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Nový portál  - vstupná brána 
do sveta finančnej správy

„Finančná správa stojí pred neľahkou skúškou,“ 
hovorí prezident František Imrecze.

Korupciu treba eliminovať

Zoznámte sa s novými 
informačnými systémami



Sme najlepšie komunikujúca 
inštitúcia s verejnosťou

VEREJNÁ SPRÁVA
CENA VEREJNOSTI V KATEGÓRII 

Finančná správa je podľa verejnosti najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Vyhrali sme 
ocenenie „Hermes Komunikátor roka 2013“ v kategórii Verejná správa. Vyhlasovanie výsledkov sa konalo v sep-
tembri v Bratislave.

„HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 
2013“ je jediné ocenenie pre naj- 
lepšie komunikujúcu inštitúciu  
v Slovenskej republike so zá-
kazníkom. Hlasovanie verejnosti 
prostredníctvom internetu trvalo  
od júla do augusta 2013 a z jed-
nej IP adresy sa mohlo za jednu 
inštitúciu hlasovať iba raz denne. 
Odborným garantom projektu bola 
Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, predseda SAVA (Slo-

venskej asociácie výskumných 
agentúr SR), agentúra AKO a spo-
ločnosť MEDIAN SK. Projekt orga-
nizovala agentúra Made in Media. 
Spomedzi 27 inštitúcií v kategórii 
Verejná správa dala verejnosť naj- 
väčší počet hlasov práve finanč-
nej správe. Ďakujeme všetkým,  
ktorí nám dali svoj hlas. Je to pre 
nás veľký záväzok, aby sme našu 

komunikáciu smerom k verejnosti neustále zlepšovali.
-red-

Výzva pre darcov krvi
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Prosíme všet-
kých darcov krvi, 
ktorí by chceli 
v najbližšej dobe  
darovať krv, aby 
počkali do piat-
ka 28. februára. 
2014. V spoluprá-

ci s Národnou transfúznou spoloč-
nosťou (NTS) budeme organizovať 
mobilný odber krvi na pracoviskách 
daňových a colných úradov. O pres-
ných časoch a miestach odberov Vás 
budeme včas informovať. Veríme,  
že sa nás čo najviac spojí pre dobrú  
vec. Ďakujeme!
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Vážení kolegovia,

rok 2013 sa nezadržateľne kon-
čí a všetkých nás tak trochu 
núti bilancovať a premýšľať 
nad novými cieľmi a výzvami. 
Dovoľte mi však, aby som Vás 
predovšetkým čo najsrdečnejšie 
pozdravila a poďakovala Vám  

za prácu a neutíchajúce nasadenie, vďaka čomu sme kaž-
dým dňom o krok bližšie k nášmu spoločnému cieľu – doká-
zať, že finančná správa je moderná inštitúcia s klientskym 
prístupom a rešpektovaná partnerská autorita na medziná-
rodnom poli. Som si plne vedomá, že náš cieľ je vysoký. 
Zároveň som však presvedčená, že „naša“ finančná správa 
má k naplneniu tejto vízie všetky predpoklady - jasný cieľ, 
stratégiu, vzdelaných a profesionálnych zamestnancov 
a v neposlednom rade aj zázemie v spoločnosti, ktoré je 
pripravené systémové zmeny, zmeny postojov a prístupu 
prijímať.
Čas vianočných sviatkov je však obdobie, kedy nás vôňa 
škorice, pomaranča, cigánskej, lahodných maškŕt, peče-
ných gaštanov a neodolateľného vianočného punču láka 
na stretnutia s priateľmi, známymi, kolegami. Pripravuje 
nás prijať a poučiť sa z chýb a neúspechov, ale aj prežívať 
znásobenú radosť z osobných aj pracovných úspechov. 
Rada by som Vám všetkým zaželala, aby ste si napriek 
decembrovej hektike, ktorá pramení najmä z očakávania 
úspešného prechodu na nový informačný systém, spus-
tenia interaktívneho portálu finančnej správy, nastavenia 
pracovných postupov a interpretácie právnych noriem účin-
ných od 1. Januára 2014, našli čas na potulky vianočným 
mestom s blízkymi a užili si voňavú atmosféru. Rovnako 
Vám chcem popriať, aby ste vianočné sviatky prežili v po-
koji a harmónii a načerpali veľa energie do ďalšieho roku. 
V roku 2014 Vám popri zdraví prajem mnoho síl, správnych 
rozhodnutí, činov a pocit spokojnosti z osobného aj profe-
sijného rastu. Nám všetkým spoločne prajem, nech nám 
nastávajúci rok prinesie pocit hrdosti z úspešne implemen-
tovaných zmien. 

Ing. Dana Meager

Príhovor viceprezidentky
2/2013 finančné aktuality
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Už takmer dva roky riadi finančnú správu. Keď sa postavil do jej čela, našiel organizáciu po sérii nešťastných 
rozhodnutí v rozvrate. Chaos v jej vnútorných štruktúrach sa vo veľkej miere dotkol i verejnosti. Preto prvoradou 
úlohou bolo stabilizovať situáciu a začať plniť funkcie, ktoré tejto organizácii vyplývajú zo zákona. Ako hodnotí 
svoju doterajšiu misiu nám v rozhovore prezradil prezident František Imrecze.

Finančná správa stojí 
pred neľahkou skúškou

finančné aktuality \ na slovíčko s...

V akom stave sa podľa vás nachádza momen-
tálne finančná správa?
Konečne si môžem dovoliť skonštatovať, že sme 
jedna funkčná organizácia, ktorá si normálne plní 
svoje úlohy. Konsolidácia stála istý čas a úsilie nie- 
len vedenia, ale i zamestnancov, no táto etapa 
je už za nami. Čo však stojí pred nami, nás bude 
stáť ešte mnoho síl. Som však presvedčený,  
že to zvládneme.

K tomu sa ešte dostaneme. Myslíte si, že stre-
cha, pod ktorou sa daňové a colné úrady ocitli 
od januára 2012, je už v skutočnosti spoloč-
ná? Časť verejnosti možno doposiaľ netuší, 
že daňová a colná správa už vystupujú pod 
novou značkou...
To bola ďalšia úloha, ktorú nový manažment musel zvlád-
nuť. Upevniť značku finančnej správy, trpezlivo vysvetľovať 
zmenu a odpovedať na otázky s ňou súvisiace. Myslím si, 
že za nami vidno kus poctivej práce, že verejnosť nás už 
vníma ako celok. Uvedomujeme si, že finančná správa nie 
je a ani nebude tou inštitúciou, ktorej opatrenia budú prijí-
mané vždy pozitívne. Na druhej strane však treba povedať, 
že prinášajú prospech celej krajine.

Hovoriť o úspechu je už namieste. Lepší výber daní  
za posledné mesiace je toho dôkazom. Činnosť finan- 
čnej správy vláda ocenila. Čakali ste takýto vývoj? 
Úspech teší každého, ktorý sa o niečo usiluje. Naše aktivity 
v boji proti daňovým únikom sa už premietli do konkrétnych 
čísel. Výrazne sa zlepšil najmä výber DPH. Dohromady  
za september a október ide o 130 miliónov eur na DPH,  
60 miliónov eur na dani z príjmov právnických osôb  
a 20 miliónov eur na spotrebných daniach. Zníženie počtu 
kontrol o 21 percent sa ukázalo ako správne opatrenie. Išlo 
o zámerné zníženie. Kým v roku 2011 sa v období od janu-
ára do septembra urobilo 7 500 kontrol, za rovnaké obdobie 
tohto roku to bolo asi 6 000. Nie je dôležitý počet inšpekcií, 
ale aký z nich bude efekt.

Neplánuje sa teda zvyšovať počet kontrolórov? 
Kontrolórov máme asi 1 500. Ich počet sa javí ako dosta-
čujúci. Najdôležitejšie je systémové riešenie problému, 
efektívna kontrola kontrolórov a metodika výkonu daňovej 

kontroly. Toto je smer, ktorým sa treba uberať.

Vláda boj s daňovými podvodníkmi zobrala ako jednu  
zo svojich priorít. Ako hodnotíte účinok zriadenia  
Daňovej kobry?
Táto represívna zložka má dosah na správanie sa daňo-
vých subjektov a prispela k zvýšeniu efektivity výberu DPH. 
Za niečo vyše roka svojej činnosti ušetrila štátu milióny eur. 
Odhalila nelegálne nadmerné odpočty DPH za 45 miliónov, 
z čoho 25 miliónov sa nevyplatilo. Zverejnené prípady  
sú varovným signálom pre každého podvodníka.

Okrem represie však súčasná garnitúra siaha aj  
po systémových opatreniach v boji proti daňovým 
únikom. Ďalším kľúčovým nástrojom by malo byť  
od 1. januára 2014 zavedenie kontrolného výkazu  
pre všetkých platcov DPH. Je finančná správa na novú 
úlohu pripravená?
Prvý kontrolný výkaz sa bude prvýkrát podávať 25. februára 
2014 za zdaniteľné obdobie január 2014. Jeho definitívna 
verzia bola schválená začiatkom novembra s tým, že k jeho 
vypĺňaniu bol pre externé prostredie vytvorený aj manuál. 
Stretli sme sa so zástupcami podnikateľov, profesijných 
organizácií, IT spoločností. Informovali sme ich o našom 
zámere s dostatočným predstihom, informovali sme ich 
o povinnostiach, ktoré im v súvislosti so zavedením výkazu 
pribudnú. Na druhej strane sme reagovali aj na ich výhrady 
a podnety. Jednoducho povedané, snažíme sa s nimi part-
nersky riešiť všetky nové opatrenia, ktoré zavádzame.
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Problémy očakávame pri veľkých spoločnostiach, ktoré 
majú účtovné softvéry od nadnárodných korporácií. Tam 
môže aktualizácia softvéru nejaký čas trvať a určite nebudú 
hotové k 25. februáru 2014. Sme však pripravení zo za-
čiatku posudzovať závažnosť chýb v kontrolnom výkaze 
z pohľadu cieľa jeho zavedenia, teda z pohľadu boja proti 
podvodom na DPH. Chcem zdôrazniť, že kontrolný výkaz 
nie je z hľadiska účtovno-vedomostného pre podnikateľov 
úplnou novinkou, ktorú by nevedeli zvládnuť. Našim ko-
nečným cieľom je, aby sme boli schopní vykalkulovať DPH 
namiesto podnikateľa, pretože k tomu budeme mať všetky 
potrebné údaje. 

A ako ste spokojný s plnením povinností finančnej 
správy v projekte Národnej bločkovej lotérie rezortu 
financií?
Som príjemne prekvapený, aký zá-
ujem bločková lotéria vyvolala a je 
stále v centre pozornosti verejnosti. 
Finančnej správe výrazne pomohla. 
Zrazu sme získali “armádu“ dobrovoľ-
ných kontrolórov, ktorí nám posielajú 
podnety a upozorňujú nás na nekalé 
praktiky obchodníkov pri vydávaní 
falošných pokladničných dokladov, 
respektíve nevydávaní žiadnych 
bločkov. Naši kontrolóri vykonali  
od začiatku roka viac ako 9 000 in-
špekcií v prevádzkach s registračnými 
pokladňami a výsledok je alarmujúci 
– každá druhá kasa nespĺňala zákon-
né požiadavky. Dve prevádzky sme 
dokonca zatvorili a udelili sme aj san- 
kcie vo výške cez 300-tisíc eur. Určite 
v tejto aktivite nechceme poľaviť.

Tento rok bol presýtený zmenami a novinkami, no tre-
ba povedať, že to bola len príprava na to, čo nás čaká 
v najbližšej budúcnosti...   
Máte pravdu. Rok 2014 bude pre finančnú správu mimoriad- 
ne dôležitý a náročný. Od 1. januára spúšťame nový portál, 
čo bude takým „mini testom“ pred spustením reálnej pre-
vádzky nového daňového systému od roku 2015. 
Na prechod na nové informačné systéme sa intenzívne 
pripravujeme už mesiace. Zdôraznil som to už viackrát 
a poviem to znovu. Nový portál a nový integrovaný systém 
sú kľúčovými a nevyhnutnými nástrojmi na vybudovanie 
modernej a efektívnej finančnej správy. Bez ich nasadenia 
nie je možné zabezpečiť jednotný základ pre elektronickú 
komunikáciu s podnikateľskou verejnosťou v daňových  
a colných konaniach. 
Od zamestnancov finančnej správy očakávam, že prechod 
podporia, k čomu majú všestrannú internú oporu manaž-
mentu. Sme pripravení ľudí počúvať, chodiť medzi nich, 

zbierať podnety, informácie, aby prechod na nový systém 
bol plynulý a zaobišiel sa bez vážnejších problémov. Začali 
sme s prezentačnou kampaňou Zoznámte sa s novými in-
formačnými systémami, v rámci ktorej sme spolu s ďalšími 
členmi vedenia navštívili všetky daňové a colné úrady, aby 
vedúci zamestnanci dostali relevantné informácie, čo nás 
čaká a čo od nich čakáme zase my. To je však len začia-
tok – záleží mi na tom, aby KAŽDÝ zamestnanec našej in-
štitúcie vedel, aké úlohy nás v budúcom roku čakajú, Mám 
preto naplánované stretnutia so všetkými zamestnancami. 
Teším sa na to, bývajú inšpiratívne.

Tlak odbornej verejnosti na finančnú správu bude zrej-
me silný. Sme pripravení ho zvládnuť?
Som presvedčený o tom, že úlohy, ktorá pred nami stoja 
zvládneme. Je pravdepodobné, že sa vyskytnú problémy 

a v počiatočnej fáze, po spustení nového portálu, budeme  
čeliť aj atakom z externého prostredia. Apelujem  
na zamestnancov, aby sa nedali znechutiť. Problémy  
sa dajú vychytať a odstrániť a k 1. januáru 2015 môže byť 
systém pripravený tak, ako je potrebné.

Ešte predtým, ako privítame náročný rok 2014, oslávi-
me najkrajšie sviatky v roku. Máte radi Vianoce?
Snažím sa užiť si naplno najmä pokoj, keďže je len málo 
takýchto idylických dní v roku. 

Na záver mi ešte dovoľte v mene našich čitateľov zaže-
lať Vám šťastné a veselé sviatky a v novom roku hlav-
ne pekné zdravie...
Ďakujem. Samozrejme, že aj ja chcem zaželať všetkým za-
mestnancom finančnej správy spokojné Vianoce. Rok 2014 
nech im prinesie zdravie, šťastie, lásku i úspech. Nech spo-
ločne zvládneme úlohy, ktoré na nás čakajú.

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Po vzniku Československej republiky v roku 1918 zaisťo-
vali daňovú a colnú správu orgány prevzaté z Rakúsko–
Uhorska. Hlavnou úlohou v počiatočnom období štátu bola 
nutnosť oddeliť správu daní od správy politickej a tým za-
medziť ovplyvňovanie jej činnosti. Stalo sa tak zákonom  
z 20. marca 1919, ktorým sa z berných referátov vytvorili 
berné správy podriadené krajinským finančným riaditeľ- 
stvám (na Slovensku hlavnému). Ich šéfovia boli úplne sa-
mostatní a politicky nezávislí na prednostoch krajinských 
(zemských) správ. 
Nezávislosť úradníkov posilňovala aj tzv. „Služobná  
pragmatika“ uzákonená zákonom z roku 1914 o služobnom 
pomere štátnych úradníkov a štátnych zriadencov, ktorý bol 
pre potreby republiky niekoľkokrát novelizovaný a zrušený 
až po roku 1950.

Ministerstvo malo desať odborov
V období rokov 1918-1938 bola organizácia bernej a colnej 
správy zabezpečená nasledujúcim spôsobom:
Najvyšším orgánom bolo Ministerstvo financií, ktoré bolo 
rozdelené na desať odborov (sekcií), z toho päť bolo da-
ňových (sekcia daní a priamych dávok, sekcia daní spo-
trebných a monopolov, sekcia poplatkov a sekcia ciel). 
Zvláštnou sekciou bol odbor revízny, zriadený pre revíznu 
agendu v obore dávok z majetku, ktorý bol poverený aj re-
vízno–kontrolnou službou všetkých nepriamych daní.
Ministerstvu boli podriadené finančné orgány II. inštancie, 
ktorými boli krajinské finan- 
čné riaditeľstvá (zemské finan- 
čné riaditeľstvá) v Prahe, Brne, 
Finančné riaditeľstvo v Opave, 
Generálne finančné riaditeľstvo 
v Bratislave a Hlavné finančné 
riaditeľstvo Užhorode.
Riaditeľstvá zabezpečovali 
dozor nad vymeriavaním daní  
a  priamych aj nepriamych dá-
vok. Pôsobili aj ako odvolacie or-
gány proti rozhodnutiam finan- 
čných orgánov prvej inštancie. 
Na čele krajinského finančné-
ho riaditeľstva stál prezident 

Daňová správa v období 
prvej republiky
V minulom čísle ste mali možnosť oboznámiť sa s minulosťou cla a daní 
siahajúcou až do staroveku. Finančná správa na našom území začala  
písať moderné dejiny v roku 1850. Opis historických udalostí sme ukončili  
v období prvej svetovej vojny (1914-1918). V tomto čísle pokračujeme návratom  
do colnej a daňovej minulosti v období prvej republiky.

a jeden alebo dva-
ja viceprezidenti. 
Prednostom finan- 
čného riaditeľstva bol vládny radca. Mali oddelenia, učtá-
reň, hospodársky úrad a pomocné úrady.

Okresné finančné riaditeľstvá
V oblasti nepriamych daní a poplatkov (okrem tých, ktoré 
boli zverené pobočkám berných úradov) boli orgánom 
I. stupňa okresné finančné riaditeľstvá. Ich pôsobnosť 
sa vzťahovala na 5 až 13 politických okresov. V Sliezsku 
boli zriadené namiesto finančných riaditeľstiev finančné 
inšpektoráty. Do pôsobnosti okresných riaditeľstiev patrili 
spotrebné dane (daň z cukru, z liehu, z minerálnych olejov, 
z piva, z limonád, minerálnych a sódových vôd, z droždia, 
z prípravkov na kyprenie cesta, z kyseliny octovej, z ume-
lých jedlých tukov, z mäsa, z elektrických zdrojov žiarenia,  
zo zapaľovačov, z uhlia, z vodnej sily, všeobecná nápojová 
daň, dávka zo šumivého vína, potravná daň na čiare), fiškál- 
ne monopoly (výrobky, ktorých výroba či distribúcia aj zisk 
boli vyhradené štátu – soľ, tabak, umelé sladidlá, výbušné 
látky) a poplatky (bolo ich viac ako 900 druhov - dedičské, 
darovacie, z prevodu nehnuteľnosti, z úradných úkonov, 
dopravná daň, dávky z cestovného...).
Okresné finančné riaditeľstvo bolo tiež vyšetrujúcim úra-
dom v trestnom konaní týkajúcom sa spotrebných daní.  
Pri väčšom porušení predpisov boli príslušné zvláštne 

dôchodkové súdy, v ktorého čele bol prednosta 
okresného finančného riaditeľstva. V čele vrch-
ných a najvyššieho dôchodkového súdu bol už 
sudca. 
Na riaditeľstve pracovalo obvykle 50 až  
70 zamestnancov (viac len výnimočne) 
a na jeho čele stál prednosta. Pre poplatko-
vú agendu boli zriadené zvláštne poplatkové 
oddelenia v Prahe, Brne, Opave, Bratislave, 
Užhorode ako samostatné úrady pre vyme-
riavanie poplatkov. Pre technické záležitosti 
spojené s kontrolou výroby cukru, liehu, piva 
a minerálnych olejov mali okresné riaditeľstvá 
finančno-technickú kontrolu, ktorej pracovníci 
pôsobili z časti priamo vo výrobnom podniku.
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Potravinová daň 
na čiare
Zatiaľ čo okresné ria-
diteľstvo vykonávalo 
agendu rozhodovaciu 
a riadiacu, výkonnými 
orgánmi boli podriade-
né dôchodkové kon-
trolné úrady. Vznikli 
v rámci reformy od-
delením od finančnej 
stráže v roku 1919.  
Na dôchodkovú kontro-
lu boli zaradení vybraní 
príslušníci finančnej 

stráže, na ktorých boli kladené zvýšené ná-
roky v oblasti znalosti práva pred činnosťou 
v teréne, čo bolo ocenené aj zvýšením platu 
o platový stupeň oproti platovým tabuľkám 
(pohraničnej) finančnej stráže. Títo úradní-
ci vykonávali dohľad nad správnym plnením 
predpisov, odhaľovali priestupky a robili rôz-
ne pomocné vyhľadávacie činnosti (napríklad 
odhaľovali nelegálne pálenice) pre ostat-
né úrady. Dôchodkoví kontrolóri vykonávali  
na rozdiel od pohraničnej finančnej stráže 
službu v občianskom odeve. 
Zvláštnym druhom úradov, ktoré boli podria-
dené okresnému finančnému riaditeľstvu,  
boli aj „Úrady potravnej dane na čiare“.  
Zabezpečovali výber potravnej dane na čia-
re na obvode Prahy, Brna a Bratislavy pri dovoze potravín  
a vybraných vecí domácej spotreby do mesta.  
Vzťahovala sa aj na predmet dane vyrobených, respektíve  
vypestovaných v týchto mestách. Po roku 1918 za-
bezpečovala jej kontrolu a výber dôchodková kontrola,  
úradníci úradu potravnej dane na čiare, resp. finančná  
stráž. Daň bola zrušená v Protektoráte Čechy a Mo-
rava v roku 1942 a v Slovenskej republike v roku 1944.  

Po roku 1948 nebola ako jedna z mála daní obnovená.

Systém spotrebných daní sa nemenil
V organizácii úradov prvej inštancie existoval až do roku 
1948 právny dualizmus. Zvlášť bola organizovaná správa 
daní a dávok priamo vymeriavaných (t.j. daní priamych, 
dane z obratu a dane prepychovej (z luxusu)) a zvlášť sprá-
va daní nepriamych (spotrebných, poplatkov, fiškálnych 
monopolov a ciel). V obore priamych daní boli prvostup-
ňovými orgány daňovej správy. Tie vykonávali vymeriava-
ciu agendu v obore priamo ukladaných daní, ktorými boli  
po daňovej reforme v roku 1927 daň dôchodková, všeobec-
ná daň výdelková, zvláštna daň výdelková, pozemková, do-
mová, rentová daň, daň vyššieho slúžneho, daň z obratu, 
daň prepychová a ďalšie štátne príjmy.

Táto daňová reforma sa prakticky pripravovala od vzniku 
samostatného Československa a znamenala úplnú zmenu 
prevzatého rakúskeho systému v tejto oblasti, ako aj v ob-
lasti procesnej a trestnej. Systém správy spotrebných daní 
prevzatý z bývalej monarchie však ostal v platnosti a bol 
zmenený až v roku 1948.
Berný (daňový) úrad, ktorý riadil prednosta, mal obvykle  
10 až 40 zamestnancov. Pri úrade boli zriadené berné 

komisie pre daň dôchodkovú a všeobecnú daň vý-
delkovú (všeobecná daň z príjmu), pôvodne vole-
né, neskôr menované krajinským finančným riadi-
teľstvom. Ich predsedom bol prednosta a členmi boli 
aj odborníci navrhnutí obchodnými a živnostenskými 
komorami a poľnohospodárskymi radami. Berné 
úrady boli zriadené v sídlach politických okresov (na 
území dnešnej Českej republiky celkovo 156, na Slo-
vensku v roku 1928 celkovo 72). Len niektoré berné 
úrady vykonávali aj trestnú daňovú agendu. Trestné 
oddelenia malo 15 berných úradov a riešili prípady 
krátenia dane, úradné delikty spočívajúce v odopie-
raní výkonu verejnej funkcie v daňových komisiách či 
poriadkové priestupky.
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Porušenie povinnosti mlčanlivosti, zneužitie údajov, krivú 
výpoveď, nepravdivé znalecké posudky alebo znemož-
nenie vykonania miestneho zisťovania riešili bežné súdy. 
Hlavne trestné súdne senáty prejednávali závažnejšie prí-
pady krátenia dane.

Krížová kontrola medzi úradníkmi 
V obvode berného úradu sa nachádzali pobočky. Boli to 
v podstate učtárne, pokladne a exekučné miesta. Vyko-
návali predpis, zúčtovanie, vyberanie a vymáhanie daní 
priamych, nepriamych aj poplatkov. Pokladničná služba 
bola značne obmedzená od roku 1921, kedy sa zaviedlo 
povinné platenie daní prostredníctvom poštového šekové-
ho úradu. 
Vymeriavaciu činnosť vykonávali v obmedzenej miere a to 
iba pri poplatkoch a pozemkovej dani. Dôležitou súčasťou 
ich práce boli pomocné úkony pri vymeriavaní daní, ktoré 
zabezpečovali pre berné úrady, hlavne rôzne šetrenia. Po-
bočky berných úradov mali do 30 zamestnancov, viac len 
vo výnimočných prípadoch. Na čele pobočky boli dvaja vzá-
jomne sa kontrolujúci úradníci a to prednosta a kontrolór, 
ktorí spoločne ručili za správnosť pokladničných a účtov-
ných úkonov. V ostatných veciach úrad riadil iba prednosta.
Do bernej správy patrili aj katastrálno-meracie úrady, ktoré 
zakladali a viedli evidenciu pozemkového katastra. Ten 
v prvom rade slúžil pre potreby pozemkovej dane, ale aj 
ďalším verejným účelom. Úrad bol zriadený spravidla v síd-
lach berných úradov. V Prahe bola Ústredná správa po-
zemkového katastra.
Vedľa územne organizovaných finančných orgánov boli 
zriadené ďalšie odborné úrady podriadené priamo minis-
terstvu financií, napríklad Riaditeľstvo štátneho dlhu, Ria-
diteľstvo štátnych lotérií, Ústredné riaditeľstvo tabakovej 
réžie, Ústredná štátna pokladňa aj Chemicko–technická 
skúšobňa finančnej správy.

Daňový systém po roku 1927
Daňový systém prevzatý z Rakúsko–Uhorska bol zasta-
raný, značne roztrieštený a navyše poznamenaný dedič-
stvom dualizmu, vďaka čomu platili na území Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi iné právne predpisy. Dôkladná re-
forma daňového systému bola pripravovaná od roku 1922, 
pričom prvotným cieľom bola unifikácia systému ako aj jeho 
modernizácia.

Po reforme sa daňový systém rozdelil do troch základ-
ných skupín. Prvý a najrozsiahlejší boli priame dane - daň 
dôchodková. všeobecná daň výdelková, zvláštna daň vý-
delková, daň pozemková, domová rentová a daň z tan-
tiéma vyššieho slúžneho. Druhú skupinu tvorili dane ne-
priame – z obratu, daň prepychová, spotrebná a burzová. 
Do poslednej tretej skupiny patrili poplatky, daň z obohate-
nia (daň zo zisku), z výnosov a kolkov a poplatky za rôzne 
úradné úkony. 
Reforma tiež zaviedla nový systém samosprávnych prirá-
žok, upravila dotačnú politiku pre obce, okresy a kraje. Jej 
výsledkom bolo nielen sprehľadnenie daňovej sústavy, ale 
aj zaistenie rovnomerného daňového zaťaženia na celom 
území štátu.
Nabudúce načrieme do histórie colného práva v období pr-
vej republiky a predstavíme vám organizáciu colných úra-
dov a úradov (pohraničnej) finančnej stráže.

Poznámka: Pre jednoduchosť sú v texte uvádzané názvy 
úradov a správnych celkov len raz, aj keď sa v priebehu 
rokov 1918-1938 menili a upravovali. V prípade krajinských 
finančných riaditeľstiev sa na Slovensku a Podkarpatskej 
Ukrajine myslí Generálne finančné riaditeľstvo v Bratisla-
ve, resp. Hlavné finančné riaditeľstvo v Užhorode. V texte  
sa používa aj oficiálny názov „berný úrad“, aby nedo-
chádzalo k zámene s dnešnými daňovými úradmi, ktoré 
majú trochu rozdielnu štruktúru a kompetencie. Kde to bolo 
vhodné, je preferovaný výraz „daňový“. V prípade „finan- 
čnej stráže“ sa tým myslí v rokoch 1919-1927 aj pohraničná 
finančná stráž. 

pplk. Ing. Marcel Šuštiak
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Budúci rok bude náročný
Ani o roku, ktorý pomaličky zatvára za sebou dvere sa však nedá povedať, že by bol jednoduchý. Daňové a colné 
úrady prešli ďalšími reformnými krokmi. Ako zvládli náročné úlohy a aké výzvy stoja pred nimi v roku 2014 sme 
sa spýtali najpovolanejších – generálnych riaditeľov sekcií daňových a colných úradov Lenky Wittenbergerovej 
a Jozefa Turčáka.
Daňové úrady majú za sebou rušný rok. Okrem toho, 
že je ich činnosť pod neustálym tlakom verejnosti,  
boj proti daňovým únikom sa stal jednou z priorít 
súčasnej vlády. Ako sme podľa vás v doterajšom  
zápase obstáli?
Domnievam sa, že veľmi dobre. Napriek situácii, v ktorej 
sa celá finančná správa nachádzala na začiatku minulé-
ho roka sa nám darí realizovať v praxi nielen legislatívne 
opatrenia prijaté v rámci Akčného plánu boja proti daňovým 
podvodom, ale aj naše interné opatrenia. Jedným z pozi-
tívnych výsledkov týchto našich aktivít je aj zmena trendu 
v oblasti vývoja nadmerných odpočtov, rovnako aj lepšie 
plnenie príjmov štátneho rozpočtu oproti prognózovaným. 
Sme presvedčení, že ideme dobrým smerom, a aj keď to 
nie je jednoduchá cesta, je výsledkom každodennej mrav- 
čej práce každého z nás. Budeme v nej pokračovať aj spolu 
s ostatnými zainteresovanými zložkami z iných rezortov.

Ako sa opatrenia vlády konkrétne prejavili v práci  
daňových úradov?
V tejto súvislosti musím skonštatovať, že najmä legislatív-
ne opatrenia prinášajú väčšinou zvýšený nárok na prácu 
našich zamestnancov. Musia si osvojiť novú legislatívu, 
optimálne ju aplikovať v bežnej prevádzke úradov a v ne-
poslednom rade „ naučiť“ ju aj našich klientov. Príkladom je 
napr. zavedenie zábezpeky pre adeptov na platiteľov DPH, 
ktoré prinieslo väčšie množstvo úkonov v práci registráto-
rov, ale aj nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce so správ- 
com dane, kontrolórom, účtovníkom štátnych príjmov.  
Preto som rada, že sa nám zároveň podarilo tento rok 
v dvoch etapách aj posilniť aj počet ľudí na úradoch, čo 
bolo v kontexte už spomínaných opatrení nevyhnutné. 
Na druhej strane viaceré opatrenia by mali v konečnom 
dôsledku zefektívniť niektoré procesy vo finančnej správe, 
ako napríklad analytickú činnosť v rámci boja proti únikom, 
pri výbere subjektov na kontrolu.

Lepší výber daní si vláda sľubuje aj od zavedenia  
bločkovej lotérie. Našou úlohou je systematicky kon- 
trolovať evidenciu bločkov. Ako zvládame túto úlohu?
Kontrola registračných pokladníc sa v súčasnosti realizu-
je za súčinnosti viacerých zložiek finančnej správy, nielen 
na daňových úradoch. Presne ako hovoríte, na rozdiel  
od minulých rokov, kedy sa preferoval extenzívny spôsob 
organizácie tohto typu kontrol, sme prešli k systematic-
kej kontrole, organizovaniu špeciálne zameraných akcií  
a  v poslednom čase reagujeme vo väčšej miere na pod-

nety v rámci „neúspešných“ registrácií dokladov do bločko-
vej lotérie. Výsledkom je nielen identifikovanie pokladníc,  
ktoré umožňovali krátenie tržieb, zvýšené množstvo pokút, 
ale aj už vyššie spomínané lepšie plnenie príjmov, najmä 
dane z pridanej hodnoty.

Činnosť daňových kontrolórov je pod drobnohľadom 
neustále. Ich počet, postavenie aj platové ohodnote-
nie by sa malo postupne zlepšovať. Aké lepšie záruky 
a ochranu im môže organizácia poskytnúť?
Našou snahou je poskytnúť kontrolórom takú ochranu a zá-
zemie, ktoré by bolo adekvátne ich náročnej práci mimo 
kancelárií úradov. Už od minulého roku realizujeme opera-
tívnu spoluprácu s Kriminálnym úradom finančnej správy 
v prípadoch potenciálneho rizika ohrozenia kontrolórov, 
prípadne aj pracovníkov na iných pracovných pozíciách, 
aj s policajným zborom. Súčasne pracujeme aj na legisla-
tívnych úpravách, ktoré by mali jednoznačne zadefinovať 
postavenie zamestnanca vo finančnej správe. Je potrebné 
našim pracovníkom zákonnou úpravou explicitne priradiť 
postavenie verejného činiteľa, a to nielen počas výkonu 
povolania ohraničeného pracovnou dobou. Z tohto dôvodu 
je potrebné novelizovať ustanovenia zákona o orgánoch 
štátnej správy v oblasti daní a poplatkov ako aj Trestného 
zákona. Za dôležitý moment považujeme aj pripravovaný 
nový zákon o finančnej správe, ktorý by mal aj v tejto oblasti 
posilniť postavenie našich zamestnancov. V týchto inten- 
ciách dôležitú úlohu zohráva aj  zmena systému vzdeláva-
nia, odlíšenie juniorských a seniorských pozícií, intenzív-
nejšie vzdelávanie v špecializovaných oblastiach.

Tento rok sme okrem iného začali spolupracovať  
so Slovenskou poštou, keď sme na vybraných poboč-
kách zriadili kontaktné miesta. Ako sa táto spolupráca 



2/2013

10

Ako ste spokojný s prácou colných úradov v tomto 
roku?
Rok 2013 sa stal pre colné úrady rokom zmien. Zaniklo 
deväť organizačných poriadkov a vznikol jeden spoločný. 
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osvedčila? Budeme v nej pokračovať a rozširovať  
počet kontaktných miest na poštách?
Momentálne sa nachádzame vo fáze ukončenia pilotnej 
etapy nášho projektu spoločných kontaktných miest. Vy-
hodnotili sme polrok ich fungovania, zhodnotili pozitíva, ne-
gatíva a budeme naďalej tento projekt realizovať na troch 
miestach. Veľmi dôležitým medzníkom bude fungovanie 
elektronickej komunikácie zo strany platiteľov DPH od janu-
ára 2014, ktoré môže výrazne ovplyvniť počet našich klien-
tov na týchto miestach. Všetko budeme veľmi detailne 
sledovať a vyhodnocovať a dôsledne zvažovať, ako ďalej  
sa bude tento projekt vyvíjať. No už dnes môžeme kon-
štatovať, že v blízkej budúcnosti zrejme ďalšie takéto kon-
taktné miesta neotvoríme. Skôr chceme využiť skúsenosti 
z tohto projektu v rámci určitej interakcie s programom ESO 
a poskytnúť nám aj našim klientom komplexnejší servis.
 
Aké najdôležitejšie úlohy stoja pred daňovými úradmi 
v budúcom roku?
Asi sa zhodneme, že najzásadnejšou úlohou v budúcom 
roku je úspešne absolvovať všetky aktivity v rámci zme-
ny informačného systému (IS) pre daňové úrady tak, aby  
od 1. januára 2015 všetci naši pracovníci mohli a vedeli 
v ňom pracovať, zúročiť jeho pozitíva a zároveň považovali 
túto zmenu za zmysluplnú. Popri týchto zásadných úlohách 
však budeme musieť zabezpečovať všetky naše povinnosti 
dané legislatívou, o to bude táto zmena náročnejšia. Všet-

ci si však uvedomujeme, že je v prospech náš všetkých,   
preto sa na ňu s plným nasadením a elánom dôsledne 
pripravujeme a práve budúci rok tieto prípravy zavŕšime. 
Som presvedčená, že spoločným úsilím všetkých zainte-
resovaných na tomto projekte, a aj všetkých pracovníkov 
daňových úradov, bude dlho očakávaný nový IS úspešne 
zavedený.

Keďže tento rozhovor pripravujeme do vianočného  
čísla, zaujímalo by ma ešte, aké tradičné zvyky  
sa udržiavajú vo vašej rodine?
Vianočné zvyky u nás doma sú rôzne, ja aj manžel sme  
si priniesli zo svojich rodín niečo „vlastné“. Snažíme sa do-
držať zvyk, že od vianočného stolu sa nesmie vstávať, inak 
by nás na budúci rok bolo menej, spievame pri stromčeku, 
zvonček ohlasuje príchod Ježiška ... prosto Vianoce ako 
v mnohých rodinách, kde sú malé deti.

Môžete sa s nami podeliť aj o nejaký nezabudnuteľný 
vianočný zážitok? Darček, na ktorý nezabudnete,  
Vianoce na chalupe alebo pod palmami...
Priznám sa , že pre mňa sú Vianoce najkrajšie doma, v ro-
dinnom kruhu, s rybou a šalátom, takže sa teším na kaž-
dé rovnako a netúžim po nijakej zmene ani po Vianociach  
„pod palmami“. A najkrajším darčekom je ten vlastnoručne 
vyrobený mojimi deťmi.

Začíname s výchovou novej 
generácie colníkov

Zjednotenie prinieslo zosúladenie činností na jednotlivých 
colných úradoch a ich prerozdelenie z dôvodu lepšieho 
využitia existujúcich zdrojov. Colné úrady začali aktívne 
smerovať do oblasti prevencie proti colným a daňovým 
podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Vykonávanie 
analýzy za účelom identifikovania a hodnotenia rizík má 
za cieľ najmä zvýšené plnenie finančných prostriedkov  
do štátneho rozpočtu. Boli zriadené nové organizačné útvary  
so zameraním na správu tovaru uskladneného v skla-
doch colných úradov, zabezpečenie upratovania a drob-
ných opráv budov colných a daňových úradov. Colný úrad  
Trenčín sa stal gestorom v oblasti výstroja a výstrojných 
súčastí. Zmeny boli urobené aj v použití a riadení kontrol- 
nej detekčnej techniky, najmä tej, ktorá na svoju činnosť 
využíva zdroje ionizujúceho žiarenia. Po ukončení kalen-
dárneho roka sa urobia merania výkonov colných úradov 
a porovnajú sa s predchádzajúcimi rokmi.

Akými ďalšími zmenami prešli colné úrady v uplynu-
lých dvanástich mesiacoch?
Vypomáhali sme v oblasti kontrol elektronických registrač- 
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ných pokladní, čím sme významne podporili úspešnú  
realizáciu projektu ministerstva financií - Národnú bločkovú 
lotériu. Svoje povinnosti si colné úrady plnia v rámci mož-
ností, za čo im veľmi pekne ďakujem. V tomto roku sme  
na colných úradoch zaznamenali aj veľa personálnych  
zmien. Novým nadriadeným a vedúcim pracovníkom želám 
stabilné kolektívy so spoločným cieľom a pracovnú pohodu.

O pár dní uplynú dva roky, čo prestala existovať  
colná správa. Ako s odstupom času hodnotíte zlúčenie  
s daňovými úradmi?
Projekt UNITAS colné úrady vnímajú veľmi citlivo. Tak to 
bolo aj na jeho počiatku v roku 2007, keď sa len pripravoval, 
a tak je to aj dnes. V roku 2011 padlo nešťastné rozhodnu-
tie urýchliť spojenie colných a daňových úradov. Tieto dva 
roky sú rokmi odstraňovania následkov nezodpovedného 
rozhodnutia. Myslím, že colníkov, ale najmä daniarov, to 
stálo veľa síl a stresov v ich každodennej práci. 
Colné úrady boli vedené v rámci portfólia samostatných 
projektov, aby systémovým prístupom prispeli k naplne-
niu vízie MF SR k zjednoteniu výberu daní, ciel a odvo-
dov. Vždy sa však usilovali o nastavenie reálneho obrazu  
pre politické vedenie ministerstva pri prijímaní rozhodnutia, 
či postup optimalizácie vyústi do zlúčenia colnej a daňovej 
správy, alebo ich úrady budú v budúcnosti existovať naďa-
lej samostatne. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vzni-
ku finančných úradov nás stále len čaká. Dva roky sa robí 
koordinácia a implementácia zmien v oblasti organizačnej, 
procesnej, či IT podpory oboch inštitúcií. Po komplexnom 
vyhodnotení prínosov a rizík musí padnúť konečné rozhod-
nutie. 
Colníci sa vždy budú usilovať o zachovanie svojej identity, 
či už v rámci spoločnej alebo nezávislej organizácie.

Postavenie colníka je v súčasnosti úplne na inej úrov-
ni ako pred vstupom do EÚ. Zredukovali sa ich počty, 
zmenila sa náplň práce. Aký je momentálny záujem 
o toto povolanie?
Často sa stretávam s názorom doma i v zahraničí, k čomu 
novodobá spoločnosť ešte potrebuje colníkov, z minulosti 
vnímaných ako nepríjemných úradníkov. Postavenie col-
níka sa v skutočnosti nezmenilo, tak ako sa nezmenila 
podstatná časť medzinárodných dohôd, zákonov a z nich 
vyplývajúcich úloh. Výrazne sa mu však zmenili pracovné 
podmienky, najmä po opustení pracovísk na štátnych hra-
niciach. Rozhodujúcou náplňou ich práce bola vždy kontrol- 
ná činnosť. Zahraničný obchod sa výrazne zglobalizoval 
a priniesol enormné administratívne zaťaženie, na úkor 
dohľadových a dozorových činností. Po naplnení cieľov 
bezpapierového colníctva a odstránení zbytočnej admi-
nistratívy nás čaká vo zvýšenej miere návrat k pôvodnej, 
odbornej a vysokoprofesionálnej činnosti, ktorú colníci vy-
konávajú pre svoje krajiny a bezpečnosť občanov. Colné 
úrady, ich colníci a ostatní zamestnanci výrazne zostarli. 

Neustále transformácie a často zbytočné reformy sa pod-
písali na zdravotnej kondícii. O colnícke povolanie je i dnes 
veľký záujem, o čom svedčia signály so všetkých regiónov  
Slovenska. Obdobie rokov 2014 až 2020 by malo byť 
obdobím prípravy a výchovy novej generácie úradníkov  
na colných úradoch. 

Čo momentálne najviac trápi colné úrady?
Roky šetrenia a znižovania počtov štátnych úradníkov 
priniesli významné redukcie stavov zaradených colníkov  
na colných úradoch. Objem práce, nové formy i pribúdajúce 
požiadavky verejnosti si vyžadujú denodenné hľadanie 
všemožných rezerv, často na úkor kvality vykonávanej prá-
ce. Colné úrady pociťujú významný nedostatok úradníkov 
v uniformách v priamom výkone. 

Aké najdôležitejšie úlohy stoja pred colníkmi v roku 
2014?
Začiatkom októbra 2013 bol prijatý tzv. Unijný colný kódex.  
S novým kódexom prichádzajú postupné zmeny,  
ktoré sa dotknú práce colníkov. V roku 2014 preskúmame 
na colných úradoch stav jednotlivých procesov po prijatých 
legislatívnych zmenách v colnej oblasti i pri správe spotreb-
ných daní a spoločne nastavíme pracovné postupy s pou-
žitím najlepších riešení pre prax. 
Blížime sa k záveru viac ako desaťročného úsilia o bez-
papierovú formu spolupráce s deklarantskou verejnosťou. 
Nové procesy si budú vyžadovať presun úradníkov z admi-
nistratívnych činností do výkonu colného dohľadu a daňo-
vého dozoru. Tomuto cieľu musíme prispôsobiť vytvorenie 
primeraných pracovných podmienok pre colníkov so zame-
raním na vzdelávanie a získavanie odbornosti v požadova-
ných oblastiach.

Na záver rozhovoru nám ešte priblížte, ako vyzerajú 
vianočné sviatky vo vašej rodine? Držite sa starých  
vianočných zvykov alebo Vianoce prežívate v moder-
nom duchu?
Pochádzam zo severu Slovenska, z rodiny, ktorá žije v súla 
de s kresťanskými tradíciami. Počas roka veľa cestujem. 
Vždy sa však teším na vianočné obdobie, kedy sa rodi-
na konečne zíde pokope. Jej členovia totiž žijú v rôznych 
krajinách Európy i v zámorí. Posledné roky pozorujem,  
že perióda medzi jednotlivými vianočnými sviatkami je čo-
raz kratšia. Jednoducho táto doba prináša zhon a často 
nevnímame, ako ten čas beží.

Čo by ste si vo sfére pracovnej najviac želali v ďalšom 
roku?
Nielen sebe, ale všetkým kolegom finančnej správy chcem 
popriať pevné zdravie. Príjemné prostredie v rodinách  
i na našich pracoviskách a veľa spoločných úspechov.

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Už o pár dní verejnosť uvidí, akými zásadnými zmenami prešiel náš portál. Po príchode na webovú adresu  
www.financnasprava.sk sa od 1. januára naši klienti ocitnú v úplne novom, vylepšenom a prehľadnom svete 
finančnej správy, kde nebudú mať problém rýchlo sa zorientovať a nájsť potrebné informácie.

Nový portál nahradí doteraz existujúce daňové (drsr.sk) 
a colné (colnasprava.sk) portály. Jeho spustenie ukončí 
poskytovanie elektronických služieb na dvoch 
nezávislých portáloch a dvojité technické a ad-
ministratívne udržiavanie.
Potreba vytvorenia nového portálu vzišla z via-
cerých faktorov. Zo zvyšujúceho sa počtu uží-
vateľov našich elektronických služieb, potreby 
daňových subjektov, klientov colných orgánov 
a verejnosti. Relevantné informácie potrebujú 
nájsť na jednom mieste a využívať elektronické 
služby týkajúce sa daní a ciel.
Mať moderný a kvalitný portál si vyžiadala aj 
legislatívna zmena, ktorá od 1. januára 2014  
so sebou prináša povinnú elektronickú komunikáciu 
pre niektoré skupiny daňových subjektov. O rok neskôr,  
od 1. januára 2015, sa úlohy finančnej správy v oblasti  
poskytovania elektronických služieb ešte rozšíria.

Vstupná brána do sveta
finančnej správy

Z uvedených dôvodov sa začiatkom roka spustila realizácia 
nového jednotného portálu finančnej správy, ktorý bude zá-
roveň aj informačným modulom projektu centrálneho elek-
tronického priečinka.

Moderný dizajn
Novovytvorená podoba portálu je výsledkom stoviek hodín 
diskusií a hľadania najoptimálnejšej verzie tak pre klientov 
ako aj zamestnancov finančnej správy. Počas tvorby pre-
šiel portál viacerými variantmi. Konečnej verzii úvodnej 
stránky dominujú tri farebné bloky informácií rozdelené  
pre občanov, podnikateľov a organizácie a daňových a col-
ných špecialistov.
Informácie pre občana sú písané jednoduchým a zrozu-

miteľným štýlom s dôrazom na životné situácie, v ktorých  
sa v súvislosti s daňovou alebo colnou problematikou môže 
ocitnúť. Bude chcieť doviezť auto zo zahraničia, predať 
nehnuteľnosť či nakupovať cez internet? Jedným kliknutím 

získa všetky potrebné informácie a nebude ich musieť 
zháňať z viacerých zdrojov. 
Podnikatelia či organizácie budú mať možnosť re-
gistrovať sa pre prístup k autorizovaným službám. 
Veľkým prínosom bude pre nich aj možnosť overiť  
si cez portál všetky informácie, ktorými finančná sprá-
va o nich disponuje. Teda tie, ktoré súvisia s obchod-
nými aktivitami či administratívnymi povinnosťami 
voči finančnej správe v oblasti správy daní. Rovnako  
sa budú môcť rýchlejšie zorientovať v platnej legis-
latíve, pretože aj tieto služby vo svojej sekcii nájdu. 
Špeditéri, prepravcovia a colní deklaranti ľahko nájdu 
odkazy na najpoužívanejšie colné aplikácie a témy 
ako dovoz, vývoz, tranzit, oslobodenie od cla, zákazy 
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či obmedzenia. Ak subjekty budú potrebovať doplňujúce in-
formácie, na úvodnej stránke v pravom hornom rohu nájdu 
návod na to, ako s nami komunikovať. K dispozícii im bude 
vynovené call centrum. Jeho pracovníci nebudú odpove-
dať len na otázky z daňovej, ale aj colnej oblasti. Novinkou 
bude „chatovacie“ okienko. Klient bude môcť komunikovať 
s našimi zamestnancami aj elektronicky a online získať  
odpovede. 
Tretí, červený blok, bol vytvorený pre skupinu daňových 
a colných špecialistov. Bude obsahovať odborné informá-
cie, metodické pokyny ako aj legislatívne novinky, ktoré boli 
prijaté alebo sa o nich ešte len diskutuje na pôde európ-
skych inštitúcií.

Rýchle odkazy
Dolná časť úvodnej stránky je vyhradená novinkám a aktua- 
litám. Užívatelia tam nájdu zvyčajne tri najnovšie tlačové 
správy o tom, čo sa v organizácii momentálne deje. Mimoriad- 
ne užitočnými budú pre verejnosť „rýchle odkazy“ v stĺpci 
na pravej strane. Nájdu tam návod, ako s nami elektronic-
ky komunikovať, daňové a colné tlačivá, eDane či daňový 
kalendár. Meniace sa bannery v pravom dolnom rohu budú 
reagovať na aktuálne témy, ktoré bude finančná správa 
chcieť komunikovať. 
V internom prostredí nový portál zabezpečí zvýšenie pro-
duktivity práce zamestnancov v oblasti administratívnych 
činností a poskytovania elektronických služieb pre daňové 
subjekty. Zaručí efektívne využívanie existujúcich informá-

Registrátori skúšali nový portál

V druhej polovici októbra sa začala v Banskej Bystrici 
a v Bratislave séria ôsmich školení pre registrátorov, 
ktorá vyvrcholila koncom novembra. Takmer 300 regis-
trátorov finančnej správy sa na nich oboznámilo s no-
vým portálom finančnej správy - jeho funkcionalitami, 
spôsobom registrácie používateľov prostredníctvom 
webovej stránky, autorizáciou údajov, vytváraním vä-
zieb na konkrétne subjekty a ďalšími novinkami. 
Medzi účastníkov bratislavského školenia prišiel  
14. novembra aj prezident František Imrecze. Vzhľa-
dom na skutočnosť, že od nového roka budú musieť 
platcovia DPH komunikovať s daňovým či colným  
úradom iba elektronicky, nový portál by mal podľa jeho 
slov zaručiť jednoduché a prehľadné dorozumievanie 
sa. Vyjadril presvedčenie, že finančná správa prechod 
zvládne. Zamestnancov ubezpečil o maximálnej inter-
nej podpore a riešení podnetov, ktoré pomôžu odstrá-
niť problematické oblasti.

cií a dátových zdrojov organizácie, publikovanie, zdieľanie 
a prepájanie existujúcich informácií tak, aby bola zabezpe-
čená prehľadnosť.

Druhá etapa
Spustením nového portálu vstúpime do druhej etapy pro-
jektu, ktorá by mala byť ukončená 31. decembra 2014.  
Od 1. januára 2015 bude zabezpečená obojsmerná elek-
tronická komunikácia medzi daňovými subjektmi a správ-
com dane smerom „do“ aj „z“ prostredia finančnej správy. 
Budeme tak o krok bližšie k naplneniu projektu UNITAS 
- jednotnému výberu daní, cla a poistných odvodov  
a v neposlednom rade aj k cieľom konkurencieschopnosti 
Slovenska prostredníctvom elektronizácie a automatizácie 
procesov. Portál bude okrem základnej informačnej funk-
cie zabezpečovať pohodlný prístup k službám, navigáciu,  
vysvetľovanie a popis daňových procesov a bude prepo-
jený na informačné systémy finančnej správy, napríklad 
ISFS-SD.                                                                        -ad-

https://tpfs.financnasprava.sk/



Od januára čakajú na všetkých zamestnancov finančnej 
správy prevratné novinky. V prvý deň nového roka spus-
tíme nový portál finančnej správy, ktorý nahradí doterajšie 
stránky daňovej a colnej správy a tiež súčasnú stránku 
finančnej správy. Nová stránka www.financnasprava.sk 
bude moderná informačná zóna pre občanov či podni-
kateľov. Bude to vstupná brána pre všetkých, ktorí majú 
povinnosť alebo možnosť podávať priznania elektronicky. 
Aj preto je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci vedeli,  
že majú absolútnu podporu vedenia. Prezident finančnej 
správy František Imrecze, generálna riaditeľka sekcie da-
ňových úradov Lenka Wittenbergerová, generálny riaditeľ 
sekcie daňovej a colnej Daniel Čech či riaditeľka osobného 
úradu Soňa Karabelli si to minulý mesiac namierili do za-
sadačiek colných a daňových úradov, aby s ich vedením 
diskutovali o tom, čo nás čaká.

Neformálna atmosféra
Kompletný manažment úradov – šéfovia úradov, riaditelia 
odborov či vedúci oddelení, si z úst najpovolanejších vypo-
čuli informácie o časovom harmonograme projektu, školení 
a úlohách pre vedúcich pracovníkov. Práve oni budú lídra-
mi v oblasti informovania svojich kolegov. Kľúčové projekty 
vedeniu daňových a colných úradov prezentovali projektoví 
manažéri. Otázky zamestnancov boli pre nich najlepšou 
spätnou väzbou a podnetmi k tomu, aby ďalšími aktivitami 
systémy vylepšili. Počas dvojhodinových stretnutí sa viac-
krát opakovalo, aký náročný bude pre finančnú správu rok 
2014. Predovšetkým daňová časť sa bude počas celého 
roka zžívať s novým informačným systémom, ktorého zave-
denie je naplánované na 1. januára 2015. Účastníci ocenili 
najmä neformálnu atmosféru stretnutia, možnosť osobne 
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Koncom novembra sa začala prvá časť kampane Zoznámte sa s novými informačnými systémami. Jej obsahom 
bola séria takmer dvadsiatich stretnutí na daňových a colných úradoch po celom Slovensku. V rámci nich  
sa najvyšší predstavitelia finančnej správy zišli s vedením úradov, aby diskutovali o úlohách súvisiacich  
s prechodom na nové informačné systémy.

Zoznámte sa s novými informačnými 
systémami
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diskutovať priamo s vedením a v neposlednom rade kľúčo-
vé informácie o nových systémoch. Zo spíkrov suverénne 
najviac zapôsobil prezident finančnej správy František 
Imrecze. Účastníčku z Banskej Bystrice potešilo, že nový 
systém nebude strnulý a zastaraný. „Myslím si, že v rámci 
dnešných nových moderných informačných technológií je 
už samozrejmosťou mať takúto grafickú úpravu. Pozitívne 
vnímam „reporting“, ktorý je v súčasnej dobe či pre referen-
ta alebo riadiaceho pracovníka samozrejmosťou. A to nám 
systém RDS neponúka,“ uviedla. Všetci účastníci dostali  
do pozornosti aj adresu isfs-sd@financnasprava.sk,  
na ktorú môžu posielať svoje otázky.

Kampaň bude pokračovať
Stretnutia sa uskutočnili v Bratislave, Trnave, Banskej Bys-
trici, Trenčíne, Žiline či Nitre. S daniarmi z Prešova vedenie 
diskutovalo na porade v Tatranskej Lomnici. V druhej po-
lovici decembra kampaň pokračuje na daňových úradoch 
v Košiciach, Bratislave a na colných úradoch Košice, Pre-
šov a Michalovce. Keďže sa stretla s mimoriadne pozitív-
nym ohlasom, na budú-
ci rok pripravujeme jej 
pokračovanie. 
Prezident sa chce po-
stupne stretnúť s kaž-
dým zamestnancom fi-
nančnej správy, aby im 
aj takýmto spôsobom 
vyjadril podporu v náročných úlohách, ktoré finančnú sprá-
vu čakajú. Na svojom sekretariáte si zavesil mapu Sloven-
ska, na ktorej si značí miesta, kde spolu s členmi vedenia 
už bol. Špendlíky zelenej farby predstavujú skupinu colní-
kov, modrí sú daniari. A mapa sa postupne zapĺňa...

Mgr. Patrícia Macíková
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Nový systém 
prechádza 
skúškami

Na Daňový inštitút do Banskej Bystrici si prišli 9. októbra 
pozrieť testovanie zástupcovia vedenia finančnej správy. 
Prezident František Imrecze, generálna riaditeľka sekcie 
daňových úradov Lenka Wittenbergerová aj poradca mini-
stra financií Marek Lendacký navštívili viaceré testovacie 
skupiny. Niekoľko hodín strávili diskusiou o procese testo-
vania, aktuálnom stave systému a počúvali názory testerov 
o jeho prínose pre daňové úrady. Väčšina z nich potvrdila, 
že sa postupne dostávajú do problematiky a rozumejú jej, 
aj keď systém prináša užívateľom novinky, na ktoré doteraz 

Už viac ako polroka sa finančná správa pripra-
vuje na prechod na nový informačný systém 
ISFS-SD. Ako prví sa s ním oboznamujú za-
mestnanci, ktorých úlohou je systém otesto-
vať. Tímy testerov z celého Slovenska sa pra-
videlne stretávajú už od apríla. V októbri sa skupina rozrástla o ďalších 70 pracovníkov daňových úradov.

neboli zvyknutí. Prezident vyzdvihol dôležitosť práce teste-
rov pre celú finančnú správu a ocenil ich pozitívny a zodpo-
vedný prístup.

Nováčikovia dostali menovacie dekréty
V polovici októbra sa skupina testerov rozrástla o ďalších 
70 ľudí. Zamestnanci z daňových úradov sa 15. októbra 
stretli na Donovaloch, kde si slávnostne prevzali meno-
vacie dekréty do tejto funkcie. Odovzdal im ich prezident 
František Imrecze a generálna riaditeľka sekcie daňových 
úradov Lenka Wittenbergerová.
Testeri sa na dvojdňovom workshope dozvedeli viac o pro-

jekte a úlohách, ktoré ich čakajú v najbližších mesiacoch.
Prezident vyjadril presvedčenie, že každý jeden z nich 
naplno využije svoje schopnosti a praktické skúsenosti  
na spoluvytváranie nového programu na správu daní. 
Dozvedeli sa, že ich čaká testovanie procesných oblastí 
ako sú exekúcia, daňová kontrola, štátny dozor, opravné 
prostriedky, medzinárodná spolupráca a správne konanie. 
„Novopečení“ testeri v diskusii priznali, že je pre nich  
výzvou pomôcť svojou prácou zlepšiť systém a vychytať 
jeho nedostatky hneď na začiatku.

-red-
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Drogy, tabak, zásah kukláčov, streľba a služobné psy. Takto vyzerali oslavy Národného dňa colníkov 20. septem-
bra na Hlavnom námestí v  Bratislave. Centrum mesta sa premenilo na zásahové pole a verejnosť sa tak mohla 
dozvedieť čosi viac z práce colníkov.

Podujatie sa uskutoč-
nilo v predvečer sviat- 
ku svätého Matúša 
– patróna colníkov  
(21. september). 
Tento muž z dávnej 
histórie bol jedným  
z evanjelistov. Naj-
staršie zmienky o ňom 
uvádzajú, že sv. Ma- 
túš, občianskym me-
nom Lévi, bol jed-
ným zo štátnych 
úradníkov, ktorí 

vyberali mýtne poplatky pre rímsky štát. Colníci na ce-
lom svete ho uznávajú ako svojho patróna. 
Oslavy otvoril prezident finančnej správy František 
Imrecze, ktorý si v sprievode hostí – českého brig. gen. 
JUDr. Ing. Pavla Novotného, prvého námestníka gene-
rálneho prokurátora SR René Vaneka a viceprimátora 
Bratislavy Jána Budaja – prezrel našu expozíciu. Niek-
toré školy uvoľnili svojich žiakov z vyučovania a prišli 
sa pozrieť na akčné predpoludnie. Deti sa zapojili aj  
do ukážok, kde naše služobné psy vyhľadávali peniaze 
a drogy.
Počas simulovaného zásahu zastavili colníci z SCÚ Brati-
slava vozidlo s pašerákmi nelegálneho tabaku, ktorí odmiet- 
li spolupracovať. Po niekoľkých výstreloch využili colníci 
služobného psa, ktorý pašerákov spacifikoval.
Verejnosť zaujali stánky s falzifikátmi rôznych značiek ka-

Deň colníkov sme oslávili 
vo veľkom štýle
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beliek, peňaženiek, šálov, slnečných okuliarov, tenisiek, 
parfémov, hračiek a dokonca aj liekov. Vďaka spolupráci 
so zástupcami z módneho priemyslu a Fashion TV si ľudia 
mohli porovnať falzifikáty s originálmi. Že medzi modelkami 
sa „fejky“ netolerujú prišli na námestie porozprávať známe 
tváre Magda Šebestová, Soňa Skoncová a Mária Zelinová. 
Moderátorom akcie bol Richard Vrablec.
O tom, aké suveníry z dovolenky radšej nenosiť, vysvetlili 
prítomným colníci v stánku CITES (Dohovor o medzinárod-
nom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočí-
chov a rastlín). Tu mohli vidieť vypreparovaného medveďa, 

rysa, kožu zebry, opasok i topánky z krokodíla, dámsku 
kabelku z pytóna či stoličku zo slona. Všetky spomínané  
živočíchy sú chránené pred obchodovaním, pretože im  
hrozí úplné vyhubenie. A colníci na to dohliadajú.
Technické typy zaujala skenovacia technika, vozid-
lá, uniformy, zbrane, nepriestrelné vesty a uniformy.  

Pre verejnosť bolo počas dňa otvorené aj 
Múzeum colníctva. Na akcii sa spolupodieľal 
magistrát hlavného mesta, Bratislavské kultúr-
ne a informačné stredisko, Dopravný podnik 
Bratislava, značka Nike, Sedita a Figaro, ob- 
čianske združenie Slovensko bez drog,  
Fashion TV. Na podujatie sa prišlo pozrieť aj 
množstvo zástupcov médií. Informácie o osla-
vách dňa colníkov ste mohli vidieť a počuť  
na rozhlasovej stanici EUROPE2, TV Joj, TA3, 
RTVS, TV Bratislava, Ružinovskej TV. Infor-
mácie a obrazové spravodajstvo priniesli aj 
agentúry SITA a TASR.

Mgr. Katarína Tehlárová
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Neoslavovalo sa len v Bratislave. Trenčianskych colníkov privítali v piatok 20. septembra v materskej a základnej 
škole v Melčiciach – Lieskovom. A michalovskí vyrazili medzi ľudí na Námestie Slobody v piatok 27. septembra.

Aj ja budem colníkom!

Deťom sa z colníckej práce najviac páčil výcvik psa Froda, 
zameraný na hľadanie cigariet v úkrytoch. Frodo našiel  
cigarety uložené v škatuli aj v kufri auta. Deti pobavil svojimi 
okamžitými aportmi loptičiek, ako aj poslúchaním na slovo. 
Obliecť si colnícku uniformu a poťažkať v ruke zbraň  
si vyskúšali nielen chlapci, ale aj dievčatá. V priebehu ho-
diny deti doslova rozobrali colnícky časopis, nesmierny 
úspech mali colnícke služobné preukazy s motívmi obľú-
bených kreslených hrdinov, rôzne nálepky a sladkosti. 

Pri príležitosti Národného dňa colníkov sa každoročne 
udeľujú zlaté a strieborné medaily za vzornú službu 
a mimoriadne povýšenie do hodností. Z rúk prezidenta 
finančnej správy Františka Imreczeho si 10 colníkov 
prevzalo zlaté, 20 strieborné medaily a 33 bolo povýšených 
do hodností.

Zlaté medaily: brig. Gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný (ČR),  
mjr. Mgr. Miloš Pallo, kpt. Ing. Zuzana Hörčíková, kpt. Mgr. Mária 
Pšáková, pplk. Ing. Ivan Kuterka, Ing. Juraj Flaška, PhD.,  
mjr. Ing. Dušan Baran, kpt. Ing. Juraj Kadiš, mjr. Mgr. Igor Viktor, 
mjr. Ing. Ivan Kamenský (In memoriam)
Strieborné medaily: mjr. Ing. Jana Valovičová, mjr. Bc. Michal Šrámek, pplk. Mgr. Andrea Boháčiková,  
mjr. JUDr. Branislav Varga, mjr. Ing. Ingrid Hríbiková, mjr. Ing. Igor Kéri, mjr. JUDr. Anna Jacková, mjr. Mgr. Juraj 
Ihnatišin, mjr. Ing. Zdeno Pinka, mjr. Ing. Dušan Ducár, kpt. Mgr. Jozef Tondra, pplk. Ján Ščerbík, pplk. Ing. Dagmar  
Kadlečíková, pplk. Miloslav Oppa, mjr. Mgr. Igor Gerhát, npor. Peter Kamencay, kpt. Rastislav Zaťko,  
mjr. JUDr. Peter Kondákor, mjr. Ing. Pavol Krajíček, mjr. Ing. Viera Ternavská.
Mimoriadne povýšenie do hodnosti: plk. PhDr. Jozef Turčák, pplk. Mgr. Ján Kozák, pplk. Mgr. Andrea Kukučková, 
kpt. Ing. Stanislava Ohlschlägerová, kpt. Mgr. Branislav Schroner, mjr. Ing. Daniela Stanová, pplk. Mgr. Miroslav 
Precner, mjr. Ing. Karol Tóth, pplk. PhDr. Róbert Čurík, mjr. Mgr. Vladimír Koštial, kpt. Igor Vajda, pplk. JUDr. Lucius 
Kapsdorfer, kpt. Vojtech Bari, kpt. Štefan Bajnok, mjr. Ing. Roman Puškár, mjr. Ing. Martin Dreveňák, kpt. Miloš 
Kirner, kpt. Ľubomír Petruš, pplk. JUDr. Andrej Hanus, PhD., mjr. Ing. Vladimír Staško, mjr. Ing. Zuzana Hahnová, 
pplk. JUDr. Ivan Ďuriš, mjr. Ing. Gabriela Liptáková, kpt. Martin Suchovský, mjr. JUDr. Slavka Hanusová,  
mjr. Mgr. Barbora Méryová, mjr. Ing. Peter Ivančík, mjr. Bc. Tibor Kiac, pplk. Mgr. Pavel Troják, kpt. Bc. Marek 
Achberger, nprap. Martina Kochanová, kpt. Peter Duník, mjr. JUDr. Marian Babic.

Otázok o práci colníkov nebolo konca kraja. Možno  
sa z niektoré z detí zaradí k novej colníckej gene-
rácii. Z viacerých úst bolo totiž počuť: „Aj ja budem 
colníkom!“
 
Michalovčania v uliciach
Prezentácia práce colníkov, výstava chránených 
druhov živočíchov a zvierat, ale aj hry a súťaže 
pre deti boli súčasťou michalovského podujatia  
s názvom Colníctvo – história a súčasnosť. Ukážky 
pre verejnosť boli zamerané na výstroje a výzbro-
je colníkov, výkon služby z oblasti colného dohľadu 
a daňového dozoru, skenovanie batožín mobilným 

inšpekčným skenovacím systémom, výcvik sebaobrany  
či služobnej kynológie.
Pre najmladších návštevníkov pripravili organizátori hry  
a súťaže. Súčasťou podujatia bola aj putovná výstava  
s názvom Nekupujme ich životy pozostávajúca z exponá-
tov chránených rastlín a živočíchov.

Mgr. Michaela Navrátilová
npor. Mgr. Silvia Gaborčíková
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Úniky na dani z pridanej hodnoty (DPH) deformujú zdravé podnikateľské prostredie, oberajú štát a EÚ o príjmy 
a zabezpečujú financovanie nelegálnych aktivít. Preto sa od 1. januára 2014 zavádza systémové opatrenie –  
kontrolný výkaz DPH. Ide o pomerne revolučný krok, ktorý finančná správa bude koordinovať. Porozprávali sme 
sa o ňom s generálnym riaditeľom sekcie daňovej a colnej Danielom Čechom.

Prečo bolo potrebné zavádzať kontrolný výkaz DPH?
Rozsah daňových únikov sa na Slovensku odhaduje vo 
výške až 1,2 miliardy eur ročne. Vzhľadom na ekonomickú 
situáciu v krajine a znižovanie deficitu verejných financií nie 
je možné takéto úniky viac prehliadať. Prichádzame preto 
so systémovým opatrením, ktoré by malo do veľkej miery 
podvodom zabrániť.

Prečo je nutnosť robiť systémové opatrenia?
Podľa mňa preto, aby sa zmenilo správanie niektorých 
podnikateľských subjektov. Kým v minulosti subjekty podá-
vali priznania s veľkými nadmernými odpočtami, ktoré sa 
ukázali ako neoprávnené, v súčasnosti sa stretávame skôr 
s menšími nadmernými odpočtami a vo väčšom množstve. 
Daňové subjekty predpokladajú, že tak ujdú našej pozor-
nosti.

Ako do toho vstupuje kontrolný výkaz? V čom kontro-
lórom môže pomôcť?
Krížovou kontrolou sa overia údaje platiteľa DPH s údajmi, 
ktoré uviedli jeho dodávatelia alebo odberatelia. V prípade 

Revolučné opatrenie v boji
proti únikom DPH
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nezrovnalostí sa začne cielená daňová kontrola u všetkých 
vzájomne prepojeným platiteľov DPH v reťazci. Niekedy 
trvá mesiace, kým všetko skontrolujeme, ale po novom 
budú kontroly efektívnejšie a cielenejšie. Zmení sa celkový 
systém vykonávania kontrol. Už nebude nutné ísť na kont-
rolu, budú stačiť miestne zisťovania. Kontrolóri prídu už so 
zoznamom pochybných transakcií a tým pádom by sa dĺžka 
výkonu kontroly mala znížiť.

Má kontrolný výkaz vôbec nejaké výhody pre podnika-
teľov?
Určite. Znižujeme ich administratívnu záťaž a odstraňujeme 
nekalú konkurenčnú výhodu z dôvodov daňových únikov. 
Výsledkom tohto opatrenia je, aby sme nakoniec podnika-
teľovi ušetrili prácu s vypracovaním daňového priznania, 
ktoré v budúcnosti urobíme za neho. 

-ad-

ÚDAJE, KTORÉ BUDE KONTROLNÝ VÝKAZ OBSAHOVAŤ

• IČ DPH dodávateľa alebo odberateľa
• Poradové číslo faktúry
• Dátum dodania tovaru alebo služby, dátum prijatia platby
• Základ dane a suma dane
• Sadzba dane
• Výška odpočítanej dane
• Druh tovaru (len pri tovaroch, pri ktorých sa uplatňuje RC 

– mobilné telefóny a integrované obvody)
• KKN tovaru (kód kombinovanej nomenklatúry tovaru (len 

pri tovaroch, pri ktorých sa uplatňuje RC – kovy, obilniny 
a olejniny)

• Množstvo tovaru (pri tovaroch hore uvedených)
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Vyšší výber DPH
Opatrenia, ktoré prijala súčasná vláda v boji proti daňovým 
únikom, prinášajú prvé ovocie, vyhlásil premiér Robert 
Fico. Za september a október sa podarilo vybrať na daniach 
o 210 miliónov eur viac. Ide o 130 miliónov eur na DPH,  
60 miliónov eur na dani z príjmov právnických osôb  
a 20 miliónov eur na spotrebných daniach. Výrazné zlep-
šenie výberu DPH zaznamenal vládny kabinet prvýkrát  
po siedmich rokoch. Vláda pripisuje zlepšenie výberu 
daní aj aktivitám finančnej správy, ktorá sa viac sústredila  
na efektívnejšiu kontrolnú činnosť. Hoci ich počet klesol, 
efekt je výraznejší. Od budúceho roka začnú platiť ďalšie 
opatrenia, ktoré pomôžu lepšiemu výberu daní, a tým aj  
k ozdraveniu verejných financií.

Daňové úľavy pri prenájme bytov
Rozvoj nájomného bývania na Slovensku chce vláda pod-
poriť prostredníctvom nového zákona o krátkodobom náj- 
me bytov a daňovým zvýhodnením prenajímateľov. V praxi 
by mohlo ísť o zrýchlené odpisovanie ne-
hnuteľnosti či rozšírenie odpočítateľných 
nákladov od daňového základu.
„Odhad rastu podielu nájomného sek-
tora sa môže pohybovať od 5 do 10 %  
v období najbližších piatich rokov,“ 
uvádza sa v analýze podpredsedu vlády 
SR pre investície Ľubomíra Vážneho. 
Výraznejší rozvoj nájomného sektora 
by mal pomôcť zníženiu cien nájmu, 
ako aj zvyšovaniu kvality a úrovne po-
skytovaných služieb. Nižšie príjmy štátu  
v dôsledku daňových úľav sa majú kom-
penzovať rastom nájomného trhu.

Zásadné reformy v Číne
Nové kolo fiškálnej a daňovej reformy má viesť k posilneniu 
fiškálnej stability a jej udržaniu v strednodobom a dlhodobom 
horizonte, vrátane zlepšenia systému sociálneho zabezpe-
čenia, miestnych daní, daní z nehnuteľností a spotrebných 
daní.
Experti navrhujú ďalšie otváranie sa čínskej ekonomiky 
svetu, vrátane vstupu konkurenčných investorov a ope-
rátorov do sektorov energetiky, telekomunikácií a financií.  
V Číne má dôjsť k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Švajčiarsko ustupuje

Lorenová sa súdila 
s daniarmi 40 rokov
Talianska herečka Sophia Lorenová vyhrala po 40 rokoch 
súdny spor s talianskym daňovým úradom, ktorý jej  
v roku 1974 vypočítal, podľa nej neprávom, vysokú daňovú  
sadzbu.
Najvyšší súd v Taliansku sa stotožnil s názorom jej účtov-
níkov, ktorí žiadali, aby zaplatila daň z príjmu vo výške len 
60 percent, v prepočte z vtedajšej meny - líry - približne 
276 000 eur, namiesto 70 percent vytýčených daňovým 
úradom.
Lorenová označila svoje víťazstvo v dlhoročnom spore  
za zázrak. Rímska rodáčka mala v minulosti viaceré spory 
s daňovými úradmi. V roku 1982 dokonca strávila 17 dní 
v ženskej väznici v južnom Taliansku po dohode o vine  
a treste so súdom za to, že nepodala daňové priznanie.  
Herečka vinila svojho účtovníka z nedbanlivosti pri podá-
vaní priznania.

Švajčiarsko podpíše medzinárodnú dohodu o výmene  
daňových informácií. Je to jasný signál, že sa chce zapojiť 
do boja s daňovými únikmi. Dohoda o výmene informácií  
sa týka ľudí, ktorí nie sú občanmi Švajčiarska, ale majú 
v tejto krajine aktíva. „Podpis dohody podčiarkuje ochotu 
Švajčiarska podriadiť sa medzinárodným daňovým predpi-
som,“ uvádza sa vo vládnom vyhlásení.

Kontrolné známky na liehovinách, alkoholických nápojoch 
a tabakových výrobkoch bude tlačiť už len štátna tlačiareň. 
Vyplýva to z noviel zákonov o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov a spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
Finančné riaditeľstvo SR bude vykonávať dozor nad ma-
nipuláciou s kontrolnými známkami, materiálmi použitými 
na ich výrobu, ako aj nad likvidáciou vytlačených tlačových 
listov kontrolných známok. Vláda chce zabrániť daňovým 
únikom pri tabakových výrobkoch aj tak, že zavedie zda-
ňovanie tabakových sušených listov. Na druhej strane chce 
zlepšiť podnikateľské prostredie, podnikatelia preto budú 
mať jednoduchší spôsob daňovej registrácie. 

zdroj: Reuters, TASR

Štátna tlačiareň na kontrolné 
známky
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Odbor inšpekcie nie je, a s najväčšou pravdepodobnosťou 
nikdy nebude, obľúbenou zložkou finančnej správy. Jeho 
cieľom nie je kriminalizácia finančnej správy, ale snaha 
o nastavenie vnútorných procesov tak, aby sme boli mo-
dernou, fungujúcou a hlavne transparentnou organizáciou. 
Vo finančnej správe pracuje takmer 10 000 zamestnancov, 
z ktorých väčšina je slušných, zodpovedných, vzdelaných 
a plniacich si svoje povinnosti. Jednou z hlavných úloh in-
špekcie je poukázať, a v odôvodnených prípadoch aj repre-
sívne zasiahnuť voči zamestnancom, ktorí si neplnia svoje 
povinnosti, resp. sa svojím konaním dopúšťajú páchania 
trestnej činnosti. Domnievam sa, že pokiaľ by bol vo vašom 
okolí kolega, ktorý by si neplnil svoje pracovné, služobné 
povinnosti, alebo by bol v spojení s organizovanými sku-
pinami páchajúcimi hospodársku trestnú činnosť, určite by 
ste neboli radi. Nielenže by vás aj finančnú správu ohrozil 
svojim konaním, ešte by ste za neho museli vykonávať jeho 
prácu. Úlohou inšpekcie je konanie takýchto zamestnan-
cov, výlučne v súlade so zákonom odhaliť a v súčinnosti 
s políciou vyšetrovať.

Protikorupčný program
Nezanedbateľnou úlohou inšpekcie je v rámci protikorupč-
ného programu, ktorý bol prezentovaný všetkým riaditeľom 
colných a daňových úradov, poukazovať na systémové 
chyby a nedostatky vo fungovaní finančnej správy a pred-
chádzať vytváraniu podmienok pre možné protiprávne 
konanie. Významné miesto v činnosti inšpekcie má aj pre-
ventívna činnosť, ktorej zmyslom je predchádzanie vzni-
ku možnosti korupčného prostredia vo finančnej správe. 
Zamestnanci inšpekcie sa aktívne podieľajú na systéme 
vzdelávania v tejto oblasti formou prednášok a seminárov 
v základných, odborných kurzoch a na jednotlivých praco-
viskách. Zmyslom týchto preventívnych edukačných aktivít 
je hovoriť o možných rizikách vzniku korupcie pri výkone 
jednotlivých činností vo finančnej správe a na praktických 
prípadoch demonštrovať dopad takéhoto konania.

Pre Odbor inšpekcie Finančného riaditeľstva SR bol rok 2013 rokom zmien. V istom zmysle by sa dalo povedať, 
že niektoré činnosti začínal nanovo. Odboru sa úspešne podarilo vrátiť zákonné oprávnenie na výkon operatívno 
-pátracej činnosti pre colníkov, čo umožnilo zefektívniť činnosť inšpekcie. Po zlúčení colnej a daňovej správy 
pribudlo inšpekcii omnoho viac povinností, pretože dovtedy inšpekcia fungovala iba v colnej správe.

Ocenili náš etický kódex
Odbor inšpekcie je etablovaný aj v medzinárodných 
štruktúrach a organizáciách, ktoré sa zaoberajú prevenciou 
alebo represiou v danej oblasti. V septembri sme sa zú-
častnili na odbornom seminári vo Viedni na tému Boj proti 
korupcii v podmienkach národných administratív. Seminár 
organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe (OBSE) za účasti zástupcov 15 vybraných krajín 
z Európy, Ázie a Afriky. 
Účastníci sa zamerali na korupciu z pohľadu výkonu slu-
žobnej činnosti v pohraničných oblastiach, ale aj pri vyko-
návaní správy daní, respektíve vykonávaní colných alebo 
daňových kontrol. Seminár obsahoval aj praktické cvičenia. 
Boli zostavené medzinárodné tímy, v rámci ktorých bolo 
potrebné v praxi aplikovať preventívne alebo represívne 
opatrenia v boji proti korupcii. Odbornú stránku a jednotli-
vé prednášky zabezpečovali lektori z Veľkej Británie, ktorí 
v minulosti pracovali pre Scotland Yard a otázke korupcie 
sa venujú už viac ako 25 rokov. Zaujímavým poznatkom je 
skutočnosť, že v rámci prevencie ocenili prednášajúci lek-
tori aj účastníci seminára vytvorenie tzv. etického kódexu 
colníka a akčného plánu boja proti korupcii v našej orga-
nizácii.
Práca vo finančnej správe je náročná, odborná, zamest-
nanci pracujú pod tlakom a musia sa rozhodovať v krátkych 
časových intervaloch, vo veľa prípadoch aj za nízke finanč-
né ohodnotenie. Preto chcem vysloviť úctu všetkým, ktorí si 
aj napriek týmto faktorom plnia svoje povinnosti zodpoved-
ne, čestne a zákonne.

pplk. JUDr. Marian Babic

2/2013
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Zmeny v zákonoch, ktoré sa dotknú 
finančnej správy

Od decembra platí novela zákona o správnych poplat-
koch. Ministerstvo financií SR spravuje centrálnu evidenciu 
poplatkov, prostredníctvom prevádzkovateľa systému - Slo-
venskej pošty. Novelou sa posilnila kontrolná činnosť FR SR 
a daňových úradov. Rozšírila ju na kontrolu správnosti  
a včasnosti platenia poplatkov za úkony a konania v inštitú-
ciách, ktoré sú zapojené do centrálnej evidencie poplatkov. 
Zaviedli sa iné formy platenia - platobnou kartou alebo pro-
stredníctvom kioskov. Ak daňové subjekty splnia zákonné 
podmienky, finančná správa môže poplatky znížiť až o po-
lovicu. Návrh na spoplatnený úkon alebo konanie musia ale 
podať elektronicky, s elektronickým podpisom alebo autori-
zovaným podaním, prípadne prostredníctvom integrované-
ho obslužného miesta. Občan nemusí mať zaručený elektro- 
nický podpis, musí si však s príslušným úradom vybaviť 
bezplatnú autorizáciu podania.
Od januára sa to bude sťahovať na subjekty, ktoré musia 
komunikovať s finančnou správou elektronicky. V prípade, 
že správny orgán nedodrží lehotu na vrátenie poplatku ale-
bo preplatku, bude hradiť úroky z omeškania. 

Namiesto troch je päť eur 
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
takisto začala platiť od 1. decembra. Pozemky a stavby  
vo vlastníctve či v v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu a sa-
mosprávnych krajov sa oslobodili od daní. Úľava na dani 
z pozemkov a stavieb sa týka materských a základných 
škôl. Novela upravila ukladanie sankcií  na dani z nehnuteľ-
ností, za psa, na dani za predajné automaty a za nevýherné 
hracie prístroje. V prípade, že správca dane stanovil tieto 
dane a  daňovník sa odvolal len voči časti výroku tohto roz-
hodnutia, napadnutá časť sa vylúči na samostatné konanie. 
Doteraz neexistovala právna úprava, ktorá by v konaní po-
voľovala pokračovať.
Novela  posunula aj hranicu sumy, do ktorej obec nebu-
de musieť vyrubovať miestne dane podľa priznania alebo 
čiastkového priznania z troch na päť eur.

Pokladničné doklady od tretích osôb
V súvislosti s novelou zákona o ERP, ktorá začne platiť 
od 1. januára 2014, sa menia povinnosti aj zamestnancom 
finančnej správy. Niektoré jej ustanovenia uľahčia prácu 

Novely zákonov, na ktoré čakali aj zamestnanci finančnej správy schválil na jeseň parlament a svojim podpisom 
odobril prezident SR. Legislatíva upravuje časť agendy finančnej správy a po novom definuje povinnosti daňo-
vých subjektov voči správcovi dane. Zmenami prešli zákony o elektronickej registračnej pokladni, dani z pridanej 
hodnoty, miestnych daniach, správnych poplatkoch, o účtovníctve ako aj novela zákona o spotrebných daniach. 
Dotknú sa aj našej práce.

najmä kontrolórom v teréne. Na predajnom mieste bude 
podnikateľ musieť mať umiestnený komunikačný kábel, 
aby bolo možné v prípade kontroly ihneď vyhotoviť a odo-
vzdať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku. 
Došlo aj k zmenám v oblasti správnych deliktov či k zásad-
ným zmenám pri ukladaní a vymáhaní pokút. Kontrolné or-
gány môžu pri preverovaní využívať aj pokladničné doklady 
a paragóny získané od tretích osôb. Finančné riaditeľstvo 
bude prijímať aj informácie od akreditovaných osôb o zru-
šení certifikátu na pokladnicu alebo na samostatne certifi-
kovanú fiskálnu tlačiareň, ak nespĺňa zákonné náležitosti. 
O tejto skutočnosti následne informuje podnikateľa. Ten 
bude mať 30 dní na to, aby pokladňu vymenil. Pôvodnú 
musí do troch dní odhlásiť na daňovom úrade.

Boj proti daňovým podvodníkom
Cieľom novely zákona o DPH je vytvoriť podporu v boji 
proti podvodom a daňovým únikom aj rozšírením povinnos-
ti zloženia zábezpeky na daň u osôb, ktoré sa stanú platiteľ-
mi DPH zo zákona alebo zmenia typ registrácie. Rovnako 
aj u zdaniteľnej osoby, ktorej konateľ alebo spoločník je 
právnická osoba, má nedoplatky na DPH viac ako 1 000 eur 
a ku dňu podania žiadosti o registráciu ich nezaplatil alebo 
mu registrácia pre DPH bola zrušená. 
Novela stanovuje rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň 
na príjemcu plnenia pri vybraných druhoch tovarov, ktorými 
sú poľnohospodárske produkty, kovy, mobilné telefóny 
či integrované obvody. 
Jednou z najdôležitejších noviniek je zavedenie elektronic-
kého kontrolného výkazu. Od nového roka ho budú finanč-
nej správe posielať firmy, ktoré sú platiteľmi DPH. Výkaz 
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budú elektronicky posielať spolu s daňovým priznaním 
na DPH. Obsahovať bude podrobné údaje o dodávkach 
tovarov a služieb a o jednotlivých odpočítaniach dane  
za príslušné zdaňovacie obdobie. Prvýkrát budú mesační 
platitelia DPH výkaz podávať najneskôr 25. februára 2014 
za zdaňovacie obdobie január 2014. Pre opravu údajov  
do termínu na podanie výkazu sa zavádza opravný kontrolný 
výkaz. Na opravy údajov po termíne bude k dispozícii  
dodatočný kontrolný výkaz. Za nedoručenie alebo za ones-
korené doručenie zákon stanovuje sankcie do 10 000 eur, 
po opakovanom porušení zákona sa výška pokuty môže 
vyšplhať až do 100 000 eur.
Z dôvodu odkladu účinnosti opatrenia týkajúceho sa samo- 
zdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľmi  
sa účinnosť týchto  ustanovení odkladá z 1. januára 2014  
na 1. január 2017.

Väčšie kompetencie pre colné úrady
Eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými 
hmotami a zlepšenie podnikateľského prostredia prostred-
níctvom znižovania administratívnej záťaže je aj hlavným 
zámerom novely o spotrebnej dani z minerálneho oleja. 

Daňové subjekty od januára nebudú musieť nahlasovať 
správcovi dane údaje, ktoré si vie správca zistiť z informač-
ných systémov, či voľne z dostupných databáz. V kompe-
tencii colného úradu bude vydávanie povolenia na výrobu 
zmesi pre podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorý je pre-
vádzkovateľom daňového skladu. Zároveň sa zjednoduší 
postup pri rozšírení výroby o výrobu zmesi minerálnych ole-
jov (motorovej nafty a motorového benzínu) s biogénnymi 
látkami. Od marca zavádza legislatíva tri nové typy daňo-
vých subjektov v závislosti od vykonávanej činnosti – distri- 
bútorov, predajcov a spotrebiteľov pohonných látok, aby 
sa obchodovania s pohonnými látkami sprehľadnilo. Pod-
nikajúce subjekty budú mať aj nové povinnosti, za ktorých 
nesplnenie im colný úrad môže udeliť pokutu vo výške  
10 000 eur.  
Novela zákona o účtovníctve upravuje od 1. januára 
budúceho roku ukladanie dokumentov do registra účtov-
ných závierok, definuje subjekty, ktoré budú povinné  
ukladať dokumenty elektronicky ako aj povinnosti finančnej 
správy súvisiace s ukladaním dokumentov. Určila aj zmeny 
týkajúce sa mikro účtovných jednotiek, ktoré sa prvýkrát 
použijú v účtovnom období od januára 2014.          -gd, rk-

Inšpirácia zahraničím je prínosom
Zahraničná pracovná cesta. Kolegovia, ktorí do svojich  pracovných povinností musia zahrnúť takéto cesty 
častejšie,  sa zhodujú v tom, že o výlete nemôže byť ani reči. Denne nabitý program, pri ktorom sa niekedy vôbec 
nepodarí vybočiť z trasy - hotelová izba, rokovacia či prednášková sála a opäť hotelová izba. Zahraničné cesty, 
na ktorých je možnosť porovnávať a inšpirovať sa pozitívnymi skúsenosťami, sú pre celú FS mimoriadnym prí-
nosom.
Dve  takéto služobné cesty absolvovala nedávno aj  
Ing. Renáta Považanová, vedúca oddelenia riadenia kon-
troly na Odbore riadenia rizík a daňovej exekúcie. Skúse-
nosti naberala vo fínskych Helsinkách a v portugalskom Li-
sabone. Lepší dojem zanechali na nej Portugalci. „Prídu mi 
progresívnejší pri riešení problémov a zavádzaní noviniek. 
Mala som pocit, že nepoznajú žiadne prekážky. Ak niečo 
navrhnú pre dobro veci a vyšpecifikujú problém, idú za tým 
a riešia ho. A majú to podchytené tak, aby im ruky nezvä-
zovala ani legislatíva. Dosiahnu tak cieľ, ktorý potrebujú,“ 
všimla si. 
Podľa R. Považanovej by nám mohli byť inšpiráciou v ob-
lasti elektronických registračných pokladníc (ERP) aj 
v elektronickej kontrole. Majú štandardný súbor na kont-
rolu daní SAF, ktorý sú povinní používať všetci daňovníci. 
Vypracovali pravidlá, nadviazali spoluprácu s asociáciou 
softvérových spoločností a povinnosť používať ho dali  
do legislatívy. SAF uľahčí elektronickú kontrolu. Kontrolóri  
majú štandardné výstupy z účtovných softvérov,  nemusia  
spracovávať každý samostatne a dodatočne odstraňovať 
rôzne polia dát, ktoré nepotrebujú kontrolovať.
Prínosom je aj projekt Elektronická faktúra. Eliminuje da-
ňové úniky a podvody na ERP. Údaje z pokladne sa zasie-

lajú na server daňovej správy. „Nám by pri kontrole ERP 
určite pomohol systém zasielania on–line údajov z ERP 
od subjektov priamo na náš server. Nad takýmito riešenia-
mi uvažujeme do budúcnosti, ale vyžaduje si to finančné 
prostriedky na softvérové vybavenie,“ porovnáva novinky 
z Portugalska s podmienkami na Slovensku.

Odlišní Fíni 
Hoci sa aj vo Fínsku posunuli vpred, v porovnaní s Portu-
galcami sa R. Považovanovej zdali konzervatívnejší. „Viem 
to posúdiť, lebo sme v minulosti spolupracovali na twiningo-
vom projekte,“ vysvetlila. Cieľom jej cesty v Helsinkách bolo 
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oboznámenie sa s organizáciou hostiteľskej daňovej sprá-
vy najmä v oblasti daňovej kontroly, s technikami daňovej 
kontroly, systémom školení a spôsobmi boja proti daňovým 
podvodom. „Opatrenia v boji proti daňovým podvodom  
sú podobné s tými u nás. Daňové kontroly, miestne zisťova-
nie, vyhľadávacia činnosť. Aj oni spolupracujú s viacerými 
zložkami, s colníkmi, prokuratúrou, políciou,“ uviedla.
Vo Fínsku majú niekoľko projektov  porovnateľných so slo-
venskými. V súčasnosti je aktívnych 22 projektov v boji proti 
šedej ekonomike, jedným z nich je Akčný plán boja proti 
šedej ekonomike na roky 2012-2015. Ich projekty zahŕňajú 
návrhy na legislatívne zmeny, zdroje pre ekonomické trest-
né vyšetrovanie, školenia, výskum a informačné kampane. 
Rovnaké ako na Slovensku sú aj rizikové segmenty hospo-
dárstva ako stavebníctvo, reštaurácie a doprava. „Vo Fín-
sku odhadujú daňové úniky v biliónoch, naše čísla hovoria 
o odhade 1,5 miliardy eur. Kľúčová pre porovnanie reálne-
ho stavu bude zrejme odpoveď na otázku, kto má lepšie 
podchytené čísla,“ zhodnotila oddelenia riadenia kontroly.

Inšpirácia pre Slovensko
Dôležitý je správny výber subjektov na daňovú kontrolu, 
avšak zvýšený počet kontrolných aktivít nie je postačujúci. 
Potrebné sú štrukturálne opatrenia a legislatíva zameraná 
na boj proti trestným činom, ktoré sú čoraz systematickejšie 
a dejú sa na medzinárodnej úrovni. „Tu sa máme čím inšpi-
rovať. Novinkou je, že kontrolu vykonávajú v reálnom čase. 
Páčilo sa mi, že sa nesnažia otvárať kontroly spätne dva, 
tri či päť rokov, keď už spoločnosti ani neexistujú a faktúry 
a tok peňazí či tovaru už nie je možné zachytiť. Takisto aj 
v Portugalsku otvárajú kontroly v najaktuálnejšom čase,“ 
vyzdvihla ich aktivity R. Považanová.
Takto by to malo fungovať aj na Slovensku. Domnieva sa, 
že momentálne je priaznivá klíma na to, aby sa návrh dal 
presadiť. „Nebolo to tak vždy. Boli aj obdobia, keď sa neda-
lo s ničím pohnúť. Teraz to tak nevnímam,“ poznamenala. 

Výhodou Fínov podľa nej je aj stabilnejšia legislatíva, ktorá 
sa nemení tak často ako u nás. Daňové subjekty si vedia 
nastaviť proces zdaňovania príjmov a poctivejšie si plniť 
povinnosti. „U nás sú legislatívne zmeny časté, niekedy  
sa podmienky menia aj niekoľkokrát za rok. Inak sa plnia 
dobrovoľne povinnosti, keď je nejaký systém nastavený 
a inak, keď sa to každú chvíľu mení. U nás pretrváva ob-
dobie často sa meniacich zákonov aj preto, že sa snažíme 
vychytať problémy a riešiť to legislatívnou zmenou, čo má 
za následok nevyhnutné  zmeny v softvéroch a iných sys-
témoch. Podnikatelia to mnohokrát chápu ako hádzanie 
polienok pod nohy, sťažovanie ich existencie. Ale na druhej 
strane sú legislatívne zmeny nevyhnutné  pre dosiahnutie 
cieľa  a tým je  eliminácia únikov,“ skonštatovala. 

Dáta v oblakoch
R. Považanová si zo zahraničia priniesla tiež zaujímavé po-
znatky v oblasti boja s podvodmi na internete a získavania 
dát od prevádzkovateľov internetových stránok. „Nazývajú 
to dáta v oblakoch. Tu máme oproti zahraničiu obrovské 
rezervy – v legislatíve aj vo výkone kontroly. Nemáme ná-
stroje na vyhľadávanie takýchto subjektov, na monitoring 
webstránok a na zisťovanie majiteľov takýchto stránok. 
Údaje je ťažké získať. Hlavne od tých, ktorí sú registrovaní 
v inej krajine,“ tvrdí.

Fínska legislatíva nerobí rozdiely medzi dátami získanými  
z webu alebo „z oblakov“ a dátami získanými klasickým 
spôsobom z účtovných systémov a od tretích strán. Všetky 
dáta vzťahujúce sa ku kontrole môžu byť získané a použité 
ako dôkaz pred súdom. Fínska daňová správa nemá právo-
moc vstúpiť do systémov daňových subjektov násilím. Túto 
právomoc má len polícia. Ak nezískajú prístup k účtovným 
dátam, využívajú relevantné dáta od tretích strán. 
Na otázku, či aj Slovensko dokážeme inšpirovať zahrani-
čie dodala: „Zaujímavá bola pre nich informácia o Národnej 
bločkovej lotérii. V zahraničí som síce bola v čase, keď  
sa projekt iba rozbiehal a nemali sme relevantné výstupy, 
ale už len to, že sme niečo také zaviedli za enormného  
záujmu občanov, bolo pre nich inšpirujúce.“ 

Mgr. Gabriela Dianová
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Múzeum colníctva je už viac ako rok riadnym členom Medzinárodnej asociácie colných/daňových múzeí  
(International Association of Customs/Taxation Museums – IACM). Stať sa jej členom je veľká výsada, ktorá patrí 
len jednému múzeu z členskej krajiny. Žiadosť o prijatie posiela najvyšší predstaviteľ organizácie spravujúcej clá 
a dane. V dňoch 23. – 26. septembra 2013 sa v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu, konala 21. konferencia IACM, 
na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska.

Vznik asociácie sa datuje na rok 1993, kedy sa v Dánsku 
konalo zakladajúce stretnutie. Jej cieľom je nielen zachovať 
a udržiavať bohaté kultúrne dedičstvo, ku ktorému patrí aj 
colníctvo, ale aj informovať o aktuálnych úlohách colnej 
a daňovej správy v modernej spoločnosti. Hlavnou témou 
tohtoročnej konferencie bol „Internet a sociálne média  
pre colné múzeá“. Účastníci sa zhodli na tom, že múzeá by 
sa nemali báť využívať internet a sociálne siete, pretože ich 
činnosť obohacujú a návštevník si ľahšie nájde cestu, aby 
si pozrel vzácne artefakty na vlastné oči.

Za Múzeum colníctva SR sa na konferencii zúčastnili býva-
lý colník Colného riaditeľstva SR pplk. v. v. Roman Mora-
vec a pplk. Ing. Peter Fabian z Finančného riaditeľstva SR. 
Konferencia sa za účasti kultúrnych, náboženských a spo-
ločenských organizácií hosťujúcej krajiny konala v  sále,  
do ktorej boli dočasne prenesené exponáty z Colného 
múzea Azerbajdžanu s názvom Poklady azerbajdžanskej 
histórie.
Prítomných pozdravil najvyšší predstaviteľ Štátneho col-
ného výboru Azerbajdžanskej republiky Gambay Aliyev 
a prezident IACM Henri Nimax. Ako prvá odznela prezen-
tácia o webových stránkach múzea ako novom kanáli pre 
interakciu s návštevníkmi a médiami. Ďalšie boli zamerané  
na témy ako Elektronický tablet - kniha nového veku alebo 
Katalogizácia systému exponátov. Svoju činnosť prezento-
vali múzeá z Maďarska a Malty. 

Bruselská výstava zaznamenala úspech
Súčasťou programu bola exkurzia do múzea Štátnej vlajky 
a slávnostných ceremoniálov, vojenské, policajné a col-

né uniformy, me-
daily, štandardy, 
vlajky a odznaky 
z rôznych období 
Azerbajdžanskej 
republiky. Delegáti 
konferencie položili 
vence pri pamät-
níku lídra azerbaj- 
džanského národa 
Hejdara Alijeva a pri Aleji cti a Aleji mučeníkov, ktoré sú pa-
mätníkmi padlým Azerbajdžancov.
Na valnom zhromaždení, už len za účasti členov asociácie, 
si delegáti vypočuli správy prezidenta IACM o činnosti, prí-
prave a priebehu výstavy v sídle Svetovej colnej organi-
zácie (WCO) v Bruseli. Sprístupnená bola 1. júna 2013 
a trvala polroka. Počas tohto obdobia sa stretla s pozitív-
nymi ohlasmi. Nimax poďakoval všetkým členským kraji-
nám, ktoré prispeli zaslaním exponátov vrátane Slovenskej  
republiky. 
V súvislosti s hospodárením sa ukázalo, že aj napriek ne-
priaznivým situáciám v rozpočtoch jednotlivých členských 
štátov je asociácia v plusových číslach. Záver konferencie 
sa niesol v priateľskom duchu s prísľubom ďalšej spolu-
práce pri propagovaní histórie colníctva a reprezentovaní 
jednotlivých colných a daňových správ členských štátov. 
Budúca konferencia sa bude konať vo Francúzsku. Pev-
ne veríme, že takéto podujatie zorganizuje v budúcnosti aj 
Slovensko.

pplk. Ing. Peter Fabian
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Vajíčka papagája pašoval  
v spodkoch

Zatkli colníkov, ktorí brali úplatky Zhabaná slonovina v Thajsku

Kontajnery plné pašovaných zbraní
Číňania falšujú aj lístky do Louvre

V EÚ zadržali vlani takmer 
40 miliónov výrobkov

Švajčiarski colníci zatkli špecialistu na vtáky, ktorý pašoval 
v spodkoch vajíčka chráneného papagája. Muž prepašo-
val 150 vajíčok ohrozených papagájov a vzácnych druhov 
bažanta. Švajčiara, obchodníka s vtákmi, chytili na letisku 
v Zürichu s 25 vajíčkami v spodkoch po návrate z Brazílie 
ešte v roku 2010. Pre dôkladné vyšetrenie prípad zverej-
nili až v polovici októbra tohto roku. Muž si vytvoril širokú 
medzinárodnú sieť kontaktov, vďaka ktorým sa mu dote-
raz darilo vzácne druhy predávať záujemcom v Indonézii, 
Thajsku a Mexiku. Hodnota pašovaných vajíčok dosiahla 
54 000 eur.

Thajské úrady zhabali koncom augusta kontraband pašo-
vanej slonoviny s hmotnosťou 105 kilogramov v hodnote  
16 miliónov bahtov (približne 377 000 eur). Zásielka po-
zostávajúca zo sloních klov a slonovinových výrobkov 
smerovala z Angoly do Kambodže. Ilegálny tovar objavila 
polícia pri rutinnej kontrole cestovnej batožiny dvojice viet-
namských občanov na medzinárodnom letisku v hlavnom 
meste Bangkok. Za uplynulé roky, v čase nárastu ázijských 
ekonomík a zvýšeného dopytu po slonovine, dosiahlo 
zabíjanie slonov najvyššiu štatistiku za viac ako dve de-
saťročia. Thajsko je hlavným tranzitným bodom a zároveň 
i cieľom pašovanej slonoviny.

Polícia v Bosne zatkla koncom septembra 10 vysokoposta-
vených colníkov a obvinila ich z neplatenia daní a prania 
peňazí vo výške niekoľko miliónov eur. Colníci brali úplatky 
od istých spoločností za to, že povolili prechod ich kamió-
nov najmä s textilom cez hranice do Bosny bez zaplatenia 
cla. Podľa organizácie Transparency International Bosna 
patrí ku krajinám s najrozšírenejšou korupciou. Bosnianske 
úrady začali v poslednom čase dôslednejšie bojovať proti 
únikom daní a korupcii.

Chorvátski colníci zadržali v septembri kontajnery zo Srb-
ska, ktoré prevážali pašované zbrane. Medzi nedekla-
rovanými zbraňami v severnom prístave Rijeka objavili 
neriadené rakety S-8 ako aj časti odpaľovacích zariadení  
a raketové palivo. Zbrane našli vo viacerých lodných kontaj-
neroch určených pre Abú Zabí v Spojených arabských emi-
rátoch, hoci zásielka vraj mala ísť do Sudánu. Médiá spája-
jú arzenál s jedným z najväčších regionálnych obchodníkov 
so zbraňami Slobodanom Tešičom, ktorého meno figuruje 
na zoznamoch pašerákov porušujúcich zbrojné embargo 
OSN. Tešiča už v minulosti spájali so zásielkami zbraní  
do Libérie, Líbye, Iraku a do iných krajín.

Parížske múzeum Louvre, jedno z najväčších a najslávnej-
ších múzeí na svete, podalo podnet na vyšetrenie objave-
ných falošných vstupeniek do jeho priestorov. Napodobe- 
niny vysokej kvality našli v auguste u čínskych turistov  
a sprievodcov. Belgickí colníci pritom varovali predstavi-
teľov slávneho múzea pred odhalenou čínskou zásielkou  
3 600 falošných lístkov. Cena originálnej vstupenky sa po-
hybuje okolo 12 eur.

Európske colné orgány zadržali vlani takmer 40 miliónov 
výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlast-
níctva. Číslo zadržaných výrobkov je nižšie ako pred ro-
kom, hodnota zadržaného tovaru je však stále vysoká, blíži 
sa k jednej miliarde eur. Veľký podiel predstavovali cigarety, 
až 31 percent. Rozličný tovar, ako napríklad fľaše, svietidlá, 
lepidlá, batérie, pracie prostriedky, boli ďalšou výrazne za-
stúpenou kategóriou. Spolu predstavovali dvanásť percent 
zo zadržaného tovaru. Obalové materiály tvorili 10 percent 
z celého objemu. V roku 2012 sa 70 percent colných zása-
hov týkalo poštových a kuriérnych zásielok, pričom 23 per-
cent zadržaného tovaru v poštovom styku boli lieky. Tovar 
pochádzal najmä z Číny.

zaujímavosti zo zahraničia / finančné aktuality



Fotoreportáž z košického maratónu
finančné aktuality

26

2/2013

Najstarší maratón na starom kontinete má osobitú  
atmosféru. Niečo z nej vám chce sprostredkovať aj táto 
fotoreportáž.

Športoví nadšenci 
z našich radov sa za- 
čali schádzať do Ko-
šíc už deň pred ma-
ratónom. Najmä tým, 
čo k nám merali ces-
tu spoza hraníc, sme 
chceli ukázať našu 
východoslovenskú 
metropolu. Nemohli 
sme vynechať tra-

dičné fotografovanie pred sochou maratónca, Pasta Party 
organizovanú maratónskym klubom či prehliadku historic-
kého centra mesta.
Nastal deň s veľkým D – nedeľa 6. októbra 2013.  
Pred štartom sme sa zhromaždili na spoločné fotografova-
nie v žltých tričkách neziskovej organizácie Liga proti rako-
vine. Reprezentovali sme totiž nielen finančnú správu, ale 
svojim športovým výkonom sme podporili aj boj proti záker-
nej chorobe, ktorá si každý rok vyžiada len na Slovensku 

približne 11 000 životov.
A je odštartované! Ako prví vybiehajú na trať korčuliari,  
handbikeri a vozíčkari. Pár minút po nich odštartovali aj bež-
ci. Niektorí si trúfli na maratón, iní na polovičnú trať alebo 
štafetu. Celkový počet registrovaných na druhom najstar-
šom mestskom maratóne vo svete bol tento rok v rôznych 
kategóriách okolo 9 500 účastníkov. Medzi nimi aj spomí-

naných 105 bež-
cov/korčul iarov 
finančnej správy 
vrátane 21 zá-
stupcov partner-
ských colníckych 
organizácií zo za-
hraničia (Holand-

Tak to tu ešte nebolo!  Takýto počet bežcov z našich radov sme na košickom Medzinárodnom maratóne mieru 
počas desiatich rokov ešte nemali. Jeho jubilejný 90. ročník si v drese Medzinárodných majstrovstiev finančnej 
správy v maratónskom behu prišlo vychutnať 105 aktérov, z toho 21 kolegov zo zahraničia, potvrdiac tak stabilné 
miesto košického podujatia medzi významnými európskymi športovými stavovskými podujatiami.

ska, Maďarska, Poľska, Česka, Švédska, Belgicka a Lotyš-
ska). Podujatie sa konalo pod záštitou Európskej colníckej 
športovej asociácie (ECSA).

Tu (pred budovou 
Colného úradu Ko-
šice) ešte niektorí 
naši bežci nestrácali 
úsmev na tvári, veď 
mali za sebou len 
približne 7 kilometrov 
trate. Konkurencia 

bola silná, ale brali sme to športovo. Nie je predsa najdôle-
žitejšie zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Vychutnávali sme si at-
mosféru jubilejného ročníka v krásnom októbrovom počasí, 
ulice boli zaplnené  
divákmi, konalo 
sa viacero sprie-
vodných akcií. Bol 
to nezabudnuteľ-
ný zážitok, i keď  
si vyžiadal kvapky 
potu.
Po 20. kilometroch 
sú v cieli ako prví 
korčuliari. Na krk dostávajú medailu, do ruky vodu, v cieli 
ich čaká bageta a potľapkanie po pleci.
Niektorí sa sťažujú na trať, iní na súperov, nikto však nie 
je zranený, ani ho nemusí odvážať záchranka. Najlepší 
spomedzi našich mužov - Pavol Petro (CÚ Michalovce) - 
prešiel trať za 40:24 min, čo mu stačilo v celkovom poradí 
na 12. miesto i vylepšenie doterajšieho rekordu korčulia-
rov. Medzi našimi ženami skončila prvá kolegyňa z Českej  
republiky Bohunka Kotenová s časom 48:59 min, ktorým  
sa taktiež zapísala medzi našich rekordmanov. V koneč-
nom bodovaní jej patrí krásne 5. miesto!

Dekorovanie troch najlep-
ších maratóncov 6. medz- 
inárodných majstrovstiev 
finančnej správy v ma-
ratónskom behu na ko-
šickej hlavnej triede, ktoré  
sa uskutočnilo za účasti 
prezidenta FS Františka 
Imreczeho. Trať dlhú viac 
ako 42 kilometrov naj-
rýchlejšie zvládol Kenneth  
Boman zo Švédska s ča- 
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som 2:43:57 hod. 
V celkovom poradí 
skončil na vynika-
júcom 24. mieste, 
za čo si vyslúžil  
od ostatných účast-
níkov uznanie a za-

slúženú pochvalu. Druhý v poradí našich stavovských pre-
tekov skončil Petr Vymazal z Českej republiky (2:57:28 hod), 
ktorý stále drží náš rekord s maratónskym časom 2:37:18 hod 
z roku 2006. Aspoň tretia priečka zostala na Slovensku.  
Pre tento rok patrí Jozefovi Kováčovi (SCÚ Púchov) za vý-
kon 3:01:31 hod. Skvelé, chlapci!
Po pretekoch sme 
sa presunuli do rek- 
reačného zariade-
nia v Zlatej Idke, 
len pár kilometrov 
od Košíc. Poniek-
torí bežci naskákali 
do bazéna, užívali 
si saunu, vírivku, ale všetci hlavne relaxovali.
Hotelový bar však ponúkal aj iné formy oddychu. V pohodl-
ných kreslách sa debatovalo, smialo, zoznamovalo. Mnohí 
sa nevideli aj celý rok, opäť mali príležitosť obnoviť dobré 
vzťahy s kolegami z celého Slovenska aj spoza hraníc.

O r g a n i z á t o r i 
si však ešte 
vydýchnuť ne-
mohli. Pripra-
vovali večerný 
banket, diplo-
my, darčeky 
pre víťazov, 
spomienkové 
predmety pre 

zahraničných hostí aj vedenie finančnej správy. V salóniku 
hotela sa kopili krabice plné suvenírov, triedilo sa, vyberalo 
a po chodbách už bolo cítiť, že sa v kuchyni chystá chutná 
večera.
Pred začiatkom slávnostného banketu prišla pozdraviť 
účastníkov našich majstrovstiev šéfka košickej pobočky 
Ligy proti rakovine Ing. Ľubica Slatina. Porozprávala o čin-
nosti a projektoch 
ich neziskovej or-
ganizácie, premietla 
nám prezentáciu  
a poďakovala  
sa za vyhlásenie  
zbierky.
Prezident František 
Imrecze poďakoval 
všetkým za ich účasť 

i vyslovil úprimnú pochvalu za výkony na prahu osobného 
vyčerpania. Rozdal diplomy najlepším podľa jednotlivých 
disciplín i kategórií. Maratón absolvovali aj ženy a najrých-
lejšou spomedzi nich bola Holanďanka Anke van Mil. Aby 
sme nezabudli na polmaratóncov – prvý dobehol do cieľa 
Mareks Mikisko (Lotyšsko) vynikajúcim časom 01:18:44 min 
a 18. miestom v celkovej štartovej listine. Spomedzi žien 
bola opäť raz najrýchlejšia Alexandra Semanová (PCÚ Ko-
šice) časom vylepšujúcim svoj vlastný „ECSA“ rekord  
na úroveň 01:38:11 hod. Naši zamestnanci sa zapojili aj  
do štafetového behu maratónskej trasy (cca 4 x 10 km). 
Prvenstvo si vybojovala štafeta košického colného úradu 

v zložení Martin 
Budkaj, Zuzana 
A n d r á s o v á , 
Vladislav Čullák  
a Ľubomír Petruš. 
Prezident ocenil 
organizáciu akcie 
a prisľúbil svoju 

osobnú účasť, ako aj ostatných členov vedenia, v štartov-
nom poli budúceho ročníka. A mohlo sa začať hodovať!
Pečené prasiatko, pirohy, klobásky, šaláty, víno, pivo a iné 
dobroty. K tomu vyhrávala cigánska hudba. Zvláštne,  
že niektorí prítomní ešte pár hodín pred banketom vyka-
zovali značné známky únavy, no pri tónoch živej muziky 
ožili, akoby ani nemali za sebou kilometre behu. Zábava 
gradovala, atmosféra sa páčila aj zahraničným hosťom. 
Telo znavené športom  
sa však dalo oklamať len 
na pár hodín. Potom už 
protestovalo proti akej-
koľvek aktivite. Väčšina  
sa rozlúčila a pobrala  
do izieb, len zopár vytrval-
cov ťahalo štafetu ďalej. 
Veríme, že o rok sa na ko-
šickom maratóne znovu zí-
deme. Tých, čo doteraz vá-
hali, možno presvedčí táto 
fotoreportáž. Športu zdar!

-ad-



V kontajneroch našli súčiastky 
zbraní
Colníci z Nových Zámkov vykonali v auguste niekoľko kon-
trol kontajnerov, v ktorých bol tovar dovezený z Číny. Zistili, 
že okrem deklarovaného tovaru sa v kontajneri nachádza 
aj 54 kusov priemyselného tovaru, ktorý bol na územie EÚ 
dovezený nezákonným spôsobom. Majiteľ ho nepredložil k 
colnej kontrole. Zaistené boli okrem iného púzdra na zbra-
ne, zameriavacie zariadenie, platforma na držanie zbraní a 
iný priemyselný tovar. Pri kontrole colníci zaistili aj 273 ku-
sov značkového oblečenia, pri ktorom bolo podozrenie, že 
išlo o „fejky“. Za tento colný delikt hrozí právnickej osobe, 
ktorá sa ho dopustila, prepadnutie tovaru a pokuta až do 
výšky 99 581,75 eur.

Fejky mali skončiť na našom trhu
Trnavskí colníci na pobočke v Dunajskej Strede zaistili 
v polovici augusta viac ako 50 000 kusov tovaru. Boli to 
napodobeniny ochranných známok ALL 4U, MY LITTLE 
PONY, O‘NEILL, APPLE, SAMSUNG a iné. Množstvo za-
istených „fejkov“: 16 920 opaskov, 3 168 toaletných vôd, 
9 360 peňaženiek, 7 200 trakov, 1 387 nabíjačiek, 8 107 
hračiek, 6 756 detských nálepiek. 
Tovar doviezli v kontajneroch z Číny. Podľa predložených 
dokladov mal skončiť na slovenskom a maďarskom trhu. 
Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom zaistené-
ho tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, je viac ako 
700 000 eur. Colníci zároveň zabránili potenciálnemu ne-
bezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebi-
teľa trhu. Colníci v spolupráci s políciou odhalili v septembri na vý-

chodnej hranici viacero prípadov nelegálneho pašovania 
cigariet. Medzi najväčšie patria pokusy prepašovať 240 000 
a 160 000 kusov cigariet. Únik na daniach a clách je viac 
ako 55 000 eur. 
Dňa 9. septembra vo večerných hodinách colníci spoločne 
s hraničnou políciou kontrolovali pohraničné pásmo blízko 
rieky Tisa. Dve osoby, ktoré zaregistrovali hliadku, sa dali na 
útek do lesa. Výzvu na zastavenie neuposlúchli a útekom 
sa ďalej snažili o úkryt v lesnom poraste. Dvaja muži (46 a 
23 rokov) z obce Trakany nakoniec, napriek pokusu o útek, 
skončili na výsluchu. 
Hliadka na mieste skontrolovala približne pol kilometrový 
úsek od štátnej hranice. Našli 16 balíkov s čiernymi igelito-
vými fóliami, v ktorých bolo celkom 160 000 kusov cigariet 
v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane balených 
v spotrebiteľských baleniach po 20 ks označených ukrajin-
skými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a dani-
ach je takmer 23 000 eur.

Pokus o útek im nevyšiel
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V septembri sa darilo aj colníkom z Nových Zámkov, ktorí 
zaistili tovar v predpokladanej hodnote takmer 3,5 milióna 
eur. Urobili kontrolu kontajnera, ktorý bol plný tovaru z Číny. 
Zistili, že viaceré druhy vykazujú znaky „fejkového“ tovaru. 
Po ukončení kontroly zaistili celkom 3 616 kusov kabeliek, 
peňaženiek a visačiek, pri ktorých je podozrenie z porušo-
vania práv duševného vlastníctva rôznych známych zna-
čiek ako sú napr. VERSACE, DIOR, CHANEL, MICHAEL 
KORS, TORY BURCH, MCM, LONGCHAMP a HERMES.

Kabelky sa do obchodov nedostali



Na hraniciach s Ukrajinou sa colníkom podarilo odhaliť a 
zadržať viac ako 1,7 milióna kusov nelegálnych cigariet. 
Spolu s týmto kontrabandom zadržali aj skupinu 19 Ukra-
jincov, ktorí cigarety cez hranice pašovali. V sobotu 10. au-
gusta spozorovali policajti z oddelenia hraničnej kontroly v 
Sobranciach pri obci Podhoroď skupinu mužov, ktorí niesli 
podozrivé balíky. Muži po výzve balíky odhodili a dali sa na 
útek, 19 z nich sa policajtom podarilo zadržať.
Colníci v lese zaistili 41 balíkov, v ktorých bolo 1 704 960 
nelegálnych cigariet čínskych značiek, bez platnej sloven-
skej kontrolnej známky. Únik na spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov v tomto prípade predstavoval približne 231 
765,44 eura. Zadržaní muži čelia obvineniu z trestného 
činu porušovania predpisov o štátnych technických opat-
reniach na označenie tovaru. V prípade dokázania viny im 
hrozí väzenie až na osem rokov.

Naháňačka s pašerákmi

„Puma“ zasahovala

Úspech daňovej kobry
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Daňová kobra odhalila tri prípady neoprávneného nadmer-
ného odpočtu DPH a zachránila tým približne päť miliónov 
eur zo štátneho rozpočtu. Policajti z neodvedenia dane 
a poistného obvinili 42-ročného Viktora G. z východného 
Slovenska, ktorý zvolil jednoduchý spôsob daňového pod-
vodu. Deklaroval dodávky bližšie nešpecifikovaného hutné-
ho materiálu, ktoré boli fiktívne a potom si uplatnil nadmer-
ný odpočet DPH vo výške 2,46 milióna eur. Skutok sa stal 
medzi októbrom 2012 a marcom 2013.
Druhý prípad dostal pracovný názov Iluzionista. Daňo-
vá kobra zachránila zo štátnych peňazí 1,8 milióna eur. 
Z daňovej trestnej činnosti obvinili 56-ročného Ivana K. zo 
Slovenskej Ľupče a znovu išlo o neoprávnený nadmerný 
odpočet DPH. V poslednom prípade obvinili piatich ľudí - 
Roderika A. (37), Mária R. (42), Pavla M. (54), Petra Š. (52) 
a JUDr. Miloslava K. (67). Všetci mali byť zapletení do neo-
právneného odpočtu DPH v sume spolu 800 000 eur.

Colníci z kriminálneho úradu finančnej správy zaistili cca 
8,5 mil. cigariet a dvoch pašerákov. Únik na spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov je vo výške viac ako 770 000 eur. 
Pod krycím názvom „Puma“ sa v októbri uskutočnil zásah 
colníkov proti pašerákom cigariet v Michalovciach. Jeho vý-
sledkom je zadržanie dvoch občanov Ukrajiny Mikolaja A. 
a Adriána F.. Oboch colníci prichytili pri nakladaní cigariet 
do dodávky. Prípad je pokračovaním akcie, ktorá sa usku-
točnila týždeň predtým v obci Sliepkovce v michalovskom 
okrese. Pri nej colníci vykonali domovú prehliadku a zadr-
žali priamo pri čine štyroch páchateľov. Jedno auto už bolo 
plne naložené a pripravené na odchod. V ňom colníci našli 
399 960 ks cigariet. V rodinnom dome zaistili 1 020 ks ciga-
riet. Súčasne s vyššie uvedenou domovou prehliadkou sa 
uskutočnil aj zásah v obci Lastomír, kde zaistili ďalších 200 
000 kusov cigariet. Všetkých 600 980 kusov cigariet bolo 
bez označenia slovenskou kontrolnou známkou.
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Nákladiak s vodičom z Ukrajiny vstupoval na územie Slo-
venska 6. augusta 2013, presne o 18.15 h. Po kontrole 
vozidla skenovacím zariadením urobili colníci aj kontrolu  
so služobným psom. Službu na hraničnom priechode Vyš-
né Nemecké mal v tom čase psovod Pavol Sinčák s fenkou 
Soffi. 
Prepravca nedeklaroval dovoz žiadnych cigariet, pričom 
prepravovaný tovar boli dva stroje - rezačky na železo, 
trochu nezvyčajný tovar pre nelegálnu prepravu cigariet. 
´Práca je však práca,´ pomyslel si psovod a začal robiť 
rutinnú kontrolu. Pri druhom stroji na jednej z prírub  
a domčeku od hydrauliky stroja začala Soffi intenzívne zna-
čiť a dávať psovodovi najavo, že cíti niečo iné ako pach 
železa a oleja.
Výsledkom bolo zadržanie vyše 1,5 milióna kusov cigariet 
s ukrajinskými kontrolnými známkami. Pre psovoda to bol 
jeden z  veľkých záchytov. Oveľa viac bolo pochopiteľne 
menších, úkryty pašerákov však boli mnohokrát sofistiko-
vanejšie, ako by si niekto vedel predstaviť.

Postrach hraničných priechodov
Nprap. Pavol Sinčák nastúpil k colnej správe už v roku 
1991. Ku „psovodine“ sa dostal na Colnom úrade Košice 
v roku 2002, kedy mu bol pridelený prvý pes, papierový ne-
mecký ovčiak Art. Bol to hliadkový pes, na ktorom sa učil 
spoznávať tajomstvá služobnej kynológie, i keď nie priamo 
špeciálnych pachových prác. Pre jeho ďalší profesionálny 
rast to však boli cenné skúsenosti. Nie nadarmo sa tvrdí, 
že každý „špeciálkár“ by mal prejsť najprv klasickou kyno-
lógiou, či už športovou alebo služobnou a až potom sa ve-
novať pachovým prácam. Tie sa právom považujú za „vyšší 
level“, kde už psovod musí viac rozmýšľať, lebo veľa vecí 
sa nedá robiť mechanicky. Človek musí mať oveľa väčší cit 
pre detaily, a súhra psa so psovodom je podmienkou. Tá 
sa nedá predstierať. Na inej báze totiž „pachovky“ fungovať 
nemôžu.
Pavol Sinčák alebo aj „Pali“, ako ho kolegovia a známi vo-
lajú, prešiel viacero služobných úradov na východnom Slo-
vensku. Slúžil na CÚ Košice, Colnom kriminálnom úrade, 
CÚ Čierna nad Tisou a CÚ Michalovce, kde pôsobí dodnes. 
Vo svojich 46 rokoch patrí medzi našich najskúsenejších 
psovodov. Jeho v poradí druhým služobným psom bol biely 
labrador Dany, výnimočný pes – špecialkár, učený na vy-
hľadávanie tabakových výrobkov. Bol to práve on, ktorý 
dokázal spoľahlivo nájsť a označiť špeciálne úkryty paše-
rákov v dopravných prostriedkoch. Pašovanie cigariet je už 
dlhodobo výnosný biznis, vedeli to pašeráci, a vedel to aj 
Dany. A tak viac ako päť rokov kazil radosť cigaretovým 
podvodníkom. Už za svojho života sa stal legendou a po-

Neuveriteľný počet záchytov tabaku a tabakových výrobkov dosiahol počas svojej kariéry psovod Colného úradu 
Michalovce nprap. Pavol Sinčák. Od roku 2005 ich bolo viac ako 600.

finančné aktuality / vyhradené pre kynológov

Rekordér z východnej hranice

strachom na hraničných priechodoch s Ukrajinou, najmä  
vo Vyšnom Nemeckom.

Robotu si berie domov
Pali má v súčasnosti pri sebe v službe až dvoch štvorno-
hých pomocníkov. Jedným z nich je Soffi, spoľahlivá sučka 
belgického ovčiaka. Na hranici slúži tretí rok a za ten čas 
nazbierala už mnoho cigaretových skalpov. Jeho druhým 
psíkom je Daky, ešte mladý kríženec nemeckého a belgic-
kého ovčiaka (Cross). Daky je vycvičený na vyhľadávanie 
chránenych druhov živočíchov a výrobkov z nich (CITES). 
Pri výkupe nebol o neho veľký záujem, Pali si ho však 
zobral. Tvrdil, že je v ňom veľký potenciál. Daky ho neskla-
mal a za dôveru sa svojmu psovodovi pri každej príležitosti 
odvďačí.
Služobná kynológia je jednou z mnohých špecifických čin-
ností, ktoré finančná správa vykonáva. Od iných sa možno 
trochu líši aj tým, že psovod si berie robotu denno denne 
domov. Pritom nie je žiadny workoholik. Pes sa však nedá 
vypnúť ako stroj, zaparkovať, odložiť do šuflíka a ráno ne-
pokrčený vyskočí a začne makať. Okrem služobných psov 
je však veľa psovodov, ktorí sa psíčkarine venujú aj v civil-
nom živote. Medzi nich patrí aj Pali s rodinou nemeckých 
boxerov. Od roku 1998 má uznanú chovnú stanicu, svojej 
životnej záľube sa však venuje oveľa dlhšie.
Čo na srdci, to na jazyku, aj tak by sa dal na záver jednou 
vetou charakterizovať psovod z východnej hranice. Svojimi 
výsledkami, skúsenosťami a radami, ktoré rozdáva mlad-
ším kolegom vo výkone, ale aj počas kynologických kurzov, 
patrí rozhodne medzi významné opory služobnej kynológie 
v našej organizácii.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Služobná kynológia je nielen o využívaní psov vo výkone, ale z času na čas aj o súťažení. Na prvý pohľad sa môže 
zdať, že psovod, ktorý dennodenne pracuje so spoľahlivým psom, v službe ho pravidelne používa a dosahuje 
vynikajúce výsledky, musí byť šampiónom aj na poli súťažnom. Neplatí to však automaticky.
Súťaž, teda meranie síl podľa pevne stanovených pravidiel 
pred očami rozhodcov, kvalitných súperov a nestrannej 
verejnosti, môže byť akási nadstavba každodennej rutiny. 
Zápolenie psovodov a služobných psov je odlišné od fut-
balového alebo volejbalového turnaja v tom, že sa súťaží 
priamo v služobných činnostiach. Aj preto ho považujem  
za pozitívne obohatenie našej práce, ktoré náš prístup 
k samotným pracovným povinnostiam zákonite robí profe-
sionálnejším. Kto sa už niekedy pripravoval na konfrontá-
ciu svojich vedomostí a skúseností s najlepšími odborníkmi 
z iných organizácii, vie o čom hovorím.
Na medzinárodnej súťaži psovodov a služobných psov  
vo vyhľadávaní omamných látok a tabakových výrobkov 
sa v polovici októbra v Heřmaniciach v Českej republike 
zúčastnili kpt. Ľubomír Petruš a npor. Peter Prokop. Kyno-
lógov finančnej správy viedol npor. Jozef Okuliar, skúse-
ný psovod a inštruktor výcviku, ktorý momentálne zastáva 
funkciu hlavného kynológa. Tohto tradičného podujatia, 
a v európskom priestore aj jedinečného merania síl, sa zú-
častnilo celkovo 28 psovodov v uniformách colných správ 
Nemecka, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Českej republi-
ky. Nielen colníci, ale aj príslušníci polície, cudzineckej po-
lície, vojenskej polície a väzenskej služby Českej republiky 
poslali na súťaž to najlepšie čo mali. V pozícii pozorova-
teľov boli na šampionáte Rusi, Gréci a Ekvádorčania.

Napätie do poslednej chvíle
Súťaž sa konala na viacerých miestach Libereckého kraja 
v severných Čechách v trojcípe poľských a nemec-
kých hraníc. Po celý čas ju sprevádzalo premen-
livé októbrove počasie a týmito slovami by sa dali 
charakterizovať aj výkony väčšiny zúčastnených, 
favoritov nevynímajúc. Do poslednej disciplíny ne-
bolo nič rozhodnuté. V kategórii drogových psov 
ňou bola prehliadka dvoch osobných automobilov. 
Založená vzorka 20 ks extázi, čas 10 minút. Kon- 
trola bola sťažená aj tzv. klamnými vzorkami, ktoré 
pozostávali z potravy a chemických čistiacich pros- 
triedkov. Len štyrom psovodom z celého štartovné-
ho poľa sa podarilo nájsť správne úkryty v stanove-
nom časovom limite. Na našu veľkú radosť medzi 
nimi nechýbal služobný pes Dano so svojim pánom, 
Ľubomírom Petrušom z košického colného úradu.
V celkovom súčte naša dvojica dosiahla 361 bodov, 
čo ju postavilo na „bedňu“ - na vynikajúce tretie 

miesto. Rovnaký počet bodov mal aj pretekár z väzenskej 
služby, Ľubo s Danom však mali lepšie pachové práce a to 
rozhodlo. Nie najmladší psovod so svojim nie práve naj-
mladším psom (Dano mal toho roku už 9 rokov) dosiahli na 
medzinárodnej súťaži úspech a pre Dana to bola tá najkra-
jšia rozlúčka so súťažením na vrcholvej úrovni.

Nováčikovská smola
Peknú prácu ukázala aj druhá dvojica zo Slovenska, npor. 
Peter Prokop z Colného úradu Bratislava a jeho mladá 
fenka Tana. V minulom roku ešte len absolvovali základ-
ný kynologický kurz a na jeseň už zvíťazili na domácich 
majstrovstvách. Ani za ôsme miesto v kategórii tabak sa 
pri medzinárodnom meraní síl v silnej konkurencii určite 
hanbiť nemusia. V disciplíne poslušnosť služobných psov 
Tana dosiahla dokonca 84 bodov, čo bola tretia najlepšia 
poslušnosť v tejto kategórii. Pri pachových prácach však 
zaplatili nováčikovskú daň. Na podobnom type súťaží roz-
hodujú väčšinou maličkosti, ktoré môže človek získať len 
skúsenosťami a k tomu treba aj povestné športové šťastie.
Každý športovec pred súťažou, ale aj počas súťažného zá-
polenia bojuje nielen so súpermi, ale predovšetkým sám 
so sebou. A to je na súťažení to, čo ho robí jedinečným. 
Možno aj preto každý správny pretekár chce súťažiť znovu 
a  dosiahnúť lepší výsledok. Vzorná reprezentácia našich 
psovodov a ich celkové umiestnenie je pre nás nielen uspo-
kojením, ale aj výzvou do budúcnosti.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Vzdelávací systém colnej správy ako špecifický druh re-
zortného vzdelávania bol založený počas federatívneho 
usporiadania Československej republiky v roku 1968. Úze-
mie Československej socialistickej republiky bolo zadefino-
vané ako jednotné colné územie a colníctvo, colná politika 
a  tarify patrili do pôsobnosti federácie. 
Cieľom tohto novovytvoreného vzdelávacieho systému 
bolo poskytnúť colníkom teoretické znalosti a posilniť ich 
rozhodovacie schopnosti. Výkon colnej služby na štátnych 
hraniciach a vo vnútrozemí vyžadoval vedomosti z medzi-
národných dohôd, colného práva, trestného a priestupko-
vého konania, colných sadzieb a správy cla. 
V tomto období sa na území Slovenska nenachádzalo 
ani jedno vzdelávacie stredisko či colná škola. Všetky boli 
sústredené na území Českej republiky. Strediská v Patin-
ciach a vo Vyšehradnom boli svojpomocne vybudované 
colníkmi za účelom rehabilitácie a rekreácie. 
Napriek tomu sa v lektorskom zbore aj v tomto období pre-
sadili mimoriadne silné slovenské lektorské osobnosti ako 
napr. Otília Rodová, Ing. Štefan Fašung, JUDr. Ladislav 
Nosáľ, JUDr. Štefan Olekšák, Karol Hariš a iní, ktorí neskôr, 
po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 
1993, významnou mierou prispeli k formovaniu vzdeláva-
cieho systému v slovenskej colnej správe

Priekopníci vzdelávania
Po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 
1993 nastala v colných správach oboch novovzniknutých 
republík špecifická situácia. 
Vznik československej hranice si vyžiadal vybudovanie no-
vých hraničných priechodov a colných pobočiek, ako aj roz-
šírenie siete vnútrozemských pobočiek. Nárast pracovných 
síl, častokrát nekvalifikovaných, viedol k vytvoreniu vzdelá-
vacej základne. 
V roku 1993 z viac ako 4 000 colníkov úspešne absolvovalo 
základné colnícke vzdelanie 251. Absolventmi odborného 
colného kurzu bolo 511 colníkov a 204 z nich ukončilo vyš-

Tak ako sú dejiny obchodu nerozlučne späté s dejinami colníctva, ako sa k obchodu úzko viaže pojem clo – tak 
je finančná správa historicky previazaná s colnou správou a jej činnosťami. 
Činnosti – to je vlastne spoločenská prax. Potreby spoločenskej praxe kopíruje a zabezpečuje v tom najširšom 
zmysle vzdelávanie. Systém vzdelávania, rozpracovaný na všetkých úrovniach a stupňoch, zohľadňujúci súčas-
nosť a predvídajúci budúcnosť.

šie colnícke vzdelanie.
Z tohto dôvodu v Ústrednej  
colnej správe Slovenskej repub-
liky vzniklo oddelenie pre vzde- 
lávanie, ktoré bolo súčasťou za-
mestnaneckého odboru. Praco-
vali na ňom traja zamestnanci 
a ich úlohou bolo metodicky a or-
ganizačne zabezpečiť vzdelávací 

proces v colnej správe. 
Vo februári 1993 sa na spoločnom pracovnom zasadnutí 
v Patinciach sformoval 42-členný slovenský lektorský zbor, 
ktorý schválil prvú obsahovú štruktúru vzdelávania colní-
kov. Oddelenie vzdelávania sa premenovalo na inštitút 
vzdelávania. Dovtedy rehabilitačné a rekreačné strediská 
sa stali školiacimi strediskami a rehabilitačný či rekreač-
ný charakter si uchovali len v prázdninových mesiacoch. 
Prvým dokumentom vydaným pre potreby vzdelávania slo-
venských colníkov bol služobný predpis SP/19/90 „O vzde- 
lávaní príslušníkov a ostatných civilných zamestnancov col- 
nej správy“.
Po uplynutí piatich rokov pôsobilo v lektorskom zbore 
Inštitútu vzdelávania 145 lektorov, ktorí za spomínané ob-
dobie vyškolili v základných colných kurzoch 2 677 colníkov 
a 1 279 colníkov v odborných colných kurzoch.
V tomto období boli vybudované základy štvorstupňového 
vzdelávacieho systému, lektorský zbor sa rozdelil na dve 
katedry – právnu a tovaroznaleckú. Vo vzdelávacom sys-
téme našlo svoje pevné miesto 21 vyučovacích predme-
tov, vytvorilo sa množstvo informačných, študijných a me-
todických materiálov a plnili sa úlohy programov PHARE 
a MATHEUS.

Vznik colného inštitútu
Po roku 1998 sa agenda inštitútu vzdelávania ešte viac 
rozšírila. Neustále spoločenské zmeny, novely právnych 
predpisov, množstvo interných predpisov, zavedenie špe-
cializovaných vyučovacích predmetov, záujem colníkov 
o vzdelávanie v externých formách štúdia na vysokých ško-
lách a s tým spojená agenda, zavedenie jazykovej prípravy 
a vykonávanie edičnej činnosti kládli na zamestnancov  
tohto organizačného útvaru vysoké nároky. 
Zamestnanci inštitútu vzdelávania metodicky a organi- 
začne zabezpečovali colné kurzy v školiacich a rehabilitač-
ných strediskách v Donovaloch, Vyšehradnom,  Patinciach, 
vo vzdelávacom stredisku ministerstva financií v Tatranskej 
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Lomnici, ale aj v regionálnych kurzoch v Bratislave, Popra-
de či Čiernej nad Tisou. 
Potreba neustáleho aktualizovania vedomostí a zjedno-
covanie postupov pri výkone štátnej služby si vyžiadali  
zavedenie plánu priebežného vzdelávania na jednotlivých 
colných úradoch. O plnenie úloh v zmysle tohto plánu  
sa významnou mierou pričinili inštruktori vzdelávania, ktorí 
pôsobili na jednotlivých colných úradoch. Na zmeny inštitút 
vzdelávania reagoval vydaním nového predpisu SP/4/94/8 
„O jednotnom systéme vzdelávania v CS“, ktorý upravoval 
pokyny a usmernenia týkajúce sa systému vzdelávania 
v colnej správe.
Príchod nového tisícročia nielen pre oblasť vzdelávania, 
ale aj pre celú colnú správu, odštartoval obdobie nových 
a významných zmien. V roku 2002 prešla správa spotreb-
nej dane z minerálneho oleja pod colnú správu, čím bolo 
potrebné upraviť aj organizačnú štruktúru. Táto zmena  
sa dotkla aj premenovania inštitútu vzdelávania na colný 
inštitút.

Budovanie internej akadémie
Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie prešla pod colnú 
správu aj správa ostatných spotrebných daní - z liehu, vína, 
piva a tabakových výrobkov. Zo strany colného inštitútu 
bolo potrebné pohotovo reagovať, a to zavedením nových  
výučbových predmetov, rozšírením základne lektorov  
pre túto oblasť, doplnením výučbových predmetov o prak-
tické ukážky výroby a spracovania tovarov podliehajúcich 
spotrebným daniam formou exkurzií, ale aj prípravou colní-
kov na možné porušovania zákonov zo strany verejnosti. 
Všetko bolo nové, nepoznané a bola to výzva nielen  
pre colný inštitút a pre lektorov, ale aj pre colníkov samot-
ných.
 

Rozvoj informačných technológií sa preniesol aj do vzde-
lávania v colnej správe. E-learning pravdepodobne nikdy 
úplne nenahradí klasické formy vzdelávania. Je to však 
moderná, progresívna forma, vhodná na realizáciu inovač-
ných kurzov, ako aj priebežného vzdelávania. 
Zlúčením colnej a daňovej správy v roku 2012 došlo  
k výrazným zmenám v organizačných štruktúrach, čo malo 
dopad aj na systém vzdelávania. Zámerom vedenia finanč-
nej správy je vytvoriť jednotný systém vzdelávania zamest-
nancov finančnej správy na princípe vybudovania „internej 
akadémie“, ktorý bude prepojený na kariérny rast zamest-
nancov, bude podporovať výmenu skúseností a informácií 
a tiež zvyšovať profesijné, manažérske a jazykové vedo-
mosti a zručnosti zamestnancov.
Colný inštitút je v súčasnosti jedným zo štyroch oddelení 
odboru vzdelávania osobného úradu Finančného riadi-
teľstva Slovenskej republiky. Má dvanásť zamestnancov, 
z toho deväť colníkov a troch zamestnancov v štátnoza-
mestnaneckom pomere. 
S menšími či väčšími zmenami týkajúcimi sa personálne-
ho, organizačného či obsahového zabezpečenia vzdelá-
vania vo finančnej správe pokračujú zamestnanci colného 
inštitútu v realizácii vzdelávacieho procesu dodnes. 
Spoločne s tými, bez ktorých by rezortné vzdelávanie  
nikdy nemohlo plnohodnotne fungovať - s lektorským  
zborom, ktorý k dnešnému dňu tvorí 119 členov. Dovoľte 
nám poďakovať sa tomuto silnému – po stránke odbornej, 
profesionálnej a ľudskej - kolektívu ľudí za vykonanú prácu, 
za odučené dni, za hodiny príprav prezentácií a učebných 
materiálov, za chvíle, ktoré venovali vzdelávaniu, a o ktoré 
možno ukrátili svojich najbližších. Sme presvedčení,  
že to bol plnohodnotne využitý čas, ktorý nás obohacoval 
po stránke vedomostnej aj ľudskej.

kolektív colného inštitútu

Pamätný odznak lektora 
colného inštitútu

Prezident finančnej správy František 
Imrecze udelil odznak súčasným lek-
torom, ktorí aktívne vykonávajú lek-
torskú činnosť. Rovnako aj colníkom 
a civilným zamestnancom colného in-
štitútu, ktorí od roku 1993 pôsobili mi-
nimálne päť rokov na colnom inštitúte 
v pracovnom alebo služobnom pome-

re a významnou mierou sa zaslúžili o rozvoj vzdelávania  
v colnej, resp. finančnej správe.
Na patinovanom mosadznom novogotickom štíte je v zla-
tom ráme odznaku umiestnený v strednej časti v zlatom 

Pri príležitosti 20. výročia založenia colného inštitútu sa za výkon lektorskej činnosti a prejav uznania za rozvoj 
vzdelávania zhotovilo ocenenie „Pamätný odznak lektora colného inštitútu“.

prevedení znak colníctva Merkúr, ktorý je symbolom staro-
bylosti colníckeho povolania a colníctva. 
V hornej strednej časti je umiestnený zlatý majuskulný text 
LEKTOR a pod ním nápis COLNÝ INŠTITÚT. Vedľa hor-
ných okrajov štítu sú umiestnené „rozety“, ktoré vychádzajú 
zo znaku Rady pre colnú spoluprácu z roku 1963. Používa-
jú sa ako funkčné, resp. hodnostné označenie na rovnoša-
tách colníkov na našom území od roku 1964. V spodnej 
časti odznaku sú po stranách umiestnené letopočty 1993 
a 2013, ktoré symbolizujú 20. výročie colného inštitútu, 
počas ktorého nadobudlo vzdelanie vyše 7 000 colníkov  
a zamestnancov colnej, neskôr finančnej správy.
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Pracovná skupina na minerálne oleje krajín V4 (Česko, 
Poľsko, Maďarsko a Slovensko) sa stretla v septembri 
v Budapešti už po štvrtý raz. Vznikla v roku 2011 s cieľom 
výmeny informácií o ekonomických operátoroch, odhaľo-
vaní nezákonnej činnosti a obmedzení daňových únikov 
s účinnejšie cielenými kontrolami. Po dvojročnej spolupráci 
sa už mohli hodnotiť aj dosiahnuté výsledky. 
Pravidelná výmena informácií o zásielkach minerálnych 
olejov medzi krajinami, aj mimo nich, pomohla vytvoriť ob-
raz o fungovaní karuselových podvodov a ich páchateľoch. 
Vďaka týmto informáciám sa organizovali systematické 
kontroly a zaistilo sa mnoho zásielok minerálnych olejov. 
Skupine sa podarilo vytvoriť efektívny komunikačný kanál 
na výmenu operatívnych informácií. Monitorovanie nezrov-
nalostí vyskytujúcich sa pri výrobe a pohybe mazacích 
olejov medzi krajinami EÚ malo zároveň slúžiť ako argu-
ment preukazujúci na potrebu zmeny európskej smernice. 
Cieľom je dostať pohyb predmetných olejov v rámci únie 
pod kontrolu. Hoci väčšina členských krajín podporuje 
spomínaný návrh, stále neexistuje kvalifikovaná väčšina  
na jeho schválenie. Komisia však bude aj naďalej predkla-
dať otázku na program rokovania.

Pomohla zmena legislatívy 
Poľskí zástupcovia prezentovali výsledky dvojročného pre-
verovania zásielok a zároveň avizovali v prvom polroku 
2013 pokles odoslaných mazacích olejov z poľských da-
ňových skladov do jednotlivých členských krajín. Napriek 
tomu sa za sledované obdobie podarilo správnym orgánom 
krajín V4 skontrolovať 47 % zásielok. Z výsledkov kontrol 

O probléme s falšovaním pohonných látok sme už písali aj v prvom čísle nášho časopisu. Zápasí s ním väčšina 
európskych krajín vrátane Slovenska, a aktivity, ktoré v tejto oblasti vyvíjajú, presahujú hranice štátov.  
V septembri a v októbri sa konali ďalšie dve medzinárodné podujatia, na ktoré dostali pozvánku aj zástupcovia 
slovenskej finančnej správy.

vyplýva, že až 53% zásielok bolo nakúpených tzv. chýbajú-
cim obchodníkom (missing trader). 
V prípade odberov minerálnych olejov slovenskými odbe-
rateľmi možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 2011 
tento rok rapídne poklesli (v členení podľa odberateľa kles-
la SR z 1. na 10. miesto a v členení podľa miesta vykládky 
na 9. miesto). Určite má na tom zásluhu zmena národnej 
legislatívy a pravidelné kontroly zásielok na cestách ako 
aj u konečných odberateľov. Špecifikom maďarských spo-
ločností je, že 80 % z nich je riadených konateľmi z iných 
členských štátov (najmä zo SR). 
Česká republika nabrala podobný kurz ako Slovensko  
a od 1. októbra 2013 radikálne zmenila národnú legislatí-
vu. Po novom je každý distribútor pohonných hmôt povinný 
zložiť zábezpeku vo výške 20 000 000 CZK. Cieľom je vy-
hnať z trhu podvodníkov, ktorí vytvárajú dlhé reťazce firiem, 
medzi sebou si navzájom fiktívne predávajú pohonné hmo-
ty a vyhýbajú sa tak plateniu DPH. Opatrenie sa dotklo vyše 
1 900 distribútorov, ktorých počet sa po tomto kroku zredu-
koval na 7 % z pôvodného množstva.

Noví členovia skupiny
Z dôvodu neustále sa rozširujúceho nelegálneho obchodu 
s minerálnymi olejmi je potrebné prijať opatrenia na zabrá- 
nenie únikom na spotrebných daniach a DPH. Preto  
sa pracovná skupina dohodla na rozšírení doterajšej čin-
nosti. K výmene štatistických údajov a  operatívnych infor-
mácií pribudnú aj operatívne cezhraničné kontroly. Rozšíri 
sa aj počet členov skupiny o Rakúsko, Nemecko, Bulhar-
sko a Rumunsko.
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Konferencia v Poľsku
Problematika minerálnych olejov rezonovala v polovici 
októbra aj na IX. medzinárodnej konferencii v poľskom 
Szczytne. Jej hlavným cieľom bolo podporiť a zároveň 
prezentovať spoluprácu orgánov činných v trestnom kona-
ní a ostatných orgánov v oblasti ochrany hospodárskych 
a finančných záujmov Poľska a EÚ. Daňové úniky na trhu 
s pohonnými hmotami už totiž nadobudli formu organizo-
vaného zločinu. Široká paleta minerálnych olejov, ktoré 
nemajú stanovenú sadzbu dane a nepodliehajú kontrol-
ným opatreniam, vytvára pre šedú ekonomiku priestor  
na rôzne špekulatívne praktiky. Najvážnejším problémom 
je zámena kombinovanej nomenklatúry, kedy sa predávaný 
produkt deklaruje ako produkt, ktorý má nižšiu alebo žiadnu 
spotrebnú daň. Podvodníci ťažia aj z rozdielnych právnych 
úprav a daňového zaťaženia predmetných komodít v jed-
notlivých členských štátoch. A do karát im nahráva aj voľný 
pohyb tovaru v rámci EÚ. Európske vlády sa snažia na tieto 
problémy reagovať zmenou daňových zákonov. Oficiálne 
štatistiky daňových únikov na celoeurópskej úrovni zatiaľ 
neexistujú, podľa odhadov jednotlivých vlád je však zrejmé, 
aký veľký je ich rozsah. Podľa poľskej organizácie ropné-
ho priemyslu a obchodu (zastrešuje 100 % výrobcov, 86 % 
veľkoobchodníkov a 60 % maloobchodníkov) sa predaj 
nezdaneného paliva v krajine podieľa na celkovom odbyte 
pohonných hmôt až 13-timi percentami. Odhadovaná strata 
príjmov štátu, pokiaľ ide o DPH, spotrebné dane a ďalšie 
povinnosti v dôsledku podvodov na trhu s naftou, sa za rok 
2012 vyšplhala na 3 až 4 miliardy PLN (700 až 950 miliónov 
eur). V roku 2013 sa očakáva 2-percentný nárast podvodov 
v tejto oblasti.

V kurze je odfarbovanie
V Poľsku rezonuje okrem problému zamieňania nezdane-

ných produktov za zdanené aj problematika odfarbovania. 
Poľsko je totiž jednou z krajín, ktorá doposiaľ farebne ozna-
čuje daňovo zvýhodnené minerálne oleje (nafta, vykuro-
vacie a mazacie oleje). Podvodníci disponujú niekoľkými 
osvedčenými spôsobmi odfarbovania (napríklad filtrácia 
cez minerálnu vlnu) a takto odfarbený minerálny olej dodá-
vajú ako pohonnú látku na menej známe čerpacie stanice. 
Ďalšou metódou je miešanie zdanených a nezdanených 
minerálnych olejov, ktoré sú následne dodávané na trh ako 
plnohodnotne zdanené produkty. 
Schémy podvodov na pohonných hmotách ťažia z kon-
štrukcie DPH. Do obchodovania je zapojených mnoho 
prostredníkov, ktorí nakupujú tovar len fiktívne. Jedná  
sa o tzv. biele kone – firmy, ktoré fungujú krátkodobo, majú 
virtuálne sídla a konateľmi sú často bezdomovci, či obča-
nia iných členských štátov, čo sťažuje ich vypátranie. Títo 
prostredníci predajú tovar ďalším firmám, ale neodvedú 
DPH. Kým sa u nich stihne vykonať kontrola, firmy idú  
do konkurzu, alebo sú zrušené. Poľské odvetvie pohonných 
hmôt preto navrhuje implementovať do národnej legislatívy 
tzv. reverse charge. Ide o prenesenie daňovej povinnosti  

na kupujúceho, t. j. posledného odberateľa tovaru. Mohol 
by to byť ideálny nástroj na potláčanie daňových únikov, 
ktoré vznikajú pri dlhých dodávateľských reťazcoch.

Spolupráca je nevyhnutná
Počas trojdňovej konferencie sa intenzívne diskutovalo  
o aktuálnych trendoch v oblasti podvodov s pohonnými 
hmotami. Spomínali sa konkrétne príklady zaistenia tovaru 
a dolapenia páchateľov, mechanizmy podvodov na DPH  
a na spotrebnej dani, prezentovali štatistiky predaja pohon-
ných hmôt v Poľsku či aktuálny stav legislatívy. Zástupco-
via slovenskej finančnej správy predstavili súčasnú situá-
ciu v oblasti podvodov s minerálnymi olejmi v SR, prijaté 
opatrenia a efektívny spôsob výmeny informácií o pohybe 
minerálnych olejov medzi colnými správami krajín V4.  
Zo všetkých vystúpení bola zrejmá snaha o čo najužšiu 
spoluprácu medzi jednotlivými zložkami na národnej, ale aj 
medzinárodnej úrovni za účelom dosiahnutia spoločného 
cieľa – obmedzenia daňových podvodov. O zodpovednom 
prístupe Poľskej republiky k danému problému svedčí aj 
skutočnosť, že pripravila už IX. medzinárodnú konferenciu 
a v jej organizovaní plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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príslušníkom finančnej stráže, ktorí v rokoch 1938–1939  
so zbraňou v ruke bránili celistvosť Československej repub-
liky. Po roku 1948 sa však nedočkali vďaky. Mená a osudy 
týchto predstaviteľov demokratickej finančnej správy mali 
ostať navždy zabudnuté.
Česko-slovenská akcia bola zorganizovaná na vysokej 

úrovni a to vďaka niekoľko týždňovej usilovnej príprave 
českých kolegov, za čo im patrí veľké uznanie. Obe akcie 
sa už tradične tešili pozornosti obyvateľov a návštevníkov 
spomínaných miest. Za slovenskú stranu sa ich zúčastnili 
viceprezidentka finančnej správy Dana Meager, generálny 
riaditeľ Daniel Čech, riaditeľka kancelárie prezidenta  
Andrea Stoklasová a členovia Spolku histórie colníctva  
a finančnej správy.
Stáva sa naozaj ušľachtilou tradíciou uctiť si takouto dôstoj-
nou formou tak osobu E. Martinca ako aj padlých príslušní-
kov Finančnej stráže ČSR. Preto aj v tejto dobe stále platí: 
„Národu, ktorý si neváži hrdinov hrozí, že nebude žiadnych 
mať, keď ich bude skutočne potrebovať“.

pplk. Ing. Marcel Šuštiak

Česko-slovenské spomienkové 
podujatie

Východočeský klub colných veteránov si s spolupráci s čes-
kou colnou správou, finančnou správou Slovenskej repub-
liky a s podporou miest Horní Jelení a Králíky pripomenul 
osobnosti a udalosti z histórie colníctva ako aj Finančnej 
stráže ČSR. 
V meste Horní Jelení položili kytice pri pamätnej tabuli 
tunajšieho rodáka JUDr. Emila Martinca generálny riaditeľ 
Generálneho riaditeľstva ciel brig. gen. JUDr. Pavel Novot-

ný a plk. Ing. Daniel Čech, generálny riaditeľ sekcie daňo-
vej a colnej FR SR. Ako vzácni hostia sa na akcii zúčastnili 
aj prvý námestník ministra financií ČR Ladislav Minčič  
a generálny riaditeľ Generálneho finančného riaditeľstva 
Jan Knížek.
Emil Martinec bol ako prvý odborový prednosta Minister-
stva financií ČSR tvorcom moderného colného zákona  
na našom území z roku 1926, ktorého princípy boli neskôr 
prijaté aj v ostatných európskych krajinách. Tiež sa vý-
znamne pričinil o vybudovanie samotnej finančnej správy.
Popoludní akcia pokračovala pri pechotnom zrube K-S 14  
v meste Králíky, kde sídli múzeum Československého 
opevnenia a to položením vencov na pamiatku padlým  

Pri príležitosti 95. výročia vzniku Československej republiky sa v nedeľu 27. októbra konali v Českej republike 
dve spomienkové podujatia, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia finančnej správy zo Slovenska.
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Zásielka plná prekvapení

Na pobočku Colného úradu v Dunajskej Strede si slovenský 
deklarant podal žiadosť o colné prejednanie tovaru z Číny. 
Podľa predložených dokladov mal skončiť na našom trhu. 
Z predložených dokladov colníci zistili, že zásielka obsahu-
je súpravy jedálenských príborov a ich deklarovaná cena je 
iba 3,50 eur. To už bolo prvým signálom na to, aby colníci 
urobili úplnú vnútornú kontrolu kontajnerovej zásielky. Ne-
stačili sa čudovať. Príbory boli napodobeninou ochrannej 
známky VERSACE. 
Kuriózna na celom prípade bola skutočnosť, že pod ochran-
nou známkou VERSACE sa takýto druh tovaru vôbec nevy-
rába. V kontajneri colníci našli až 2 100 súprav. Keď otvo-
rili „ukážkové balenie“, v ktorom sa mal príbor nachádzať, 
zažili ďalšie prekvapenie. Každý „príborový darček“ ob-
sahoval okrem príboru aj príbalový leták, na ktorom bola 
uvedená predajná cena jedného balenia neuveriteľných  
1 650 eur. Podľa predložených colných dokladov bola teda 
hodnota celej zásielky niečo vyše 7-tisíc eur. Podľa príba-
lových letákov si chcel ich majiteľ predajom privyrobiť až jej 
500-násobok a to takmer 3,5 milióna eur. 
Vzhľadom na druh daného tovaru, účel použitia, kvalitu ma-
teriálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia vzniklo podo-
zrenie, že sa pri tovare porušujú práva ochrany duševného 

Colníci sa počas výkonu svojej práce stretávajú s rôznymi praktikami pašerákov, ktorí chcú zbohatnúť na nele-
gálne dovezenom tovare. Ten končí 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.

vlastníctva. Colníci preto tovar zaistili. So zisteniami bezod-
kladne oboznámili aj majiteľa ochrannej známky, ktorý po-
dozrenie potvrdil. Colný úrad Trnava v spolupráci s opráv-
nenou osobou, ktorá je majiteľom ochrannej známky, bude 
ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva. 
Prípad skončil na súde, ktorý zatiaľ vo veci nerozhodol. Ak 
rozhodne, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo dušev-
ného vlastníctva, hrozí majiteľovi tovaru pokuta až do výšky 
viac ako 66-tisíc eur. 

mjr. Ing. Iveta Švárna

Ako to funguje
Zaistený tovar končí v colných skladoch, ak dôjde k po-
rušeniu práv duševného vlastníctva. Colníci však tovar  
zaistia 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 

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.

zo zákutí colných skladov / finančné aktuality
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Dvojdňové oslavy sa začali v piatok 20. septembra kon-
ferenciou s názvom „Východná hranica Európskej únie 
– spoločný cieľ pre spoluprácu a integráciu.“ V úvodnej 
prezentácii projektu „i-hranica“ predstavili prítomným stra-
tegické ciele, zámery a plány vytvorenia tzv. inteligentnej 
hranice, s využitím celej škály najmodernejších technických 
prostriedkov, predovšetkým elektronických systémov. Pro-
jekt vychádza z potreby spolupráce a integrácie, ako priorít 
rozvoja cezhraničného obchodu, vytvárania a zlepšovania 
podmienok pre legálnu hospodársku činnosť, ekonomický 
rozvoj pohraničných regiónov, rozvoj podnikania a spolu-
práce.

Vstupom do jesenného obdobia zavládne každý rok v colníckych radoch  slávnostná nálada. Sviatok svätého 
Matúša, nášho patróna, je dôvodom k rozsiahlym oslavám nielen na domácej, ale aj zahraničnej pôde. V Poľsku 
sa tento rok konali centrálne oslavy vo vojvodskom meste Przemyśl. Poľskí colníci pozvali medzi seba i kolegov 
zo zahraničia. Ako prejav ocenenia, dlhoročnej spolupráce a priateľských vzťahov, si vyslúžili pozvanie zástup-
covia colných úradov z Michaloviec a Prešova.

finančné aktuality / z pera našich hovorcov

Počas panelovej diskusie sa k téme vyjadrovali zástupco-
via poľských a ukrajinských colných orgánov a hraničných 
služieb. Svoje názory, návrhy a podnety mali možnosť pred-
niesť tiež predstavitelia poľských štátnych a samospráv-
nych orgánov regiónu, mesta a obcí. Slovo v diskusii mali 
aj zástupcovia zväzu dopravcov, podnikateľov, obchodných 
kruhov, štatistického úradu a verejnosti, ktorá bola repre-
zentovaná mimovládnou organizáciou. Organizátori dis-
kusie ocenili vystúpenie zástupcov slovenskej finančnej 
správy, ktorí prezentovali skúsenosti z činnosti na úseku 
slovensko-ukrajinskej hranice. Vážnosť celej konferencie 
bola zdôraznená prítomnosťou Jacka Kapicu, šéfa co-
lnej služby Ministerstva financií PR, riaditeľov šestnástich 
colných izieb všetkých poľských vojvodstiev, poslankyne 
poľského snemu a ďalších vzácnych hostí.

 kpt. Ing. Klára Baloghová

• narodila sa 23. 7. 1973 v Kráľovskom Chlmci (okr. Trebišov)
• študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
• k colníkom na východnú hranicu prišla po vysokej škole v roku 1998
• pracovala ako vedúca novovzniknutého organizačného oddelenia, po zmene 
 organizačnej štruktúry bola vedúcou oddelenia organizačno-personálneho
• v roku 2012 prestúpila na colný inštitút, v súčasnosti pracuje na referáte 
 vzdelávania pre daňové a colné úrady Odboru vzdelávania FR SR
• hovorcovský post na CÚ Michalovce zastáva od roku 2007, do roku 2005 
 „hovorila“ aj za CÚ Čierna nad Tisou
• má rada klasickú hudbu, knihy, galérie, učí sa pestovať bonsaje, s radosťou  
 si sadá za volant a vykračuje po kopcoch
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Pomáhal pri záchrane života

Na služobnom aute sa 10. septembra popoludní vracal  
z výcvikového strediska v Gajaroch domov na východ. 
Približne na 38. kilometri rýchlostnej cesty R1 v smere  
od Trnavy na Nitru sa stal svedkom zrážky dvoch náklad-
ných motorových vozidiel, ktoré išli pred ním. Dopravná  
nehoda sa stala pri výjazde z úseku, kde sa rekonštruuje 
most a protihluková bariéra. 
Vodič prvého nákladného auta sa chcel vyhnúť zrážke  
so psami, voľne pobehujúcimi po ceste. Prudko zabrzdil, 
vodič auta idúceho za ním nestihol včas zareagovať a vrazil 
mu rovno do návesu. 
Psovod z Michaloviec miesto nehody zbabelo neobišiel, 
ako to niektorí vodiči robia, ale okamžite odstavil auto, za-
pol výstražné svetlá a utekal na pomoc vodičom havarova-
ných áut. Ešte predtým privolal pomoc.
“Išlo o situáciu, kedy som sa v momente musel rozhodnúť, 
či budem pokračovať v jazde bez povšimnutia, ako to spra-
vili vodiči predo mnou,” opísal okolnosti pre náš časopis. 

Čakal na príchod záchranárov
V havarovanom vozidle našiel zakliesneného vodiča. 
Bol síce pri vedomí, ale vo veľkom šoku. “Najviac som  
sa obával, že upadne do bezvedomia a sám ho nedosta-
nem z vozidla von, aby som mu poskytol pomoc. Taktiež 
ma zamestnávala žena, ktorá bola na mieste nehody, dezo-
rientovaná a zmätená. V prvej chvíli som nevedel, či sedela 

Colníci sa pri výkone svojich služobných povinností stretávajú aj so situáciami, pri ktorých môže dôjsť  
k bezprostrednému ohrozeniu ľudského života. Podobnú situáciu zažil aj psovod por. Bc. Miloš Pivovarník  
z Colného úradu Michalovce

ako spolujazdec v ha-
varovanom kamióne 
alebo je majiteľkou 
psov, ktoré zapríčini-
li nehodu,” spomína 
poručík. Do príchodu 
záchranárov komu-
nikoval so zakliesne-
ným vodičom a dával 
pozor na ženu, ktorá 
napokon obišla bez 
zranení. 
Ak by si to okolnosti 
vyžadovali, prvú po-
moc by colník vedel 
poskytnúť, no využil 
by aj možnosť kon-
zultácie s operačným 
strediskom záchra-
nárov. Po príchode 
policajnej hliadky po-
dal svedeckú výpoveď, policajti si zapísali potrebné údaje  
a miesto nehody mohol opustiť. Myšlienka, že by zrane-
ný vodič mohol zomrieť, mu napadla, no našťastie, všetko 
dobre dopadlo.

nstržm. Marta Šestáková

Najlepší dostali vyznamenania
Poľskí colníci pokračovali v oslavách svojho dňa v sobotu 
(21.9.) slávnostnou svätou omšou v archikatedrálnej bazili-
ke sv. Jána Krstiteľa. Fascinujúca organová hudba, stredo-
veké liturgické piesne v podaní chóru a slová biskupa, ktorý 
celebroval omšu na počesť svätého Matúša a všetkých col-
níkov, boli pre prítomných hlbokým duchovným zážitkom.
Nasledoval oslavný pochod čestnej jednotky a zhromaž-

denie colníkov na Námestí Nezávislosti, na ktorý sa prišla  
pozrieť aj verejnosť. Pod holým nebom sa uskutočnilo 
udeľovanie čestných medailí, vyznamenaní a povýšení vy-
braným colníkom Colnej izby Przemyśl. Prítomná verejnosť 
mohla okrem tohto ceremoniálu vidieť vybrané činnosti col- 
nej správy - ukážky technických prostriedkov, práce colné-
ho laboratória či exponáty chránených výrobkov zadrža-
ných v rámci medzinárodnej dohody CITES. Slovenským 
a ukrajinským colníkom bol k dispozícii informačný stánok, 
kde prezentovali svoju prácu. Verejnosť si v ňom mohla 
pozrieť zadržané cigarety, tabak či exempláre pašovaných 
rastlín či živočíchov alebo výrobkov z nich.
K colníckemu sviatku a dosiahnutým úspechom zablaho-
želali poľským kolegom pplk. Ing. Viliam Procek, riaditeľ  
Colného úradu Michalovce, pplk. Ing. Zuzana Uličná,  
riaditeľka Colného úradu Prešov, hovorkyne colných úra-
dov kpt. Ing. Klára Baloghová a mjr. Ing. Renáta Kravcová, 
mjr. MVDr. Ľuboš Smriga, vedúci Stanice colného úradu 
Michalovce - centrála a Ing. Rudolf Vlaháč z Odboru vzde-
lávania FR SR.

kpt. Ing. Klára Baloghová
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Pod skratkou SIAF (Slovak International Air Fest) sa skrýva 
najväčšie verejné letecké podujatie na Slovensku. Možnosť 
stať sa jedným z partnerov na tomto prestížnom poduja-
tí sme dostali vďaka kolegom z Colného úradu Banská 
Bystrica. Pre niektorým z nich je totiž blízke letisko Sliač 
miestom výkonu práce. Colnú kontrolu na letisku pravidel-
ne zabezpečujú traja alebo štyria colníci. A práve zložky, 
ktoré sa denne podieľajú na jeho chode, majú každoroč-
ne príležitosť prezentovať sa aj na medzinárodných letec-
kých dňoch. Tento rok teda dostala príležitosť aj finančná  
správa.
Letecká základňa Sliač v súčasnosti zabezpečuje činnosť 
leteckého krídla, ktoré je zaradené do systému protivzduš-
nej obrany Slovenskej republiky. Letecké krídlo ďalej plní 
úlohy výcviku lietajúceho personálu, ostrahy vzdušného 
priestoru, ako aj zabezpečenia Leteckej pátracej a záchran- 
nej služby, ktorá je určená nielen pre záchranné akcie vo-
jenských ale aj civilných lietadiel prelietavajúcich nad na-

Informácia o tom, že naša inštitúcia dostala tento rok príležitosť prezentovať sa koncom leta na 3. ročníku  
Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2013 na Sliači, sa dostala azda ku každému zamestnancovi finančnej 
správy. Prijatá bola pozitívne, no mnohí, predovšetkým spomedzi „daniarov“ sa pýtali, čím sme si to zaslúžili. 
Prečo sme popri policajtoch, hasičoch či vojakoch dostali príležitosť byť na veľkolepej leteckej šou aj my?

ším územím. V roku 2010 bola dokončená rekonštrukcia 
a predĺženie vzletovej a pristávacej dráhy. O rok na to za-
čali na letisku pristávať aj civilné lietadlá. 

Čo je úlohou našich colníkov?
Kolegovia z banskobystrického colného úradu kontrolujú 
tovar dovezený z tretích krajín pre vojenskú základňu Sliač. 
Zároveň aj tovar a cestujúcich prepravovaných v rámci mie- 
rových síl NATO, ktorí prilietajú na cvičenia vo vojenskom 
výcvikovom priestore Lešť.
Nevyhnutnou súčasťou práce našich colníkov je aj kontrola 
batožiny cestujúcich z krajín mimo Európskej únie. Dohlia-
dajú tiež na dodržiavanie zákazov a obmedzení pri vstupe 
a výstupe z územia Európskeho spoločenstva, ako aj  
na dodržiavanie Dohovoru o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

(CITES). Nezanedbateľnou súčasťou ich práce je kontro-
la potravín, aby zabránili dovozu nekvalitných ´produktov 
a zamedzeniu šíreniu nákazlivých chorôb. Dohliadajú  
na plnenie ohlasovacej povinnosti pri preprave peňažnej 
hotovosti nad 10 000 eur, kontrolujú dodržiavanie množ-
stevných limitov pri dovoze tovarov podliehajúcich spotreb-
ným daniam a vydávajú aj potvrdenía o výstupe tovaru, 
ktorý majú cestujúci v osobnom vlastníctve. V neposled-
nom rade poskytujú cestujúcim cenné informácie o tom, čo 
môžu doviezť z tretích krajín a v akom množstve.
Od roku 2011 asistovali pri takmer 200 charterových letoch 
a skontrolovali vyše 30 000 cestujúcich. Na konte majú aj 
desiatky obchodných letov so stovkami cestujúcich, ale aj 
lety v réžii ministerstva obrany s tisíckami prepravených 
vojakov. Počet colných kontrol každoročne rastie a priamo 
úmerne s ním aj počet zistených porušení colných pred-
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pisov. Finančná správa pri výkone služby na letisku Sliač 
spolupracuje s vojenskou políciou, štátnou políciou a vlast-
nou ochranou letiska. 

Stánok plný prominentých hostí
Už musí byť všetkým jasné, že naša prítomnosť na SIAF-e 
2013 (30.8.-1.9.2013) nebola náhodná. Premiérová účasť 
finančnej správy dopadla pre nás dokonca viac ako len 
dobre.
Prezentovali sme sa dynamickými aj statickými ukážkami. 
Divácky atraktívny bol zásah Jednotky služobných zákro-
kov Kriminálneho úradu finančnej správy. Umenie doko-
nalej synchrónie a gracióznosti pohybu ukázali príslušníci 
čestnej jednotky. Pozornosť divákov pútali naše stánky, 
kde sa mohli návštevníci dozvedieť množstvo zaujímavostí 
z histórie colníctva a daní. Prezentovali sme uniformy, col-

nícku výzbroj, dobové 
daňové dokumenty, 
truhlicu na zber mest-
ských daní zo 17. sto-
ročia, ale aj výsledky 
súčasnej práce col-
níkov v podobe zha-
baného pašovaného 
tovaru či zvierat, ne-
legálne prevážaných 
cez hranice v rozpore 
s medzinárodným do-
hovorom CITES.
Nepretržitý záujem 
bol počas troch dní 
aj o techniku, ktorá pomáha colníkom odhaľovať nelegál-
nu činnosť v teréne. Naši kolegovia trpezlivo vysvetľovali 
malým aj veľkým, ako funguje mobilný RTG na kontrolu ka-
miónov alebo na čo slúži mobilný detekčný skenovací sys-
tém. Tieto prístroje si so záujmom prezrel aj prezident SR 
Ivan Gašparovič. Spolu s ním, v sprievode nášho preziden-
ta Františka Imreczeho, k nám zavítal aj minister obrany 
Martin Glváč a  štátny tajomník ministerstva financií Peter 
Pellegríni.
Na záver treba vyjadriť vďaku 45 zamestnancom finančnej 
správy zo všetkých pracovísk Slovenska, ktorí sa na úspeš-
nej prezentácii našej inštitúcie na SIAFe 2013 podieľali.

Mgr. Gabriela Dianová

Opustili nás
Ing. Štefan JÁGERSKÝ (*30. 6. 1950 - + 24. 10. 2013)
Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 63 rokov prvý generálny riaditeľ Slovenskej daňovej správy Ing. Štefan Jágerský.
Vyštudovaný ekonóm nastúpil na vtedajšiu Okresnú finančnú správu v Banskej Bystrici ako referent v roku 1971. Na čele 
Ústredného daňového riaditeľstva stál v časoch rozdeľovania republiky. V tejto funkcii pôsobil do roku 1997.
Slovenská daňová správa dosiahla pod jeho vedením uznanie vo svete ako najdynamickejšie sa rozvíjajúca daňová správa 
z krajín bývalého komunistického bloku. 
V roku 2011, po 40 rokoch profesionálneho života venovaného slovenskej daňovej správe, odišiel do dôchodku.

Ladislav TORMA (*26.5.1940 - + 21.9.2013)
Vo veku 73 rokov navždy opustil naše rady bývalý kolega, vzácny človek a úprimný priateľ Ladislav Torma.
V colnej správe pracoval 36 rokov. Na bratislavskú colnicu nastúpil v roku 1962 a prešiel pobočky v Petržalke, prístave či na 
železnici v Rusovciach. Pôsobil aj na centrále a v colnej vyhľadávacej službe.
V roku 1991 bol vymenovaný za vedúceho colnej odbočky Jarovce, kde pracoval až do 31. októbra 1998, kedy odišiel do 
výsluhového dôchodku.

Milan ANDREJKO (*14. 4. 1946 - + 13. 10. 2013)
Dlhoročný colník Milan Andrejko zomrel 13. októbra 2013 vo veku 67 rokov. K colnej správe nastúpil 1. októbra 1968 a do 
výsluhového dôchodku odišiel 31. januára 2002. 
Počas 33 rokoch služby pracoval na viacerých úsekoch bratislavského colného úradu. Prešiel pobočkami na hlavnej stanici, 
vo Vajnoroch, prístave, pracoval aj na oddelení colnej pátracej služby.
Pôsobil aj ako vedúci vtedajšej PCÚ Bottova a do výsluhy odchádzal ako vedúci zmeny na PCÚ Prístav cestovný styk.

Česť ich pamiatke!



Z problémov sa dá vykresliť
O elektronických registračných pokladniciach vie porozprávať úplne všetko. Rovnako tak sa môžete na ňu ob-
rátiť aj s problematikou dane z motorových vozidiel. A keď denne vybaví desiatky dopytov od občanov a firiem, 
vracia sa domov, aby sa mohla venovať aj svojmu koníčku. Zvolenčanka Lia Košalová, metodička na Odbore 
podpory a služieb pre verejnosť FR SR v Banskej Bystrici, sa vo voľnom čase venuje maľovaniu portrétov.

Vidíme to hneď, ako vchádzame do jej kancelárie. Na ste-
nách visia okrem rôznych papierov s pracovnými poznám-
kami aj maľby portrétov. Okamžite spoznávame niekoľko 
podôb herečky Sofie Lorenovej.
Lia je matkou dvoch dospelých dcér. Práve tie ju k maľova-
niu priviedli. „Život nie je vždy úplne jednoduchý. Keď som 
prežívala zložitejšie obdobie, nedovolili mi trápiť sa. Mama, 
maľuj, nabádala ma moja staršia dcéra. A ja si vravím. Kde 

na to prišla? Ja a maľovať? Ale nedalo mi to. Vzala som 
do ruky ceruzku a papier a skúsila to. Výsledok bol podľa 
môjho názoru katastrofálny... Ale moja mladšia dcéra  
sa na to z pozrela a vraví, mami, veď ty máš talent!,“  
spomína si na svoje začiatky.
Ešte dlho sa pozerala na svoj prvý výtvor a rozmýšľala  
nad tým, čo má toto spoločné s talentom. Isté však je, že 
odvtedy už maľovanie neopustila. Priznáva, že každý ďalší 
namaľovaný portrét sa jej páčil viac a viac a tak ich maľova-
niu úplne podľahla. „Dcéra mi kúpila knižku a ja som podľa 
nej kreslila, kreslila a kreslila. A čím viac sa mi moje výtvory 
páčili, tým viac ma to ku kresleniu ťahalo. Kolegyne mi za-
čali nosiť fotky a ja som podľa ich predlohy robila portréty,“ 
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rozpráva ďalej.

Starosti idú  
bokom
Zaujíma nás, či 
by chcela kresliť 
aj niekoho, kto 
by jej sedel ako 
model. Dozvedá-
me sa, že je to 
oveľa zložitejšie, 
ako nakresliť nie-
koho z fotogra-
fie. „Kreslila som 
bustu. Keď vám 
sedí živý človek 
ako model, je to 
veľmi náročné na čas. Pri portrétovaní je treba vystihnúť 
každý milimeter črty, ktorú chcete zachytiť a to je veľmi dlhý 
proces, na ktorý by som asi popri práci a ostatných rodin-
ných povinnostiach nemala čas. Od fotky, ktorú prekresľu-
jete, môžete odísť a a vrátiť sa k nej, ale živý model sa už 
do tej presnej polohy nevráti,“ vysvetľuje.
Lia odporúča všetkým, ktorých niečo trápi, vykresliť  
sa z toho. „Človek prestáva vnímať okolie. Ponoríte  
sa do toho, čo robíte a všetky starosti idú nachvíľu bokom. 
Neriešite ich, nevnímate okolie. Je to úplný relax,“ konšta-
tuje a v tom zazvoní telefón. Na druhej strane linky sa niek-
to pýta na daň z motorových vozidiel. Pani Košalová berie 
do ruky zákon a od nášho rozprávania sa vracia k práci, 
ktorú, ako hovorí, má veľmi rada.

Mgr. Gabriela Dianová
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Smrť alebo gladioly!

Ulice, po ktorých sa pochoduje, sú obkolesené davmi divá-
kov. Tí povzbudzujú, spievajú, tancujú a ponúkajú občer-
stvenie. Deti rozdávajú cukríky, tyčinky, nakrájané uhorky 
a mrkvičky. Ľudia si k cestám prinesú stoličky, niektorí  
si dokonca vynesú pred dom aj gauč. 
Bez sprievodných aktivít by bol pochod určite ťažší. Aspoň 
na chvíľu nám to umožnilo zabudnúť na naše bolesti. Pre-
tože bolesťami trpel skutočne každý. Niekto väčšími, niekto 
menšími. Ženy pochodovali štyri dni po 40 km. Muži štyri 
dni po 50 km. Štartovalo sa vždy v skorých ranných ho-
dinách, muži o 4.30 h a ženy o 5.00 h. Končili sme medzi 
14.00 h a 15.00 h. Priemerná rýchlosť bola 6 km/h, čo je 
naozaj rezké tempo.

Boli sme tímoví hráči
Tento rok nastúpilo v utorok 19. júla na štart 42 493 chod-
cov. Do cieľa došlo 39 396 ľudí vrátane nás - štyroch slo-
venských colníkov. Na pochode sme sa zúčastnili na po-
zvanie holandskej colnej správy. Tím holandských colníkov 
sa na štvordňových pochodoch zúčastnil už po päťdesia- 
typiatykrát. Zahraniční hostia sa na nich zúčastnili po dvad-
siatydruhý raz. Spolu nás bolo 223 a predstavovali sme naj- 
väčšiu skupinu civilistov. Rozdelení sme boli do trinástich 
skupín. 
Každá skupina mala svojho vedúceho, ktorý sa staral 
o všetko potrebné. Na začiatku nás upozornili, že ideme 
ako tím, nie ako jednotlivci. To znamenalo, že každá sku-
pina pochodovala spolu, v dvojstupovom rade. Počas dňa 
sme prechádzali viaceré stanovištia, kde skontrolovali čipy 
pripevnené na topánkach. Ak by skupina nebola na týchto 
stanovištiach pohromade, diskvalifikovali by nás. Na ru-
kách sme mali náramky s kódmi, ktoré skenovali na štarte 
a v cieli každý deň. V priebehu dňa sme mali tri krátke pres-
távky na občerstvenie a zdravotnícku pomoc.
Každý z nás štyroch Slovákov prežíval hodiny pochodu 
inak. Pre mňa osobne bolo prvých 20 km bez problémov, 
neskôr som začala cítiť bedrové kĺby, kolená a na tretí 

Pre Holanďanov sú štvordňové pochody v Nijmegene, najstaršom meste Holandska, udalosťou roka.  
Atmosféru je ťažko opísať, treba to zažiť. Celá oblasť vtedy ožíva, všade hrajú kapely, orchestre, dídžeji, ľudia  
sú v kostýmoch od výmyslu sveta.

deň aj chrbát v krížovej časti. Ani neviem, ako som pre-
šla posledných 5 km. Myslím, že som bola na dne svojich 
fyzických síl. Možno aj preto, že bolo veľmi teplo. Určite 
k tomu prispel aj povrch cesty - asfalt. Večer som absol-
vovala masáž a snažila sa nemyslieť na to, čo ma čaká  
na druhý deň. Ráno som vstala s obavami, ale, ako sa hovorí, 
zázraky sa dejú - nič ma nebolelo a pochod som úspešne 
dokončila. Určite za to môžem poďakovať mojim kolegom  
kpt. Martine Gregorcovej (CÚ BB), kpt. Alešovi Zahradníko-
vi (OVIR) a kpt. Petrovi Nagymu (OVIR), ktorí boli výborný-
mi spoločníkmi.

Smrť alebo gladioly!
Záver štvrtého dňa bol veľkolepý. Na poslednej prestávke, 
5 km pred cieľom, sa všetky skupiny počkali, prezliekli  
do uniforiem a pochodovali spolu do cieľa v Nijmegene,  
kde je raz za rok premenovaná ulica Svätej Anny  
na Via Gladiola. Holanďania majú pokrik „Smrť alebo  
gladioly!“. Legenda hovorí, že v rímskych časoch takto kri-
čali diváci sledujúci gladiátorov v boji na život a na smrť.  
Po hrdinskom boji víťaza obsypali gladiolami pripomínajúci-
mi meč, ktoré sa stali symbolom sily a víťazstva. O niekoľko 
tisícročí neskôr sa pokrik začal používať v posledný deň 
štvordňových pochodov. Diváci ho pokrikujú na chodcov  
na Via Gladiola, pretože tí, ktorí ukončia pochod sú skutoč-
nými hrdinami. Tak, ako boli kedysi gladiátori.

mjr. Ing. Viera Ternavská

História pochodu

Nijmegenský pochod je známy po celom 
svete. Jeho prvý ročník sa datuje na rok 
1909, kedy sa na ňom zúčastnilo 296 vojakov  
a 10 civilistov. Vysilujúci pochod mal prvých 
zahraničných účastníkov v roku 1928  
a od roku 1930 má stabilnú medzinárodnú účasť. 
Rozdelený je na niekoľko kategórií podľa veku, 
pohlavia účastníkov a dĺžky trás.
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Naše informácie o úspešných zásahoch voči porušova-
teľom zákona, informácie o novinkách v legislatíve, prak-
tický  výklad zákonov či rôzne rady pre verejnosť sa stre-
távajú s pozitívnymi ohlasmi. Takzvaných „lajkov“, ktoré  
sú dôkazom, že stránka je prínosom pre verejnosť, stá-
le pribúda. Za tri mesiace stúpol počet fanúšikov stránky 
13-násobne. Našim prianím „pod vianočný stromček“ je, 
aby ich do konca roka bolo 5 000. Zatiaľ najväčší úspech 
majú akčné videá zo zásahov. 
Našu facebookovú stránku sme prihlásili aj do druhého 
ročníka súťaže FbRulezz  2013. Jej cieľom bolo predstaviť 
najlepšie slovenské marketingové a komunikačné riešenia 
na Facebooku a oceniť ich z pohľadu kreativity a zmys-
luplného využitia pre značky a firmy. Hlavnými kritériami 
súťaže boli – kreatívnosť, technické a grafické prevedenie, 
potenciál stránky a spojenie so značkou. Porota zložená 
z odborníkov z agentúr, digitálneho biznisu, social-media 
marketingu, ako aj zadávateľov a novinárov zverejnila vý-

Keď sme koncom leta sprístupňovali verejnosti facebookovú stránku finančnej správy, boli sme plní očakávania, 
s akými reakciami sa tento krok stretne. Dnes  sme si istí, že sme urobili správne rozhodnutie.

sledky začiatkom decembra. Cenu sme síce nedostali, no 
získali sme shortlist, čo znamená, že naša stránka je za-
radená medzi 30 najlepších facebookových profilov. Veľmi  
sa tešíme a všetkým Vám, ktorí ste fanúšikmi našej stránky, 
ďakujeme za podporu, ale aj kritiku, ktorá nás posúva ďalej.

-red-
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PERLIČKY Z KURZOV

Na skúške z tovaroznalectva:

Lektor colného sadzobníka na skúškach: 
„Pán kolega, vaša odpoveď sa ani zďaleka nedá nazvať uspo-
kojivou. Skúste mi, prosím, vymenovať ešte aspoň štyri druhy 
hovädzieho dobytka!!!“
Odpoveď: „ Zajac,....“
Lektor: „ Ďakujem, to mi k vášmu hodnoteniu úplne stačí. Dovi-
denia na opravnej skúške.“

Na dobrú náladu Skúška z colného kódexu spoločenstva:

1. SHS (schválený hospodársky subjekt) má štyri osved-
čenia – o pôvode tovaru, o nomenklatúre a ešte dve, 
na ktoré si momentálne neviem spomenúť

2. Colný dlh vzniká prepustením do akéhokoľvek režimu 
a na jeho zaplatenie je lehota 10 dní od jeho vzniku

3. V režime AZS (aktívneho zušľachťovacieho styku) 
v systéme vrátenia vzniká vývozné clo, ktoré vypo-
čítame podľa pripočítateľných položiek a odpočítame  
od cla dovozného, pokiaľ v tomto režime vznikne  
aj odpad a odpady sa vyvezú späť, zároveň vznikne  
vývozné clo...
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Silu internetu nemožno podceňovať
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Prečo je dôležité, aby mala štátna in-
štitúcia svoju facebookovú stránku?
Uvedomujeme si, že facebook je prie-
storom, kde sa koncentruje obrovská 
komunita ľudí a žiadna inštitúcia by silu 
sociálnej siete nemala podceňovať. Aj 
my chceme kráčať s dobou. Snažíme sa 
poskytovať verejnosti o našej práci čo na-
jviac informácií, rady a tipy z oblasti daní 
a ciel. Na stránke nájdu zásahy colníkov, 
zhabané „fejky“, či zrozumiteľné výklady 
zákonov a postupy, ako správne podať 
daňové priznanie. 

Akým vývojom prešla stránka finanč-
nej správy odvtedy, čo sa jej venuješ?
Ožila. Stránku založil pred rokom zamest-
nanec finančnej správy a venoval sa jej vo 
voľnom čase. Na komunikačnom oddelení 
sme ju prevzali v auguste 2013 a odvtedy 
sme „postli“ stovky fotografií a statusov. 
Najväčší úspech majú videá zo zásahov Kriminálneho úra-
du finančnej správy. Tie zdieľalo až 70 fanúšikov a lajkmi 
tiež nešetrili. Ľudia pozitívne reagujú aj na fotografie zha-
baných fejkov. Viacerí si uvedomujú, že ide o porušenie zá-
kona a v mnohých prípadoch hrozí aj poškodenie zdravia. 
No našli sa aj takí, ktorí fejkové kabelky chceli od nás kúpiť 
na Vianoce pre svoju frajerku.
Ľudia však využívajú aj súkromnú poštu. Najčastejšie na-
hlasujú problémy s registráciou bločkov do Národnej blo-
čkovej lotérie. Píšu nám aj podnikatelia, ktorí potrebujú 
poradiť. 

Facebookovú stránku finančnej správy spravuje Katarína Tehlárová z oddelenia externej komunikácie. Opýtali 
sme sa jej, čo so sebou prináša táto práca.

Počet priaznivcov nám z týždňa na týždeň stúpa. 
S akým číslom sme začínali?
Spravujem stránku štvrtý mesiac a počet fanúšikov narástol 
z čísla 180 na viac než 4 000. 

Aké novinky pripravuješ na oživenie stránky v budú-
com roku?
Od januára zavádzame aplikáciu „Daňový kalendár“, ktorý 
by užívateľov stránky informoval o dátumoch, kedy je čas 
na zaplatenie rôznych daní. Bude to teda akýsi „pripomien-
kovač“. Pracujeme aj na aplikácii „Daňová kalkulačka“. 

-ad-

VTIPY: 

Novinár sa pýta muža, ktorý je na sociálnych dávkach: 
“Čo hovoríte na zvýšenie daní?” Mladý muž plný energie 
zvesela odpovedá: “Myslím, že nám to bude stačiť“.

Pýta sa klient advokáta: „Pán doktor, nezrušili náhodou 
daňový úrad?“ Advokát na to: „Skadiaľ to viete?“ 
„Ále, prišiel mi domov papier a bolo tam napísané,  
že posledná upomienka“. 

Daň je poplatkom, ktorý platí stredná vrstva preto, aby 
chudobní ľudia nezabili bohatých.

Na hraničnom prechode sa pýta muž colníka: 
„Pane, je možné vyvážať zlato do Francúzska?“
„Samozrejme, no v primeranom množstve,“ odpovie  
colník. 

„Muž v stredných rokoch sa rozčuľuje: “Tie krížovky  
sú tak trápne jednoduché. Dajte mi sem nejaké daňové 
priznanie!“

Zákon nepriamej úmery:
Čím nižšia daň, tým zložitejšie daňové priznanie.

Colník sa pýta vodiča:
„Nejaké cigarety, alkohol, drogy?“
„Nie, ďakujem, mám svoje,“ odpovie vodič pohotovo.
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Recept dodala Katka Kuboveová z organizačného oddele-
nia Finančného riaditeľstva. Kdekoľvek tento koláč prinies-
la, nechceli jej veriť, že „toto“ piekla sama. Podozrievali ju, 
oblizujúc sa až za ušami, že je kúpený niekde v profesio-
nálnej pekárni. Tento výborný koláčik je výzvou aj pre tých, 
ktorí sa boja pustiť do pečenia z kysnutého cesta. Cesto 
je síce kysnuté, ale jednoduchosť tohto receptu spočíva 
v tom, že sa pracuje s ním ihneď po vymiesení, teda nemusí 
vykysnúť. Katke pri príprave koláča pomáhali aj kolegyne.

Na cesto:
900 g hladkej špeciálnej múky 
100 g práškového cukru 
1/4 ML soli 
2 ks droždia 
1 prášok do pečiva 
5 PL oleja 
400 ml vlažného mlieka 
2 vajcia (z bielok pripravíme sneh)

Na čokoládovú náplň: 
2 čokoládové pudingy 
500 ml mlieka 
4 PL kakaa 
300 g kryštálového cukru 
250 g masla 
50 g masla na potretie

Kolegyne - gazdinky, nenechajte sa odradiť, ak recept, ktorý vám ponúkame v tomto čísle nášho časopisu, vyzerá 
zložito. Všetci, ktorí mali odvahu sa doňho pustiť a vyskúšali ho, skonštatovali, že to nie je vôbec také zložité, ako 
to vyzerá. A výsledok stojí za to!

Postup:
Najskôr si rozmiešame mlieko, 
kakao, pudingové prášky a spolu 
s cukrom uvaríme hustý puding. 
Po uvarení pridáme maslo a vy-
miešame, najlepšie metličkami 
na jednoliatu „čokohmotu“, ktorú 
necháme vychladnúť. Zmesou 
budeme neskôr potierať cesto.
Do misy si dáme všetky suroviny, 
okrem snehu z bielkov (nerobíme 
kvások, je to jeden z koláčov, 
kde droždie iba rozmrvíme rovno  
do cesta), trošku premiešame 
a pridáme vyšľahaný sneh a po- 
riadne (ozaj poriadne) vymie-
sime, aby sa cesto odlepovalo  
od misy (je husté). 
Na pracovnej doske rozdelíme 
cesto po vymiesení na 6 dielov. 
Každú časť rozvaľkáme do tva-

ru obdĺžnika, resp. oválu a natrieme 1/6 čokokrému. Ovál 
zavinieme do dlhého tenkého valca. Urobíme druhý taký 
istý valec  z ďalšej šestiny cesta a navzájom dva prepletie- 
me a uložíme na vymastený plech. Toto opakujeme ešte 
dvakrát, vždy dva valce zo zvinutého  cesta potretého pu-
dingom prepletieme, takže nám vzniknú 3 pudingoše. Tie 
uložíme na vymastený plech alebo na papier na pečenie  
a potrieme roztopeným maslom. Bez podkysnutia ho dáme 
piecť do rúry na približne 25 minút pri teplote asi 175 stup-
ňov. Po vytiahnutí z rúry natrieme pudingoše opäť rozpus-
teným maslom. Dobrú chuť!

finančné aktuality \ varím, varíš, varíme...
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kpt. PaedDR. Ing. Rastislav Oslej 
z Colného úradu Trnava vybral  
fotografie zo série pripravovanej  
pri príležitosti 1 150. výročia príchodu 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 
Je na nich kostol svätej Margity  
Antiochijskej pri obci Kopčany,  
ktorý sa považuje za najstarší kostol  
na území Slovenska

súťaž

FOTO



Veľmi nás potešilo, že ste sa zapojili do našej rubriky 
Fotosúťaž. Vidno, že sa medzi našimi zamestnanca-
mi nájde dosť amatérskych fotografov. Posielajú nám 
snímky z prírody, portréty. Pekné si nenechávajú len 
pre svoje potešenie, ale chcú sa s nimi pochváliť aj 
pred kolegami. 
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, stačí poslať tri  
fotografie vo formáte JPG na adresu:
casopis@financnasprava.sk

JUDr. Rastislav Vysocký z Colného úradu Trnava nám 
poslal do redakcie zábery z Vysokých Tatier.

FOTO
súťaž


