a Bul-
harska, ktorí cestovali zo Spojených 
arabských emirátov do Japonska. Pri 
röntgenovej kontrole boli colníkom 
nápadné nezvyčajné tiene v rámovej 
konštrukcii kufrov, preto ju navŕtali. 
Urobili tak na základe upozornenia 
colného kriminálneho úradu. V tom 
čase sa totiž vo zvýšenej miere kon-
trolovala batožina cestujúcich z arab-
ských a juhoázijských krajín, ktorí po-
kračovali v lete do Japonska. Podľa 
nemeckej polície zadržaní už viac-
krát plnili úlohu drogových kuriérov. 
Colní vyšetrovatelia na prípade úzko 
spolupracujú s úradmi v Bulharsku, 
Rumunsku, Dubaji a Japonsku. Pred-
pokladajú, že ide o široko rozvetvenú 
sieť obchodníkov a kuriérov.

Marihuanu vystreľovali z dela
Mexickí policajti a colníci odhalili v pohraničnom meste 
Mexicali po domácky vyrobený kanón, ktorý jeho vlastníci 
používali na vystreľovanie balíkov naplnených marihuanou  
cez pohraničný múr na územie USA. Kanón pozostával  
z plastovej rúry a kovovej nádoby, do ktorej motor starého 
auta vháňal stlačený vzduch. Hmotnosť každého „náboja“ 
bola okolo 13 kilogramov. Mexická polícia zintenzívnila hliad- 
kovanie v oblasti po varovaní kalifornských kolegov. Tí 
zhabali mnoho balení drogy, ktoré niekto dopravil na ame-
rickú stranu týmto kurióznym spôsobom.

zdroj: TASR, Reuters
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Symbol spoločnej minulosti 
colníkov a „daniarov“

  FINANČNÁ SPRÁVA
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Vznik finančnej správy 1.1.2012 od-
štartoval nový medzník vo vý-
voji colnej a daňovej správy. 
Po prvotných nevyhnutných 
organizačných zmenách  
sa začalo uvažovať aj  
nad novým znakom tejto in-
štitúcie. Predložené návrhy, 
ktoré váčšinou vychádzali 
zo znaku colnej správy, však 
nezohľadňovali historické 
tradície oboch zložiek. Znak 
používaný daňovou správou 
približne 10 rokov sa, aj na-
priek veľkej snahe, z histo-
rického hľadiska ukázal ako 
neopísateľný. Len s ťažkosťa-
mi sa dal zistiť jeho vznik a aj 
to, čo vlastne znázorňuje. Pričom  
za jeho autorov sa dokonca hlá-
silo viacero ľudí naraz. Vedenie FS  
sa preto rozhodlo v marci 2012 pre kom-
promis. Priklonilo sa k vytvoreniu znaku, kto-
rý by poukazoval na jej tradíciu. Takisto rozhodlo,  
že ako u jednej z mála inštitúcií, sa zavedie aj slávnost-
ný znak.

Na zelenom štíte s bielym okrajom je umiestnený zla-
tý znak Merkúr, v ktorého strede je položený v srdcovom 
štíte štátny znak Slovenskej republiky. Merkúr tvorí palica  
na hornom konci ukončená guľou, ovinutá dvoma vzájomne 
prepletenými hadmi, prekrytá okrídlenou prilbicou. Používa 
sa ako zjednocujúci symbol obchodu a s tým spojeného 
výberu cla, daní, dávok a poplatkov v rôznych grafických 
podobách, v mnohých štátoch sveta naprieč ekonomickým 
a politickým spektrom (napr. Arménsko, Ruská federácia, 
Španielsko, Portugalsko, Gruzínsko, Litva, Lotyšsko, Es-
tónsko, Dánsko, Kuba, Čínska ľudová republika, Česká re-
publika, Maďarsko, Poľská republika, Fínsko a iné.). Vedľa 
horných okrajov zeleného štítu sú umiestnené rozety, ktoré 
vychádzajú zo znaku Rady pre colnú spoluprácu z roku 
1963 (od roku 1994 známa ako Svetová colná organizá-
cia). Používajú sa ako funkčné, resp. hodnostné označenie 
colníkov na našom území od roku 1964. Znázorňujú ne-
závislosť a nestrannosť činností vykonávaných finančnou 
správou, ako aj jej zákonnú podporu pohybu kapitálu, tova-
ru a služieb na „všetky svetové strany“. V hornej časti biele-
ho okraja je čierny majuskulný text FINANČNÁ SPRÁVA  

a po jeho obvode text SLO-
VENSKÁ REPUBLIKA.
Historický význam 
modernej FS, ktorej 
tradícia sa na našom 
území začala zria-
dením okresných fi-
nančných riaditeľstiev 
v roku 1850, symbo-
lizuje zelená farba, 
ktorá bola finančným 
úradníkom pridele-
ná cisárskym kabi-
netným Listom v roku 

1814 (bol uverejnený 
aj v Ríšskom zákonní-

ku pod č.80/1814 R.z.) 
a legislatívne potvrdená  

v nasledujúcom obdo-
bí (napr. v § 5 Nariadenia  

č. 176/1889 R.z.). Charakterizo-
vala služobnú rovnošatu úradníkov 

podliehajúcich ministériu (minister-
stvu) financií. Štít tejto farby symbolizuje 

demokratické zásady, ktoré zamestnanci FS 
vždy bránili, niekedy až vlastnými životmi. Potvrdzujú to aj 
historické štatistiky, podľa ktorých 53 príslušníkov z radov 
finančnej stráže (resp. pohraničnej finančnej stráže) položi-
lo svoj život počas výkonu služby v rozmedzí rokov 1918–
1948, ako aj počas Slovenského národného povstania. 

Slávnostný znak finančnej správy
Slávnostný znak finančnej správy zobrazuje v strede znak 
FS, ktorého nosičmi sú strieborno odetí so zlatými dopln-
kami, z ľavej strany svätý Matúš (patrón colníkov a za-
mestnancov FS) a z pravej strany svätý Michal, archanjel 
v zlatej zbroji (patrón ozbrojených zborov). Ich spoločné 
vyobrazenie symbolizuje súčinnosť medzi správou ciel, 
daní, iných dávok a poplatkov FS a na druhej strane ich 
právnu vymožiteľnosť a ochranu ozbrojenými zložkami FS 
a inými ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky. V spod-
nej časti sú na striebornej oblej stuhe zastrihnutej v tvare 
lastovičieho chvosta umiestnené čierne majuskulné latin-
ské výrazy „Dignitas“ – čestnosť, dôstojnosť, „Virtus“ – od-
vaha, statočnosť, mužnosť a „Ordo“ – poriadok, disciplína, 
organizovanosť. Symbolizujú vlastnosti, ktorými musí dis-
ponovať zamestnanec FS. Znak čerpá z vyše tisícročnej 
histórie zdokumentovaného colného a daňového systému 



1/2013 finančné aktuality

19

na našom území, ktorý siaha až do začiatku 10. storočia. 
Z tohto obdobia pochádza jeden z najstarších zdokumen-
tovaných colných predpisov – Raffelstettenský colný štatút 
z rokov 903–904 n. l., ktorý sa uplatňoval aj na našom 
území. Štatút totiž určoval výšku platby za dovážaný tovar  
od obchodníkov nielen podľa druhu tovaru, ale aj podľa 
krajiny, z ktorej prichádzali. Prípadne k nim pristupovali re-
cipročne podľa toho, ako sa v danej krajine správali k na-
šim obchodníkom – t. j. išlo o základnú funkciu colníctva. 
Z dôvodu, že ide o slávnostný znak, je možné ho používať 
len na určené účely a výhradne vo farebnom prevedení. 

Znak FS v súčasnosti
Uvedený znak bol pre vnímanie časti daňovej správy, ktorá 
ho považovala za niečo „colnícke“ (aj keď ústredný motív 
znaku je Merkúr, ktorý symbolizuje obchod a produktom ob-
chodu sú clá a dane), stále považovaný za niečo dočasné. 
Niektorým prekážala zelená farba v strede znaku, údajne 
ako pozostatok socializmu – pričom je to, ako bolo opísané 
vyššie, už skoro 200 rokov farba finančných úradníkov. 
Ďalej sa objavil názor, že pri vzniku novej inštitúcie by mal 
vzniknúť aj nový znak. Z historického hľadiska tu však už 
finančná správa bola (a to dvakrát), pričom colní a daňoví 
úradníci od roku 1850 približne 80 rokov patrili pod FS a asi 
80 rokov pôsobili v rámci samostatných organizačných zlo-
žiek. Vždy sa pritom prihliadalo na ich zaradenie a špecia- 
lizáciu ako colných a daňových úradníkov. Rovnovážny 
stav v ich práci napĺňala Služobná pragmatika. Išlo o zákon 

č. 15/1914 R.z. (niečo ako zákon o štátnej službe, štátnej 
službe colníkov a službe vo verejnom záujme v jednom 
predpise pre všetkých úradníkov a štátnych zamestnan-
cov,) v ktorom mala každá skupina úradníkov pridelenú ka-
tegóriu so zohľadnením špecifík tej-ktorej úradníckej skupi-
ny. Zaopatrovacie platy (výsluhové zabezpečenie) mali až 
do roku 1950 všetky skupiny úradníkov. Z dôvodu ustálenia 
situácie ohľadom znakov FS vedenie konzultovalo znak 
s odborníkmi. 
Výsledkom bolo konštatovanie, že uvedené znaky a ich 
opis naozaj vystihujú historické postavenie FS. Preto ich 
odporúčali ponechať v platnosti. Na porade vedenia boli 
uvedené znaky začiatkom mája 2013 potvrdené.
V organizácii, ktorá má vyše 9 000 zamestnancov,  
sa v takejto otázke hľadá kompromis ťažko a je priam  
nemožné dôjsť k stopercentnej spokojnosti. Ak tu z minu-
losti bolo niečo dobré a naozaj reprezentatívne, bolo by 
naozaj škoda nasilu to nahradiť nejakým obdĺžnikom s vlo-
ženým trojuholníkom (mimochodom tento znak má civilná 
ochrana), alebo ozubeným kolesom (čo boli tiež návrhy no-
vého znaku), len aby došlo k nejakej zmene za každú cenu.
Preto veríme, že uvedené znaky budú dôstojne reprezen-
tovať finančnú správu a jej zamestnancov nielen medzi 
inštitúciami a organizáciami v Slovenskej republike, ale aj  
v medzinárodnom meradle.

spracoval pplk. Ing. Marcel Šuštiak
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Projekty, ktoré nás posunú ďalej
V jednotlivých vydaniach nášho časopisu vás budeme pravidelne informovať o najdôležitejších projektoch, ktoré 
sa realizujú vo finančnej správe. Predstavíme vám vlastné projekty, ale i tie, na ktorých participujeme. Či už ide 
o projekty spojené s programom UNITAS alebo vyplývajúce z legislatívnych zmien v gescii ministerstva financií. 
Nasledujúce riadky prinášajú stručný prehľad všetkých projektov. Ich hlbšej analýze sa budeme venovať postup-
ne v ďalších číslach.

V súčasnosti sú jednou z kľúčových podmienok realizácie 
zmien informačné technológie. Lepšie spracovanie dát 
a manipulácia s informáciami o subjekte sú rozhodujúce 
pre celkové zvýšenie účinnosti výberu štátnych príjmov, čo 
je kľúčová úloha našej inštitúcie.
Kvalitné informačné technológie umožňujú získavanie 
a zhromažďovanie komplexných informácií o subjekte ako 
celku a tiež uľahčia odhaľovanie jeho potenciálneho rizi-
kového správania. Navyše intenzívne využívanie informač-
ných technológií umožní kvalitatívne lepšie poskytovanie 
služieb verejnosti pri znižovaní byrokratickej záťaže. Aj pre-
to je našim cieľom vytvoriť predpoklady pre poskytovanie 
elektronických služieb správy daní tak, aby sa komunikácia 
s daňovými subjektami aj v rámci finančnej správy postup-
ne zmenila na plne elektronickú. 

Projekty programu UNITAS I. v gescii FR SR:
Integrovaný systém FS – správa daní (ISFS-SD) je pro-
jekt zameraný na vytvorenie integrovaného systému pre 
daňovú časť finančnej správy. V týchto mesiacoch sa re-
alizuje implementácia a testovanie jednotlivých procesov. 
Podieľajú sa na tom priamo koncoví užívatelia z daňových 
úradov z celého Slovenska. Svojimi podnetmi prispievajú 
k vylepšeniu systému, ktorý bude pripravený do paralelnej 
prevádzky od 1.7.2014. Daňové úrady v ňom začnú praco-

vať „na ostro“ od 1. 1.2015.
Prechod na systém ISFS-SD prine-
sie výhody bežným používateľom 
aj zamestnancom finančnej správy. 
Tí budú mať komplexnejší prístup k 
informáciam o subjekte, pri vybavo-
vaní agendy im pomôže zásobník 
práce s pripomienkami na úlohy, 
ktoré majú vykonať. Systém bude 
pre nich automatizovať niektoré 
úkony, umožní hromadné spraco-
vanie opakujúcich sa úloh a navyše 
zavedie elektronické schvaľovanie, 
ktoré zjednoduší prácu a bude šetriť 
prírodu menšou spotrebou papiera. 
Cieľom projektu Elektronické 
služby centrálneho elektronické-
ho priečinka (ES CEP) je vytvoriť 
informačný systém na poskytnutie 
elektronických služieb v oblasti za-

hranično-obchodných transakcií so zapojením obchodnej 
sféry, ako aj orgánov štátnej správy. Výsledkom by malo 
byť urýchlenie a zjednodušenie zahraničných obchodných 
transakcií.
Súčasťou tohto projektu je aj implementácia portálového 
riešenia pre finančnú správu, ktoré bude zabezpečovať 
rozhranie pre informačné aj transakčné služby s obojsmer-
nou, právne záväznou elektronickou komunikáciou zúčast-
nených strán.
Modul Portál FS sa realizuje v dvoch hlavných etapách. 
Predmetom prvej etapy je vytvorenie portálu od 1.1.2014 
so zabezpečením komunikácie pre daňové subjekty sme-
rom z externého okolia na FS. Počas druhej etapy je na-
plánované dopracovanie portálu za účelom zabezpečenia 
obojsmernej komunikácie od 1.1.2015.
Východiskom projektu je koncept Single Window, teda jed-
notné okno. Riešenie umožní všetkým stranám zapojeným 
v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť 
štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstup-
nom bode a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovo-
zom, vývozom a tranzitom.

Projekty programu UNITAS I. v gescii MF SR, na ktorých 
participuje finančná správa:
V reálnej prevádzke je v súčasnosti Integrový systém 
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vnútornej správy FS (IS FS VS). Projekt je zameraný na IT 
podporu zabezpečenia agend vnútornej správy, t. j. ekono-
mických, hospodárskych a personálnych. Momentálne pre-
chádza ďalším vývojom v zmysle schválených požiadaviek 
na zmenu, napr. Predbežná finančná kontrola, Likvidačný 
list pre elektronizáciu spracovanie schvaľovacieho proce-
su úhrad dodávateľských faktúr, aplikácia dochádzkových 
systémov a podobne. 
Ďalším projektom je Zmena riadenia IT služieb (ITSM 2), 
ktorého cieľom je skvalitnenie informačno-technologických 
služieb vo finančnej správe. Projekt pokračuje vo vytváraní 
strediska IT služieb, v snahe oddeliť strategické riadenie IT 
služieb od operatívneho a zaviesť vhodnú metodológiu ria-
denia IT služieb vo FS. Užívatelia by mali oceniť väčší kom-
fort a skvalitnenie servisu. Jedným z výsledkov projektu by 
malo byť jednotné hlásenie chýb a požiadaviek prostred-
níctvom Service desku. V aktuálnej etape sa realizovali 
projektové zmeny súvisiace so zlúčením daňovej a colnej 
správy, hlavne nová spoločná doména finančnej správy. 
Posledným z tretice projektov programu UNITAS je Bez-
pečnosť programu UNITAS (BPU). Je zastrešujúcim 
projektom bezpečnostnej politiky FS so zámerom minima-
lizovať bezpečnostné riziká. Projekt prešiel pod spomína-
né ministerstvo v januári tohto roku na základe rozhodnu-
tia Riadiaceho výboru UNITAS. Vedenie finančnej správy 
a rezortu financií v apríli 2013 rozhodlo o rozšírení projektu  
na komplexnú bezpečnosť.

Projekty vyplývajúce z legislatívnych zmien v gescii MF 
SR, na ktorých participuje finančná správa:
Výsledkom projektu Register účtovných závierok (RÚZ) 
je vytvorenie centrálneho miesta na ukladanie a zverejňo-
vanie účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky ne-
predkladali závierky viacerým štátnym orgánom. Ďalej tiež 
zvýšiť efektivitu ich využívania, zlepšiť dostupnosť údajov 
pre občanov, štátne orgány a verejnú správu a umožniť ich 
včasnú aktualizáciu.
Zámerom projektu Žrebovanie pokladničných dokladov 
z elektronických registračných pokladníc (ŽPD) je za-
medzenie daňovým podvodom v oblasti výberu DPH. Mal 
by sa zvýšiť záujem spotrebiteľov o to, aby si pri nákupe 
tovarov a služieb pýtali pokladničné doklady a uvedomili si, 
že v prípade nevydania pokladničného dokladu podnikateľ 
neodvádza dane a tým okráda nielen štát, ale aj samotných 
spotrebiteľov.

Projekty finančnej správy:
Prvou etapou prechádza projekt Intranetový portál fi-
nančnej správy (IFS). Jeho cieľom je vytvorenie intrane-
tového portálu finančnej správy, ktorý preberá charakteris-
tiky súčasného intranetu daňovej správy a intranetu colnej 
správy. 
Skvalitnenie služieb pre klientov FS prináša Vytvorenie 

spoločných kontaktných miest (SKM) daňového úradu 
na Slovenskej pošte. V rámci projektu sa v spolupráci s 
poštou zrealizovali aktivity smerujúce k zabezpečeniu tech-
nických predpokladov fungovania spoločných kontaktných 
miest. Od 1. marca 2013 sa spustila prevádzka štyroch 
SKM na pobočkách pošty v Novej Bani, Veľkom Mederi, 
Vrábľoch a Novákoch.
Na základe legislatívy EÚ sa realizuje projekt Mini-One
-Stop-Shop (MOSS). Zameraný je na vytvorenie systému, 
ktorý umožní zdaniteľným osobám usadeným v EÚ a po-
skytujúcim telekomunikačné služby, služby rozhlasového 
a televízneho vysielania alebo elektronické služby nepod-
liehajúcim dani, aby splnili svoje povinnosti platiť DPH na 
jednom mieste. Systém zabezpečí zdaniteľným osobám 
uskutočniť výlučne formou elektronickej komunikácie všet-
ky činnosti súvisiace so splnením daňových povinností, t.j. 
registrácia do schémy, podávanie daňových priznaní, plat-
by a ich prerozdelenie jednotlivým členským štátom EÚ od 
1.1. 2015.
V zmysle Smernice Rady EÚ vznikla pre FS aj povinnosť 
podieľať sa od 1.1.2015 na Automatickej výmene infor-
mácií (AVI) v oblasti priamych daní. Povinnosť sa týka po-
skytovania informácií o rezidentoch iných členských štátov, 
v nasledovných osobitných kategóriách príjmov a majetku:
• príjmy zo závislej činnosti;
• tantiémy;
• produkty životného poistenia, na ktoré sa nevzťahujú 

iné právne nástroje únie o výmene informácií ani iné 
podobné opatrenia;

• dôchodky;
• vlastníctvo nehnuteľného majetku a príjmy z nehnuteľ-

ného majetku.
Cieľom projektu je zhodnotiť možnosti a vytvoriť predpokla-
dy pre poskytovanie informácií a  zároveň navrhnúť ďalší 
postup a  spoluprácu s organizáciami, ktoré uvedenými 
informáciami disponujú. V súlade s časovým harmonogra-
mom projektu bola vypracovaná analýza dostupnosti infor-
mácií a návrhy riešení na získanie chýbajúcich informácií 
v rámci FS. 

Projekty technickej pomoci
• Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov 

na slovensko – ukrajinskej hranici 
• Nákup technického zariadenia na odhaľovanie nelegál-

nych zásielok tabakových výrobkov 
• Modernizácia technického vybavenia pre slovenskú 

colnú správu v boji proti pašovaniu cigariet
• Školenia zamerané na odhaľovanie pašovania a fal-

šovania tabakových výrobkov v železničnej a lodnej 
doprave 

• Školenie colníkov v oblasti služobnej kynológie v boji 
proti pašovaniu a falšovaniu tabakových výrobkov

Spracovala Mgr. Gabriela Dianová
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Bojovať proti daňovým podvodníkom 
nemôžeme izolovane
Príspevkom Slovenska v boji proti daňovým podvodom ako jednej z priorít Európskej únie bola medzinárodná 
konferencia Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ, ktorá 
sa uskutočnila 17. mája v Bratislave. Podujatie organizovalo Finančné riaditeľstvo SR a Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku. Záštitu nad ním prevzal predseda vlády SR Robert Fico.

Prezident finančnej správy František Imrecze vyzdvihol 
skutočnosť, že historicky prvá spoločná konferencia so Za-
stúpením EK je práve na tému boja proti daňovým únikom. 
„Organizátorov konferencie spája spoločný záujem - vybrať 
presne taký objem daní, aký štátu prislúcha. Cesta výberu 
daní dobrovoľnou formou je oveľa efektívnejšia a aj finanč-
ne menej náročná oproti represívnym formám,“ povedal 
v úvodnom prejave prezident František Imrecze. Výber daní 
by podľa jeho slov mal byť vecou všetkých, nielen štátu, 
ale aj občanov. „Pokiaľ sa túto skutočnosť nedarí napĺňať, 
chýbajú štátu peniaze na verejné výdavky - zdravotníctvo, 
školstvo, opravy ciest,“ poznamenal. 
Prezident zdôraznil ciele FS - vyhlásiť 
vojnu celospoločenskej tolerancii daňo-
vých podvodov a presvedčiť občanov, 
že platiť dane sa oplatí.
Pripomenul, že Slovensko je súčasťou 
EÚ a je silne ekonomicky previazané 
na ďalšie štáty. „Vnútroštátne opatre-
nia v rámci boja proti daňovým unikom 
preto nemôžu byť prijímané ako uzavre-
té, bez širšieho kontextu celej európs-
kej komunity, a ani opatrenia Akčného 
plánu SR prijaté vládou v roku 2012 
nemôžu byť realizované izolovane,“ 
zdôraznil. Individualistický prístup krajín 
nahráva podľa neho tým, ktorí sa sna-
žia zdaneniu uniknúť. Umožňuje im vy-

užívať rozdiely medzi štátmi a medzery 
v ich predpisoch. 

Kompromis v tejto otázke sa nepri-
púšťa
Účastníkov konferencie prišiel pozdra-
viť aj premiér Robert Fico. Potvrdil, že 
otázka daní je pre jeho kabinet prvora-
dá. Prioritou v tejto oblasti je zefektív-
nenie ich výberu, najmä dane z prida-
nej hodnoty. „Našou snahou je vytvoriť 
zo Slovenska štát s dobre fungujúcimi 
inštitúciami. Chceme vybudovať ope-
ratívny a efektívny štát, ktorý dá do-
statok príležitostí na prácu a dôstojný 
život svojich občanov. Zároveň chceme 

zlepšovať podmienky firiem a podnikateľského prostredia,“ 
vyhlásil s tým, že táto úloha si vyžaduje zabezpečenie príj- 
mov. Opatrenia vlády v boji proti daňovým únikom začí-
najú podľa jeho slov prinášať pozitívne výsledky. „Trendy, 
ktoré sledujeme pri výbere DPH, trendy, ktoré sledujeme pri 
nadmerných odpočtoch, potvrdzujú, že naše úsilie začína 
prinášať aj ovocie,“ povedal.
Minister financií SR Peter Kažimír, ako ďalší z významných 
hostí konferencie FS, informoval zástupcov médií o pri-
pravovanej zmene stavebného zákona, ktorého zámerom 
by malo byť predkladanie výkazov o prácach a použitých 
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Informačný systém šijeme na mieru
Prvé dva júlové dni sa na daňovom inštitúte v Banskej Bystrici uskutočnil workshop k jednému z najväčších 
aktuálnych projektov finančnej správy. Zvládnuť nový informačný systém FS – správa daní (ISFS – SD) je úloha, 
ktorá sa týka každého z nás najneskôr od 1.1.2015.

Na workshope sa zišlo vedenie finančnej 
správy a takmer 70 zamestnancov aj zá-
stupcovia firmy IBM, ktorá pre nás nový 
systém dodáva. Zamestnanci boli rozdelení 
do dvoch skupín – skupina testerov, teda 
tých, ktorí už v súčasnosti testujú niektoré 
časti pripravovaného systému a skupina 
implementátorov – metodikov, ktorí systém 
spolu s IBM tvoria. 
Počas workshopu sa testerom aj imple-
mentátorom prihovoril prezident finančnej 
správy František Imrecze. Zdôraznil, že nový systém bude 
prínosom najmä pre správu daní. Podľa jeho slov prinesie 
nižšiu zaťaženosť zamestnancov, zefektívnenie a zjedno-
dušenie ich činnosti a taktiež spoľahlivosť. „Nikdy doteraz 
nebol systém konzultovaný s tými, ktorí s ním v konečnom 
dôsledku pracujú najčastejšie. Po prvýkrát máte príležitosť 
podieľať sa na príprave tohto systému a ušiť si ho takpove-
diac na mieru. Preto som rád, že sa na testovaní aktívne 
zúčastňujete a svojimi pripomienkami a návrhmi z neho po-

máhate vybudovať efektívny a funkčný sys-
tém,“ uviedol prezident František Imrecze. 
Vedenie projektu na workshope predstavilo 
aktuálny stav testovania a zhrnulo doteraj-
šie zistenia. 
Nasledovala diskusia, v ktorej testeri aj im-
plementátori načrtli niektoré svoje výhrady 
priamo vedeniu finančnej správy. Po nej 
odovzdal prezident menovacie dekréty prí-
tomným testerom. Workshop pokračoval 
večerným programom. V rámci neho Marcel 

Pecník zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystricia 
porozprával prítomným o „Veľkej krádeži“, teda o menovej 
reforme z roku 1953. Na druhý deň workshop pokračoval 
ďalšími projektovými školeniami a testovaniami. Tie budú 
pokračovať aj počas leta. 
Na prelome septembra a októbra sa podobný workshop 
zopakuje, nakoľko sa tím testerov rozšíri o ďalšie desiatky 
ľudí.

Mgr. Patrícia Maciková

materiáloch pri kolaudácii stavby. Ide o ďalšiu z noviniek, 
ktorou chce jeho rezort bojovať proti daňovým únikom.

Únia stráca ročne bilión eur
Eliminácia daňových podvodov je síce zodpovednosťou 
každej krajiny, no vyžaduje si koordinované úsilie zo strany 
EÚ. Podvodnícke praktiky často prekračujú hranice štátov 
a opatrenia prijaté v jednej krajine, môžu mať negatívny do-
pad na iné štáty. 
V dôsledku daňových podvodov, únikov a šedej ekonomi-
ky strácajú európskej krajiny na príjmoch bilión eur ročne. 
Dane dlho patrili medzi národné kompetencie, ktorých 
sa EÚ príliš nedotýkala. „Faktom však zostáva, že určitá 
harmonizácia, či v daňových základoch alebo v spôsobe 
výberu daní je veľmi potrebná. Rôznosť systémov sa inak 
zneužíva na vytváranie rôznych schém, ktoré umožňujú 

obchádzať daňové povinnosti a vyhýbať sa plateniu daní,“ 
zdôraznil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. 
Slovensko totiž nie je jedinou krajinou, ktorá má problém 
s výberom daní. „V podstate ho rieši každá členská krajina. 
Otázka výberu daní sa stala oveľa citeľnejšia práve pre fi-
nančnú krízu, preto, že jednotlivé krajiny prechádzajú cez 
veľmi intenzívnu konsolidáciu, keď sa hľadá každé euro,“ 
dodal.
Spoločná konferencia vytvorila vhodné miesto na výmenu 
názorov, pomohla ku vzájomnému ozrejmeniu si obsahu 
jednotlivých opatrení v boji proti daňovým podvodom a na-
stolila konkrétne formy realizácie.

-ad-
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V Malom Lapáši sa stretli psovodi 
všetkých ozbrojených zborov
V minulom roku sa oddelenie služobnej kynológie začalo intenzívnejšie zaoberať prípravou a výcvikom 
psov obranárov. Dôvod bol jasný - udržanie aspoň minimálnej úrovne využitia tohto typu služobných psov 
v podmienkach finančnej správy. Prispela k tomu aj požiadavka Colného úradu Bratislava o zaradenie psa - 
obranára do výkonu. Tento pes mal slúžiť ako podpora mobilnej hliadky pri vykonávaní colných a daňových 
kontrol v tzv. rizikových lokalitách.

Spoločný seminár umožnil výmenu skúseností
Pomerne málo praktických skúseností, ale aj nové trendy, 
ktoré sa v súčasnej dobe používajú v kynologicky vyspe-
lých krajinách, nás viedli k tomu, že odborné rady sme 
začali hľadať aj mimo náš rezort. Pozvánka na seminár 
organizovaný krajským policajným zborom v Nitre v spolu-
práci s Výcvikovým strediskom Malý Lapáš nám preto pri-
šla vhod. Pozvanie sme s radosťou prijali. Dvaja psovodi 
finančnej správy so služobnými psami Ifan a Amír sa tohto, 
na Slovensku jedinečného stretnutia všetkých ozbrojených 
zborov, zúčastnili.

Prax striedali analýzy a rozbory
Praktická časť semináru bola zameraná na výcvik obrany 
v služobnej kynológii. Psy boli rozdelené na tri kategórie 
podľa výkonnosti. V rámci skupín nacvičovali rozvíjanie ria-
denej agresivity a následne prebiehalo dráždenie mladých 
psov na figuranta v civilnom odeve. Skupina skúsenejších 
psov sa venovala nácviku ochrany psovoda pri jeho napad-
nutí, a to strhávaním ochranných výcvikových pomôcok 
z figuranta a následným aktívnym útokom na figuranta. 
Do tohto tréningu boli ďalej zaradené práce s košom na 

útočiaceho figuranta. Časť špeciálneho výcviku bola zame-
raná na zadržanie figuranta v taktickom ringovom obleku, 
na ktorom mal civilný odev. Figurant tak vlastne simuloval 
civilnú osobu, voči ktorej pes zakročuje. Nešlo pritom vôbec 
o jednoduchú vec. Človek by nepovedal, ale služobný pes, 
ktorý bez problémov dokáže „kusnúť“ do rukávu alebo rin-
go obleku, má veľakrát problém zahryznúť „naživo“. Videli 

sme to aj na seminári. Hlavným problémom tohto, pre nás 
nežiaduceho javu, sú najmä prvky prevzaté zo športovej 
kynológie používané pri príprave služobných psov. Po kaž- 
dej praktickej časti nasledovali siahodlhé rozbory zúčast-

nených psovodov, inštruktorov a figurantov. Rozoberali sa 
tu jednotlivé situácie, s ktorými sa psovodi počas tréningu 
stretli, ako ich riešili a ako na ne reagovali ich psy. Dis-
kusiu vždy dopĺňal pohľad z druhej strany. Názory figuran-
tov a nezainteresovaných skúsených inštruktorov dokážu 
výkonnosť psa posúvať dopredu. Musia však byť prijaté aj 
samotným psovodom a ďalej používané pri samostatnom 
výcviku.

Historická bodka na záver všetkých zaujala
Praktický výcvik vystriedala prednáška o metódach výcviku 
v služobnej kynológii v podaní prezidenta Zväzu športovej 
kynológie Mgr. Juraja Štaudingera. Hlavnou myšlienkou 
jeho prezentácie bolo vyjadrenie rozdielu medzi športovou 
a služobnou kynológiou. Celý seminár ukončilo vystúpenie 
významného hosťa, kynológa z českej polície. Vystúpenie 
Jiřího Rulca o histórii  služobnej kynológie, ktorý napísal aj 
knihu s obdobným názvom, bola malou - veľkou bodkou za 
týmto podujatím. Zachytiť históriu, fakty a udalosti tak ako 
sa naozaj stali, považujem, aj vzhľadom na mravčiu prácu, 
ktorá ju sprevádza, za vednú disciplínu. Poznať históriu je 
dôležité pre každého človeka, pre jeho identifikáciu a pre 
zmysluplné vytváranie budúcnosti. Platí to aj o služobnej 
kynológii.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Colnícki kynológovia privítali 
v Gajaroch kolegov z polície
Spolupráca je dôležitá. Pomáha rýchlejšie dosiahnuť stanovené ciele a tým posúva veci dopredu. Človek má 
šťastie, ak dokáže stretnúť rovnako zmýšľajúcich ľudí, hoci zamestnancov z iných rezortov, z iného mesta alebo 
štátu.

V máji sme dostali žiadosť od kynológov z vojenskej polície 
ministerstva obrany a Krajského policajného zboru v Trna-
ve. Z ich strany bol záujem pocvičiť psov „špecialkárov“ na 
drogy a výbušniny v priestoroch Výcvikového strediska slu-
žobnej kynológie finančnej správy v Gajaroch. Žiadosť bola 
akceptovaná a k práve prebiehajúcemu kondičnému kyno-
logickému kurzu sa pripojilo osem policajtov a policajných 
psov. Naši inštruktori výcviku zakladali vzorky do vytypova-
ných skrýš v osobných automobiloch, autobusoch, v kamió-
ne a do miestností, ktoré máme na stredisku k dispozícii. 
Miesta ukrytia, množstvá ukrytých látok a spôsoby vyhľa-
dávania boli riešené pod taktovkou colníckych inštruktorov. 

Niektoré psy mali problémy 
Hostia sa možno najviac potrápili s veľkými dávkami omam-
ných látok a so vzorkami založenými vo výškach. Išlo o si-
tuácie, s ktorými sa v praxi, ale ani počas ich materského 
výcviku, nemajú možnosť stretnúť tak často. Nočný výcvik 
bol zaujímavý pre obidve strany. Mali sme možnosť vidieť 
reakcie psov v prostredí so zníženou viditeľnosťou, ako aj 
intenzívnejšie zapájanie ich ďalších zmyslov. Psovodi si vy-
skúšali prácu v týchto na sústredenie náročnejších podmien- 
kach. Kŕmenie štvornohých spoločníkov, ale aj ich pá-
nov - policajtov a colníkov, sa posunulo do neskorších 
hodín. O to viac chutilo. Medzi pozvanými hosťami bol  
por. Miroslav Scherhaufer, vedúci oddelenia služobnej ky-
nológie OPP KR PZ Trnava. Postavou nie veľký, no svojimi 
skúsenosťami obor. Miro patrí medzi najlepších figurantov 
nielen v policajnom zbore, ale čo sa týka služobnej kynoló-
gie aj na Slovensku. Na oplátku nám poskytol odborné rady 
a  aj seba samého ako figuranta, ktorý dokáže v každej si-
tuácii reagovať a zo psa dostať maximum.

Odskúšané na vlastnej koži
Človek vidí „profíka“ a všetko sa mu zdá také jednoduché. 
Nenapadlo mi nič lepšie, ako obliecť si ringo oblek a vyskú- 
šať si pocity človeka, za ktorým uháňa s vycerenými zu-
bami štyridsaťkilový nemecký ovčiak v plnej kondícii. Mám 
ringo, tak nech si „kusne“, ukľudňoval som sa. Môj vnútorný 
pokoj a aj môj dych mi pri páde po zákuse niekam zmizli. 
Doteraz neviem kam. Fyzikálne zákony a sila prírody ma 
presvedčili, že ustáť v behu zákus na nohu psa bežiace-
ho cca 50 kilometrovou rýchlosťou, je nemožné. Tak som 
sa tam váľal v ringu aj so psom, až kým ho pán neodvolal. 
Až potom som sa odvážil postaviť a celý spotený som si 
podal s kolegom policajtom ruky. 
V rámci ozbrojených zborov je dôležité sa stretávať na 

kynologických súťažiach. Dochádza k meraniu síl a vzá-
jomnej konfrontácii v prostredí s pevnými pravidlami. Pre 
náš praktický výkon a použitie služobných psov v reálnych 
podmienkach, kde častokrát žiadne pravidlá neplatia, sú 
však dôležitejšie práve takéto stretnutia. Presvedčil ma 
o tom aj tento májový týždeň v Gajaroch.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Falošný prášok
Trenčianski colníci zlikvidovali takmer 21 ton na-
podobeniny pracieho prášku, ktorý zaistili v au-
guste 2012 počas kontroly v Partizánskom. Viac 
ako 2 600 kusov pracieho prášku sa nachádzalo 
v baleniach po 8 kilogramov. Oprávnená osoba, 
teda vlastník obchodnej značky potvrdil, že išlo 
o napodobeninu. Vzhľadom na to, že medzi 
vlastníkom obchodnej značky a držiteľom tova-
ru došlo k dohode, boli naplnené podmienky na 
likvidáciu tovaru.

Kukláči a policajti zaistili 
marihuanu aj pervitín
V máji sa darilo aj našim „kukláčom“ z Kriminálneho úradu 
finančnej správy (KÚFS), ktorí spolu s políciou zaistili viac 
ako 7 kg marihuany a pervitínu. Hodnota zadržaných drog 
by na čiernom trhu bola 9 530 eur. Prvý úspešný zásah 
bol 14. 5. 2013 v Tatranskej Lomnici. Pri domovej prehliad-
ke zadržali takmer 300 gramov marihuany. Z tohto množ-
stva by sa dalo vyrobiť 2 822 obvyklých dávok, ktorých 
hodnota na čiernom trhu by bola 2 500 eur. Zadržaný bol 
občan českej národnosti. Druhý úspešný zásah bol taktiež  
14. 5. 2013. V tomto prípade sa drogy našli počas dvoch 
domových prehliadok v obciach Žitavany a Volkovce. 
Okrem iného zaistili 1 ks zatavenej striekačky s obsahom 
bielej kryštalickej látky, 73 ks rastlín zelenej farby vráta-
ne koreňového obalu, 40 ks sadeníc rastlín zelenej farby,  
10 ks rastlín zelenej farby oddelených od koreňového sys-
tému, 8 ks rastlín zelenej farby oddelených od koreňového 
systému a alobal s obsahom bieleho kryštalického práš-
ku. Expertíza potvrdila, že išlo o 7 kilogramov marihuany  
a 2 gramy pervitínu. Cena týchto omamných látok by na 
čiernom trhu predstavovala 7 030 eur.

Nitrianski colníci zaistili vyše  
11 000 párov čínskych topánok
Colníci z Komárna a Nitry v máji nezaháľali. V priebehu 
dvoch dní (17.-18. 5.) zaistili počas colnej kontroly kontaj-
nera 11 151 párov obuvi dovezenej z Číny. Pri 4 339 pá-
roch topánok vzniklo podozrenie, že ide o falzifikáty znač-
kovej obuvi. Pri ďalších 6 812 zadržaných pároch obuvi 
boli porušené práva majiteľa dizajnu. Nateraz sú falošné 
topánky uložené v colnom sklade. Ak sa majiteľ tovaru 
a majiteľ práv na ochranu dizajnu dohodnú – tovar bude 
zničený pod colným dohľadom. Ak sa nedohodnú, prípad 
bude riešiť súd. V prípade, že súd právoplatne rozhodne  
o tom, že zaistený tovar porušuje práva na ochranu dizajnu, 
môžu byť topánky v súlade s colnými predpismi bezodplat-
ne poskytnuté na humanitárne účely. V prípade, ak bude 
preukázané porušenie predpisov v oblasti práv duševného 
vlastníctva, môže byť právnickej osobe, ktorá sa poruše-
nia dopustila, udelená sankcia prepadnutia tovaru a pokuta 
podľa rozsahu spôsobenej škody až do maximálnej výšky  
132 775,67 eura.

Zlikvidovali sme nelegálnu  
výrobňu cigariet
Kriminálnemu úradu FS sa podaril ďalší 
úspešný zásah. V Trsticiach, okres Ga-
lanta, rozbili 16. 4. 2013 organizovanú 
skupinu nelegálnych výrobcov ciga- 
riet. Zásahová jednotka zadržala šie-
stich mužov zo západného Slovenska  
vo veku 31–58 rokov priamo pri výrobe 
a spustených strojoch. Predbežná škoda 
(len na spotrebnej dani) bola vo výške  
200 000 eur na cigaretách a ďalších  
100 000 eur na nespracovanom tabaku, 
ktorý sa nachádzal vo výrobni. Počas zá-
sahu colníci zaistili: 2 140 000 ks cigariet 
bez slovenských kolkov; 1,4 ton tabaku, fil-
tre, obalový papier, cigaretový papier, ALU 
fóliu, celofán a lepidlo na výrobu cigariet.
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Český pervitín pašovali  
na východ Slovenska
Podozrenia colníkov sa potvrdili. V spolupráci s políciou 
zaistili drogy aj s dílermi, ktorí pervitín pašovali z Čiech  
na východ Slovenska. 
Tri rodinné domy, osobné automobily a osoby podozrivé 
z drogovej trestnej činnosti podrobili prehliadke koncom 
mája. Zaistili väčšie množstvo neznámej kryštalickej látky 
vykazujúcej znaky metamfetamínu, 21 ks (á 1 ml) ampuliek 
tekutého efedrínu a prázdne igelitové vrecká vykazujúce 
stopy po metamfetamíne. 
Zaistené osoby sa snažili kryštalickej látky zbaviť. Vyšetro-
vateľ obvinil štyroch mužov z okresu Michalovce (vo veku 
od 22 do 49 rokov) zo zločinu nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi.

Tabak ukrývali 
v sušičke obilia
Colníci spolu s políciou odhalili v opus-
tenom priestore bývalej sušičky obilia 
medzi obcami Tonkovce a Čenkovce, 
okres Dunajská Streda, 25 ton tabaku. 
Pri tovare vzniklo podozrenie, že ne-
bola uhradená spotrebná daň. Počas 
noci z 22. na 23. 5. 2013 colníci za-
čali s vážením tabaku po jednotlivých 
kartónoch, v ktorých odhalili tabak. 
Preverovali, či údaje o množstve, 
ktoré bolo uvedené na obaloch, zod-
povedajú skutočnosti. Váženie uká-
zalo, že v hale bolo celkovo ukrytých  
14 555 kg rezaného tabaku. Predbež-
ná škoda na spotrebnej dani je vo výš-
ke 1 035 006 eur.

Žilinskí colníci odhalili 
pančovanú naftu
Čerpacia stanica v Tepličke nad Váhom predávala motoris-
tom namiesto motorovej nafty vykurovací a mazací olej. Ten 
je zdaňovaný omnoho nižšou sadzbou spotrebnej dane ako 
motorová nafta a ani zďaleka nedosahuje potrebnú kvalitu, 
ktorú pre motorovú naftu predpisuje norma. Colníci zaistili 
celý obsah skladovacích nádrží – takmer 12 000 litrov „mo-
torovej nafty“. Predbežný daňový únik na spotrebnej dani 
zo zaisteného tovaru predstavuje cca 4 600 eur. Uvedený 
prípad nie je ojedinelým javom. Žilinskí colníci zaznamenali 
aj niekoľko prípadov, kedy bol vykurovací olej ponúkaný na 
predaj ako motorová nafta priamo z dodávkových vozidiel 
formou „podomového predaja“.

Colníci skenovali kytice 
a jedlo pre prezidentov
Prezidentský summit, ktorý bol v júni 
v Bratislave, si vyžiadal sprísnené 
bezpečnostné opatrenia a viaceré ob-
medzenia. Na bezpečnosť hláv štá-
tov dozeral aj špeciálny tím colníkov  
s mobilným röntgenom, ktorý bol  
na Bratislavskom hrade umiestnený 
počas celého podujatia. Kontrolovali 
batožinu, príručné tašky, káble a tech-
nické vybavenie. Colníci skenovali aj 
kytice pre prezidentov a všetko jedlo  
a nápoje pre účastníkov stretnutia.
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Slovensko bojuje proti podvodom  
s pohonnými látkami
Problematika falšovania pohonných látok nie je nová a netýka sa len jednej krajiny. Karuselovým podvodom čelí 
väčšina európskych krajín. Zapojených je do nich množstvo firiem. Cieľom reťazenia je zneprehľadnenie pohybu 
mazacieho oleja z dôvodu utajenia jeho skutočného účelu použitia. Identifikované podvody sa týkajú únikov na 
spotrebnej dani z minerálneho oleja, idú však ruka v ruke s únikmi na dani z pridanej hodnoty (DPH).
V zápase proti zneužívaniu pohonných látok má pomôcť aj 
medzinárodný projekt Zlepšenie efektivity v medzinárodnej 
spolupráci proti falšovaniu pohonných látok spolufinanco-
vaný Európskou úniou. Jeho cieľom je účinná spolupráca 
európskych krajín v boji proti podvodom na pohonných 
hmotách, vykonávanie cezhraničných vzdelávacích progra-
mov, zvyšovanie povedomia členských štátov o zvýrazne-
nej relevantnosti  tohto problému a rozvoj výmeny informá-
cií medzi príslušnými colnými správami.
Projekt odštartoval 29. a 30. apríla 2013 otváracou konfe-
renciou v Budapešti. Hlavným projektovým partnerom a pri-
jímateľom grantu je totiž Národná daňová a colná správa 
Maďarska. Cieľovou skupinou projektu, ktorý potrvá od 
15.1.2013 do 15.3.2014, sú odborníci pracujúci v oblasti 
spotrebných daní, medzinárodnej výmeny informácií o pre-
prave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani  (ELO)  a  z 
colných laboratórií. 
Na aprílovej konferencii sa zišlo 35 expertov zo šiestich 
európskych krajín (Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Česko, 
Rumunsko a Bulharsko). Našu krajinu zastupovali tri odbor-
níčky na danú problematiku – za spotrebné dane mjr. Ing. 
Renáta Kravcová, za Colné laboratórium kpt. RNDr. Ľubica 
Šalamunová a za oddelenie ELO kpt. JUDr. Erika Korálová. 
Podporiť myšlienku boja proti zneužívaniu pohonných látok 
prišli aj zástupcovia Maďarskej asociácie skladovania uhľo-
vodíkov (HUSA) a Spoločnosti na kontrolu kvality ropných 
produktov. Počas dvojdňového podujatia si účastníci vypo-
čuli 16 prezentácií. Organizačnú štruktúru finančnej správy 
vysvetlila kpt. JUDr. Korálová. O opatreniach a výsledkoch 
Slovenska v boji proti zneužívaniu pohonných látok hovori-
la mj. Ing. Kravcová.

Maďarské skúsenosti
Boju proti podvodom na pohonných hmotách sa v Maďar-
sku venuje veľká pozornosť, a to nielen na úrovni colnej 
a daňovej správy, ale aj na úrovni ministra a dokonca bru-
selského atašé. Falšovanie pohonných látok  sa začalo 
rozširovať po vstupe krajiny do únie. Hlavnými dôvodmi 
boli ukončené hraničné kontroly, zvýšenie cien pohonných 
hmôt, špecializácia kriminálnych kruhov a lákadlo obrov-
ských ziskov.
V roku 2007 zistili v Maďarsku zneužitie na účely ako po-
honná látka až 14 miliónov litrov mazacích olejov. Falšova-
né výrobky boli uvedené do komerčného obehu pod rôz-

nymi fiktívnymi názvami. Kľúčovými druhmi výrobkov boli 
základové, antikorózne, separačné, keramické, transfor-
mátorové oleje a podobne. Uvedené výrobky boli vyrobené 
v daňových skladoch (napr. v Poľsku či Rakúsku) v reži-
me oslobodenia od dane. Do dnešného dňa boli zistené 
prípady podvodov aj v ďalších členských štátoch EÚ – v 
Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Litve, Lotyšsku, Cypre, Čes-
ku, Poľsku aj na Slovensku. Potenciálne sú však ohrozené 
všetky členské štáty únie.

Ako to celé funguje
Prevádzkovatelia podnikov, zapojených do podvodov  
na pohonných látkach sú aktívni iba dočasne. Okruh týchto 
subjektov a ich vlastníckych vzťahov sa neustále mení. Pod-
vodníci si zakladajú spoločnosti v iných členských štátoch 
a zneužívajú ich na karuselové podvody. Zapojené firmy 
majú zvyčajne virtuálne sídlo spoločnosti a v skutočnosti  
sú nekontaktné. Zásielky mazacích olejov mnohokrát nedo-
razia na miesto určenia uvedené v prepravných dokladoch. 
Adresa miesta vykládky sa častokrát mení už počas pre-
pravy. Pravidlá  ADR (európska dohoda o pravidlách pre-
pravy nebezpečných nákladov) sa nevzťahujú na zásielky 
tovaru kódu  KN 2710 19 91 a 2710 19 99, čo sťažuje ich 
kontrolu. Nemenej zaujímavé je zloženie falšovaných po-
honných hmôt, ktoré sú obvykle „vyrobené“ jednoduchým 
zmiešaním plynového oleja (motorovej nafty) s iným dru-
hom minerálneho oleja, najčastejšie so základovým. Tieto 
zmesi (cca 80-90 % plynového oleja a cca 10- 20% napr. 
mazacích, základových olejov) sú predávané ako motorová 
nafta. Ich zloženie je takmer rovnaké ako u plynových ole-
jov a vlastnosti (kinematická viskozita a obsah síry) majú 
tiež štandardné hodnoty plynových olejov. A čím ďalej, tým 
sú kvalitnejšie. 
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Beh na dlhé trate
Európska komisia zriadila vo veci zneužívania mazacích 
olejov pracovnú skupinu, ktorá sa stretávala v rokoch 2011-
2012. Zastúpenie v nej mala aj slovenská finančná správa. 
Úlohou skupiny bolo na základe návrhu Litvy preskúmať 
možnosti zaradenia mazacích olejov s kódom kombinova-
nej nomenklatúry 2710 19 91 a 2710 19 99 do článku 20 
ods. 1 Smernice Rady 2003/96/ES. Tým by sa dostal pohyb 
predmetných olejov v rámci únie pod kontrolu. Téma však 
nie je uzavretá. Väčšina členských štátov je síce za kont-
rolu pohybu týchto olejov v rámci únie, chýba však kvalifi-
kovaná väčšina na schválenie návrhu. Komisia bude preto 

ďalej predkladať  túto otázku do programu rokovania. 
V tejto súvislosti sa účastníci budapeštianskeho stretnutia 
zhodli na tom, že ide o beh na dlhé trate,  nakoľko nie je isté, 
či sa podarí schváliť zmenu smernice. V prípade zamie- 
tavého stanoviska bude  nevyhnutné posilniť užšiu spolu-
prácu a výmenu informácií o dodávkach mazacích  olejov 
medzi dotknutými členskými krajinami. Táto problematika  
však musí byť riešená  komplexne a zároveň v koordinač-
nom kontexte. Za týmto účelom budú zástupcovia jednot-
livých krajín udržiavať kontinuitu na seminároch a škole- 
niach v rámci uvedeného projektu.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

zo zákutí colných skladov / finančné aktuality

Čínskym pieskom vyrovnali terén
Colníci sa počas výkonu svojej profesie stretávajú s rôznymi praktikami pašerákov, ktorí chcú zbohatnúť na 
takto nelegálne dovezenom tovare. Ten skončí v colných skladoch, ktoré sú plné neokolkovaných cigariet, 
pančovaného alkoholu či rôznych falzifikátov. Neraz sa v nich však nájdu aj kuriózne predmety, ktoré prekvapia i 
samotných colníkov. O tom, ktoré to sú, a čo sa s nimi stane sa dozviete v našej rubrike. 

V našom colnom sklade v Nitre sme 
už mali rôzne zaujímavé či netradičné 
predmety. Zaistené boli napr. ďaleko-
hľady na zbrane, motorové píly, sta-
vebný materiál, MP prehrávače, hodin-
ky, hračky, potraviny či príslušenstvo 
na zváranie rúr. 
Medzi najkurióznejšie záchyty však 
patrí jemný žltý piesok. Na colníkov 
Pobočky colného úradu v Nitre sa za-
čal sypať pri kontrole kontajnera, v kto-
rom sa mali nachádzať textil a obuv. Po 
úplnej vnútornej kontrole celého kon-
tajnera sa nakoniec zistilo, že piesok, 
ktorého tam bolo 15 ton, bol nezákonne dovezený z Číny. 
Keďže z deklarovaného textilu a obuvi sa nachádzalo 
v kontajneri len niekoľko obalových kusov, vzniklo podo-
zrenie, že sa v piesku môže nachádzať aj iný pašovaný 
tovar, napríklad cigarety alebo drogy. Preto boli ku kontrole 
privolané aj služobné psy vycvičené na vyhľadávanie taba-
kových výrobkov, drog a drogových prekurzorov. 

Výsledok kontroly však bol negatívny. Nezákonne doveze-
ný piesok bol v zmysle colných predpisov zaistený a pre-
padol v prospech štátu.Nakoniec bol zničený pod colným 
dohľadom, pričom v tomto prípade jeho zničenie znamena-
lo pomoc pre samotný colný úrad – bol totiž použitý na vy-
rovnanie terénu v areáli skladu colného úradu v Komárne.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Zaistený tovar končí v colných skladoch, ak dôjde k poru-
šeniu práv duševného vlastníctva. Colníci však tovar za-
istia aj vtedy, ak bol dovezený z tretích krajín a nemohol 
byť prepustený do navrhovaného colného režimu. Nájdete 
v nich i zhabaný alebo prepadnutý tovar, tovar podliehajúci 
SPD, pri ktorom nebol preukázaný pôvod a spôsob jeho 
nadobudnutia, ale aj spotrebiteľské balenia liehu a cigariet 
neoznačené slovenskou kontrolnou známkou. So zaiste-
ným a zabezpečeným tovarom sa ďalej nakladá v zmysle 
colných a daňových predpisov. V niektorých prípadoch je 

Ako to funguje
možné tento tovar po splnení zákonných dôvodov poskyt-
núť na charitatívne účely (zariadenia sociálnych služieb, 
zdravotnícke zariadenia a pod.), v iných prípadoch musí 
byť tovar zničený pod dohľadom colných orgánov. Zničenie 
tovaru musí byť, samozrejme, vykonávané v súlade s pred-
pismi o ochrane životného prostredia či inými osobitnými 
predpismi. Väčšinou sa vykonáva spálením v schválenej 
spaľovni odpadu, zničením na schválenej skládke odpadu, 
prípadne lieh vyliatím do čističky odpadových vôd.

-ds-
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Trnavskí colníci pokračujú 
v minuloročných úspechoch
Trnavským colníkom sa darí od začiatku roka. Ich usilovnosť, dôslednosť a mravčia práca sa podpísali v tomto 
roku už pod množstvo úspešných záchytov falzifikátov, a to na pobočkách colných úradov v Dunajskej Strede, v 
Brodskom, ale aj na staniciach vo Veľkom Mederi a v Senici. Tak ako začiatkom roka nepoľavili mrazy, rovnako 
ani oni nepoľavili vo svojej práci a už vôbec nie pri kontrole čínskych zásielok, či kontrole na domácom trhu. Tie 
najväčšie z nich vám prinášame:

  
  mjr. Ing. Iveta Švárna

• narodila sa 29. decembra 1976 v Myjave
• v rokoch 1991-95 drala lavice senického gymnázia
• po jeho úspešnom ukončení sa vrhla na štúdium daňovníctva a daňového  
 poradenstva na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity   
 v Bratislave
• v roku 2000 slávnostne spromovala a získala titul inžinierky 
• od roku 2002 nastúpila k colnej správe na oddelenie spotrebných daní, kde  
 pracuje dodnes
• od roku 2012 zastupuje Colný úrad Trnava ako jeho hovorkyňa
• býva v obci Hlboké, okres Senica
• miluje divadlo, záhradku a láka ju učiteľstvo

Do Maďarska sme nepustili takmer 3 000 tričiek
V januári skončilo v rukách Trnavčanov 2 952 kusov bav-
lnených tričiek. Na Pobočke v Dunajskej Strede napriek 
vysokým mrazom colníci nezaváhali a rozhodli sa zohriať  
pri výkone kontroly tovaru, ktorý bol dovezený z Číny. Podľa 
dokladov boli tričká určené do susedného Maďarska, kam 
však už nedorazili. Počas kontroly zaistili tričká s reproduk-
ciou ochrannej známky Tommy Hilfiger. Odhadovaná ško-
da, ktorá by vznikla ich predajom na trhu ako originálnych 
výrobkov, bola predbežne vyčíslená na 120 000 eur. 

Vo februári dali „stop“ 22 445 kusom textilu
V polovici februára colníci na pobočke v Brodskom kon- 
trolovali dva kontajnery plne naložené tovarom z Číny, kto-
rý mal skončiť v susednom Česku. Dali im však „stopku“. 
V kontajneroch sa totiž nachádzalo celkove 22 445 kusov 
textilu, ktorý bol reprodukciami viacerých ochranných zná-
mok (MONSTER, BURBERRY, HELLO KITTY, CARS atď.) 
Pri predaji týchto výrobkov ako originálov by vznikla maji-
teľom ochrannej známky škoda za viac ako 1,4 milióna eur.

Cez Dunajskú Stredu sa pašovať neoplatilo 
Na maďarskom trhu malo skončiť 32 393 párov „adidasiek“. 
Namiesto toho skončili v rukách colníkov. V polovici febru-
ára trnavskí colníci na pobočke v Dunajskej Strede zaostrili 
na kontajner, ktorý pochádzal z Poľska a mal skončiť v Ma-

ďarsku. Z kontajnera zaistili obuv s reprodukciou ochrannej 
známky dizajnu ADIDAS. Odhadovaná škoda bola v tomto 
prípade vyčíslená na približne jeden milión eur.

Aj kabelky a peňaženky skončia v spaľovni
Vo februári nelenili ani colníci v Brodskom. Skontrolovali 
kamión a opäť našli falzifikáty. Z dôvodu porušovania práv 
ochrany duševného vlastníctva tentokrát zaistili 16 200 
kabeliek a 14 450 kusov peňaženiek, ktoré sa pašovali 
z Číny do Čiech. Ich predajom by vznikla škoda za viac ako  
7 miliónov eur. 

Úspešný február uzavreli galantskí colníci
Počas kontroly sa im nepozdávalo 4 950 kusov dátových 
káblov, ktoré boli reprodukciou ochrannej známky APPLE 
a 1 000 kusov kalkulačiek CASIO. „Posvietili“ si na ne a za-
isťovali. Dovezené boli z Číny a podľa dokladov boli určené 
na slovenský trh. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ich 
predajom, bola vyčíslená na 100 000 eur.

Ponožkám a pančuchám nedali „zelenú“
V apríli zaistili colníci v Dunajskej Strede 46 038 kusov 
detských pančuchových nohavíc a 32 400 párov ponožiek, 
ktoré boli reprodukciami viacerých ochranných známok 
(Hello Kitty, NBA, SPIDERMAN, DISNEY). Dovezené boli 
v kontajneri z Číny a určené boli na maďarský trh. Ani tu 
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colníkov dôslednosť nesklamala, tovar skončil v ich rukách. 
Odhadovaná škoda v tomto prípade predstavovala takmer 
pol milióna eur.

Aj máj bol pre colníkov v Dunajskej Strede úspešný
Pri kontrole čínskej zásielky zaistili 51 000 kusov textilu,720 

kusov kuchynských náradí a 4 408 kusov masážnych 
prístrojov. Tovar mal podľa dokladov smerovať na sloven-
ský aj maďarský trh. Odhadovaná škoda bola v tomto prí-
pade vyčíslená na 1,7 milióna eur.

mjr. Ing. Iveta Švárna

Trnavčania likvidovali
V apríli skončilo v čističke odpadových vôd (ČOV) vo 
Veľkom Mederi 9 000 kusov jednolitrových spotrebiteľských 
balení liehu. Lieh zabezpečili colníci stanice colného úradu 
vo Veľkom Mederi. Nakoľko majiteľ neodstránil pochybnosti 
o kvalite liehu, ktoré viedli k jeho zabezpečeniu, prepadol 
tento tovar v prospech štátu a colníci ho museli vyliať do 
ČOV. 
Prvý júnový týždeň likvidovali opäť. Tentokrát v certifikova-
nej spaľovni v Bratislave a hneď 34 000 kusov tovaru. Išlo 
prevažne o hračky, textil, peňaženky, obuv, mopy a vrecúš-
ka na obuv (ochranné známky Hello Kitty, Tommy Hilfiger, 
CARS, NIKE, SONY atď.). Tento tovar bol zaistený colníkmi 
na pobočke v Dunajskej Strede. Všetok likvidovaný tovar 
pochádzal z Číny. Išlo iba o časť tovaru, ktorý sa im poda-

rilo zaistiť od druhej polovice roku 2012 do mája 2013. Od-
hadovaná škoda likvidovaného tovaru vyčíslená majiteľmi 
ochranných známok, ktorá by vznikla jeho predajom na trhu 
ako originálnych výrobkov, bola vyčíslená na vyše jeden 
milión eur. Podľa vyjadrení oprávnených osôb tento tovar 
porušoval práva duševného vlastníctva viažuce sa k  ich 
ochranným známkam. Zničenie tovaru sa konalo po doho-
de oprávnených osôb s držiteľmi tovaru na náklady a zod-
povednosť oprávnenej osoby. Tovar bol zničený v súlade so 
zákonom o odpadoch zošrotovaním a následným spálením 
v prevádzkovom zariadení. Celá likvidácia prebiehala pod 
colným dohľadom.

mjr. Ing. Iveta Švárna

Analýza rizika uľahčuje prácu
Teroristické útoky v New Yorku, Madride a Londýne zmenili pohľad na bezpečnosť obyvateľstva a ovplyvnili 
činnosti a prácu rôznych zložiek štátnych správ, colníkov nevynímajúc. Bezpečnosť obyvateľov sa stala 
prioritou pre európske inštitúcie. Colné správy zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti cezhraničnej kriminalite 
prostredníctvom odhaľovania nelegálneho a nebezpečného tovaru ako sú drogy, výbušniny alebo nukleárne a 
chemické zbrane.

Okrem ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov Eu-
rópskej únie je snahou spoločenstva ochrániť svoje ekono-
mické záujmy. Rozvoj vedy, techniky a kultúry prináša na 
trh nové moderné výrobky, nové činnosti a s tým aj nové 
riziká. S týmito rizikami musia počítať a kalkulovať podniky 
a podnikatelia, občan i štát. 
Európska únia venuje odhadu rizík a rozhodovaniam týka-
júcim sa ich manažmentu veľkú pozornosť. Všeobecným 
trendom v posledných rokoch je obmedzovať kontroly 
v čase colného konania, pričom by mali byť zamerané na 
riziká a nie náhodný výber. Colníci finančnej správy denne 
spracovávajú enormné množstvá colných vyhlásení, pri-
čom musia jednotne a koordinovane uplatňovať národné 
a komunitárne predpisy. Dohľad nad tovarom musia vyko-
návať tak, aby ochránili občanov a záujmy únie na jednej 
strane a nebránili pritom plynulému toku obchodných čin-
nosti na strane druhej.

Čo znamená „riziko“?
Definícia hovorí, že riziko je „pravdepodobnosť vzniku ne-
priaznivej udalosti v dôsledku výskytu nebezpečenstva“.

Matematické vyjadrenie rizika:

Kde:  R – stupeň rizika
 P – pravdepodobnosť výskytu danej udalosti
 D – dôsledok sledovanej udalosti.

V dôsledku nedostatočného poznania je niekedy ťažké 
spoznať všetky aspekty rizika či predvídať dôsledky roz-
hodnutí. Analýza rizík je systematický postup komplexnej-
šieho posúdenia rizík, vnesenia transparentnosti do tejto 
komplexnosti a definovania neistôt, prípadne nedostatkov 
v poznatkoch. 
Analýza rizík pozostáva zo štyroch aktivít:
 • definovanie ohrození, 
 • posudzovanie rizík, 
 • manažment rizík a 
 • komunikácia o rizikách.
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Riadenie a analýzu rizika je nevyhnutné chápať ako účinný 
nástroj pre dosahovanie všetkých cieľov Colnej únie a col-
ných správ, ale predovšetkým ako nástroj pre uľahčenie 
práce colníkov. Práve analýza rizika umožňuje prostredníc-
tvom rizikových profilov selekciu rizikových subjektov ale-
bo tovarov, pomáha pri rozhodovaní a pri určovaní úrovní 
kontrol, ktoré majú byť vykonané. Tzv. cielené kontroly sú 
primárne založené na analýze rizika za použitia elektronic-
kého spracovania údajov. Na systémovej analýze údajov je 
založené aj vykonávanie kontrol a akcií stanicami colných 
úradov. Tie sú základnými útvarmi colných správ, ktoré 
majú v priamom výkone služobných činností brániť colným 
a daňovým únikom a zabezpečovať ich odhaľovanie. Aj 
politika výkonu následných kontrol musí byť konzistentná 
s prioritami spoločenstva. Preto výkon týchto kontrol by mal 
byť založený na systéme riadenia rizík, ktorý zabezpečí, 
aby boli založené na spoľahlivých a hodnotných informá-
ciách.

Ako sa posudzuje riziko
Riziko, ktoré predstavuje náklad vstupujúci a vystupujúci 
z územia EÚ sa analyzuje na základe informácií o ňom. Tie 
poskytujú subjekty elektronicky v predbežnom colnom vy-
hlásení pred odoslaním alebo dodaním tovaru. Riziká sa po-
sudzujú pomocou elektronického uplatňovania spoločných 
kritérií a noriem pre analýzu rizík bezpečnosti a ochrany. Ria- 
denie rizík je neustály proces, ktorý zahŕňa identifikovanie 
hrozieb a rizík, ich hodnotenie, analyzovanie a navrhovanie 
príslušných protiopatrení. Je časovo obmedzené a vyzna-
čuje sa potrebou znalosti logistiky a dodávateľských reťaz-
cov, a zároveň riadenia a začleňovania viacerých tokov 
informácií. Obchodníci, členské štáty a občania únie majú 
záujem o účinné riadenie rizík. Na dosiahnutie požadova-
nej kvality údajov pre analýzu rizík, na uľahčenie účinného 
pohybu zákonného obchodu a lepší boj proti nezákonné-
mu obchodu je potrebné užšie zapojenie hospodárskych 
subjektov a dialóg medzi colnými orgánmi a hospodársky-

mi subjektmi, ktoré sú kľúčovými hráčmi v celom procese. 

Náš odborný tím
Vo finančnej správe analyzuje riziká pre bezpečnosť a 
ochranu a spravuje informácie o riziku tím 25 colníkov 
odboru riadenia rizík a operačných činností so sídlom 
v Poprade. Skutočnosť, že informácie o národných a me- 
dzinárodných rizikách sú sústredené v rámci jedného pra-
coviska, vytvára vhodnú platformu na rýchle, efektívne 
a spoľahlivé riadenie rizík v dodávateľskom reťazci. Ďalších 
10 colníkov odboru riadenia rizík a operačných činností so 
sídlom v Bratislave analyzuje riziká pre colnú oblasť a ob-
lasť spotrebných daní, riadi medzinárodné projekty a ope-
rácie a zabezpečuje prenos legislatívnych požiadaviek EÚ 
na národnú úroveň. Rozhodujúcim činiteľom je vzájomná 
spolupráca, kvalitná a pohotová spätná väzba od všetkých 
zložiek finančnej správy. Vedomie, že cieľom tejto práce 
je aj ochrana zdravia a bezpečnosti občanov SR je hna-
cím motorom neustáleho napredovania a hľadania nových 
prístupov a možností skvalitňovania výkonu analýzy rizika.

Jeden z našich úspechov 
Oddelenie následných 
kontrol Colného úradu 
Prešov vykonalo v roku 
2012 kontrolu u dovozcu 
LED diód. Predmetom 
dovozu boli ohybné LED 
pásy zložené z LED či-
pov a odporov prispájko-
vaných na plošnom spoji 
s obsahom medi, potia-
hnuté obojstranne lepiacou páskou. Tieto pásy sa dajú stri-

hať podľa typu každých 2,5 
alebo 5 cm a samostatne 
použiť na osvetľovanie. 

Na to, aby svietili je pritom po-
trebné použiť transformátor, ktorý na pás privádza jednos-
merné napätie 12V.
Ide o samostatné svetelné výrobky, bez ohľadu na skutoč-
nosť, že sa ďalej môžu využívať v ďalších komponentoch, 
ako napríklad svetelné zdroje. Na základe týchto skutoč-
ností sa mal tento tovar zatriediť ako „ostatné elektrické 
svietidlá a osvetľovacie zariadenia z plastov“ (PpKN 9405 
40 39) s colnou sadzbou 4,7 %.
Kontrolovaná osoba však nesprávne zatriedila doveze-
né LED pásy ako „fotosenzitívne polovodičové zaria-
denia vrátane fotovoltických článkov, tiež zostavené do 
modulov alebo zabudované do panelov; diódy vyžaru-
júce svetlo (LED)“ (PpKN 8541 40 90). Pri nich je colná 
sadzba nulová. Únik na colnom dlhu tak predstavoval  
1 538,65 eur.

pplk. Ing. Monika Mačayová
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Na chvíľu v koži cyperských colníkov
Cyperskí kolegovia privítali v marci 2013 návštevu zo Slovenska. Zúčastnili sa na jej mjr. PhDr. Róbert Čurik 
z Colného úradu (CÚ) Banská Bystrica a kpt. Ing. Ivan Adamec z CÚ Trenčín. Na ostrov prišli s cieľom získať nové 
poznatky a skúsenosti pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z  tretích krajín na územie spoločenstva so zameraním 
sa na kontajnerovú dopravu v prístave Limassol.

Pracovná návšteva bola rozdelená do troch dní. Prvý deň 
sme sa oboznámili s fungovaním cyperskej colnej správy, 
ktorá je súčasťou ministerstva financií. Správa má sídlo v 
Nikózii a priamo riadi tri colné úrady, ktoré sa nachádzajú v 
Nikózii, Larnake a v Limassole. Zamestnáva približne 350 
zamestnancov.
Nakoľko je Cyprus rozlohou a počtom obyvateľov veľmi 
malá krajina (rozloha 9 250 km², počet obyvateľov 785 000), 
na ostrove sú sústredené iba tri colné úrady a letisko Pafos 
ako vysunuté pracovisko colného úradu v Limassole.

Medzi základne úlohy cyperskej colnej správy patrí:

• zavádzanie a vyberanie dovozného cla, spotrebných 
daní a dane z pridanej hodnoty (DPH) na dovážaný 
tovar;

• kontrola pohybu z iných členských štátov na Cyp-
rus a naopak; uloženie a výber spotrebných daní cla  
a dane z pridanej hodnoty z tohto tovaru;

• zaistenie bezpečnosti dodávateľského reťazca tovaru;
• presadzovanie zákazov a obmedzení dovozu, vývozu 

a tranzitu tovarov ako drog, chemických prekurzorov, 
strelných zbraní a zbraní, vrátane „tovaru dvojitého po-
užitia“ a embarga;

• presadzovanie zákazov a obmedzení dovozu, vývozu 
a tranzitu ohrozených druhov živočíchov a voľne rastú-
cich rastlín, kultúrne artefakty, duševné vlastníctvo, fal-
šovaný tovar, a pornografické a iné materiály ohrozujú-
ce záujmy spoločenstva;

• ochrana zdravia a bezpečnosť spotrebiteľov pri tovare, 
ktorý nie je v súlade s normami;

• sledovanie pohybu s vysokým rizikovým hodnotením 
výrobkov, predovšetkým cigariet;

• kontrola vývozných náhrad v súlade so spoločnou poľ-
nohospodárskou politikou;

• kontrola zákonných oslobodení od cla a daní;
• povolenie a kontrola zjednodušených colných režimov 

a postupov na základe colných predpisoch spoločen-
stva, a najmä v súlade s Colným kódexom;

• zber a analýza príjmov a obchodných štatistických úda-
jov;

• spolupráca s ostatnými colnými správami a inými ná-
rodnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami;

• spoluprácu a styk s britskými výsostnými základňami 
zriadenými na ostrove Cyprus, pokiaľ ide o tovar, ktorý 
je vypúšťaný z týchto oblastí. Ostrov bol do roku 1959 

anglickou kolóniou a od roku 1974 je rozdelený na 
grécku a tureckú časť.

Prístav Limassol sa nachádza na pobreží Stredozemného 
mora. Je to najväčší prístav na celom ostrove, situova-
ný kilometer od centra mesta Limassol v oblasti južného 
Cypru. Patrí medzi najfrekventovanejšie európske prísta-
vy s množstvom kotviacich lodí, predovšetkým zo stredo-
morských krajín (Egypt, Tunisko, Izrael, Libanon, Líbya). 
Zároveň je to záchytný bod pre mnohé tovary vstupujúce 
na územie spoločenstva z okolitých stredomorských krajín. 
Colný úrad je priamo v strede nového prístavu, čo zjedno-
dušuje vykonávanie fyzických colných kontrol na vyvážaný 
a dovážaný tovar.

Ako pracujú cyperskí colníci
Druhý deň sme sa oboznamovali s výkonom práce na odde-
leniach exportu, importu a  tranzitu. Tieto tri sekcie sú roz-
delené na nákladnú a osobnú prepravu, nakoľko v prístave 
Limassol každoročne zakotví približne 580 turistických vý-
letných lodí. To znamená, že viac ako polmilióna ľudí ročne 
nastúpi, vystúpi alebo prechádza cez tento prístav.
V dopoludňajších hodinách sme boli začlenení do pra-
covného procesu kolegov-colníkov v sekcii osobnej pre-
pravy, ktorí majú pracovisko priamo v doku. Nakoľko sme 
boli na Cypre mimo dovolenkovej sezóny, pracovníci mali 
pokojnejšie obdobie. Priebeh colnej kontroly bol plynulý, 
bez vážnejších problémov. Počas našej návštevy kotvili  
v prístave Limassol dve výletné lode s kapacitou približne 
1 500 pasažierov.

Colná kontrola má dve fázy
V prvej fáze sa vykoná kontrola prepravných lodných dokla-
dov (ship transport list, bill of lading), ktorý sa vzťahuje na 
alkohol a tabak (sú podávané v lodných baroch a reštaurá-
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ciách). Následne sa skontroluje menný zoznam pasažierov 
uvedených v lodnom registri a porovná sa s údajmi zaslaný-
mi z posledného kotviaceho prístavu konkrétnej lode. Tieto 
údaje sa zasielajú len v elektronickej forme. Ak sa nezistia 
nezrovnalosti (ako v našom prípade) po dokladovej colnej 
kontrole, nasleduje fyzická colná kontrola tovaru, ktorá sa 
uskutočňuje priamo na palube lode. 
V druhej fáze colnej kontroly sa porovnávajú stavy zásob, 
najmä alkoholu a tabaku s predloženými účtovnými do-
kladmi, aby nedošlo k čiernemu obchodu s týmito vysoko- 
zdaniteľnými obchodnými komoditami. Celý proces colnej 
kontroly trval približne tri hodiny. Po jej ukončení bola spí-
saná zápisnica, podpísaná kapitánom lode, kontrolujúcimi 
cyperskými colníkmi a prvýkrát v histórii prístavu Limassol 
aj slovenskými colníkmi.

Kontrolovali sme nákladnú loď
V popoludňajších hodinách nás čakala náročnejšia časť v 
priestoroch nákladnej sekcie. Po prijatí správy od jednotky 
analýzy rizík o type a rozsahu fyzickej kontroly musia col-
níci vypísať tlačivo, ktorým sa preukážu oprávnenej osobe 
na lodi (kapitánovi alebo prvému dôstojníkovi). Následne 
colníci po vstupe na loď podpisujú safety data sheet (bez-
pečnostný list). Po vstupe na loď sa v sprievode oprávnenej 
osoby vykoná fyzická colná kontrola kapitánskeho mostíka, 
kajút, skladovacích a spoločenských miestností, zamera-
ná predovšetkým na nezákonnú prepravu tovaru - cigariet 
a alkoholu. Druhá časť kontroly sa vykonáva priamo v ná-
kladnom priestore lode. Na základe sprievodných dokladov 
sa vykonáva vonkajšia kontrola kontajnerov zameraná na 
množstvo a označenie kontajnerov, čo je pri nákladných 
kontajnerových lodiach s nosnosťou až 300 kontajnerov 
pomerne náročné. 
Zúčastnili sme sa fyzickej kontroly na nákladnej lodi, ktorá 
bola vybratá oddelením jednotky analýzy rizík. Samotnému 
vykonaniu fyzickej kontroly predchádzala krátka pracov-
ná porada. Po inštruktáži a prebratí ochranných pomôcok 
(ochranné vesty, prilba, rukavice, okuliare a baterky) sme 
sa presunuli ku kontajnerovej lodi. Loď zakotvila v prístave 
Limassol z egyptského prístavu Alexandria, pričom na jej 
palube bolo naložených 126 kontajnerov. Tovar tvoril najmä 
kaučuk, montované stavebné zariadenia, oceľové staveb-
né konštrukcie a pod. Dopravený tovar pochádzal hlavne 
z krajín strednej Afriky. Pri colnej kontrole nás sprevádzal 
jeden z lodných dôstojníkov. Fyzická colná kontrola bola 
vykonaná v kajutách posádky, jedálni, spoločenských, pra-
covných a skladových priestoroch lode. Nebolo zistené 
žiadne porušenie colných predpisov. Špeciálnu pozornosť 
sme venovali kontrole skladových priestorov, ktoré sú naj-
častejším miestom, kde dochádza k porušovaniu colných 
predpisov (alkohol a cigarety). Po predložení knihy zásob, 
v ktorej musí byť zapísaný každý pohyb tovaru povereným 
pracovníkom lodnej posádky, sme vykonali kontrolu v skla-

dových priestoroch. Tovarové položky boli v súlade s kni-
hou zásob. 

Došlo k omylu v palubnej knihe
Operatívne zložitejšiu časť colnej kontroly sme vykonali po 
presune do nákladných priestorov lode, kde sme museli 
overiť deklarované množstvo kontajnerov so skutočným fy-
zickým stavom na lodi. Bol to fyzicky náročný proces kon-
troly, ktorý nám zabral podstatnú časť z celého procesu. 
Pri jednom kontajneri nezodpovedalo kontajnerové číslo 
číslam uvedeným v lodných prepravných dokladoch. Uve-
dené nedostatky boli podstúpené jednotke analýzy rizík. 
Po vyhodnotení situácie nebol daný príkaz na vykonanie 
úplnej kontroly, nakoľko číslo kontajnera v elektronickej do-
kumentácii odoslanej z prístavu Alexandria bolo totožné s 
číslom uvedeným na kontajneri a bolo iba chybne zapísané 
členom posádky do palubnej knihy. Tento typ omylu pri tak 
veľkom množstve kontajnerov je prípustný. V prípade po-
kynu na vykonanie úplnej kontroly sú k dispozícii dva špe-
ciálne kontrolné sklady plne funkčne vybavené na vnútornú 
kontrolu kontajnerov. Sklady sú vybavené hydraulickým 
zdvihákom /na kontajnery/ a vysokozdvižnými vozíkmi. 

Po ukončení kontroly bol spísaný záznam s rozsahom vy-
konania kontroly, kde boli uvedené zistené skutočnosti. Zá-
znam bol spísaný v troch vyhotoveniach a podpísaný kaž- 
dým členom kontrolnej skupiny vrátane sprevádzajúceho 
lodného dôstojníka. Jedno vyhotovenie si nechal kapitán 
lode, ktorý zároveň podpísal protokol o ukončení kontroly 
na lodi, druhé bolo odoslané jednotke analýzy rizík. Tretie 
zostalo na oddelení importu ako súčasť dokladov pri pre-
pustení tovaru do navrhovaného colného režimu alebo iné-
ho colného schváleného určenia. Pre lepšiu predstavivosť 
musíme dodať, že sme absolvovali colnú kontrolu lode,  
na ktorej sa nachádzalo viac ako 3 000 motorových vozi-
diel. Ide tu o náročný proces stotožňovania a samotného 
colného konania pri prepúšťaní tovaru do príslušného col-
ného režimu. Z tohto dôvodu je tu vybudované aj samostat-
né pracovisko colníkov, ktorí sa venujú čisto profesionálne 
len tejto oblasti. 
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Úspešnosť odhaľovania je na úrovni 20 percent
Na tretí deň sme navštívili oddelenie jednotky analýzy rizík. 
Po krátkej inštruktáži o začiatkoch tvorenia tejto jednotky, 
ktorá v rámci systému funguje ako integračná jednotka 
samostatne v prístave Limassol s centrálnym riadením 

v Nikózii, sme sa detailne oboznámili s pracovnými aktivi-
tami tohto oddelenia. Na základe vyhodnocovaných analýz 
rizikových komodít regiónov, z ktorých je tovar odosielaný, 
je elektronickou formou prostredníctvom systému zaslaná 
správa priamo na oddelenie importu, kde je colník infor-
movaný o tom, aký má byť vykonaný druh a rozsah colnej 
kontroly (napr. fyzická kontrola s určením špeciálneho za-
merania na živé ryby). Po uskutočnení fyzickej kontroly je 
výsledok zasielaný spätne na jednotku analýzy rizík, kde je 
uložený do centrálnej databázy v systéme. Členovia tejto 
skupiny úzko spolupracujú s kolegami z jednotiek analýzy 

rizík v európskych prístavoch. V rámci diskusie s vedúcim 
tohto oddelenia sme sa dozvedeli, že úspešnosť odhaľova-
nia je na úrovni 15 až 20 percent. 
V popoludňajších hodinách sme sa oboznámili s fungova-
ním cyperského exportného systému ECS a môžeme kon-
štatovať, že systém je veľmi podobný nášmu. Riešili sme 
výhody, ale aj nevýhody tohto elektronického systému. 
Diskutovalo sa o najčastejších problémoch vyskytujúcich 
sa v dennodennom používaní ECS, ako aj o spôsoboch 
a metódach, ktorý tento systém prináša pre aktuálny pro-
blém potvrdzovania výstupov, prípadne postup pri ziste-
ných nezrovnalostiach deklarovaných údajov. Nie vždy je 
rovnako prezentovaný problém potvrdzovania výstupov  
na základe dokladov potvrdzujúcich, že tovar opustil úze-
mie spoločenstva. Príkladom môže byť lodný prepravný 
doklad (bill of lading). V prípade, že nie je označený odtlač-
kom lodnej prepravnej spoločnosti, nemôže byť použitý ako 
doklad na potvrdenie výstupu tovaru. Samozrejme, neobišli 
sme ani ďalšie dôležité témy súvisiace s exportom tovaru 
ako overovanie colno-sadzobného zatriedenia tovaru pri 
rizikovom tovare. Tovar, ktorý je predmetom obchádzania 
obchodno-politických opatrení, kontrola možných úkry-
tov prispôsobených na nelegálnu prepravu tovaru, ako aj 
prikladanie colných uzáver.
Na záver návštevy sme absolvovali krátke pracovné stret-
nutie s vedením Colného úradu Limassol. Vymenili sme  
si posledné poznatky, skúsenosti a poďakovali sa všetkým 
cyperským kolegom, ktorí sa nám počas našej pracovnej 
návštevy venovali. 

mjr. PhDr. Róbert Čurik 
Ing. Ivan Adamec

Finančníci si zmerajú sily v maratóne
V štartovnom poli jubilejného 90. ročníka košického Medzinárodného maratónu mieru nebudú v prvú októbrovú 
nedeľu chýbať ani zástupcovia finančnej správy. Usporiadateľské mesto je tento rok nositeľom prestížneho 
titulu Európske hlavné mesto kultúry  2013 (spoločne s francúzskym Marseille) a tento fakt zaručene prispeje 
k noblese, ktorou organizátori budú chcieť zahrnúť svoj bežecký klenot.

Zamestnanci finančnej správy aj ich kolegovia 
zo zahraničia sa postavia na štart už po desiaty 
raz. Užšia participácia colníkov s MMM Košice 
trvá od roku 2004. Medzi ostatných aktérov sa 
vtedy zamiešalo päť colníckych priekopníkov 
za internacionálnej podpory dvoch českých ko-
legov spoza rieky Moravy.
V ďalších ročníkoch došlo efektom valiacej sa 
snehovej gule k nabaľovaniu ďalších debu-
tantov k zakladateľom colníckeho behu. Idea 
podujatia si prirodzene, i keď pomaly ale vytr-
valo, svojím maratónskym tempom, našla v radoch kolegov 
ďalších nasledovníkov. Za tie roky sa skladba účastníkov 
z našich radov stala pomerne rôznorodou, od funkcie riadi-

teľa, námestníka, či vedúceho až po radového príslušníka. 
Podujatie sa stalo aj správnou platformou na reprezentova-
nie finančnej správy navonok pri kontakte s družobnými za-
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hraničnými stavovskými organizáciami. Obmena zloženia 
ekipy zahraničných hostí je možná prostredníctvom člen-
stva našej colnej správy v spolku Európskej colníckej špor-
tovej asociácii so sídlom v Bruseli (ECSA). Táto colnícka 
športová asociácia združuje dovedna 24 európskych col-
ných a daňových správ, plus zástupcu Európskej komisie. 

V silnej konkurencii sme sa nestratili
V doterajšom priebehu sa na našom stavovskom športo-
vom podujatí zúčastnilo dohromady 422 aktívnych pre-
tekárov vo všetkých nosných kategóriách a disciplínach 
(maratón, polmaratón, korčuľovanie; muži, ženy). Z toho 50 
hostí bolo zo zahraničia. 
Môžeme sa pochváliť dosiahnutými výslednými časmi na 
maratónskej trati okolo hranice 2 hod. 30 m, ktorá de facto 
oddeľuje rekreačných bežcov od aktívnych pretekárov. Re-
kord colníckeho účastníka v maratóne s časom 2:37:18 h 
má svoju kvalitu a jeho držiteľom je Petr Vymazal z Českej 
republiky z roku 2006. 
Najlepší čas na polmaratónskej vzdialenosti zaznamenal 
kolega Gary Pennington z Veľkej Británie. Minulý rok svo-
jím výkonom zabezpečil colníckemu fachu stupne víťazov 
na bronzovej priečke v celkovom poradí MMM kvalitným 
časom 1:12:23 h. Aj tretia disciplína – korčuľovanie - má 
zástupcov, ktorí dosahujú obdivuhodné športové výsled-
ky. Martina Gregorcová (SR) obsadila v roku 2011 celkové 
tretie miesto spomedzi všetkých účastníkov a minulý rok 
jej obhajoba tohto kvalitného umiestnenia ušla len o jediný 
stupienok.
V roku 2012 sa víťazom maratónu medzi mužmi stal Ja-
roslav Kubíček z KÚFS Trnava, ktorý dosiahol na víťaznú 
priečku hneď pri svojom maratónskom debute časom 
3:29:39 h. 
Na naše veľké potešenie aj v kategórii maratón-ženy sme 
mali minulý rok viac ako vynikajúce zastúpenie. Zástupkyňa 
holandskej colnej správy Anke van Milková vyhrala kva-
litným časom 3:32:16 h svoju vekovú kategóriu spomedzi 

všetkých prihlásených. V polmaratóne exceloval Gary Pe-
nnington (1:12:23 h) a víťazkou colníckej ženskej kategórie 
sa stala reprezentantka maďarskej colnej správy Szilvia 
Huszárová (1:38:37 h). V kategórii korčuľovanie-muži už 
dlhšiu dobu kraľuje Andrej Hrisenko (40:50 m) so štatútom 
bývalého kolegu - výsluhového dôchodcu a v ženskej kate-
górii Martina Gregorcová, zastupujúca Colný úrad Banská 
Bystrica s časom 44:34 m.

Nové posily sú vítané 
Príchod mimokošických zástupcov finančnej správy  
sa očakáva tento rok v sobotu 5. októbra 2013 v rekreač-
nom zariadení Zlatá Idka. Na programe bude krátka vizu-
álna prezentácia trate a predstavenie jednotlivých účastní-
kov. V podvečerných hodinách je naplánovaná návšteva  
a prehliadka mesta Košice s osobnou účasťou na oficiál-
nom podujatí MMM, tzv. Pasta-party. 
Štart pretekov je v nedeľu ráno o 9.00 hod. Organizátori 
MMM pre reprezentantov pod hlavičkou finančnej správy už 
pravidelne zabezpečujú slávnostné vyhodnotenie troch naj-
lepších maratóncov na stupňoch víťazov v cieli za doprovo-
du vlajkovej výzdoby a tónov štátnej hymny. Po pretekoch 
sa aktéri presunú do školiaceho a rekreačného zariadenia 
finančnej správy na Donovaloch. Za účasti vedenia orga-
nizácie sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie výsledkov. 
Veríme, že po prečítaní tohto príspevku nájdu viacerí z vás 
dostatočnú vzpruhu a chuť, ak už nie k aktívnej účasti na 
maratóne, tak aspoň k miernej zmene životného štýlu.

Ing. Peter Bartoš

Košický maratón je druhým najstarším mestským, 
pravidelne organizovaným masovým behom  
na svete, hneď po bostonskom maratóne. Koná  
sa od roku 1924, na popud olympijských hier 
v Paríži. V metropole Francúzska bol vtedajší 
športový funkcionár i rozhodca, košický rodák 
Béla Braun-Bukovský. Atmosféra maratónu 
ho natoľko uchvátila, že po príchode domov 
presvedčil ďalších nadšencov na zorganizovanie 
podobného podujatia v rodnom kraji.
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Svetová colná organizácia ocenila 
slovenských colníkov
Svetová colná organizácia (World Customs Organization „WCO“) nezabudla na slovenských colníkov ani v tomto 
roku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva (26. január) im boli udelené čestné uznania, ktoré si prevzali 
28.1.2013 z rúk prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho.

Na svadbe bola aj čestná jednotka

Ocenenia sú prejavom čestného uznania práce ľudí, ktorí 
svojou každodennou činnosťou prispievajú k budovaniu 
a naplneniu cieľov WCO. Získalo ich osemnásť colníkov 
a zástupca obchodnej spoločnosti, ktorá spolupracuje s 
finančnou správou v oblasti špecializovaných servisných 
služieb pre röntgenové zariadenia. 
Súčasný generálny tajomník WCO Kunio Mikuriya pre tento 
rok určil ako hlavnú myšlienku tohtoročného Medzinárodné-
ho dňa colníctva tému „Modernizáciou pre rozvoj colníctva“ 
(Innovation for Custom progress). Príkladom pre naplnenie 
týchto cieľov sú aktivity spojené s uľahčovaním obchodu 
prostredníctvom modernizácie v oblasti výberu ciel a daní, 
presadzovania práva a bezpečnosti. Výsledkami spomína-
nej modernizácie majú byť lepšie a efektívnejšie organizá-
cie, ktoré svojou činnosťou zabezpečia dodržiavanie práv-
nych predpisov, zefektívnia boj proti podvodom s cieľom 
ochrany ekonomík a spoločnosti.
Svetová colná organizácia – WCO bola založená v roku 

1952. Patrí k 
n e z á v i s l ý m 
medzivládnym 
organizáciám s 
celosvetovým 
z a s t ú p e n í m . 
Jej poslaním 
je zvyšovať vý-
konnosť a efektívnosť colných orgánov, ochrana spoloč-
nosti a zefektívnenie vyberania ciel, daní a iných platieb a 
poplatkov. Prostredníctvom aktivít WCO dochádza k uľah- 
čovaniu colných procesov a k prehlbovaniu medzinárod-
nej spolupráce. WCO prispieva k sociálnej a ekonomickej 
prosperite národov jednotlivých členských štátov WCO. 
Slovenská republika prevzala členstvo vo WCO 1. januára 
1993. V súčasnosti WCO združuje 179 krajín sveta, ktoré 
predstavujú vyše 90% podiel celosvetového obchodu.
Ocenení colníci: kpt. Ing. Jana Držíková, mjr. Mgr. Marián 
Chodák, pplk. Ing. Miroslav Bujna, kpt. Bc. Milan Cák, kpt. 
Ing. Gabriela Liptáková, npor. Monika Vongrejová, kpt. Mgr. 
Ján Kolla, kpt. Bc. Róbert Dvorský, npor. Štefan Bajnok, 
pplk. JUDr. Martin Nagy, mjr. Mgr. Ján Benek, kpt. Ing. Jiří 
Kolín, mjr. Mgr. Stanislav Pacher, pplk. Mgr. Ing. Ľubomír 
Medvec, mjr. JUDr. Štefánia Pitoňáková, mjr. Bc. Jaroslav 
Hrebeňak, pplk. JUDr. Peter Masaryk, mjr. Mgr. Lýdia Va-
lacsaiová.
Z obchodnej sféry: Miroslav Nedorost, z firmy DESYRE 
Nová Dubnica

-ds-

Dvaja naši milí kolegovia, Katka Vyletelková (vedúca Oddelenia spotrebných daní Colného úradu Bratislava) 
a Braňo Hamar, prezývaný „Hami“ (vedúci daňovej pobočky Colného úradu Bratislava), sa v sobotu 13. apríla  po-
stavili na svadobný koberec v sobášnej sieni v  krásnej historickej budove Prvej konskej železnice v Bratislave.

Po piatich rokoch prehovárania naša Katka konečne pri-
volila, slovko áno vyslovila, ba aj prstienok si vymenila 
a bozkom všetko spečatila. Tak veru. A my kolegovia, spra-
vujúci spotrebné dane, roztrúsení po celom Slovensku, sa 
tešíme spolu s ňou. Napriek tomu, že obaja colníci (tretí je 
na ceste) poňali  svoju svadbu minimalisticky a zúčastnila 
sa na nej len najbližšia rodina, nemohla chýbať ani tá  „col-
nícka“. Okrem kolegov ju reprezentovala aj  Čestná jednot-

ka Finančnej správy 
SR. Do ďalšieho  ži-
vota im prajeme 
veľa šťastia, zdra-
via, lásky a porozu-
menia.

mjr. Ing. Renáta 
Kravcová
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Rozlohou patrí medzi 
najmenšie na Sloven-
sku, no návštevníci 
tam často strávia viac 
ako len pár minút. 
Počas zimných me-
siacov bolo múzeum 
zatvorené, prevádzku 

obnovilo v sobotu 4. mája. Expozícia je otvorená cez ví-
kendy a štátne sviatky, v prípade záujmu ho môžu väčšie 
skupiny navštíviť aj cez týždeň. 
Spolok histórie colníctva a finančnej správy, ktorý múzeum 
prevádzkuje, sa v máji zapojil do celoeurópskeho podujatia 
Noc múzeí a galérií. Stovky ľudí si nenechali ujsť jedineč-
nú príležitosť nazrieť do histórie colníctva, pozrieť si cenné 
exponáty, pašovaný tovar, odfotografovať sa v colníckej 

uniforme. 
Divácky atraktívna bola aj akcia Vykonajte ZBOROV 25! 
Týmto heslom vyhlásili pred 75 rokmi, v noci z 20. na 21. 
mája 1938 ostrahu hraníc. Verná rekonštrukcia udalostí sa 
pri Múzeu colníctva uskutočnila v sobotu 25. mája.
Okolie mýtneho domčeka sa zmenilo na colnicu niekde v 
pohraničí, kde sa nemecká menšina dožadovala odtrhnutia 
územia, na ktorom žilo veľké množstvo Čechov a Slovákov. 
Z pokojného života na hraničných územiach sa postupne 
začalo vytrácať susedské spolunažívanie a množili sa pre-
pady hliadok Finančnej stráže. Miestne ozbrojené koman-
dá sa rozhodli dobyť si svoje územie silou a začali útok na 
pohraničný colný úrad. 
Streľba po colníkoch v uliciach Bratislavy sa tentokrát obišla 
bez zranení, skôr vyvolala nadšenie v radoch návštevníkov.

-ad-

Naše malé múzeum sa teší  
veľkej popularite
Colnícke múzeum má za sebou viac ako rok od slávnostného otvorenia. Priestory mýtneho domčeka z roku 1890 
pri bratislavskom Starom moste si doteraz pozrelo už vyše 5 000 návštevníkov.

Do tretice to dotiahnem na medailu
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť zorganizoval v máji preteky s názvom Železný muž roka. Na 
súťaži sa zúčastnilo 15 pretekárov z ministerstva obrany, vnútra a Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí 
súperili vo výdrži a rýchlosti v desiatich disciplínach. Colníkov reprezentoval ppor. Bc. Marek Kebísek z Jednotky 
služobných zákrokov, ktorý okrem práce cvičí aj doma. Marek beháva, trénuje bojové umenia a pláva. Do súťaže 
ho nominoval jeho nadriadený mjr. Ing. Ľubomír Miškovič, vedúci Jednotky služobných zákrokov z Kriminálneho 
úradu finančnej správy. Oboch sme pre vás vyspovedali.

Pán Miškovič, prečo ste nominovali práve Mareka Ke-
bíska?
Miškovič: Vzhľadom na disciplíny, ktoré sú v tejto súťa-
ži, mal Marek z nás všetkých asi najlepšie predpoklady na 
ich zvládnutie. Na túto súťaž bol výborne fyzicky priprave-
ný a hlavne motivovaný na to, aby prekonal minuloročné 
umiestnenie. Súťažil už po druhýkrát. Minulý rok obsadil pri 
svojej premiére 13. miesto. Tento rok si výrazne polepšil 
a len o pár bodov zaostal za stupňom víťazov. Bol štvrtý 
z 15-tich súťažiacich.
Marek, aké boli disciplíny?
Kebísek: Prvou bol hneď ráno beh. Behali sme tri kilome-
tre v kanadách so samopalom bez popruhu. Ďalšie disci-
plíny boli - zhyby na hrazde, šplh na lane bez pomoci nôh 
(prírazu), tlak na lavičke, držanie dvoch 15 kg bremien v 
upažení, nosenie dvoch 60 kg bremien na vzdialenosť 30 
metrov, nosenie 100 kg krosien, ťahanie vozidla na 30 m, 
prekážkový beh či plávanie cez vodnú prekážku v maská-
čoch a kanadách.
To všetko ste museli stihnúť za aký čas?

Kebísek: Minulý rok súťaž trvala dva dni. Tento rok už len 
jeden deň a všetky disciplíny sme zvládli za dopoludnie.
Ako vnímate svoj výsledok? Minulý rok ste pri svojej 
prvej účasti obsadili 13. miesto. Tento rok výrazné zlep-
šenie – 4. miesto len tesne za stupňom víťazov...
Kebísek: Trošku sa na seba hnevám, lebo až do ôsmej 
disciplíny som bol priebežne na prvom mieste. Potom pri-
šlo plávanie (pozn. redakcie: plávanie v maskáčoch na 100 
metrov) a to som trošku zaostal. Stratil som drahocenné 
body a prepadol sa na štvrté miesto. Napriek tomu som rád. 
Skoro v každej disciplíne som si zlepšil svoje osobné re-
kordy. Aspoň sú stále nejaké ciele do budúcnosti (smiech).

-pm-
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Priekopnícka publikácia 
o finančnej stráži

Autor: 
Jaroslav Beneš 
Názov:
Finanční stráž Slovenské republiky 1939-1945

História slovenskej finančnej stráže nie je dodnes komplexne spracovaná, či skôr, nie je spracovaná vôbec. 
Preto možno novovydanú publikáciu Finanční stráž Slovenské republiky 1939-1945 považovať svojím spôsobom 
za priekopnícku. Kniha si kladie za cieľ, v rámci existujúcich možností, osvetliť vznik, fungovanie a zákonitosti 
slovenskej finančnej stráže.
Pomerne veľká pozornosť je v publikácii venovaná vzniku 
československej finančnej stráže na Slovensku po roku 
1918, pretože práve tu má korene finančná stráž sloven-
ského štátu. V hektickom období roka 1939 nemožno opis 
vývoja a dejín slovenskej finančnej stráže oddeliť od histo-
rických udalostí na Slovensku, preto je pozornosť venova-
ná účasti finančnej stráže v Malej vojne, či pri napadnutí 
Poľska. Všeobecne je ale nevyhnutné skúmať históriu fi-
nančnej stráže v širších súvislostiach, a to z pohľadu za-
hranično-politickej, ale aj domácej politickej situácie. Tu sa 
kniha zaoberá predovšetkým dlhodobými pokusmi o mili-
tarizáciu finančnej stráže, ktoré súvisia ako s nedôverou 
nacistického Nemecka v slovenskú finančnú stráž, tak so 
snahou slovenského štátu o posilnenie stráženia štátnej 
hranice. 

Aké nosili rovnošaty
Ďalšou dôležitou kapitolou v dejinách slovenskej finančnej 
stráže, ktorej sa kniha venuje, je jej podiel na Slovenskom 
národnom povstaní. Aj v tejto oblasti je doteraz, bohužiaľ, 
veľmi veľa nepreskúmaných miest.
Jadro publikácie je venované základným záležitostiam fi-
nančnej stráže. Ide teda predovšetkým o opis jej štruktúr a 
organizačného členenia, služobných predpisov, ale aj pla-
tového rozvrstvenia. Pozornosť je venovaná aj praktickej 
stránke služby finančnej stráže. Publikácia sa prednostne 
zaoberá tými zložkami a činnosťami finančnej stráže, ktoré 
súviseli s jej úlohami pri ochrane štátnych hraníc a s col-
nou službou. Bokom ale nezostáva ani tá časť stráže, ktorá 
slúžila u tzv. potravnej dani, teda vyberala daň z určitých 
potravín a vecí domácej spotreby v Bratislave. Tento diel 
spracoval pplk. Ing. Marcel Šuštiak.
K ďalším dôležitým otázkam, ktoré sú v publikácii opísané, 
patrí spolkový a kultúrny život príslušníkov finančnej stráže. 
Pozornosť je venovaná aj rovnošatovému vývoju slovens-
kej finančnej stráže, ktorý síce viac menej kopíroval trendy 
u ostatných rovnošatou opatrených ozbrojených zborov na 

Slovensku, avšak podrobnému poznaniu jej histórie sme 
ešte veľa dlžní.

Pár slov o autorovi
Autor Ing. Jaroslav Beneš je dlhoročný publicista a bádateľ 
z histórie finančnej stráže resp. Stráže obrany štátu ČSR 
1936-1938 a člen jednoty Československej obce legionár-
skej Mladá Boleslav. Je zakladajúci člen Spolku histórie 
colníctva a finančnej správy, ako aj Múzea colníctva v his-
torickom objekte colnice na Starom moste v Bratislave. Pu-
blikáciu je možné si kúpiť v múzeu počas otváracích hodín 
(od mája - októbra cez soboty, nedele a počas štátnych  
sviatkov, od 13.00 do 18.00 hod), alebo objednať emailom 
na adrese: info@colnictvo.sk.
Cena je 8 eur (v prípade osobného odberu), k poštovej ob-
jednávke sa pripočítava poštovné a balné 2 eurá (pre hmot-
nosť do 500 g a doporučenej zásielke zaslanej I. triedou 
v rámci SR).

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke 
www.colnictvo.sk, emailom na adrese: info@colnictvo.sk, 
alebo na https://www.facebook.com/historia.colnictva.fi-
nancnej.spravy (prístupná bez registrácie).

-red-
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Ihlu vymenila za štetec
Zuzka sa k svojmu koníčku dostala pred tromi rokmi. Pred-
tým sa venovala tvorbe ihlou, konkrétne vyšívaniu. Po-
mocou najmenšieho krížikového stehu tvorila šité obrazy,  
pri ktorých si z určitej vzdialenosti ani neuvedomujete,  
že ide o výšivku. Niektoré jej „ušité“ práce sa dostali aj  
do zahraničia, napr. do Nemecka či Francúzska. Pred spo-
mínanými tromi rokmi sa ale stalo niečo, čo ju posunulo 
iným smerom. Zuzkina kolegyňa odchádzala do dôchodku 
a hľadala si voľnočasové aktivity, ktorými by si spestrila dni 
zaslúženého odpočinku. Zapísala sa preto do kurzu pod-
maľby na sklo, ktorý ponúkalo Ústredie ľudovej umeleckej 
tvorby (ÚĽUV). Zuzku, ktorá tieto obrázky vždy s úctou 
obdivovala vo výkladoch predajných miest ÚĽUV-u, táto 
myšlienka nadchla natoľko, že sa s ňou do tohto kurzu 
prihlásila aj ona. Pôsobením akéhosi internetového škriat-
ka sa ale stalo, že do ÚĽUV-u sa dostala len jej elektronická 
prihláška. Kolegyňa sa dostala do kurzu len ako náhradníč-
ka a v úplne inej študijnej skupine.

K maľovaniu sa dostala vďaka 
kolegyni
V živote nás napĺňajú rôzne veci. Niekomu robí radosť rodina, iný zasvätí svoj život práci. Nájdu sa však aj takí, 
ktorí sa popri tom všetkom stihnú venovať aj svojmu hobby. Je ich mnoho tak medzi zamestnancami colnej, 
ako aj daňovej sekcie. V rubrike Ako nás nepoznáte dostanú priestor všetci, ktorí chcú svoje hobby verejne 
predstaviť. Ako prvej sme dali priestor Bc. Zuzane Holodovej, referentke vzdelávania Colného inštitútu, ktorej 
srdcovkou je podmaľba na sklo.

Lektor ich motivoval od prvej hodiny
Zuzku maľovanie na sklo dostalo aj preto, že mala šťastie 
na kvalitného lektora. Bol ním Michal Škrovina, bezpro-
stredný, srdečný človek, architekt, ktorý sa podmaľbe na 
sklo venuje od sedemdesiatych rokov. Vďaka jeho bohatým 
skúsenostiam a rozprávačskému umeniu sa každý účast-
ník kurzu do práce púšťal s chuťou, bez náznaku nedôvery 
v seba samého. Kurz bol rozdelený na dve časti, teoretickú 
a praktickú, ktoré sa prelínali. Ihneď na prvej hodine dostali 
pripravené, očistené tabuľové sklo s obrúsenými hranami, 
aby sa neporezali a aj mnohé predkreslené motívy na vý-
ber. Naučili sa pripraviť temperové farby, ktoré sa miešajú 
s určitým druhom lepidla, aby na povrchu skla nevytvárali 
kvapôčky. Potom nasledovali pokusy čiernou farbou o vy-
tvorenie čo najjemnejších kontúr. Ak máte predkreslený 
motív podľa vlastných predstáv, je to ďalší krok pri tvorbe 
obrázku. Na internete je mnoho nafotených obrázkov, ktoré 
môžu byť tiež východiskom pri tvorbe.
Jednotlivé lekcie kurzu trvali asi tri hodiny a hneď na pr-
vej boli, ako sa hovorí, hodení do hlbokej vody. Mohli  
si vybrať z troch hlavných druhov motívov, ktoré sú typické 
pre slovenskú podmaľbu na skle: život na dedine, sakrál-
na a tzv. jánošíkovská tematika. Zuzka si vybrala obrázok 
ženy s kolovrátkom v ruke. Ako jej prvotina nevyzeral úp-
lne na jednotku, no má ho doteraz. Pripomína jej nesmelé 
začiatky. Postupne sa to ale zlepšovalo, na kurze maľovali 
podľa predlôh, ktoré im požičal pán Škrovina.

40
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 Uchvátila ju technika, kde sa robí všetko naopak
Zuzka má rada netradičné veci. V podmaľbe na sklo ju 
preto najviac zaujala technika úplne odlišná od klasické-
ho maľovania. V tomto prípade sa na sklo maľuje na jed-
nej strane, ale hotový obraz je viditeľný na strane druhej.  
Pri tomto štýle maľovania máte pocit, že robíte všetko  
od konca. Najprv kontúry, najmenšie detaily a až potom to 
ostatné, pretože jednotlivé vrstvy farby nanášate na seba. 
Ak niečo pokazíte, musíte sa popasovať so žiletkou a chyb-
né časti zo skla odstrániť. Keď ale ide o väčšie časti, ne-
ostáva vám nič iné, len chytiť do rúk hubku, celé to zmyť 
a začať odznova. Aj preto je dôležité si pred samotným 
maľovaním na priehľadný papier vytvoriť kontúry obrazu 
tak, aby sa nestalo, že máte odrazu na obrázku ľavorukého 
kosca, gitaristu a podobne.
Na Zuzkiných obrazoch nájdete všeličo. V mnohom ju in-
špirujú napr. rozprávkové knižky. Motívy nachádza naprí-
klad na internete. Ak tvorí pre seba, vo väčšine prípadov 
ju inšpirujú výjavy zo života ľudí na dedine alebo krajinky. 
Priatelia a kolegovia ju však často oslovujú aj s konkrétny-
mi požiadavkami, akými sú motýle, kytice. Mala už dokonca 
aj požiadavku na namaľovanie červeného autíčka z neme-
novaného kresleného filmu. Svoje diela nepredáva, buď ich 
daruje alebo za obrázok dostane tubu farby na maľovanie. 

Vďaka maľovaniu relaxuje
Maľovanie na sklo ju dostalo nielen pre spomínanú origina-
litu, ale aj pre relax a pocit pokoja, ktoré jej dáva. Najradšej 
maľuje doma, a to aj z praktických dôvodov. Kým pri vyšíva-
ní stačilo hodiť do taštičky tkaninu, zopár klbiek farebných 
nití a ihlu, pri maľovaní to takto jednoducho nejde. Sklo, 
štetce či farby by sa len veľmi ťažko prenášali bez naru-

šenia už nanesených vrstiev na skle. Kým vytvorí takýto 
obraz, trvá to niekedy aj týždeň, samozrejme, v závislosti 
od toho, aký komplikovaný je samotný obrázok. Jednotlivé 
vrstvy farieb je totiž možné naniesť až po ich postupnom 
zaschnutí. Je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť,  
že sa maľovaniu venuje po večeroch, keď už má za sebou 
všetky bežné denné povinnosti.

Prvotné investície niečo stoja
Podmaľba na sklo si okrem času vyžaduje aj isté vstupné 
investície, ktoré nie sú práve najnižšie. Na začiatku si tre-
ba zaobstarať temperové farby, štetce, a sklo. Najčastej-
šie používanými farbami sú biela, čierna, červená a modrá 
a miešaním týchto základných farieb si potom vytvárate 
ďalšie farby a odtiene. Základné farby sa predávajú aj v pol- 
litrových baleniach. Zuzka si neskôr dokúpila niektoré špe-
ciálne odtiene (napr. kráľovskú modrú), ktoré nie je až také 
jednoduché namiešať. Ani štetce nie sú lacné. Na tvorbu 
kontúr potrebujete napríklad mäkké tenké štetce, najlepšie 
sú z veveričích chlpov. Keď už ale máte farby kúpené, je 
nutné povedať, že vydržia veľmi dlho, nakoľko sa miešajú 
s lepidlom a to zväčšuje ich množstvo. Sklo je dostupné  
vo väčšine obchodov, kde je možné si kúpiť hotové zaskle-
né rámiky. 

Jej srdcovkou je bosorka
Ak by ste čakali, že Zuzkin byt je plný jej vlastných ob-
razov, boli by ste sklamaní. Doma má len tri, tie ostatné  
si už našli svojich majiteľov. Dokonca ani presne nevie, 
koľko ich počas troch rokov stihla vytvoriť. Tie, ktoré sa jej 
veľmi zapáčili, si však nezabudla odfotiť. K jej najobľúbe-
nejším patrí bosorka na metle s polienkom dreva v ruke. 
Pôvodnou autorkou je pani Eva Liptáková. Tento motív však 
Zuzku oslovil natoľko, že si ho namaľovala len pre vlastné 
potešenie. V poslednom čase na podmaľbu veľa času ne-
mala pre rekonštrukciu bytu. Teraz sa už ale teší na to, ako  
sa opäť bude môcť svojej záľube naplno venovať. Možno 
sa dokonca dočká aj vlastnej výstavy. Nedávno totiž dosta-
la ponuku z Česka, aby zostavila expozíciu.

-ds-
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Uniformy vymenili za motorkárske 
odevy
Colníci-motorkári si v máji prišli na svoje. Spolu s kolegami z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Česka sa 
v dňoch 17. – 19. mája 2013 zúčastnili na šiestom stretnutí motorkárov z radov colníkov v rekreačnej oblasti Nová 
Živohosť – SLAPY v Českej republike.

Organizátori pre nás pripravili zaujímavý 
program, asi 200-kilometrovú jazdu okolím 
spojenú s prehliadkou najzaujímavejších 
pamätihodností kraja. Navštívili sme hor-
nické múzeum Příbram, JAWA múzeum 
a nechýbali ani rôzne zastávky s výhľadmi 
po okolí. Príjemné prostredie v okolí vodnej 
nádrže Slapy a priateľské vzťahy medzi jed-
notlivými zahraničnými účastníkmi utvrdzo-
vali výbornú atmosféru. Večerná prezentá-
cia českého kolegu, ktorý nám priblížil svoju 
cestu do Maroka, bola príjemným spestre-
ním a inšpiráciou pre mnohých prítomných 
motorkárov. 
Súťaž o najvzdialenejších účastníkov vy-
hrali – HM Revenue & Customs, kolegovia 
z Veľkej Británie, ktorí prešli viac ako 2 500 
km na šiestich motorkách. Francúzski kolegovia dorazili 
na troch motorkách, nemeckí na dvoch. Slovensko malo 
zastúpenie troch motoriek. V porovnaní s najvzdialenej-
ším účastníkom máme čo doháňať. Oceňujem organizá-
torov a ich prístup ku všetkým účastníkom, zabezpečenie 
tlmočníka pre kolegov z Veľkej Británie, Francúzska a Ne-
mecka, ako aj pripravené prezentačné predmety pre kaž-

dého účastníka. Počasie (okrem skorej rannej búrky) bolo 
výborné, ako stvorené pre jazdenie na motorkách. Akcia 
bola zorganizovaná na vysokej úrovni, čo potvrdila vysoká 
účasť zahraničných kolegov. Verím, že o rok sa budeme 
môcť popýšiť väčšou účasťou slovenských kolegov, ktorí 
sú srdečne vítaní.

Mgr. Ondrej Mruz

ZRN(K)Á MÚDROSTI

Lektori Colného inštitútu si počas svojej kariéry 
vypočujú kadečo. Úsmevné a niekedy až absurdné 
hlášky svojich študentov zbierajú už roky. V našej 
rubrike sa o tieto perličky s vami radi podelia. Verí-
me, že pobavia aj vás.

1. Výlučok mačky cibetkovej je káva !!!!
2. Ambra slúži na výrobu šperkov
3. Slad sa nechá dlho stáť a to je surovina na výrobu 

čierneho piva
4. Ovsené vločky sú výťažok z ovsa a je to vlastne 

odpad
5. Kŕmna repa je liečivá rastlina
6. Korenie je časť rastliny zvanej koreňovník

Na dobrú náladu 7. Obraz, ktorý je namaľovaný celkom ústne (ústami)
8. Študent: „Európske spoločenstvo ocele a elektriny.“ 

Skúšajúci: „Mysleli ste uhlia?“ 
Študent: „Nie, elektriny!!!“ 
Skúšajúci: „A prečo elektriny?“ 
Študent: „Lebo po vojne sa veľa svietilo...“

VTIPY: 

Slovák vysvetluje Američanovi, čo znamenajú farby na 
našej vlajke: „Naša vlajka predstavuje naše dane. Keď 
o nich hovoríme, tak sa červenáme, keď nám finančná 
správa napíše, že máme nedoplatky na daniach, tak 
zbledneme, a keď zaplatíme, tak zmodráme.“ 
„U nás je to to isté,“ hovorí Američan, „akurát pri tom ešte 
vidíme hviezdičky.“

Zaplatili ste už DANE?
To je zaujímavé. Všetci jej platia a nikto ju nepozná...
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Netradičný šalát z kuchyne 
našej hovorkyne
V tejto rubrike privítame každý skvelý a odskúšaný recept, o ktorom si myslíte, že by si mohol nájsť miesto 
v jedálničku vašich kolegov. Ako prvá ponúka osvedčený recept naša nová hovorkyňa Patrícia Macíková. Hoci 
kombinácia mandarínok s pórom nevyznieva na prvý pohľad príliš lákavo, ona tvrdí, že je vynikajúca. Vyskúšajte 
a uvidíte!
Mandarínkový šalát s pórom 
4 porcie
Čas prípravy: 15 minút
Čas chladenia: cca 2 hodiny

• 1 plechovka mandarínok v náleve (mesiačiky)
• 1 väčší pór
• 1 balenie krabích tyčiniek
• 4 PL tatárskej omáčky
• 4 PL kyslej smotany

Postup:
• mrazené krabie tyčinky dáme do vody a privedieme do 

varu, varíme cca 2 minúty, kým trošku nezmäknú (PO-
ZOR: nevariť dlhšie, lebo sa rozvaria!)

• uvarené tyčinky nakrájame na kúsky cca 0,5 cm
• nakrájame pór na tenké krúžky
• všetky suroviny zmiešame v miske na šalát a  mierne 

dosolíme (šťavu z mandarínkového kompótu si môže-
me nechať a vyliať ju celú do šalátu)

• šalát dáme vychladiť cca na 2 hodiny do chladničky
Podávame s opečenými toustami, príp. iným pečivom. 
Dobrú chuť!

- Kde boli a čo robili všetci politici, keď Boh rozdával ro-
zum? 
- Vyberali dane od tých, čo rozum ešte nedostali. 

Do lesa zavíta finančná kontrola a medzi zvieratkami za-
vládne panika. Slimák aj s celou rodinou uteká z lesa, v 
tom ich stretne bocian a pýta sa: „Kam bežíš slimák?“ 
„Ále, do lesa prišla finančná kontrola vyberať dane a te-
raz - ja mám dom, moja stará má dom, všetky deti majú 
dom, no to by som sa nedoplatil!“ 
Bocian sa zamyslí a začne tiež utekať a narazí na med-
veďa. „Kam utekáš bocian?“ 
„Ále, do lesa prišla finančná kontrola vyberať dane a 
vezmi si, že ja si žijem na vysokej nohe, moja stará si 
žije na vysokej nohe, všetky deti si žijú na vysokej nohe, 
no to by som sa nedoplatil!“ 
Medveď sa zamyslí a začne tiež utekať a zakopne o krt-
ka.“Kam sa valíš medveď?“ „Ále, do lesa prišla finančná 

kontrola vyberať dane a si to vezmi tak - ja mám kožuch, 
moja stará má tiež kožuch, naše deti majú všetky tiež 
kožuch, no to by som sa nedoplatil!“ 
Krtko sa zamyslí a rýchlo sa tiež hrabe z lesa preč. Vy-
hrabe sa až v ZOO priamo v klietke paviánov. Starý pavi-
án na neho pozerá a pýta sa: „Čo tu robíš krtko?“ 
„Ále, do lesa prišla finančná kontrola vyberať dane a keď 
tak nad tým uvažujem – ja mám nahrabané, stará má 
nahrabané, decká tie majú tiež nahrabané, no to by som 
sa nedoplatil!“ 
Pavián na to: „Krtko, čo blbneš. Pozri sa na mňa - ja 
mám holý zadok, stará má holý zadok, naše deti majú 
tiež holý zadok a napriek tomu nás všetkých zavreli!“

Príde colník na colnici k autu. Otvorí kufor a vidí samé 
sáčky 
bieleho prášku. Ochutná a zasmeje sa. 
„Herák, herák???“ 
A z auta se ozve: „Nie, antrax, antrax!!!“



Posledná strana nášho časopisu bude patriť vám, presnejšie zá-
berom, ktoré nám do redakcie pošlete. Môže ísť o zaujímavé fo-
topostrehy z vášho okolia,  z prírody, či o spomienky z dovolenky. 
Ak sa o ne chcete podeliť so svojimi kolegami a zároveň sa tak 
zapojiť do fotosúťaže o zaujímavé ceny, pošlite nám 3 fotografie 
vo formáte JPG na adresu casopis@financnasprava.sk. Tie naj-
lepšie koncom roka vyhodnotíme a oceníme. Prvou favoritkou na 
víťazstvo je Marta Šestáková z CÚ Michalovce.

FOTO
súťaž


