
  FINANČNÁ SPRÁVA

S
L

O
V

E
N

S K Á R E P
U

B
L

I K
A FINANČNÉaktuality

Štvrťročník finančnej správy • II. ročník • vydanie 2 /2014

Čestná jednotka oslávila 10. výročie

Úvod do terminológie ISFS-SD

„Profesionálne sa mi otvorili oči v plnom rozsahu,“  
uviedla v rozhovore viceprezidentka Dana Meager

Nový systém kontrolných známok



Dva pohľady na colnícku prácu získali žia-
ci základných škôl v Sobranciach a v Detve 
potom, ako ich v apríli navštívili naši col-
níci.

ukážky vždy. Michalovskí colníci ukázali, ako  
to vyzerá pri zatýkaní a zneškodňovaní podozri-
vého z nelegálneho pašovania cigariet či drog. 
Predviesť sa mohol aj služobný pes, ktorý hľadal 
omamné látky a pašované cigarety v zaistenom 
vozidle. 
Deti zo Sobraniec si zo všetkých strán a uhlov 
prezreli colnícke vozidlá, mobilnú kanceláriu, 
poťažkali zbrane, obzreli strelivo, vyskúšali  
nepriestrelnú vestu. Zážitok mali, keď si mohli 
vyskúšať spustenie majáku a sirény. A pritom  
neobišli naprázdno. Naši colníci im priniesli 
pexesá, kalendáre a školské pomôcky a odpo-
vedali na množstvo zvedavých otázok. 

Kožušina s hlavou vlka
V rámci osláv Dňa Zeme (22. apríla) si pozvali 
medzi seba banskobystrických colníkov žia-
ci 3. a 4. ročníkov ZŠ na ulici Obrancov mieru 

v Detve. Ich úlohou bolo deťom vysvetliť, akú 
úlohu plnia pri ochrane chránených druhov 
rastlín a živočíchov. Formou pre ne vhodnou  
im prezentovali hlavné ciele Dohovoru o medzi-
národnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). 
Priniesli im ukázať, čo všetko skončilo v rukách 
colníkov. Pancier morskej korytnačky, kožušina 
s vypreparovanou hlavou medveďa hnedého  
či vlka, opasok z kože krokodíla, dámska  
kabelka z pytóna. Vidieť tieto zadržané predmety  
na vlastné oči vyvolalo u detí veľký záujem.  
Aby lepšie pochopili, ako vyzerajú napríklad 
kontroly na letiskách, pozreli si aj krátku video-
prezentáciu. Colníkom sľúbili, že si budú dávať  
pri cestách do zahraničia pozor, aby si z dovo-
leniek nepriniesli chránené koraly alebo mušle.

-red-

Kým kolegovia z Michaloviec deťom názorne 
ukázali, ako postupujú proti pašerákom drog  
či cigariet, banskobystrickí mali iné poslanie. Va-
rovať malých školákov predtým, aby si nebodaj 
zo zahraničnej dovolenky nedoniesli nejakého 
chráneného živočícha či rastlinku.
Základná škola v Sobranciach pripravila  
pre svojich žiakov projekt zameraný na preven-
ciu voči užívaniu drog. Vedenie školy v rámci 
neho pozvalo medzi žiakov prvého stupňa  
na prezentačnú akciu našich kolegov z Michalo-
viec.
Detský divák býva veľmi vnímavý a náročný. 
Zdĺhavé prednášky veľmi neocení, no praktické 
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Milé kolegyne a kolegovia,

prihováram sa Vám v čase, keď väčšina pra-
cujúcich plánuje letný oddych, najlepšie nie-
kde ďaleko od každodenných povinností, úloh 
a starostí. Leto je obdobím, kedy dobíjame 
potrebnú energiu, zvoľňujeme tempo a vy-
chutnávame si zaslúžený odpočinok.

Naša inštitúcia si však tento rok nemôže dovo-
liť spomaliť priebeh pracovných aktivít vzhľa-
dom na množstvo úloh, ktorých dokončenie 
sa blíži posledným decembrovým dňom. Čas 
je v tomto smere ťažký súper. A tak sa mu-
síme pripraviť na to, že počas týchto letných 
mesiacov nás čaká neštandardné pracovné 
nasadenie. 

Už vopred sa chcem poďakovať všetkým tes-
terom, školiteľom a ostatným zamestnancom, 
ktorí participujú na projekte ISFS-SD, že aj naj- 
bližšie týždne využijú plnohodnotne na prípra-
vu nového informačného systému. O to lepšie 
budeme pripravení na ďalšie úlohy s tým spo-
jené a najdôležitejší projekt tohto roka môže 
napredovať. 

Ešte raz vďaka za Vaše úsilie!

František Imrecze
prezident finančnej správy
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Prestupom zo súkromnej sféry do štátnej správy získala iný pohľad na svet. Aj nepríjemné veci sa podľa nej dajú povedať s úsme- 
vom. Viceprezidentka Dana Meager nám porozprávala o tom, čo ju priviedlo do finančnej správy, aj to, čo by na tomto poste chcela 
dokázať.

Máte za sebou viac ako rok v pozícii vi-
ceprezidentky finančnej správy. S akými 
predstavami ste ako odborník zo súkrom-
ného sektora nastupovali na toto miesto?
Z pozície daňovej manažérky korporátnej fir-
my a zároveň daňovej poradkyne som kritizo-
vala činnosť rezortu financií, daňovej a colnej 
správy majúc snahu prispieť k zlepšeniu v ob-
lasti finančného práva. Videla som, kde robí 
finančná správa chyby, kde má slabé miesta. 
Keď som dostala ponuku na post viceprezi-
dentky, nebolo to ľahké rozhodovanie. Ale 
uvedomila som si, že kritizovať je to najľahšie. 
Ísť do štátnej správy bola nielen profesionál-
na, ale aj osobná výzva, ktorá mi hovorila: Tak 
choď a ukáž, že sa to dá robiť aj inak! Predsa 
nedosiahnuteľné je len to, čo človek nechce 
urobiť.

Čo vás najviac prekvapilo, v pozitívnom  
či negatívnom zmysle?
Štátna správa má svoje limity a obmedzenia 
a môže konať len tak, ako jej zákon dovoľu-
je. A to jej zároveň znemožňuje konať dyna-
mickejšie v rámci interných ako aj štandard-

Rada sa usmievam

ných daňových procesov. To by som označila  
za negatívum. Ale pozitívnych vecí bolo oveľa 
viac. Veľmi príjemné bolo moje zistenie, že  tu 
pracuje veľa odborníkov a špecialistov s vy-
soko profesionálnym prístupom. Hoci stále 
pretrváva vnímanie štátnych zamestnancov 
verejnosťou ako komótnych a skostnate-
ných, mňa naopak mnohí prekvapili pružným 
myslením, dynamickým konaním a triezvym 
pohľadom na riešenie problémov. Avšak, 
ako som spomínala, vietor z plachiet im čas-
to berú zákonné limitácie. To je niečo, v čom  
by som chcela dosiahnuť pozitívny progres. 
Páči sa mi, že sa títo ľudia nepozerajú na svet 
len cez vidinu peňazí, že živia v sebe iskier-
ku nádeje pre lepšiu budúcnosť Slovenska. 
Minulosť by sme mali nechať za dverami,  
tá sa už neodstane, treba sa z nej poučiť a po-
zerať sa triezvo, ale s nádejou do budúcnosti, 
pretože tá je v našich rukách.

Po rokoch strávených vo funkciách daňo-
vej manažérky ste brali vysoký post v štát-
nej správe ako výzvu pre ďalší odborný 
rast. Máte pocit, že vás tento rok pracovné-

ho života posunul vpred?
Začala som v consultingu, prešla na post da-
ňovej manažérky v Slovenskom plynárenskom 
priemysle a dnes zastupujem štát. Málokedy 
sa človeku pošťastí, že má možnosť uzatvoriť 
svoj profesijný kruh. Ja som to šťastie mala 
a som zaň vďačná. Pôsobila som v každom 
bode tohto kolesa a  všade som sa niečo na-
učila. Profesionálne sa mi otvorili oči v plnom 
rozsahu. Teraz chápem, prečo niektoré veci 
fungujú takto a nie inak, a ako sa navzájom 
ovplyvňujú. Dáva mi to oveľa väčší zmysel  
a zapadá to do seba ako ozubené kolieska.

Ako viceprezidentka ste zodpovedná  
za správnu interpretáciu práva v colnej 
a daňovej oblasti. Čo treba urobiť preto, 
aby sa právny systém vo finančnej správe 
stabilizoval?
Táto otázka je namieste. Nemôžem pove-
dať, že by tu neexistoval systém, ktorým  
by sa adekvátne interpretovalo právo. Nemô-
žem ani tvrdiť, že spôsob, akým sa právo 
interpretuje je nekorektný a nesprávny. Iden-
tifikovala som len niektoré kritické momenty  
a procesy, ktorých preusporiadanie a dopl- 
nenie prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Je 
veľmi dôležité zaviesť jednoinštančnosť inter- 
pretácie práva a rešpektovať ju. Naši zamest- 
nanci musia rozlišovať, kedy vyjadrujú svoj 
názor a kedy prezentujú názor finančnej 
správy, ktorým externé prostredie v podsta-
te zaväzujú. V rámci zastabilizovania inter-
pretácie by sa mali publikovať odpovede  
na otázky daňových a colných subjektov 
a naše interné usmernenia (v istom rozsahu 
publikovateľnosti). Máme veľmi dobrú data-
bázu interných aj interpretačných aktov, ktorú 
je potrebné využiť. Čím precíznejší bude náš 
výklad, tým bude mať verejnosť väčšiu právnu 
istotu a vytvoríme tak pokojné prostredie plne 
sústredené na zveľaďovanie našej ekonomi-
ky. Mali by sme zaviesť aj inštitút plateného 
záväzného stanoviska. Hranice finančnej 
správy prekračuje snaha o vytvorenie špecia- 
lizovaných daňových senátov. Teší ma, že re-
zort spravodlivosti neodmieta túto myšlienku 
a začína pracovať na koncepcii. V tejto súvis-
losti chcem podotknúť, že by sme mali hľadať 
cestu, ako primäť daňové subjekty k využíva-
niu arbitrážnych konaní namiesto klasických 
súdov.

Kontrolný výkaz DPH nie je jediným nás- 
trojom, ktorý sme uviedli do praxe v boji 
proti daňovým únikom. Desiatky miliónov 
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eur unikajú štátu aj z medzinárodných 
transakcií. Akým spôsobom dokážeme če-
liť tomuto problému?
Povedali ste to správne, desiatky miliónov  
je náš predpoklad. Tejto oblasti sa dlho neve-
novala náležitá pozornosť. Nástupom nového 
vedenia finančnej správy sa zriadilo oddelenie 
metodiky pre medzinárodné zdaňovanie. Táto 
sféra, do ktorej patrí aj transferové oceňova-
nie, je veľmi náročná. Ako sa nám postupne 
darí bojovať s karuselovými podvodmi a fiktív-
nymi obchodmi, o to viacej máme priestoru 
na ďalšiu kritickú oblasť - umelé znižovanie 
základu dane a transfer zisku zo SR do iných 
krajín. Čeliť tomuto problému sa dá jednodu-
cho – efektívnym procesom pri minimálnej ná-
mahe. Minulý rok sme nastavili postup výkonu 
daňovej kontroly. K tomu je však potrebný  
aj náležitý počet erudovaných kontrolórov, 
minulý rok sme vyškolili asi stovku. Intenzív-
ne vstupovať do kontroly budú aj metodici ako 
technická asistencia, aby sa korektne vyklada-
la príslušná dikcia zákona, identifikoval sku-
točný úmysel transakcie a pripravila „nepries- 
trelná“ argumentácia k daňovému nálezu. 
Kontroly budú cielené, a to na konkrétne typy 
transakcií. Zameriavať sa budeme na tri druhy 
transakcií - platby za služby, licenčné poplatky 
a úroky z úverov. 

V jednom rozhovore pre médiá ste spo-
menuli, že už ako dieťa ste snívali o pos-
te ministerky financií. Na akom stupienku 
vašich životných priorít sa tento cieľ na-
chádza?
Snívala som a snívam ďalej Moji rodičia boli 
ekonómovia a o peniazoch a práci sa u nás 
rozprávalo neustále. Od detstva ma ekonomi-
ka ako veda fascinovala, ako niečo, čo vidí- 
te aj nevidíte, lapidárne aj imaginárne, ako 
zmes všetkého. Odkedy som vstúpila do štát- 
nej správy sa zamýšľam nad tým, čo by sa da- 
lo urobiť preto, aby sme sa už konečne mohli 
postaviť a hrdo povedať, že sme zo Sloven-
ska a u nás to funguje takto. Viac-menej iba 

z vrcholovej pozície máte možnosť tieto veci 
zásadne ovplyvniť, priniesť nový trend. Túž-
ba zasadnúť do ministerského kresla je stále 
neutíchajúca, ale zároveň musím veľmi váž-
ne podotknúť, že to nie je pre mňa priorita,  
pre ktorú by som bola ochotná „ísť cez mŕtvo-
ly“. Ak by takáto ponuka jedného dňa prišla, 
prijala by som ju s pokorou.

Nemôžem si odpustiť trochu feministickú 
otázku. Nie je už síce na Slovensku ne-
zvyčajné, keď vysoké štátne posty zastá-
vajú ženy (vo vedení parlamentu máme 
momentálne hneď tri, hoci vo vláde je mi-
nisterskou iba jedna žena), ale ešte stále 
ich valcuje svet mužov. Ako vnímate po-
stavenie žien na vrcholných manažérskych 
pozíciách na Slovensku?
Úprimne, ani mňa neobišiel pocit krivdy a slzy 
preto, že žena vo svete mužov sa musí viac 
snažiť a bojovať. Prepracovať sa na vyso-
ký post bol ťažký boj, ale nebol to cieľ. Išlo  
mi o to byť v niečom naozaj dobrá, aby môj 
názor mal váhu a bol žiadaný. Keď som 
v roku 1997 končila vysokú školu, vhupla som  
do sveta mužov a doslova otrokárskej spo-
ločnosti. Ale drezúra mi pomohla a rýchlo 
som sa posúvala vpred. Ako žena som mu-
sela zvládať viac vecí ako muž a presadiť 

ženskú prirodzenosť bolo veľmi ťažké. V sú- 
časnosti došlo k výraznému progresu. Žena 
na vrcholovej pozícii už nie je tŕňom v oku. 
Stále sa síce spoza rohu vynára otázka: Ako  
sa na toto miesto dostala? Som veľmi hrdá  
na to, že som nikdy nemusela urobiť niečo,  
za čo by som sa musela hanbiť.

Vedenie zamestnancom už niekoľkokrát 
zdôraznilo, že tento rok bude pre našu or-
ganizáciu obzvlášť náročný. Zavádzanie 
nového informačného systému do praxe 
kladie zvýšené nároky na každého zamest-
nanca. Máte nejakú účinnú metódu, ako 
bojovať so stresom?
Roky praxe a skúseností vás naučia, že môže-
te byť bez bolestí žalúdka, stuhnutých svalov, 
herpesu či pocitov na odpadnutie. Ak dostane-
te úlohu, musíte ju urobiť. Keď sa stotožníte 
s faktom, že žiadne nadávanie vám nepomô-
že, pôjde to ľahšie. Keď viem, že to musím 
urobiť a nemám na výber, zvládnem to, preto-
že verím, že nie som menej schopná ako iní. 
Samozrejme, že aj ja som obeťou stresu, ale 
už nie v takom rozsahu ako voľakedy. Ako lí-
derka tímu viem, že aj nepríjemné veci sa dajú 
povedať s úsmevom. Ja sa rada usmievam. 
Je to istý druh obrany, ale aj dobrej energie  
do nového dňa. Usmievam sa v podstate stá-
le. Odkedy som sa začala usmievať mi veľa 
ľudí povedalo, že keď ma vidia, ako sa usmie-
vam, tak sa majú aj oni dobre. A to ma teší.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Musím priznať, že asi som trochu worko-
holička a veľa voľného času na koníčky ne-
mám. Ale moja práca ma skutočne baví a tak  
sa stala aj mojim koníčkom. Keď mám voľný 
čas, rada si prečítam knihu, ktorá má neja-
ký edukatívny charakter. Mám dvoch psov 
– jazvečíkov. Chodím s nimi na prechádzky  
do prírody, ktorú milujem. Ideálnym relaxom 
pre mňa je, keď sedím v kresle, v tichu, čítam 
si, niečo nové sa učím alebo som v prírode, 
kde nie je počuť žiaden hluk.

Drahomíra Adamčíková
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Najlepší je Trenčín
V marci sa začalo prvé kolo súťaže, ktorej cieľom je zhodnotiť úspešnosť daňových úradov pri prechode na ISFS–SD. Súťaž potrvá  
do konca roku 2014 a vyhodnotenie najlepších sa uskutoční päťkrát. Za mesiac marec samostatne a následne podľa stavu ku koncu 
júna, septembra, októbra a novembra. Finálneho víťaza spoznáme na konci roka.

Víťaz celej súťaže, teda úrad, ktorý si najlep-
šie plnil úlohy v súvislosti s projektom ISFS–
SD, získa zaujímavú odmenu. Prezident fi-
nančnej správy osobne navštívi víťazný DÚ, 
jeho pobočky a kontaktné miesta a stretne  
sa tak so všetkými zamestnancami. Ria-
diteľom na slávnostnom podujatí odovzdá 
víťaznú trofej a vyjadrí vďaku všetkým, ktorí  
sa neúnavne podieľali na úspechu tohto 
kľúčového projektu.

Čo hodnotíme?
Kritériá hodnotenia boli stanovené tak, aby 
mal každý DÚ rovnakú šancu zvíťaziť. Jednot-
livé kritériá majú odlišnú váhu, podľa toho, na-

Poradie DÚ priem. počet hodín  
na 1 testera

podiel počtu testerov  
na celkovom počte zam.

Spolu

počet bodov váha 60% počet bodov váha 40%
1 Trenčín 6 3,6 3 1,2 4,8
2 Bratislava 5 3 2 0,8 3,8
2 Banská Bystrica 3 1,8 5 2 3,8
4 Košice 2 1,2 6 2,4 3,6
5 Žilina 3 1,8 4 1,6 3,4
6 Prešov 4 2,4 2 0,8 3,2
7 Trnava 2 1,2 4 1,6 2,8
7 VDS 4 2,4 1 0,4 2,8
9 Nitra 1 0,6 3 1,2 1,8

koľko sú dôležité pre hladký prechod na nový 
IS. Hodnotia sa štyri oblasti:

1. Priemerný počet evidovaných hodín 
v projekte ISFS-SD na jedného aktívne-
ho testera za DÚ

2. Percentuálne vyjadrenie podielu aktívne 
zapojených zamestnancov DÚ v tímoch 
projektu k počtu zamestnancov DÚ 

3. Priemerný počet vykonaných transakcií  
v informačnom systéme ISFS na jedného 
používateľa za DÚ

4. Percentuálne vyjadrenie podielu získa-
ných certifikátov z celkového počtu vy-
školených zamestnancov za DÚ

Úspech teda závisí od snahy, motivácie a an-

gažovanosti zamestnancov, čo je však podmie- 
nené podporou zo strany vedenia každého 
úradu.

Máme prvého víťaza!
Za mesiac marec sme vyhodnotili iba prvé dve 
kritéria, keďže zvyšné sa zatiaľ hodnotiť neda-
jú. Výsledky zobrazuje tabuľka: Našim prvým 
víťazom, ktorému týmto srdečne gratulujeme, 
je Daňový úrad Trenčín! Zvíťazil v kritériu akti-
vity testerov. Každý z tren-čianskych testerov 
v marci strávil testovaním systému priemerne 
až 56 hodín. V kritériu podielu zapojených tes-
terov, ktoré má však nižšiu váhu, bol najlepší 
DÚ Košice. Vedenie DÚ Košice do testovania 
zapojilo 23 testerov, čo predstavuje viac ako 
4% z celkového počtu zamestnancov.

Petra Szeghy
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A čo na víťazstvo hovoria samotní testeri? Slovo sme dali dvom z nich.

Katarína Rybáriková, správkyňa z pobočky v Považskej Bystrici: 
Výhra ostala v našich rukách aj preto, že sa všetci snažia testovať čo najviac a venujú tejto 
činnosti množstvo času a úsilia. Čo najdôslednejšie vyhľadávajú všetky prípadné chyby, 

ktoré potom reportujú a hľadajú riešenia. 
Uvedomujeme si, že všetky chyby a nedo-
statky sa musia odstrániť, aby systém fun-
goval a bol pripravený na spustenie.

Danka Stašáková, testerka za exekú-
cie DÚ Trenčín:
Prácu na novom systéme sme vzali na-
ozaj vážne. K svojej úlohe pristupujeme 
seriózne a snažíme sa čo najviac testo-
vať. K zefektívneniu testovania dopomohla  
aj komplexná výmena počítačov na da-
ňových úradoch za novšie typy. Z výhry 
sa tešíme, avšak podobne ako pani riadi-
teľka, som skromne presvedčená, že ko-
legovia na ostatných daňových úradoch 
sa nesnažia o nič menej. Všetci dúfame, že v konečnom dôsledku bude systém oporou 
a pomocou pre všetkých zamestnancov.

V prvom kole súťaže ste predbehli všet-
ky ostatné DÚ. Ako tento úspech hodno-
títe?
Z úspechu sa tešíme, hoci ho považujem 
viac menej za súhru okolností, ktoré v hod-
notenom období prispeli k nášmu umiestne-
niu. Testujeme hlavne pre seba. Stretli sme 
sa s prechodom na nový IS DS aj v minu-
losti a sme vďační za možnosť prejaviť naše 
skúsenosti, názory a požiadavky na nový 
ISFS–SD a prispieť tak k jeho vylepšeniu.

Máte najaktívnejších testerov. Čím to pod- 
ľa vás je?

Ocenenie zaväzuje
O úspechu DÚ Trenčín sme sa zhovárali s riaditeľkou úradu Adrianou Molnárovou:

Testeri z nášho DÚ sú ľudia, ktorí dobre po-
znajú svoju prácu a vedia, čo očakávajú  
od ISFS–SD. Patria k našim najkvalitnejším 
pracovníkom. Rozhodnutie testovať ISFS–SD 
padlo po vzájomnej dohode vedúcich pracov-
níkov a vybraných testerov. Testeri sa pripá-
jajú na testovacie prostredie aj z domu, vyu-
žívajú na prácu svoj voľný čas. Myslím však,  
že je to podobné ako na ostatných DÚ.
  
Čo ste urobili pre podporu testerov z vášho 
úradu?
Stretla som sa s vedúcimi pracovníkmi a dala 
im pokyn, aby podporovali testerov v plnej 

miere. S testermi sa pravidelne stretávame 
a informujeme sa o priebehu testovania. 

Je pre vašich zamestnancov táto výhra 
motivujúca?
Bolo to pre nás prekvapenie. Ocenenie 
však do veľkej miery zaväzuje a tým je pre 
nás motivujúce. Výhra ako taká nie cieľom 
testovania, pretože testeri nešli súťažiť, veď 
v čase prihlasovania sa o súťaži nehovorilo. 
Motivujúci je cieľový stav a to je funkčný in-
formačný systém.

Petra Szeghy

2/2014 naše projekty / finančné aktuality

7



Čo bude podľa vás pre správcov dane 
(koncových užívateľov) pri prechode  
na nový IS najťažšie? Čo môžu urobiť, aby 
si prechod na nový IS uľahčili? 
Najťažšie bude zrejme „zžiť“ sa s termino-
lógiou nového systému a inými pravidlami 
jeho fungovania. Kľúčové bude neporovnávať 
nový systém so súčasným a pri práci využí-
vať skúsenosti získané zo vstupných školení, 
školiacu dokumentáciu a vzájomnú konzultá-
ciu s kolegami na DÚ. Najmä tých, ktorí boli 
súčasťou testovacích a školiacich tímov. Ob-
rátiť sa budú môcť aj na interné call centrum, 
kde im poskytnú nielen technickú, ale aj meto-
dickú podporu a pomoc.

Nový IS používa odlišnú terminológiu,  
na akú sú správcovia dane zvyknutí. Prečo 
je to tak a ako umožníme užívateľom lepšie 
sa v novej terminológii zorientovať?
Terminológia systému je daná štandardom 
SAP a teda je rovnaká pre všetkých užívateľov 
týchto systémov, či je to štátna alebo komerč-
ná sféra. Pomoc v zorientovaní sa v novej 
terminológii bude užívateľovi zabezpečená 
prostredníctvom školiacej  a užívateľskej do-
kumentácie, v ktorej bude podrobne vysvetle-
ná, napríklad aj v samostatnej pripravovanej 
časti Slovník terminológie. Koncový užívateľ 
sa s touto terminológiou po určitom čase  
a každodennou prácou v SAP stotožní.

Petra Szeghy

Úvod do terminológie ISFS-SD
Príprava na nový systém ISFS-SD zahŕňa aj osvojenie si novej terminológie. Jeho užívatelia sa s ňou budú oboznamovať prostredníc-
tvom školení a podporných príručiek. S ktorými základnými termínmi sa budú stretávať najčastejšie, nájdete v tomto článku. V tejto 
súvislosti sme oslovili aj manažérku projektu Ing. Katarínu Lintnerovú.

Základné pojmy, ktoré nový systém používa 
a užívatelia ich budú musieť ovládať:

Kmeňové dáta:
Zahŕňajú všetky objekty, ktoré sú v IS ucho- 
vávané dlhodobo, ich obsah a rozsah  
sa môže v čase meniť. Sú to objekty, 
ku ktorým sa viažu konkrétne účtovné 
operácie alebo iné úkony, ako vystavenie 
všetkých dokumentov vo vzťahu s daňo- 
vými subjektmi/ platiteľmi dane pri regis-
trácii, správe daní, kontrole a exekučnom 
konaní. Ide napríklad o vystavovanie 
výziev, rozhodnutí, ďalšej korešpondencie, 
prehľady a zostavy. Kmeňové dáta pred-
stavujú základné objekty nového systému 
ISFS–SD.

Obchodný partner:
Pod týmto pojmom sa rozumejú daňové 
subjekty, platitelia dane, prijímatelia % po-
dielu dane, spoloční platitelia, dediči, právni 
nástupcovia, zástupcovia, poverené osoby, 
či daňové úrady, ktoré sú presne určené  
na základe ich jednoznačnej identifikácie 
v IS. Tento pojem v novom IS zahŕňa:

Daňový subjekt 
• obsahuje údaje, či sa jedná o fyzickú, 

právnickú osobu, prevádzkárne alebo 
skupinu v zmysle DPH

• ďalšie hlavné údaje sú meno, priez- 
visko, názov, adresa, sídlo, identifi-
kačné čísla, bankové spojenia a relá-
cie medzi daňovými subjektmi

• u FO je možné využiť relácie manžel, 
manželka, dieťa a údaje ako počet 
osôb v domácnosti, štátna príslušnosť, 
národnosť, stav, dátum narodenia, 
tituly, začiatok podnikania a podobne

• u PO je možné využiť atribúty ako 
dátumy vzniku a zápisu do obchod- 
ného registra, právnu formu orga-
nizácie, registrované sídla a podobne 

Systém umožňuje zadaním rôznych väzieb 
medzi daňovými subjektmi tiež priradenie 
spriaznených osôb k spoločnostiam,  
či identifikáciu skupín - platiteľ dane, 
spoloční platiteľ, prijímatelia % podielu 
dane, ďalší účastníci konania.

Zmluvný účet: 
Určuje platobné podmienky a spôsob 
upomínania u jednotlivých obchodných 
partnerov uložených v IS. Ukladajú sa naň 

základné údaje o platobných transakciách. 
Typ zmluvného účtu odlišuje druh dane, 
pre ktorú bol v systéme zavedený. 
Jeden obchodný partner môže mať viac 
zmluvných účtov. Jeden zmluvný účet 
môže mať jedného obchodného partnera.

Zmluva (predmet zmluvy): 
Bližšie konkretizuje zmluvný účet. Napríklad 
DPPO platila pre konkrétneho daňovníka 
za zdaňovacie obdobie od 1.1.1998  
do 31.12.2013, resp. daňový subjekt mal 
otvorený dôvod evidencie DPPO na DÚ BA 
od 1.1.1994 do 31.12.2012 a potom prešiel 
na DÚ BB od 1.1.2013.

Používateľské roly:
Ide o roly, pod ktorými vystupujú užívatelia 
IS v rámci vnútornej organizačnej štruktúry 
- správca I, správca II, registrátor, kontrolór, 
účtovník, exekútor, metodik,  alebo referent 
HH. Podľa týchto rolí majú prístupné 
aplikácie a funkčnosti v rámci nich,  
ku ktorým budú jednotliví užívatelia 
preškolení v rámci odborných školení.

Generovanie požiadavky na došlú ko-
rešpondenciu: 
Návrh a zápis konkrétnych zdaňovacích 
období daňovníka na jeho kmeňových 
dátach v registri.

Chod upomínania korešpondencie: 
Výzvy na podanie daňových dokumentov.

Chod úroku: 
Úrok z omeškania.

Skupina formulárov: 
Daňové priznania.

ISFS - SD
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Okrem vysokej odbornosti, garantovanej ich 
nadriadenými na pracoviskách jednotlivých 
daňových úradov, preukázali  požadova-
né osobnostné predpoklady, charakterové  
aj vôľové vlastnosti a tiež komunikačné schop-
nosti. Výberovým konaním prešli iba tí, ktorí 
majú pre školiteľskú prácu požadovaný poten-
ciál.

Čaká ich náročná práca
Budúci školitelia ISFS-SD v krátkom čase 
získali základy pedagogiky, vzdelávania do-
spelých, didaktiky a psychológie. Najväč-
ší dôraz v rámci prednášok kládli lektorky  
na témy súvisiace s pedagogickou komu-
nikáciou s prepojením na praktickú výučbu 
dospelých - akých chýb sa treba vyvarovať 
vo verbálnom aj neverbálnom prejave, akým 
momentom pri sprostredkúvaní poznatkov  
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 
Samostatnou kapitolou bola dôležitosť zís-
kavania spätnej väzby od účastníkov školení 
a spôsoby, ako ju správne vyhodnotiť. Školi-
teľov čaká náročná úloha. Okrem odborných 
znalostí budú musieť didakticky zvládnuť prá-
cu s nesúrodými skupinami a prispôsobovať 
tempo školiacich aktivít pri jednotlivých tema-
tických celkoch tak, aby všetci účastníci zvládli 
stanovené ciele výučby. Školenia lektorských 
zručností im však dodali sebadôveru a moti-
váciu ďalej školiť. Vyjadrené slovami jedného 
účastníka: “Obsah školenia som doslova hltal 
a odniesol som si z toho dňa iba pozitívne po-
city a informácie“.

Stretnutie na Donovaloch
Slávnostné odovzdávanie menovacích dekré-
tov školiteľom sa konalo 20. mája v našom 
zariadení na Donovaloch. Osobne si ich z rúk 

Školenia pre školiteľov
Potrebu vytvorenia novej špecializovanej skupiny zamestnancov – školiteľov – si vyžiadala realizácia moderného integrovaného systé-
mu správy daní. V jednotlivých etapách výberových konaní vyhovela stanoveným kritériám takmer stovka našich kolegov.

prezidenta Františka Imreczeho prevzalo  
95 školiteľov, len traja sa na podujatí nemoh-
li zúčastniť. Zamestnanci privítali možnosť 
stretnúť sa s top manažmentom organizácie. 
„Je to fajn, že sa akcia organizovala v našom 
firemnom zariadení. Stretli sme sa noví kole-
govia, vymieňali si skúsenosti, či už z práce, 
ktorú robíme, alebo o novom systéme,“ uvied-
la Jana Cingeľová z DÚ Bratislava. Zaujíma-
lo nás, čo by potrebovali vyriešiť, aby veci 
fungovali lepšie. „Predovšetkým technické 
vybavenie - počítače, tlačiarne. Často sa sta-
ne, že nemáme tonery a čakáme dlhšie, kým 
ich nahradia. Je to pritom základná vec, ktorú 
potrebujeme k práci,“ posťažovali sa viacerí. 
A ako sa s ich účasťou na školeniach vyrov-
návajú kolegovia? „Berú to skôr ako výhodu,  
že majú priamo vo svojom prostredí zasväte-
ného človeka a vedia sa cez neho rýchlejšie 
dostať k informáciám. Obavy zo zavádzania 
nového IS sa tak eliminujú,“ dodala J. Cin-
geľová.

My to zvládneme!
To, že práca na novom ISFS–SD je nároč-
ná a obavy prameniace zo zodpovednosti 

sú úplne namieste, prezident chápe. Úloha 
školiteľov je však v tomto procese kľúčo-
vá. „Pre užívateľov to bude náročná zmena.  
No môžem vás ubezpečiť, že tento projekt má 
absolútnu prioritu a podporu a som presved-
čený, že ho zvládneme,“ povedal v príhovore 
F. Imrecze. Pripomenul, že školiteľ bude patriť 
medzi najzdatnejších z hľadiska ovládania 
funkcionality a chápania väzieb celého sys-
tému. “Keďže prechádzame na štandardný IS 
používaný v mnohých inštitúciách na Sloven-
sku aj vo svete, znamená to pre vás zvýšenie 
kvalifikácie a otvorenie možností. Vy sa stane-
te pre užívateľov kľúčovými ľuďmi, na ktorých 
sa budú spoliehať,“ poznamenal. Generálna 
riaditeľka sekcie daňových úradov Lenka Wit-
tenbergerová informovala prítomných o po-
stupnej úprave ich agendy, ktorá je základnou 
náplňou ich práce. „Ako sa bude postupne na-
vyšovať vaša práca ako školiteľa, váš úväzok 
na daňových úradoch sa bude znižovať. To, 
samozrejme, zvýši tlak na kolegov,“ poveda-
la. Školitelia však majú plnú dôveru riaditeľov 
úradov, ich šéfka bude o tom s nimi diskutovať 
a počúvať spätnú väzbu. Na otázky školiteľov 
reagoval aj generálny riaditeľ Kompetenčné-
ho centra finančných operácií (KCFO) Milan 
Grega. “Každý projekt, na ktorom som pra-
coval, mal rovnakú emóciu – obavy a pocit 
nedostatku informácií. Rozumiem tomu. Ale  
v konečnom dôsledku, aj napriek počiatočným 
obavám, vždy vyniesol ľudí, ktorí sa na ňom 
podieľali, niekde do vyššieho levelu. Verte mi, 
že úplne iné pocity máte na začiatku a potom 
na jeho konci, keď zistíte, že ste to zvládli. 
Bude to drina, ale bude zvládnuteľná,“ podot-
kol. Podľa jeho vyjadrenia, aj výmena starých 
počítačov za nové patrí medzi priority vedenia.

-ps, gd-

2/2014

9

naše projekty / finančné aktuality



Vo funkcii generálneho riaditeľa Kompetenčného centra finančných operácií (KCFO) pôsobí Milan Grega necelý polrok. Podľa jeho 
slov nie je jeho cieľom vybavovať agendu, ale dosahovať výsledky. Bol by rád, keby takto rozmýšľali aj zamestnanci finančnej správy. 
Domnieva sa, že uvedeným spôsobom myslenia by sa odhalilo veľké množstvo kapacít, ktoré sú v našej organizácii ešte ukryté.

Informatika hrá prvú ligu a úspešne

Začiatkom roka ste sa stali súčasťou vede-
nia finančnej správy. Čo pre vás z profesij-
ného hľadiska znamená táto zmena?
Určite výzvu. Celý život som sa pohyboval 
v komerčnom sektore informatiky. Pracoval 
som na riadení projektov a spoločností, dodá-
val veci pre verejnú aj komerčnú sféru. Pozrieť 
si tento svet z druhej strany je zážitok. KCFO 
nie je len informatika, ale účtuje aj štátne príj- 
my. Keď som sa dostal k riadeniu väčších 
ekonomických celkov, pochopil som význam 
účtovníctva ako nástroja na riadenie. Musím 
konštatovať, že mnohí manažéri si toto neuve-
domujú. My sa naozaj nezaoberáme len tým, 
čo sa v štátnej pokladnici stalo, ale na základe 
toho pripravujeme aj podklady pre vážne roz-
hodnutia. S nadšením vzhliadam k tomu, akú 
prácu naši ľudia robia. A hoci to nie je biznis in-
formatiky, som veľmi rád, že sme pohromade.  

Aká spletitá bola vaša cesta k tomuto po-
stu? 
Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve, vtedajší odbor technická kybernetika.  
Po skončení vysokej školy som sa venoval 
podnikateľskej činnosti v oblasti informatiky. 
Musím povedať, že jablko nepadlo ďaleko 
od stromu, pretože aj môj otec je profesiou 
informatik. Postupne som prechádzal rôzny-
mi pozíciami, najdlhšie v spoločnosti Corinex 
Group, kde som nastúpil ako projektový 
manažér, o pár rokov neskôr som sa dostal  
do predstavenstva firmy a posledné roky,  
zo skoro pätnástich, som pôsobil ako predse-
da predstavenstva. Predtým, ako som prišiel 
do finančnej správy, som takmer rok viedol 
slovenskú pobočku kanadskej spoločnosti 
CGI. Ide o jedného z najväčších poskytova-
teľov IT služieb vo svete.

Ako ste doteraz vnímali prezentáciu čin-
nosti finančnej správy?
Finančná správa je kľúčový komponent štátu 
a prežíva obrovskú zmenu. To, čo sa teraz 
deje – zlúčenie colného a daňového sveta 
- je z môjho pohľadu najdramatickejšia zme-
na v tak krátkom čase. My, ktorí sme dnes  
vo vnútri, sa podieľame na niečom jedineč-
nom. Od roku 2012 imidž finančnej správy 
významne vzrástol. Táto zmena je postavená  
na konkrétnych výsledkoch. To ma ubez-
pečilo, že pridať sa do dobre rozbehnutého 
tímu je dobrým predpokladom k tomu, aby 
sme dosiahli veľké veci. Pri riešení množstva 

operatívnych úloh, problémov, či konfliktov 
v medziľudských vzťahoch sa niekedy stráca 
vízia veľkého cieľa. Treba si uvedomiť, že síce 
vyhrávame, ale hráme iba prvú tretinu hokejo-
vého zápasu. Mnohí sa cítia unavení a termín 
1.1.2015 vnímajú ako míľnik. Nemáme však 
len jeden. Čaká nás ešte množstvo zaujíma-
vej práce aj potom a to je z profesionálneho 
hľadiska pre mňa veľmi lákavé.

KCFO má dosah na chod takmer všetkých 
organizačných jednotiek inštitúcie. Identi-
fikovali ste kritické miesta, ktoré je z vášho 
pohľadu potrebné riešiť čo najskôr?
Štatisticky významná väčšina ľudí uvažuje 
v kategóriách – mám problém a ako ho vyrie-

šiť. Ja sa na svet pozerám tak, aký cieľ treba 
dosiahnuť. To, čo naša inštitúcia v skutočnosti 
rieši - výmenu RDS za ISFS-SD – je len pro-
striedok na dosiahnutie cieľa. Opäť musím 
povedať, že pomerne často dochádza k vý-
mene cieľa a prostriedku. Výmena systému 
sa v mnohých hlavách javí ako cieľ. Z môj-
ho pohľadu tomu tak nie je, je to iba nástroj  
na zabezpečenie toho, čo nám legislatíva 
predpisuje – postupné zjednotenie a zefektív-
nenie výberu daní, ciel a poistného. V ďalšej 
tretine, ktorú budeme hrať, nás čaká v roku 
2016 obdobná situácia v colnej oblasti. Mojou 
úlohou je nielen zvládnuť 1.1.2015, ale inten-
zívne sa venovať príprave na obdobie po ňom 
nasledujúce. 
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ISFS-SD však nie je jediný projekt, ktorý 
naša inštitúcia realizuje. Približne desiat-
ka, ktoré implementuje vo vlastnej réžii 
či v gescii rezortu financií, kladú zvýšené 
nároky na činnosť vášho centra. Nezostali 
ste spočiatku zaskočený množstvom tých-
to aktivít?
Hoci táto organizácia za posledné dva roky 
urobila obrovskú zmenu a obdivujem výs- 
ledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, stále  
je tu obrovské množstvo práce. Na to, aby 
sme vedeli dosiahnuť veľké ciele, sa musíme 
zaoberať iba podstatnými vecami. Snažím 
sa, aby sme sa jednoduchými úkonmi a roz-
hodnutiami zbavovali činností, ktoré nevedú 
k cieľu. Treba sa sústrediť na najvýznamnejšie 
ciele, ktorých táto inštitúcia nemá v skutočnos-
ti tak veľa. Pripraviť daňovú sféru na to, aby 
sme ju zjednotili s clami, potom pripraviť clá  
a následne zjednotenie dokončiť. A tiež pri-
chystať prostredie na výber odvodov. Všetko 
ostatné je len podpora k týmto strategickým 
úlohám. 

Čo je pre vás, ako generálneho riaditeľa 
KCFO, v tomto momente najdôležitejšie 
preto, aby finančná správa v náročnom ob-
dobí uspela?
Každá organizácia je tu a teraz takou statickou 
fotkou. Máme nejaké zákonné limity, zoznam 
úloh, kompetencií, zodpovedností a v nich  
sa pohybujeme. V skutočnosti plníme pre- 
vádzkovú činnosť. Zajtra bude situácia iná 
a zase to bude statická fotka. 
Na strane informatiky sa snažím a budem  
sa snažiť striktne oddeliť prevádzkovú a roz-
vojovú časť úloh. O rozvojovej časti sme  
už hovorili. V  prevádzkovej chcem dosiah-

nuť stav, aby sme sformulovali služby a ich 
parametre, ktoré KCFO poskytuje klientom. 
To nám umožní merať úroveň poskytovania 
služieb, čo v konečnom dôsledku znamená 
prostriedok na zvyšovanie spokojnosti našich 
zákazníkov a tiež zvýšenie úrovne schopnosti 
riadiť ľudí na KCFO.

Sme pripravení na takúto zmenu?
Momentálne ešte nie. Ale viem, čo treba uro-
biť. Finančná správa je jednou z prvých orga-
nizácií poskytujúcich najväčší podiel svojich 
služieb nonstop. Informatici pritom chodia  
do práce na jednu zmenu. To, že to takto fun-
guje, je nadľudské úsilie skupiny ľudí. Preto 
majú môj obdiv a poďakovanie. Dlhodobo 
však nie je tento stav udržateľný. Nemôžeme 
stále riešiť 24-hodinovú dostupnosť portálu  
či colných deklarácií mesiac čo mesiac  
mimoriadnou situáciou, pohotovosťou či prá-
cou nadčas.

Čo to znamená do budúcnosti pre infor-
matiku? Zvyšovanie kapacít, prerozdelenie 
práce?
Prístupov môže byť viacero. Potrebujeme 
zvýšiť dôveru v to, ako fungujú automatic-
ké monitorovacie systémy prevádzky a tiež 
akcieschopnosť ľudí zodpovedných za chod 
systémov. Vyváženie týchto faktorov znamená 
nájsť balans medzi tým, čo naši klienti v sku-
točnosti potrebujú a čo im dokážeme poskyt-
núť.

Otázka zvyšovania kapacít teda nie je na-
mieste?
Za posledné dva roky vidím, ako organizácia 
zvýšila svoj výkon. Obrovské množstvo čin-

ností doteraz nerobila a teraz robí, a nie je nás 
dvakrát toľko. Samozrejme, že nemôžeme 
zamestnancom prideľovať stále nové a nové 
úlohy, pretože zvyšovanie efektivity má svoje 
fyzikálne obmedzenia. No na druhej strane 
nemôžeme nič pýtať zadarmo. Považujem  
za partnerské, že v prípade zvyšovania ka-
pacít treba zvýšiť aj efektivitu. A ten prvý krok 
treba urobiť práve na strane efektivity.

Ako sa vám robí s ľuďmi? Je rozdiel medzi 
súkromným a štátnym sektorom?
Človek je človek bez ohľadu na to, do akého 
trička je oblečený. Syndrómom veľkých orga-
nizácií je, či už sú súkromné alebo štátne, istý 
druh anonymity. Vo veľkom celku má človek 
šancu sa skryť. Rieši úlohu tak, že ju rozdrobí 
na drobné a rozhodí na iných alebo celú pre-
sunie na kolegu a tým je to vybavené. Úloha 
sa „rada“ nesplní, lebo sa v reťazci stratí.  
Na druhej strane, iba vo veľkých organizá- 
ciách je množstvo príležitostí získať jedineč-
né skúsenosti a kvalifikáciu. Lebo iba veľkí  
si to môžu dovoliť! Takže rozdiel je me- 
dzi veľkými a malými, nie medzi štátnymi 
a súkromnými.

A z hľadiska profesionality?
Ukážte mi druhý subjekt na Slovensku, ktorý 
má skoro 10 tisíc interných koncových použí-
vateľov, milióny elektronických podaní rôzne-
ho typu ročne, ďalšie milióny spracovaných 
papierových podaní a státisíce externých 
používateľov. Z hľadiska informatiky je to prvá 
liga. A to, že to funguje svedčí o tom, že títo 
ľudia na to majú. A nech si hovorí kto chce,  
čo chce, niečo o syndróme štátneho zames- 
tnanca.   Drahomíra Adamčíková
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Za desať rokov činnosti čestnej jednotky sa jej členovia rozlúčili s viac ako 50 zosnulými kolegami, zúčastnili sa na viac ako 30 proto-
kolárnych a slávnostných podujatiach a reprezentovali colnú a finančnú správu doma aj v zahraničí.

Nápad vytvoriť čestnú jednotku v colnej sprá-
ve vznikol, žiaľ, za smutných okolností. V lete 
v roku 2003 tragicky zahynuli traja príslušní-
ci colnej správy. Ich smrť sa stala podnetom  
na vypracovanie nariadenia na preukazova-
nie pôct zosnulému colníkovi, ktoré vstúpilo  
do platnosti 13. februára 2004. A tak sa začalo 
výberové konanie na miesta členov čestnej 
jednotky. Ako prví sa prihlásili colníci Róbert 
Jánoška, Jozef Regina, Peter Richter a Július 
Trangoš. Jednotka sa stala súčasťou odde-
lenia výcviku s veliteľom Jánom Ščerbíkom. 
V prvých rokoch sa jej činnosť vymedzila  
na účasť pri pohreboch zosnulých colníkov  
po celom Slovensku. Posun nastal v roku 
2009, kedy jej pribudli slávnostné i protoko-
lárne aktivity. A čo je veľmi dôležité, dostali  
aj nové výstrojné súčiastky a doplnky – biele 
kožené rukavice, na mieru ušité saká, zimné 
kabáty, biele vlnené šály a vysokú leštenú 
obuv podkutú oceľovými podkovičkami, kto-
rá dáva slávnostnému pochodu ten správny 
zvuk. Ozajstným sviatkom sa stal deň, keď  
si každý príslušník zavesil na rovnošatu 
vlastné ozdobné šnúry a opásal sa opaskom  
pre čestnú jednotku. Na ich výtvarnom ná-
vrhu sa podieľal spolu s grafikom Jurajom 
Hradským umelecký kováč Tomáš Achs, ktorý 
ich aj vlastnoručne vyrobil. Rok prezbrojenia 
prišiel v 2011, kedy čestná jednotka získala  
na svoju činnosť palné aj chladné zbrane. 
Podarilo sa zadovážiť pušky Mannlicher 
1895, ktoré v prvej polovici 20. storočia po-

Čestná jednotka už vyrástla 
z detských liet

užívali príslušníci finančnej stráže. Prerobili  
sa na expanzné zbrane, z ktorých sa dajú strie- 
ľať aj čestné salvy. Do výzbroje boli zaradené 
aj dve chladné zbrane – šabľa M-2011 a col-
nícky mečík M-2011 – vychádzajúce z histórie 
ozbrojených zborov na našom území. 

Jediná medzi mužmi
Členovia čestnej jednotky sa stretávajú pravi-
delne dvakrát do roka na výcviku, kde si zdo-
konaľujú a upevňujú svoje zručnosti, pochody, 
povely či postoje, ale skúšajú aj niečo nové, 

aby boli stále lepší a mali čím prekvapiť. Po-
sledný májový týždeň sa opäť stretli v našom 
školiacom a rehabilitačnom stredisku na Do-
novaloch. Tentoraz malo cvičenie slávnostný 
charakter, keďže v tomto roku oslavujú jubi-
leum. Pri tejto príležitosti, aby sa zavŕšenie 
desaťročnice zapísalo do histórie, sa členovia 
jednotky odhodlali k významnému kroku. Prija-
li medzi seba nového člena – krajšieho a než-
nejšieho od všetkých doterajších. Po prvýkrát 
sa do jednotky dostala žena, referentka SCÚ 
Malacky Miroslava Baránková. 
Ako sa nám priznala, už dávnejšie sa po-
hrávala s myšlienkou osloviť veliteľa čestnej 
jednotky, či by sa aj ona nemohla stať jej 
členkou. Partia 22 mužov sa jej zapáčila, ve-
liteľ súhlasil a bolo rozhodnuté. Jediné, s čím 
sa musí ešte popasovať, je pomerne ťažká 
zbraň, z ktorej nosenia mala aj svalovicu. „Ale 
aj pochod musím zdokonaliť. Našľapujem  
na celú nohu. Mám sa ešte čo učiť,“ hovorí 
Mirka. A čo na novú členku kolektívu hovoria 
kolegovia? „Stále sme s tou myšlienkou koke-
tovali, lebo dámy javili záujem. Nová kolegyňa 
zapadla, ako keby bola jedna z nás. Nebráni-
me sa, keby ich bolo viac. Chlapci by sa pote-
šili,“ usmieva sa zástupca veliteľa pplk. Peter 
Fabian. „Žena v kolektíve, to zjemní vzťahy. 
Ale každopádne, je to náročné a aj Mirka  
si uvedomuje, že je to ťažké. Ale má na to 
predpoklady,“ komentuje prítomnosť novej 
členky veliteľ jednotky pplk. Ján Ščerbík. 
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„Niektorí chlapci absolvovali základnú vojen-
skú prípravu, učili sa pochodovať, plniť povely 
so zbraňou, tak majú, prirodzene, náskok,“ 
dodáva. 

Pre Čechov sme vzorom
Na oslavy 10. výročia vzniku čestnej jednotky 
prišla aj návšteva z Colného úradu pre Krá-
lovohradecký kraj z Českej republiky. Neprišli 
len oslavovať, ale sa aj niečomu priučiť. „Naša 
spolupráca začala v roku 2011 pri odhaľovaní 
pamätnej tabule zakladateľovi nového colné-
ho práva Emilovi Martincovi v obci Horní Jele-
ní,“ spomína nprap. Petr Daněk. „Vedeli sme, 
že prídu slovenskí kolegovia, chceli sme sa im 
trocha priblížiť a niečo predviesť. To bol prvý 
impulz k začiatku našej činnosti. Zatiaľ  
sa zameriavame na regionálne akcie v Krá-
lovohradeckom kraji. Absolvovali sme aj 
výcvik pri čestnej jednotke armády ČR. A ta-
kou čerešničkou je pre nás práve spolupráca  
so slovenskými kolegami,“ vymenováva  
P. Daněk ich aktivity. Pôsobiť by však chceli 
na celonárodnej úrovni. „Stále hľadáme náš 
spôsob vystupovania. Chceme si vziať niečo 
od armády, od slovenských kolegov a nájsť  
si aj niečo svoje, čo by nás charakterizova-
lo. Nechceme vymýšľať vymyslené, to sme  
sa prišli naučiť od vás,“ zveril sa nám tento koor- 
dinátor odborného dohľadu Colného úradu 
v Hradci Králové. Stretnutie na Donovaloch 
ukončila čestná jednotka spolu s českými 
kolegami slávnostným položením vencov 
pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Tento 
rok si pripomíname 70. výročie Slovenské-
ho národného povstania (SNP), do ktorého  
sa zapojili všetky ozbrojené zložky štátu vrá-
tane príslušníkov finančnej stráže. Súčasná 
finančná správa sa hlási k odkazu hrdinov  
z jej radov. Na území dnešného Slovenska 

položilo v rokoch 1918-1948 pri výkone služ-
by, ako aj počas SNP, svoje životy 53 členov 
finančnej stráže.

Plány do budúcnosti
Veliteľ jednotky J. Ščerbík by si do ďalšej de-
saťročnice prial takú podporu vedenia, akú 

cítia aj teraz. „Prešli sme aj zlým obdobím, 
keď sa uvažovalo, že nás rozpustia a nebudú 
nás využívať. Ale potom prišiel zlom. Vďaka 
nášmu entuziazmu a podpore vedenia stále 
pokračujeme,“ poznamenal. Výstroj a výzbroj 
čestnej jednotky prešiel výraznou zmenou, 
doplnky uniformy majú aj umeleckú hodnotu, 
čo si jej členovia uvedomujú a vážia. V tom-
to roku sa budú môcť predviesť na viacerých 
dôležitých podujatiach. Pozvánku očakávajú 
na augustové ústredné oslavy SNP v Banskej 
Bystrici, na Medzinárodné letecké dni SIAF 
2014 a, samozrejme, v septembri aj na každo-
ročné národné oslavy Dňa colníkov.

-ad, gd-

Poďakovanie čestnej jednotky:
 
František Imrecze 
prezident finančnej správy
Andrea Stoklasová 
riaditeľka kancelárie prezidenta
Marcel Šuštiak 
vedúci organizačného oddelenia
Mária Machová
generálna riaditeľka CR SR
Ľuboš Pastor
riaditeľ kancelárie prezidenta
Eleonóra Kročianov
generálna riaditeľka CR SR
Ľubomíra Vrobelová
riaditeľka sekretariátu GR CR SR
Pavel Augustín
riaditeľ odboru kontroly  a inšpekcie
Jozef Gőnczől
generálny riaditeľ CR SR
Vít Vytřísal
riaditeľ odboru výkonu služby CR SR
Miroslav Ištván
veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR
nadriadení členov čestnej jednotky

2/2014 finančné aktuality

13



CEP. Skratka projektu, ktorý sa v našej organizácie skloňuje čoraz častejšie. Skrýva sa za ňou Centrálny elektronický priečinok, teda 
systém, ktorý umožní všetkým stranám zapojeným do medzinárodného obchodu a prepravy, podať štandardizované informácie a doku-
menty cez jedno podacie miesto. Úloha finančnej správy je kľúčová, nakoľko bude po jeho spustení do ostrej prevádzky prevádzkova-
teľom systému. Na otázku, ako to ovplyvní prácu našich ľudí i na ďalšie dôležité dopyty nám odpovedal projektový manažér z odboru 
prevádzky informačných systémov mjr. Roman Fialka.

O čom je vlastne projekt CEP? 
V prvom rade symbolizuje „Národný projekt - 
Elektronické služby Centrálneho elektronické-
ho priečinka“, a zároveň aj informačný systém, 
ktorý bude na poskytovanie elektronických 
služieb v tejto oblasti využívaný. Centrálneho 
preto, lebo vychádza z konceptu, ktorý Európ-
ska hospodárska komisia OSN vo svojom od-
porúčaní definovala ako tzv. „Single Window“. 
Je možné chápať ho ako prostriedok umožňu-
júci všetkým stranám zapojeným do medziná-
rodného obchodu a prepravy podať štandar-
dizované informácie a dokumenty cez jedno 
podacie miesto a tým splniť všetky požiadavky 
súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom to-
varu. Pod pojmom „všetkým stranám zapoje-
ným do medzinárodného obchodu a prepravy“ 
rozumieme dve základné cieľové skupiny pro-
jektu. Prvou je verejnosť - 1 200 podnikateľov 
aktuálne elektronicky komunikujúcich s colný-
mi informačnými systémami, pričom potenciál 
vidíme u ďalších približne 200 tisíc subjektoch. 
Druhou skupinou sú zodpovední pracovníci 
jednotlivých rezortov a organizácií.

Ako ovplyvní spustenie CEPu finančnú 
správu?
Túto otázku musíme chápať v širšom kon-

Staneme sa prevádzkovateľom 
informačného systému CEP

texte, nakoľko projekt CEP bude po spustení 
slúžiť okrem  zamestnancov finančnej správy 
aj zamestnancom jednotlivých rezortov a or-
ganizácií zapojeným do projektu, respektíve 
zástupcom povinných osôb v zmysle navrho-
vaného zákona o CEP. Projekt CEP vytvára 
podmienky pre budovanie a poskytovanie 
elektronických služieb v segmente zahranič-
ného obchodu (inak sa tieto služby nazývajú 
aj ako eGovernment služby). Svojou infra-
štruktúrou umožní poskytovať elektronické 
služby aj štátnym orgánom, ktoré zatiaľ nema-
jú vytvorené technické podmienky pre ich po-
skytovanie,  chýbajú im potrebné informačné 
systémy, elektronické formuláre, špecializo-
vaný eGovernment portál a podobne. Napriek 
tomu umožnia používateľom vďaka CEPu 
plnohodnotne využívať elektronické služby. 
Prostredníctvom systému budú prijímať ich 
podania a vydávať rozhodnutia elektronickým 
spôsobom. Po vybudovaní vlastných systé-
mov bude poskytovanie týchto služieb z po-
hľadu používateľa neprerušene pokračovať, 
pretože budú integrovateľné do prostredia 
aplikácie CEP.

Čo prinesie jeho používanie podnika-
teľom?
Z pohľadu podnikateľov je odpoveď jednoduch- 
šia. Pôjde tu o výrazné zjednodušenie proce-
su žiadania o potrebné povolenia a licencie  
pri podnikaní v zahraničnom obchode, kon-
krétne s tretími krajinami. Odstráni sa toľko 
kritizovaná byrokracia v rámci štátnej sprá-
vy. Analyzovaním procesov v úvode projektu  
sa napríklad podarilo znížiť množstvo formu-
lárov používaných verejnosťou pri komuni-
kácii s úradmi v rámci procesov zahraničné-
ho obchodu z 1 400 na 1 100. Používanie 
aplikácie CEP im prinesie finančnú úsporu  
na správnych poplatkoch, ktoré sú pri využíva-
ní elektronických služieb výrazne nižšie v po-
rovnaní s papierovým vybavovaním. Projekt 
CEP elektronizuje vyše 350 týchto služieb, 
takže priestor na úsporu je veľký. 

CEP je nadrezortný projekt. Kto všetko  
je do neho zapojený?
Ministerstvá, odborné komory a zväzy zdru-
žujúce podnikateľov pôsobiacich v medziná-

rodnom obchode. Napr. rezorty vnútra, hospo-
dárstva, životného prostredia, spravodlivosti. 
Spolupracujeme so Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou či Zväzom logistiky 
a zasielateľstva SR. Ako som už spomenul, fi-
nančná správa hrá v rámci projektu významnú 
úlohu, nakoľko po spustení projektu do ostrej 
prevádzky sa stane prevádzkovateľom infor-
mačného systému CEP. V praxi to znamená, 
že v rámci komunikačnej matice predstavuje 
jej jadro, ktoré musí byť zo strany zapojených 
rezortov a organizácií informované o všetkých 
zmenách procesov a formulárov, aby bolo 
možné ich okamžité zapracovanie do systé-
mu.

Ako sa vyvíjala práca na projekte a akými 
fázami prechádzal?
Projekt CEP patrí medzi prvé projekty v rámci 
programu OPIS a v rámci budovania eGovern- 
mentu na Slovensku vôbec. Svoje začiatky 
má ešte v roku 2008. Vláda vtedy schválila 
návrh koncepcie centrálneho elektronického 
priečinka pre medzinárodný obchod a súvisia-
ce procesy, ktorá vychádzala z medzinárod-
ných strategických dokumentov spomínaných 
v úvode. Ministrovi financií uložila zabezpečiť 
vypracovanie procesného auditu vrátane ana-
lýzy súčasného stavu a vypracovanie štúdie 
realizovateľnosti CEP pre medzinárodný 
obchod a súvisiace procesy. Štúdiu vypraco-
vala spoločnosť Siemens. MF SR následne 
zrealizovalo verejné obstarávanie, v ktorom 
bola úspešná spoločnosť DITEC, a.s.. Teraz 
je nevyhnutné vytvoriť nástroj na legislatív-
ne zabezpečenie, ktorým je zákon o správe, 
prevádzke a používaní informačného systé-
mu CEP pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. 
Vláda ho už schválila. Momentálne ho čaká 
prerokovanie v parlamente. Účinnosť by mal 
nadobudnúť 1. októbra tohto roku.

Kde je možné nájsť bližšie informácie  
o CEPe?
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Databáza podnetov sa od roku 2013 využíva ako forma získavania nápadov Jej cieľom je umožniť našim zamestnancom predkladať 
podnety na rozvojové zmeny, ktoré sú jedným zo zdrojov pre vypracovávanie návrhov strategických a koncepčných zámerov organizá-
cie, zmeny metodiky, legislatívy ako aj vytvorenie priestoru pre názory na už realizované zmeny.

Poskytovanie podnetov je dobrovoľné, ale  
nie anonymné. Dôležité je, aby zamestnanci 
vedeli, že ich podnety sú spracovávané a ana-
lyzované, že poskytovanie názorov je želateľ-
né a môžu byť za svoju iniciatívu smerujúcu 
k zvyšovaniu efektívnosti finančnej správy 
odmenení. V roku 2013 prišlo na emailovú ad-
resu databazapodnetov@financnasprava.sk 
70 návrhov, z ktorých bolo 53 podnetov  
a 17 žiadostí o metodické usmernenie.  
Predložené podnety boli zaslané na vyja-
drenie príslušným riešiteľským skupinám  
z organizačných útvarov FR SR. Tie ich  
hodnotili podľa rozsahu, prínosu pre orga- 

Odmena za tri najlepšie podnety
nizáciu a časovej náročnosti realizácie pod-
netu.

Odmena pre najlepších
Z predložených návrhov za minulý rok po-
rada vedenia - na základe posúdenia or-
ganizačných útvarov z pohľadu prínosu  
pre finančnú správu - schválila koncom aprí-
la tri najlepšie. Na finančnú odmenu sa mohli 
tešiť npor. Katarína Ostertágová z PCÚ Prie-
vidza, Silvia Longauerová z oddelenia daňo-
vej exekúcie DÚ Banská Bystrica a Ladislav  
Babica z oddelenia daňových špecialistov  
DÚ Prešov. Srdečne im blahoželáme a verí-

Na pôde Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave sa koncom apríla konalo bilaterálne stretnutie so zástupcami 
pražského Specializovaného finančního úřadu (SFÚ). Tento úrad vznikol v Českej republike 1. januára 2013 a spravuje veľké daňové 
subjekty.

Zástupcovia úradov si vymenili skúseností 
v oblasti analýzy rizík veľkých daňových sub-
jektov. Predstavili svoje koncepty zberu, vy-

Partnerstvo daňových úradov

me, že do zlepšovania našej organizácie 
formou predkladania návrhov do databázy  
sa zamestnanci finančnej správy budú zapá- 
jať aj naďalej. 
Spracovanie a vyhodnocovanie Databázy 
podnetov je v gescii odboru koncepcií a ria-
denia projektov. Bližšie informácie je možné 
získať na intranete finančnej správy v časti 
Databáza podnetov, ktorá sa nachádza v do-
movskej lokalite v ľavom stĺpci. V uvedenej 
časti sú zverejnené podnety so stanoviska-
mi organizačných útvarov ako aj dokument 
Databáza podnetov na zvýšenie efektívnosti  
finančnej správy.                   Ľubica Dančová

hodnocovania a evidovania údajov, zdrojové 
databázy, ako aj využívanie príslušných softvé-
rových nástrojov s dôrazom na identifikáciu  
a analýzu potenciálne rizikového správania  
sa vo všetkých oblastiach (medzinárodné zda-
ňovanie, daň z pridanej hodnoty, daň z príj- 
mu). 
Predstavitelia oboch daňových úradov zhodne 
akcentovali potrebu individuálneho prístupu 
k identifikácii rizikových faktorov pri veľkých 
daňových subjektoch vzhľadom na špecifický 
charakter ich štruktúr. Uvedený prístup uplat-
ňujú aj mnohé iné krajiny Európskej únie, pri-

čom zaznamenávajú úspechy v miere efektivi-
ty daňových kontrol a vo výške dodatočných 
príjmov do štátnych rozpočtov. Českí kolego-
via sa zaujímali aj o implementáciu Akčného 
plánu boja proti daňovým podvodom na roky 
2012–2016, prvé výsledky z uplatňovania 
kontrolného výkazu DPH v podmienkach SR  
i o projekt Národnej bločkovej lotérie. Obe 
strany na záver rokovania konštatovali po-
trebu intenzívnejšej komunikácie a výmeny 
informácií vo viacerých oblastiach pôsobenia 
svojich úradov.

Marcela Hricová

Projekt má zriadenú svoju oficiálnu webovú 
stránku www.projektcep.sk, ktorá sa priebež-
ne aktualizuje. Pre budúcich používateľov 
predstavuje zdroj informácií fungujúci v reži-
me 24 hodín denne a 365 dní v roku. Okrem 
tejto „pasívnej“ informovanosti komunikujeme 
aj prostredníctvom pravidelného Newslettra. 
Budúcim používateľom sme systém predstavili 
v rámci prednášky na sérii regionálnych konfe-
rencií eLogistika organizovaných v Bratislave, 
Žiline aj Košiciach. V duchu hesla „Neteoreti-
zujme – realizujme CEP!“ sme pripravili sériu 
workshopov. Najväčšou akciou bola národná 
konferencia pre odbornú a laickú verejnosť.

Na koho sa môžu podnikatelia obrátiť, keď 
budú potrebovať pomoc so systémom 
CEP?
Podnikatelia sa môžu obrátiť na niektorý z ko-
munikačných kanálov finančnej správy - zavo-
lať na call centrum, alebo poslať svoj podnet 

Podnikateľ sa rozhodne dovážať lieky. Pri realizácii zahranično-obchodnej transakcie (tzv. 
ZOT) na dovoz liekov použije informačný systém CEP. Na vybavenie takéhoto dovozu 
potrebuje povolenie od viacerých orgánov verejnej moci. Prostredníctvom portálu CEP 
podá všetky žiadosti na viaceré orgány verejnej moci z jedného miesta, v ktoromkoľvek 
čase, bez nutnosti osobnej návštevy úradu. Rovnako sú mu povolenia doručené späť. Tieto 
povolenia použije ako prílohy k colnému vyhláseniu pri dovoznej operácii a prostredníctvom 
CEPu ho zrealizuje. V informačnom systéme CEP sú k dispozícii všetky informácie ohľadne 
povolení a iných administratívnych náležitostí na jednom mieste.

elektronicky prostredníctvom aplikácie Live 
chat alebo Live Agent. Podnety očakávame  
aj na sociálnej sieti Facebook. Je však dôle-
žité pochopiť sprostredkovateľskú komuni-
kačnú úlohu finančnej správy v rámci CEPu. 
Nakoľko je do projektu zapojených veľa orga-
nizácií a rezortov, nie je možné, aby pracov-
ník na call centre odborne obsiahol všetky 
agendy. Preto poskytne volajúcemu používa-
teľovi kontaktnú osobu na príslušnom rezorte,  
na ktorú sa môže obchodník obrátiť. Zamest-

nanci budú v prípade technických problémov 
kontaktovať finančnú správu prostredníctvom 
jednotnej e-mailovej adresy, ktorá ich problém 
automaticky presmeruje na riešenie pracovní-
kom Service Desku. Našim cieľom je spokojný 
používateľ, ktorý prostredníctvom portálu CEP 
elektronicky vybaví všetky žiadosti v rámci  
realizácie zahranično-obchodných transakcií, 
či už  v úlohe obchodníka alebo  v zamestnan-
ca zapojeného rezortu. 

-red-
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Novinky v legislatíve
Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými zavádza úpravy pri používaní registračných poklad-
níc, v správe dane z pridanej hodnoty a pri daňových kontrolách. Posilniť by sa mali aj kompetencie colníkov  
pri strážení našich objektov. Legislatívne úpravy vláda schválila v apríli a doručila na prerokovanie do parlamentu. Časť by mala nado-
budnúť účinnosť v októbri tohto roka a ďalšia od 1. januára 2015.

Pri používaní elektronickej registračnej po-
kladnice (ERP) by mal v rámci operatívnejšej 
registrácie prideľovať daňový kód ERP ktorý-
koľvek daňový úrad. Doteraz tak mohol urobiť 
len miestne príslušný daňový úrad. Pokuty  
pri kontrolách pokladníc by sa mali ukladať  
na mieste alebo v lehote do piatich pracov-
ných dní. Pri zistení porušenia a povinností  
sa má vyhotovovať zápisnica z miestneho zis-
ťovania. 
Rezort financií navrhol zmeny aj v daňovom 
poriadku. Z dôvodu zabezpečenia flexibility 
daňovej kontroly by správca vyhotovil čiastko-
vý protokol, na základe ktorého by napríklad 
vrátil preverenú časť nadmerného odpočtu 
ešte pred ukončením kontroly. Okrem toho 
by sa malo skrátiť obdobie, v ktorom je pla-
titeľ DPH uvedený v zozname subjektov,  
pri ktorých nastali dôvody na zrušenie regis-
trácie. Po novom by mohol byť zo zoznamu 
vymazaný už po šiestich mesiacoch. V súčas-
nosti je to rok.

Mini-One-Stop-Shop
Ministerstvo pripravilo zmeny aj v zákone  
o DPH. Zámerom je prevzatie európskej 
smernice a vytvorenie systému, ktorý umožní 
zdaniteľným osobám usadeným v EÚ a po-
skytujúcim telekomunikačné, služby rozhlaso-
vaného a televízneho vysielania alebo elektro-
nické služby nepodliehajúce dani, aby splnili 
svoje povinnosti platiť DPH na jednom mieste. 
Zmena má priniesť rozšírenie vecnej a perso-
nálnej pôsobnosti tzv. Mini One-Stop-Shopov 

(MOSS), ktoré v súčasnosti umožňujú zjedno-
dušenie administratívy pri poskytovaní špeci-
fických druhov služieb poskytovateľmi spoza 
hraníc Európskej únie. Novela má upraviť 
zasielanie faktúr občanom telekomunikač-
nými operátormi a poskytovateľmi televízne-
ho a rozhlasového vysielania. V súčasnosti  
je všeobecným pravidlom, že za miesto do-
dania služieb poskytnutých nezdaniteľným 
osobám sa považuje to, kde má poskytovateľ 
sídlo alebo prevádzkareň. Po novom by však 
mohli operátori a poskytovatelia elektronic-
kých služieb zasielať faktúry na miesto, kde 
má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo 
miesto, kde sa obvykle zdržiava.
Operátorom, ktorí sa rozhodnú využiť túto 
dobrovoľnú úpravu, sa významne zníži admi-
nistratívna záťaž, keďže sa nebudú musieť re-
gistrovať pre DPH v každom členskom štáte, 
kde došlo k poskytnutiu spomínaných služieb 
nezdaniteľným osobám. Svoju povinnosť pri-
znať a uhradiť daň si splnia v tom členskom 
štáte, v ktorom sa pre využívanie tejto úpravy 
identifikujú, a to podaním jedného daňového 
priznania elektronickými prostriedkami a uhra-
dením splatnej dane.

Colníci s novými kompetenciami
Novelizáciou prechádza aj Colný zákon, aby 
naša organizácia získala nové kompetencie 
v oblasti ochrany určených objektov orgánov 
štátnej správy. A tak našim colníkom pribudnú 
nové oprávnenia, napríklad odňatie zbrane. 
„Colník je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, 

proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá 
pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel  
je colník oprávnený vykonať prehliadku oso-
by,“ uvádza sa v upravenej forme zákona. 
Odňatú zbraň však bude colník povinný vrátiť 
kontrolovanej osobe po skončení služobného 
zákroku. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá 
osoba svojím podpisom, inak jej ju nemusí 
vrátiť. Ak by bránil vráteniu zbrane zákonný 
dôvod, colník vydá osobe potvrdenie o odňatí 
zbrane a oznámi jej, že zbraň bude odovzdaná 
príslušnému útvaru Policajného zboru. Colník 
vykonávajúci službu pri ochrane stráženého 
objektu bude môcť preverovať oprávnenosť 
vstupu osôb do tohto objektu a vyzvať ich, 
aby preukázali svoju totožnosť. Taktiež bude 
môcť kontrolovať osoby vstupujúce do strá-
ženého objektu technickými prostriedkami. 
Bude oprávnený vykonať prehliadku vozidla 
pri vjazde do stráženého objektu, v stráženom 
objekte alebo pri výjazde z objektu, pomocou 
detekčných prostriedkov a nahliadnutím.  
Pri prehliadke auta bude môcť využiť aj slu-
žobného psa. 

Ďalšou zmenou je, že colné úrady nebudú mu-
sieť do účtovnej evidencie zapisovať dovozné 
clo, DPH a spotrebnú daň pri dovoze. Súčet 
týchto vymeraných platieb v konkrétnom prí-
pade nemôže presiahnuť dve eurá, jedno euro 
v cestovnom styku alebo v poštovom styku 
alebo päť eur, ak colný dlh a daňová povin-
nosť vznikli iným spôsobom, ako prijatím col-
ného vyhlásenia. Novela by mala začať platiť 
od 1. augusta tohto roku. 

TASR, ad
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Nový systém kontrolných známok
Od 1. októbra bude tlač kontrolných zná-
mok podľa nového systému tlače, distribúcie 
a použitia kontrolných známok zabezpečovať  
len jedna štátna tlačiareň, a to Mincovňa 
Kremnica, š.p.. Zároveň bude jediným mies- 
tom, kde sa budú odberateľom vydávať kon-
trolné známky. Dohľad nad nadkladaním 
s kontrolnými známkami a ich likvidáciou  
v tlačiarni  bude vykonávať finančná správa. 
Naša organizácia momentálne spolupracu-
je pri tvorbe nového informačného systému, 
prostredníctvom ktorého budú odberatelia 
kontrolných známok, colné úrady a FR SR 
komunikovať v súvislosti s tlačou, distribúciou 
a použitím kontrolných známok elektronicky. 
Uvedený informačný systém bude obsahovať 
okrem iného aj elektronické formuláre slúžiace 
na objednávanie kontrolných známok a s ním 
súvisiace úkony.   

Jedinečné identifikačné číslo 
Odberateľ kontrolných známok bude povinný 
elektronicky, na tlačive zverejnenom na na-
šom portáli, požiadať colný úrad o vydanie 
kontrolných známok, pričom žiadosť, ako  
aj celá súvisiaca komunikácia s našou inštitú-
ciou sa bude odohrávať v rámci jednotného 
informačného systému. Colný úrad bude môcť 
pri posudzovaní žiadosti prihliadať na rôzne 
okolnosti, napríklad výšku zloženej zábezpeky 
na spotrebnú daň, stav zásob nenalepených 
kontrolných známok, priemerné množstvo 
uvádzaných označených tovarov do daňo-
vého voľného obehu. Ak ich vyhodnotí tak,  
že môže dôjsť k porušeniu daňových pred-
pisov, bude oprávnený znížiť počet objed-
naných kusov kontrolných známok. Každá 
kontrolná známka bude obsahovať jedinečné 

Finančná správa v súčasnosti spolupracuje pri tvorbe nového informačného systému kontrolných známok. Okrem elektronickej ko-
munikácie s odberateľmi budeme mať od októbra na starosti aj dohľad nad nadkladaním a likvidáciou kontrolných známok v tlačiarni.

identifikačné číslo, ktorým bude 12 miest-
ne alfanumerické číslo vyjadrené aj formou 
dvojrozmerného čiarového kódu. Odberatelia 
kontrolných známok budú mať v závislosti  
od svojho postavenia (typu daňového subjek-
tu) a od ďalších skutočností, ako aj jednotli-
vých typov spotrebiteľských balení, povinnosť 
v uvedených lehotách od nalepenia kontrol-
ných známok prostredníctvom informačného 
systému kontrolných známok oznámiť údaje 
o spotrebiteľských baleniach, na ktoré kon-
trolné známky nalepili. Na rozdiel od taba-
kových výrobkov bude mať odberateľ, ktorý 
bude označovať spotrebiteľské balenie liehu  
pred prvým odberom kontrolných známok, 
povinnosť oznámiť prostredníctvom informač-

ného systému aj informácie o spotrebiteľskom 
balení liehu.

Cenu určí komisia
Odberateľom vznikne povinnosť viesť aj evi-
denciu o kontrolných známkach a prostred-
níctvom informačného systému, v pravidelnej 
zákonom stanovenej lehote, z týchto údajov 
zasielať oznámenia. Nepoužité kontrolné 
známky budú musieť v zákonom stanovenej 
lehote odovzdať colnému úradu, ktorý ich zni-
čí. Uvedené zmeny týkajúce sa označovania 
spotrebiteľských balení liehu a tabakových vý-
robkov vyplývajú z noviel zákonov o spotreb-
nej dani z alkoholických nápojov a spotreb-
nej dani z tabakových výrobkov. Kontrolnou 
známkou sa v oblasti tabakových výrobkov 
bude okrem spotrebiteľského balenia cigariet 
označovať aj spotrebiteľské balenie tabaku, ci-
gár a cigariek. V oblasti alkoholických nápojov  
sa bude naďalej označovať kontrolnou 
známkou len spotrebiteľské balenie liehu. 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným  
od 1.10.2014 upravujú postupy a lehoty 
v súvislosti s označovaním kontrolnou znám-
kou podľa platných predpisov (súčasný sys-
tém tlače, distribúcie a použitia kontrolných 
známok), ako aj v súvislosti s prechodom 
na nový systém tlače, distribúcie a použitia 
kontrolných známok, vrátane „duálneho“ fun-
govania oboch systémov. Cena kontrolných 
známok bude určená komisiou zriadenou Mi-
nisterstvom financií SR a ustanovená v osobit-
nom predpise. 

pplk. Pavol Ruža
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Prvý január 2014 bol zlomovým dátumom pre našich zamestnancov a daňové subjekty, ktoré boli zo zákona povinné od tohto termínu 
komunikovať s nami iba elektronicky. To, čo pár rokov dozadu rezonovalo medzi odbornou verejnosťou ako nereálna méta, sa zo dňa 
na deň stalo realitou, ktorú bolo treba zvládnuť po technickej, odbornej, ale aj komunikačnej stránke.

Hlavná váha spracovávania písomných, te-
lefonických a mediálnych  informácií bola 
na dvoch komunikačných útvaroch - odbore 
podpory a služieb pre verejnosť a komuni-
kačnom oddelení. Na náročné obdobie spo-
jené s povinnou elektronickou komunikáciou, 
zavedením kontrolného výkazu DPH a s po-
dávaním daňových priznaní, sme sa zodpo-
vedne pripravovali. Vynovili sme existujúce 
Call Centrum, do ktorého sme výrazne zapojili 
kolegov zodpovedajúcich otázky technického 
charakteru na front office, teda prvej úrovni 
podpory. Starý spôsob emailovej komunikácie 
cez eTAX bol nahradený novým komunikač-
ným nástrojom Live Agent plne podporujúcim 
aj live chatovú komunikáciu. Ako prvý orgán 
štátnej správy sme od januára začali s ve-
rejnosťou aj chatovať online. Zo začiatku  
to boli len pokusy na úrovni technickej podpo-
ry. Postupne sme službu chatu rozšírili aj o ko-
munikáciu na dani z príjmov fyzických osôb  
či o colných otázkach. Túto formu verejnosť 
veľmi oceňuje, čoho dôkazom je vybavenie 
viac ako 5 400 chatov od začiatku roka. Služ-
bu chceme rozšíriť aj na ostané dane s dôra-
zom na vybrané okruhy z oblasti DPH a KV 
DPH.

január-máj 2014
TP eCall - CC telefonické dopyty 67 471
Odbor podpory a služieb - 
CC telefonické dopyty

65 723

Live Agent - spolu tikety 65 215
Live Agent - 
odbor podpory a služieb

34 674

Live Agent TP eCall - dopyty 30 541
Chat 5 448
Obce 1 725
Emailové dopyty 371
Písomné dopyty 166
Spolu 206 119

Pracovali sme do polnoci
Po prvýkrát sme poskytli klientovi komunikač-
ný komfort aj mimo pracovných hodín. V nára-
zových obdobiach sme pracovali cez týždeň 
do 19.00 h s tým, že sme zabezpečovali te-
lefonickú a emailovú komunikáciu aj počas 
voľných dní. V dňoch, kedy končila lehota  

Začiatok elektronickej komunikácie 
sme úspešne zvládli

na podanie priznaní na DPH, súhrnných výka-
zov, KV DPH a dani z príjmov sme boli verej-
nosti k dispozícii až do polnoci. Bolo to veľmi 
náročné obdobie, no s veľkou podporou mini-
sterstva financií a vedenia sa nám ho podarilo 
zvládnuť. A v tomto trende chceme pokračo-
vať aj naďalej.

Ako to vyzeralo na daňových úradoch
Obdobie podávania daňových priznaní k dani 
z príjmov by sme mohli označiť z pohľadu 
zamestnancov daňových úradov, správcov 
dane na oddeleniach správy daní ako prvú 
začiatočnú fázu zvýšeného pracovného ná-
poru, ktorý sa začína pri preberaní daňových 
priznaní. Na daňových úradoch, pobočkách 
a kontaktných miestach sa vykonali opatre-
nia, ktorých prioritou je spokojnosť verejnosti. 
Posilnili sme počty správcov dane pri pre-
beraní daňových priznaní a predĺžili úradné 
hodiny. Pre zamestnancov daňových úradov  
sú to tzv. verejné „skúšky znalostí“, keď mu-
sia bez možnosti konzultácie priamo odpove-
dať daňovým subjektom aj na komplikované 
otázky. Niektoré daňové úrady riešenie kom-
plikovaných prípadov prenechali na daňových 
špecialistov, ktorým sme vďační za výpomoc 
pri usmerňovaní subjektov.

Druhá fáza je oveľa náročnejšia
Posledným dňom, hodinou a minútou prebe-
rania daňových priznaní sa náročná práca 
pre správcov nekončí. Za zvládnutou prvou 
fázou, preberania daňových priznaní k dani 
z príjmov, nasleduje bezprostredne druhá, 
ešte oveľa náročnejšia. Z pohľadu verejnosti 
nie je tak viditeľná. Je však dôležité pouká-
zať na prácu správcov, ktorí musia v lehote  
do 40 dní odo dňa vzniku daňového pre-
platku  tento vrátiť.  Za zdaňovacie obdo-

bie 2013 bol termín na podanie priznania  
do 31. 3. 2014 a daňový preplatok sa mu-
sel vrátiť do 9. 5. 2014. V tejto lehote museli 
správcovia dane skontrolovať všetky priz-
nania, ktoré obsahovali žiadosť o vrátenie 
preplatku (v listinnej  alebo elektronickej 
podobe) a z príloh overiť správnosť vypísa-
nia údajov v daňovom priznaní, na základe 
ktorých preplatok vznikol. Kontrola správnos-
ti daňových priznaní, samotné spracovanie 
a následne vrátenie preplatku na účet alebo  
na adresu trvalého bydliska daňového subjektu  
si pri veľkom množstve subjektov na jedného 
správcu dane vyžaduje pozornosť, zodpoved-
nosť, v konečnom dôsledku zvýšené pracovné 
nasadenie, nároky na pracovný čas a v niek-
torých prípadoch aj prácu cez víkend. Je nut-
né spomenúť, že z celkového počtu podaných 
priznaní tvoria asi polovicu priznania so žia-
dosťou o vrátenie preplatku.
Dané obdobie je pre správcov mimoriadne 
náročné. Vyvíjajú maximálne úsilie vzhľadom  
na plnenie každodenných úloh, ako je spra-
covanie priznaní na DPH, dani zo závislej 
činnosti, prehľady a hlásenia, úkony spojené  
s vrátením nadmerných odpočtov, poukáza-
ním daňových bonusov a zamestnaneckej 
prémie. Musí tiež sledovať lehoty na vrátenie, 
úkony spojené s podávaním KV DPH a to všet-
ko v rovnakom období, ako vykonáva vrátenie 
preplatkov na dani z príjmov. V predchádza- 
júcich rokoch správcovia vždy úspešne spl-
nili neľahké úlohy v tomto hektickom období. 
Aj v tomto roku dokázali svojím nasadením  
a aktivitou úspešne, v zmysle zákona, vyko-
nať aj  druhú fázu bezprostredne nadväzujúcu  
na podanie daňových priznaní k dani z príj- 
mov, ktorou je vrátenie daňových preplatkov 
v zákonnej lehote.

Beáta Uhrinová, Ľuboslava Chamková

Počet podaných daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2013
Typ DP Počet podaných 

DP za  zdaňovacie 
obdobie 2013(sken)

elektronicky ZO 
2013

SPOLU ZO 2013

13.5.2014 30.04.2014 EP+sken
DPPO 71 392 105 211 176 603
DPFO typ A 412 788 385 413 173
DPFO typ B 395 178 70 100 465 278
Spolu 879 358 175 696 1 055 054
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Rakúsko 
a Luxembursko 
sprístupnia údaje

Unikol zoznam

Odsúdili šéfa 
Bayernu Mníchov

Domáca výroba 
pálenky je v rozpore 
s právom EÚ

Našli Vincenta 
van Gogha

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev s ro-
dinou a bývalý mongolský minister financií 
Bayartsogt Sangajev. Aj to boli mená, ktoré 
sa ocitli na zozname 130-tisíc majiteľov, ktorí 
ukrývali svoj majetok v daňových rajoch. Ich 
mená pred rokom odhalilo Medzinárodné 
konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), 
ktoré získalo 2,5 milióna dokumentov. „Pre-
kvapilo nás, aká veľká a rozsiahla táto sféra 
je,“ uviedol riaditeľ Medzinárodného konzorcia 
investigatívnych novinárov Gerard Rylee.

Jedným z prominentov, ktorí doplatili na konto 
v daňovom raji, bol aj dnes už bývalý prezident 
Bayernu Mníchov Uli Hoeness. Ten sa v apríli 
minulého roka priznal k tomu, že vo Švajčiar-
sku ukrýval svoj niekoľkomiliónový príjem, čím 
štát pripravil na daniach o takmer 30 miliónov 
eur. „Vyhol som sa plateniu daní. Uvedomu-
jem si, že nič na tom nemení ani skutočnosť, 
že som sa sám prihlásil. Hlboko ľutujem svoje 
konanie. Urobím všetko, aby som uzavrel túto 
kapitolu,“ vyhlásil pred súdom. Ten ho poslal 
za mreže na 3,5 roka.

Španielski daňoví inšpektori objavili počas 
kontroly schránok v bankách okrem šperkov 
a hotovosti aj umelecké dielo, ktoré sa stratilo 
pred 40 rokmi. Ide o vzácny obraz holand-
ského maliara Vincenta van Gogha s názvom 
Cyprus, nebo a krajina. Jeho originalitu pre-
verujú teraz odborníci. Ak sa potvrdí pravosť, 
jeho hodnota dosiahne milióny eur.

Legalizácia domácej výroby ovocných desti-
látov do 50 litrov ročne bez zdanenia v Ma-
ďarsku nie je v súlade s právnymi normami 
Európskej únie, rozhodol o tom v apríli Súdny 
dvor Európskej únie. Európska komisia ini-
ciovala právne konanie voči Maďarsku ešte 
v roku 2010 s tým, že právne normy EÚ do-
voľujú v prípade výroby destilátov na domáce 
účely iba nahradiť spotrebnú daň inou formou 
dane, ktorá nemôže byť nižšia než polovica 
spotrebnej. Maďarské ministerstvo hospo-
dárstva oznámilo, že vláda neplánuje sprísniť 
podmienky domáceho pálenia destilátov. Ma-
ďarskí maloroľníci od augusta 2010 nemusia 
platiť spotrebnú daň za pálenku vyrobenú  
z vlastného ovocia v množstve do 50 litrov,  
jej výrobu nemusia nahlásiť a nemusia požia-
dať ani o povolenie na prevádzku zariadení  
na pálenie s kapacitou do 100 litrov.

Po šiestich rokoch rokovaní Rakúsko a Lu-
xembursko súhlasili, že ostatným štátom 
sprístupnia údaje o svojich bankových klien- 
toch. Brusel odhaduje, že sa takto podarí 
zachrániť miliardy eur, ktoré by inak skončili  
na tajných kontách. Oba štáty mali povesť da-
ňového raja. V ich finančných inštitúciách prali 
špinavé peniaze mnohí miliardári zo zahrani-
čia. Podmienkou Viedne a Luxemburgu dote-
raz bolo, aby informácie o svojich klientoch 
sprístupnili aj ďalšie štáty mimo Európskej 
únie - Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Monako, 
Andora a San Marino. Nakoniec však ustúpi-
li. Európska komisia preto schválila novelu 
nariadenia, ktoré umožní vyžiadať si údaje  
o klientoch bánk, ak bude podozrenie, že na 
ich účtoch sú nečisté peniaze.

Zdroj: TASR
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Oslavy Medzinárodného dňa detí vo finančnej správe už môžeme pokojne spájať s prívlastkom osvedčené. Minulý rok zažili premiéru, 
ktorá preverila spoluprácu colných a daňových úradov pri organizácii podujatia pre deti zamestnancov. Oslavy sa konali v piatich 
krajských mestách. Tento rok ku Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Prešovu a Košiciam pribudol aj Trenčín. Osláviť svoj sviatok prišlo 
takmer 700 detí, ktoré si ho užili so všetkým, čo k nemu patrí.

Trenčín
Deti našich zamestnancov sa zišli na oslavách 
už vo štvrtok 29. mája na Ostrove v Trenčíne. 
Predbehli všetky ostatné úrady, ktoré akciu 
naplánovali na piatok 30. mája popoludní. 
Dôvodom bola účasť colníkov na verejných 
oslavách MDD na prievidzskom letisku. 
Program trenčianskeho MDD otvorili zaujíma-
vými ukážkami hasiči, po nich predviedli dyna-
mické ukážky naši colníci. Pes Frodo vystopo-
val tabak ukrytý v aute zadržaného páchateľa, 
psík Kubo našiel zase drogy ukryté v tráve. 
Deti si mohli vyskúšať všetko, čo mali colníci 
pri sebe či na sebe - obušky, putá, terče, ku-
žele, zastavovací pás pre autá, uniformy. Beh 

v ťažkej nepriestrelnej veste sa zdal ľahký,  
no opak bol pravdou. Chlapci sa fotili  
so zbraňami a kládli zvedavé otázky. Ukážky 
práce hasičov a colníkov striedali sprievodné 
atrakcie - maľovanie na tvár, skákanie na tram-
políne, vo vreci či v nafukovacích hradoch,  
pri ktorých vznikali veľké rady netrpezlivých 
malých čakateľov. Programom sprevádzal 
klaun Eifel, ktorý sa vynašiel, aj keď začalo 
pršať. Zorganizoval pre deti diskotéku, naučil 
ich nové tanečné choreografie a tí najodváž-
nejší dostali čokoládové medaile. Na oslavy 
prišlo okolo 80 detí a najväčšou pochvalou  
pre organizátorov boli ich usmiate tváre  
a  prísľub, že o rok prídu znova.

Bratislava
Na hraničnom priechode Berg privítal viac 
ako 200 detí a ich rodičov prezident finanč-
nej správy František Imrecze. Pozvánku  
na podujatie prijal aj štátny tajomník minister-
stva financií Peter Pellegrini, ktorý srdečne 
pozdravil prítomných colníkov a daniarov a ich 

Našim deťom sme pripravili 
veľkolepé oslavy

nedočkavé potomstvo. Prišli nielen z Bratisla-
vy a okolia, ale aj z trnavských pobočiek col-
ných a daňových úradov. 
Priechod sa premenil na malé detské mes-
tečko plné atrakcií a stánkov s občerstvením. 
Všade rozvoniaval guláš, cigánska, podávali 
sa párky, zmrzlina, čapovali nápoje. Predtým, 
ako sa vrhli do súťažných disciplín, pozreli  
si zatýkanie páchateľa v priamo prenose. Na-
háňačka áut, húkačky, streľba. Deti boli pre-
kvapené, že keď už colníci jedného páchateľa 
zaistili, zrazu vybehol druhý a chcel im ujsť. 
Vtedy nastúpil na scénu služobný pes, ktorý 
ho zneškodnil a colníci mu mohli nasadiť putá. 
Po odjazde áut sa deti vrhli na nábojnice, ktoré 
si pozbierali a vzali domov. Maskotom tohto-

ročných osláv bola Kung Fu Panda. Čo povie-
te, vezmeme ju do nášho tímu? 

Banská Bystrica
Šašo a vodník netrpezlivo prešľapovali z nohy 
na nohu v športovej hale v Badíne. Nevede-
li sa už dočkať, kedy deťom zamestnancov 
banskobystrického daňového, colného úradu 
a FR SR rozdajú pekné darčeky. 
Keď už každý zvieral v ruke svoj balíček, 
zahúkali sirény a začal sa program. Ozývali  
sa výstrely zo samopalu, väčšie deti boli nad-
šené, menším mamy zakrývali uši. Po dy- 
namických ukážkach prišla na rad obhliad-
ka hasičského auta a hasičskej striekačky, 
ktorá sa používa na veľkokapacitnú dopravu 
vody na požiare. Hasiči natiahli deťom prúd 
vody, aby si to vyskúšali. Potom sa presunuli  
do telocvične, kde sa im opäť venovali col-
níci. Predviedli im ukážky sebaobrany, nasa-
denie pút, vykonanie prehliadky. Deti zaují-
mali aj výzbroj a výstroj, práca s UV lampou  
na identifikácii falzifikátov kontrolných zná-
mok, či ukážky dychovej skúšky. Keď si všet-
ko poprezerali a dostali odpovede na otáz-
ky, súťažili v družstvách o sladké odmeny. 
Niektorí maľovali, iní si nechali ukázať, ako  
sa plombuje tovar a balíky. Po loptových hrách 
a skákaní vo vreci dobre padol výborný guláš. 
„Ďakujeme pekne, bolo to výborné. Prídeme 
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nosti neunikla ani veľká trávnatá plocha,  
po ktorej sa zrazu preháňalo množstvo ná-
dejných futbalových reprezentantov. Tí, čo 
práve nesúťažili, alebo nehrali futbal, si moh-
li vyskúšať jazdu na koni, bojazlivejšie deti  
to radšej skúšali na malom poníkovi. Na záver  
si pri spoločnej opekačke zanôtili pri gitare 
spolu s deťmi aj ich rodičia, niektorí predviedli 
aj svoje tanečné umenie. Po vyčerpávajúcom 
programe deti dostali okrem diplomu aj vec-
né ceny a sladkosti. Na otázku, či sa tešia  
na budúcoročné oslavy zaznela ohromujúca 
odpoveď „ááááááááno“.

Košice
Aj tento rok sa oslavy MDD uskutočnili v re-
kreačnom areáli na Alpinke pri Košiciach. Deti 

a ich rodičov tam opäť priviezla detská želez-
nica. Pri vstupe ich vítali členovia čestnej jed-
notky v slávnostných rovnošatách. S úderom 
14.00 h zaznela salva z pušiek a podujatie  
sa mohli začať. Po dynamických ukážkach 
práce colníkov sa deti rozmiestnili pri pripra-
vených expozíciách, či už to boli exempláre 
chránených živočíchov, ktoré sa turisti snažili 
nelegálne doviezť, zaisteného tovaru poru-
šujúceho práva duševného vlastníctva alebo  
pri stoloch s pripravenými omaľovánkami a vý-
kresmi. Najväčšiu pozornosť už tradične púta-
la prehliadka zbraní. Deti netrpezlivo čakali  
na chvíľu, kedy si budú môcť vyskúšať neprie-
strelnú vestu. Najviac úsmevov vyvolali detič-
ky, ktoré sa hrdinsky snažili udržať na nohách 
pod jej váhou, ktorá bola väčšia ako ich vlast-
ná. Kolegovia, ktorí obsluhujú mobilné skene-
ry, trpezlivo odpovedali na detské otázky, uká-
zali im, ako vyzerajú snímky a deti aj vlastnou 
šikovnosťou a postrehom odhalili nebezpečné 
predmety. Oficiálnu časť programu zakončila 
opäť salva a nasledovalo žrebovanie tomboly 
o hodnotné ceny. Rozdali sa rozprávkové kni-
hy, originálne lopty 1. FC Košice, permanentky 
na nasledujúcu futbalovú aj hokejovú sezónu, 
lego, turistické vaky, značkové hokejky, kor-
čule a prilba. Po tombole už bolo pre všetkých 
pripravené občerstvenie. Najmä tým najmen-
ším však najväčšiu radosť urobil skákací hrad, 

aj o rok,“ ozývalo sa často chodbou badínskej 
športovej haly, keď sa deti a ich rodičia začali 
rozchádzať domov.

Nitra
Napriek nie práve najpriaznivejšiemu počasiu 
si deti oslavy MDD užili aj deti z úradov v Ni-
tre. Tento rok sa oslavy uskutočnili v peknom 
prostredí ranču v blízkosti tohto krajského 
mesta, čo ešte umocnilo príjemnú a pohodovú 
atmosféru celého podujatia. Samotný program 
začal po úvodnom privítaní ukážkami práce ni-
trianskych colníkov, v ktorých previedli činnos-
ti vykonávané pri mobilnom dohľade. Práve  
pri týchto ukážkach, v ktorých colníci s použi-
tím služobných zbraní zabraňujú páchaniu ne-
legálnej činnosti, v žilách detí stuhla krv a zra-
zu by sa všetky chceli stať colníkmi. Veľký 
potlesk opäť zožal náš štvornohý kolega, 
služobný pes Ero, ktorý na radosť detí odhalil  
v kontrolovanom automobile pašované cigare-
ty. Po akčných ukážkach prišlo na rad diva-
dielko O kozliatkach a vlkovi, pričom účinkujú-
cimi sa stali aj samotné deti, ktoré pomáhali 
kuť hlasivky vlkovi a prejavili tak svoje herecké  
a spevácke nadanie. A svoje schopnosti  
a zručnosti mohli deti preukázať aj v hádza-
ní kruhov na cieľ, skákaní vo vreci, hádzaní 
loptičiek, behu po vyznačenej trati s udrža-
ní loptičkou na lyžici alebo tenisovej rakete 
alebo hádzaní kruhov na kolíky. Ich pozor-

ktorý medzi nimi znenazdajky vyrástol. Keby 
ho neboli v podvečer sfúkli, snáď by tam šantili 
dodnes.

Prešov
Do areálu Strednej odbornej školy lesníc-
kej zavítalo viac ako 80 detských „agentov“  
od 8 mesiacov do 16 rokov. Napriek ťažkým 
daždivým mrakom žiarili deti ako slniečka. 
Bodaj by aj nie, keď všade, kam sa pozreli, 
bolo niečo zaujímavé. Stále usmiaty maskot 
Kubík, nafukovací hrad, trampolína, gélové 
bubliny, ktoré lákali tých najmenších. Zbrane, 
putá, obušky, zastavovacie pásy, nepriestrel-
né vesty, či zbierka falzifikátov tovaru mali 
zase úspech u „násťročných“. Maľovanie  
na tvár priťahovalo deťúrence bez rozdielu 
veku. Obrovský areál školy priam nabádal 
k športovému zápoleniu. To organizátori vyu-
žili a pripravili množstvo súťažných disciplín, 
ktoré sa prelínali so zaujímavým programom. 
Akčné ukážky naháňania a zneškodnenia 
páchateľa, meranie radiácie u prepravova-
ného tovaru, či práca psovoda sa striedali  
so súťažami pre všetky vekové kategórie. 
Najmenší si vyskúšali beh cez prekážky 
a zhadzovanie plechoviek. Starší zase stáli 
v rade na streľbu z airosoftových zbraní, ktorá 
zaznamenala najväčší úspech. Nechýbali po-
jazdná kancelária, odberný kufrík a prístroje 
na preverovanie pravosti kontrolných známok. 
Upútala aj streľba z historickej zbrane, ktorú  
si úzkostlivo strážil príslušník čestnej jednot-
ky. Na jej konci sa totiž nachádzal nebez-
pečný bodák, preto poťažkať si ju mohli len  
tí najstarší. K dobrej nálade detí a ich rodičov 

prispelo aj chutné pohostenie a rezká ľudová 
hudba. Domov odchádzali deťúrence obťaž-
kané balíčkami. Jedno z nich sa však tešilo 
najviac. Občianske združenie Integrácia, ktoré 
s nami spolupracovalo pri príprave osláv MDD, 
pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Malý 
Tomáš sa môže tešiť na týždňový pobyt  
pri mori, ktorý mu prospeje nielen zdravotne, 
ale aj psychicky, keďže len nedávno prišiel 
o ocka.       -red-
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Budovanie modernej inštitúcie, ktorej pozíciu finančná správa postupne získava, sa spája s nasadzovaním nových systémov a zmenou 
zaužívaných procesov a zvyklostí. Vyžaduje si zvýšené úsilie zamestnancov, ktoré však v konečnom dôsledku prinesie požadovaný 
efekt. A tak sa treba pripraviť na nový registratúrny systém pre správu agendy ADMIS, ktorý nahradí existujúci AIS. O novom informač-
nom systéme sme sa zhovárali so zástupcom projektového manažéra a vedúcim technického tímu Michalom Hornokom.

Čo je to ADMIS?
ADMIS je registratúrny systém pre správu 
bežnej aj špecializovanej agendy. Je to jed-
notné úložisko elektronických obrazov doku-
mentov. ADMIS nielenže nahradí existujúci 
AIS, ale prinesie množstvo nových funkcií. 
Skratka ADMIS znamená ADMinistratívny In-
formačný Systém.

Prečo je potrebný?
Hlavnou úlohou ADMISu je presná evidencia 
prichádzajúcej a odchádzajúcej korešpon- 
dencie na fyzickej aj elektronickej podateľni 
a na každom útvare. Novou funkcionalitou 
je centrálne úložisko elektronických obrazov 
dokumentov a komplexné riadenie proce-
su spracovania agendy vo vnútri finančnej 
správy. V plnom rozsahu implementuje pri-
pravovaný jednotný registratúrny poriadok 
a tým budú mať všetky registratúrne proce-
sy podporu v informačnom systéme. Prvý-
krát bude napríklad implementovaný daňo-
vý spis ako jednotné úložisko dokumentov  
vo väzbe na konkrétny subjekt. Svojím 
zameraním umožní prechod organizácie  
od papierových dokumentov k elektronickej  
komunikácii. ADMIS umožní obojsmernú elek-
tronickú komunikáciu daňových a colných úra-
dov so subjektmi a zverejnenie obsahu tejto 
komunikácie v elektronickom spise subjektu 
v jeho osobnej schránke na portáli finančnej 
správy. Táto zmena je nielen zákonnou po-
vinnosťou, ale aj nutnosťou pri napĺňaní pro- 
klientského prístupu k subjektom. Na daňo-

Pripravme sa na nový systém ADMIS

vých úradoch bude po prvýkrát nasadený sys-
tém pre správu registratúry v takomto rozsahu. 
Správcovia však nemusia mať obavy z ďalšej 
novej aplikácie, pretože väčšinu agendy týka-
júcej sa registratúry budú vykonávať v ISFS-
SD. Systémy ADMIS a ISFS-SD budú úzko 
prepojené, a preto nebude potrebné vykoná-
vať prácu v dvoch systémoch. 

Koho sa nový systém dotkne?
Keďže spracovanie papierovej a elektronickej 
agendy je hlavnou náplňou práce v organizá-
cií, systém je určený pre väčšinu pracovníkov 
finančnej správy. V novom systéme bude 
pracovať viac ako 9 600 užívateľov, čo si vy-
žiada zvýšené úsilie pri prvotnom zaškolení 
a následnej užívateľskej podpore. Systém 
má najvyšší počet užívateľov z nasadzova-
ných systémov a tak je potrebné obsluhovať 
väčšiu a hlavne rôznorodejšiu skupinu. Rôz-
ne typy agendy vyvolávajú rôzne požiadavky  
na systém. 

Ako sa budú realizovať školenia na nový 
systém?
Na prelome augusta a septembra je napláno-
vané spoločné školenie ISFS-SD a ADMISu 
pre užívateľov nového daňového systému.  
To je organizované pod záštitou projektu  
ISFS-SD. V novembri by mali byť školenia po- 
dateľní a sekretariátov formou ôsmich prezen- 
tácií po asi 30 ľudí. Pre každého používa-
teľa je naplánovaný od polovice septembra 
až do konca roka e-learningový kurz. Zá-

roveň sa už teraz vytvára užívateľská podpo-
ra, ktorá bude spoločná pre všetky informačné 
systémy.

Kedy sa systém spustí do prevádzky?
ADMIS sa bude nasadzovať postupne, pričom 
hlavná funkcionalita bude implementovaná 
zároveň so systémom ISFS-SD, s ktorým 
bude úzko prepojený. Termín spustenia oboch 
systémov do prevádzky je 1. január 2015.

Aké výhody prinesie systém našej organi-
zácii?
ADMIS prinesie presnú informáciu o pohybe 
záznamov vo finančnej správe a s priloženým 
elektronickým obrazom dokumentov urýchli 
celý proces vybavovania agendy. Tieto infor-
mácie pomôžu aj pri následnej optimalizácii 
týchto procesov, aby práca s agendou bola 
jednoduchšia a efektívnejšia so zachovaním 
požadovanej úrovne spracovania. ADMIS 
prvýkrát prinesie do finančnej správy elektro-
nickú správu dokumentov (DMS), ktorá bude 
užitočným nástrojom pri tvorbe dokumentov 
a pomôže pri následnej práci s nimi (pripo-
mienkovanie, schvaľovanie, publikovanie). 
Túto funkcionalitu bude ADMIS poskytovať 
vo forme služieb pre ostatné produkčné sys-
témy, aby užívateľ mohol pracovať s agendou 
aj v prostredí týchto systémov a nemusel  
sa často prihlasovať do viacerých systémov 
naraz. S bežnou agendou bude však užívateľ 
pracovať priamo v ADMISe a bude tak môcť 
využívať pridanú hodnotu špecializovaného 
systému.

Je ešte niečo, čo by sme mali o projekte 
vedieť?
Implementácia nových systémov má vždy 
dopad na zaužívané procesy a zvyklosti. Nie 
sú to však zmeny bezúčelové. Systém ADMIS 
prináša aj funkcionalitu, ktorá doteraz nebola 
implementovaná v takom rozsahu v žiad-
nom inom systéme. Preto bude nutné týmto 
zmenám prispôsobiť aj existujúce pracovné 
postupy. Rovnako aj systém ADMIS sa musí 
prispôsobiť špecifikám systémov, na ktoré 
bude úzko integrovaný. Do konca roka je na-
plánovaná integrácia na náš portál, ISFS-SD  
a čiastočne na ISVS-FS. Pripravuje sa integ- 
rácia na VIES, VREF, MOSS. V budúcom roku 
na Sysned, ACIS, AVI a ostatné systémy, ktoré 
pracujú s dokumentmi a záznamami.

Petra Szeghy
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Poľskí colníci 
skonfiškovali 150 kg 
heroínu

Pašovanie hotovosti

Pašerácke tunely mali 
aj miniželeznicu

Zlaté tehličky pašoval 
v bruchu

Heroín ukrýval 
v spodnej bielizni

Poľskí colníci zaistili zásielku 150 kilogramov 
heroínu, rozdeleného v 300 balíčkoch a nalo-
ženého v kamióne, ktorý do krajiny vstúpil cez 
jeden z hraničných priechodov s Ukrajinou. 
Informovalo o tom začiatkom apríla poľské 
ministerstvo financií. Kamión zastavili policajti 
pri meste Medyka v Podkarpatskom vojvod-
stve pri hraniciach s Ukrajinou. Išlo o najväčší 
kontraband tvrdých drog, aký za ostatných 
sedem rokom poľské úrady zadržali. Hodno-
ta zaistenej drogy, ktorá by postačovala na 
600-tisíc dávok, sa na čiernom trhu pohybuje 
v prepočte okolo osem miliónov eur.

Zvýšený tlak na nemeckých daňových hrieš-
nikov pociťujú svojským spôsobom aj colníci 
na nemecko-švajčiarskej hranici. Vlani zhabali 
počas kontrol 573 miliónov eur pašovanej 
hotovosti. Otec 9-ročného syna vložil do jeho 
nohavíc 70 000 eur. V inom prípade zase 
šofér uložil pod ležiaceho psa 250 000 eur. 
Podľa colníkov oba prípady potvrdzujú nový 
trend, ktorý sa v Nemecku prejavuje. Jeho 
obyvatelia sa pokúšajú prepašovať do vlasti 
peniaze ukrývané v zahraničí. Colníci tvrdia,  
že je to výsledok rastúceho úsilia o odhaľo-
vanie daňových podvodov a vyššej pravdepo-
dobnosti ich vypátrania.
Zvýšil sa aj počet pokút za hotovosť, ktorú 
cestujúci pred prekročením hranice nenahlási-
li. V roku 2012 ich vystavili colníci 2 489, vlani 
3 287. Veľkú zásluhu na úspechu colníkov má 
stopársky pes Rambo. Okrem iného vyňuchal 
aj 60 000 eur v aute 88-ročného šoféra, ktorý 
sa vracal zo Švajčiarska do Nemecka.

Americké úrady spoločne s ich mexickými 
kolegami informovali začiatkom apríla o ob-
javení dvoch pašeráckych tunelov dlhých 
viac ako pol kilometra, ktoré drogové kartely 
vykopali pod hranicou medzi USA a Mexikom. 
Nachádzajú sa medzi mexickým mestom Ti-
juana a priemyselným parkom v kalifornskom 
San Diegu. Polícia v USA v tejto súvislosti 
zatkla Američanku, ktorá mala dohliadať nad 
zásobovaním jedného z tunelov drogami. Prvý 
z nich meria asi 550 metrov, pričom okrem 
osvetlenia bol vybavený aj železničným sys-
témom. Druhý má až 640 metrov a bol oveľa 
sofistikovanejší - okrem koľajníc bol v ňom aj 
ventilačný systém. Za posledné štyri roky ob-
javili úrady v USA sedem podobných tunelov.

Na trest smrti odsúdil v apríli vietnamský  
ľudový súd v Hočiminovom Meste 41-ročného 
Američana Jasona Dinha, ktorý sa na palube 
lietadla pokúsil prepašovať heroín z Vietna-
mu do Austrálie. Dinha zatkol v júni minulého 
roka personál letiska v Hočiminovom Meste. 
Našli u neho kilogram heroínu ukrytý v spod-
nej bielizni. Dinh vyšetrovateľom povedal,  
že sa na úlohu prepašovať drogu do Austrálie 
podujal za odmenu 30 000 dolárov. Už za pa-
šovanie viac ako 100 gramov heroínu hrozí  
vo Vietname trest smrti alebo doživotné väze-
nie. V tejto juhoázijskej krajine čaká na výkon 
trestu smrti vyše 500 ľudí, z ktorých 86 odsú-
dili v roku 2013.

Nemocnica v indickom Naí Dillí sa stala de-
jiskom kuriózneho prípadu, keď chirurgovia  
z brucha staršieho muža vyoperovali dovedna 
12 zlatých tehličiek. Pacient prepašoval zlato 
do krajiny vo svojom bruchu, aby sa tak vy-
hol plateniu cla. Lekár, ktorý viedol operačný 
tím, uviedol, že každá z tehličiek vážila  
33 gramov. Vynaliezavý 63-ročný muž prišiel 
do nemocnice začiatkom apríla s bolesťami 
brucha a žalúdočnou nevoľnosťou. Operáciu 
musel podstúpiť hneď na druhý deň. Šokovaní 
chirurgovia odovzdali vzácny nález miestnej 
polícii, ktorá ho poslala na analýzu colníkom. 
Polícia neprezradila meno pašeráka, ani kraji-
nu, z ktorej zlato pochádza.

Zdroj: TASR, internet
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39 087; 
43% 

19 750;  
22% 

32 386; 
35% 

Udalosti (91 223) za obdobie 11. 3. 2013 - 10. 3. 2014 podľa 
spôsobu nahlásenia na Service Desk 

Interní cez web rozhranie
ESS
Interní cez mail / telefón

Externí

Zvýšili sme úroveň IT služieb
Pri našej práci s množstvom údajov a informácií využívame rôzne druhy informačných technológií – programov, technických zariadení 
či databáz. Ich vzájomné prepojenie nám pomáha pri spracovávaní každodenných pracovných úloh. Výpadok jedného článku vzájomne 
spojených častí ochromí chod celého procesu. Neustále skvalitňovanie IT služieb je nevyhnutné na plynulý výkon činností, ktorý nám 
ukladá zákon.

Po troch rokoch prechádza záverečnou fázou 
projekt s názvom Zmena riadenia IT služieb 
(ITSM2), na ktorom naša organizácia parti-
cipuje v spolupráci s ministerstvom financií 
v rámci programu UNITAS I. Jeho cieľom 
bolo skvalitnenie informačno-technologic-
kých služieb vo finančnej správe. Ako sa nám  
podarilo naplniť naše zámery odpovedal  
pre náš časopis interný koordinátor projek-
tu Rastislav Brunovský.

Ako by ste zhodili z pohľadu posky-
tovaných služieb a procesov celkové IT 
prostredie v našej organizácii? 
IT prostredie vo finančnej správe vzniklo 
zlúčením dvoch nie úplne totožných IT 
prostredí. Napriek snahe projektu ITIL DR 

SR (2006–2009) a súčasného projektu 
ITSM2 nedošlo k rovnakej štartovacej 
úrovni zavedenia procesov v daňovej 
a colnej správe k 1. januáru 2012. Toto 
sa odzrkadlilo aj počas dosahovania 
spoločných cieľov ITSM2. Predpokladom 
pre IT prostredie finančnej správy z pohľadu 
poskytovaných služieb a v nadväznostik 
riadeniu IT služieb je potrebná neustála 
optimalizácia procesov, ich riadenia, zlepšenia  
v implementácii štandardov a doporučení 
„Best Practice“ (ITIL).

Aké sú konkrétne výstupy projektu, 
ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitu IT 
služieb v rámci našej inštitúcie?
Najdôležitejším výstupom bolo zavedenie 
ServisDesku IT služieb a piatich podporných 
prevádzkových procesov - riadenie konfigurá-
cií, incidentov, problémov, verzií a reinštalácií 
a zmien. 
Zavádza sa aj proces riadenie služieb 
používateľmi. Popísané, definované a pos-
tupne zavádzané sú tiež strategické procesy 
ako riadenie nákupu služieb a zmluvných 
vzťahov, výkonnosti, dostupnosti či kontinuity 
služieb.
Za hlavné dosiahnuté ciele považujem 
zavedenie jednotného kontaktného bodu 
pre koncových používateľov, definovanie 
a implementáciu procesov riadenia IT služieb 
podľa ITIL, podporu procesov pomocou 
implementovaného softvérového nástroja, 
prijatie interných aktov riadenia a zmenu 
organizácie riadenia IT útvarov.

Čo je obsahom záverečnej časti projektu?
Pôvodne mal byť projekt ukončený koncom 

graf 1
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Udalosti (91 223) za obdobie 11. 3. 2013 - 10. 3. 2014 podľa typu 

Incident

Požiadavka na službu

Požiadavka na zmenu

Požiadavka o informáciu

Service catalog

5; 
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4; 
1% 

3; 
0% 

5; 
1% 

9; 
1% 

10; 
1% 

78; 
12% 

96; 
15% 

138; 
21% 

149; 
23% 

155; 
24% 

Neuzatvorených (nevyriešených) 955 udalostí podľa obdobia, 
kedy boli nahlásené na Service Desku 

otvorené od 3/2013
otvorené od 4/2013
otvorené od 5/2013
otvorené od 6/2013
otvorené od 7/2013
otvorené od 8/2013
otvorené od 9/2013
otvorené od 10/2013
otvorené od 11/2013
otvorené od 12/2013
otvorené od 1/2014

0-5 dní 5-10 dní 10-20 dní 20-30 dní 30-50 dní 80-75 dní 75-100 dní 100-150 dní
Uzatvorených (vyriešených) 90 268 udalostí otváraných na Service Desku a počet dní na ich vyriešenie a uzatvorenie na IT útvaroch71045 9526 4129 1495 1526 949 617 692

71045; 
79% 

9526; 
10% 

4129; 
4% 

1495; 
2% 

1526; 
2% 

949; 
1% 

617; 
1% 692; 

1% 

Uzatvorených (vyriešených) 90 268 udalostí otváraných na Service Desku 
a počet dní na ich vyriešenie a uzatvorenie na IT útvaroch 

0-5 dní

5-10 dní

10-20 dní

20-30 dní

30-50 dní

80-75 dní

75-100 dní

100-150 dní

graf 2

graf 3

graf 4
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roka 2013. Jeho zložitosť a časté organizačné 
zmeny boli príčinou toho, že došlo k posunu 
o jeden rok. V tomto roku sa teda riešia 
výhrady z predošlého obdobia  a implementujú 
projektové zmeny schválené riadiacim 
výborom projektu. Samozrejme trvá technická 
podpora dodávateľa do konca roka 2014.

Bude sa môcť FS v budúcnosti opierať 
o výsledky tohto projektu?
Skvalitnenie riadenia IT služieb bude závislé 
od ďalšej optimalizácie zavedených procesov 
v budúcnosti a od otvorenosti prístupu 
riadiacich pracovníkov k odporučeniam ITIL, 
dôslednej kontroly a dodržiavania.

Zmena komunikácie s IT útvarmi
Ako sme už spomínali, kľúčovou úlohou  
projektu bolo zavedenie jednotného kontakt-
ného miesta s IT útvarmi. Od 11. marca 2013 
vstúpila do platnosti smernica o Service  
Desku IT služieb, určujúca spôsob nahlaso- 
vania všetkých požiadaviek a udalostí  
pre oblasť IT. 
Tento spôsob sa stal pre interných zames- 
tnancov ako koncových používateľov hlav-
ným. Iný kontakt s pracovníkmi IT oddelení  
sa stal len doplnkovým v prípade nedo-
stupnosti webového rozhrania. Táto služba  
sa počas trvania projektu rozširovala a zlep-
šovala, aby zamestnanci mali aktuálne in-
formácie o schvaľovaní svojej požiadavky 
a stave vybavenosti. Vecným schvaľova-
ním sa odbúrali papierové žiadosti a zvýšila  
sa efektivita práce. Ako zamestnanci reálne 
využívajú nahlasovanie problémov i požiada-
viek na Servis Desk ukazuje graf 1.
Ako vidno, za prvý rok fungovania nášho 
jednotného kontaktného miesta je evidova-
ných viac ako 90 tisíc udalostí. Zamestnanci 
finančnej správy podali približne 60 tisíc hlá-
sení, z toho cez webové rozhranie takmer  
40 tisíc, emailom alebo telefónom skoro  
20 tisíc. Zvyšok podaní bolo od externých uží-
vateľov. Najviac prišlo hlásení o incidentoch 
(42 117), požiadaviek na zmenu (35 683) a in-

formácie (13 346) - graf 2.
Ďalšie dva grafy 3 a 4 ukazujú stav vyrieše-
ných a nevyriešených udalostí. Z prvého vyplý- 
va, že do piatich dní sa podarilo vybaviť  
viac ako 71 tisíc hlásení. Ďalších takmer  

10 tisíc sa za spomínané obdobie vyriešilo 
v lehote 10 dní. Nateraz zostáva neuzatvore-
ných 955

Drahomíra Adamčíková



Téme zneužívania mazacích olejov ako pohonnej látky sme sa na stránkach nášho časopisu venovali už niekoľkokrát. Keďže ide  
o fenomén, ktorý v rámci európskych krajín neustále expanduje, budeme sa ním zaoberať až do času, kým sa tento problém nepodarí 
dostať pod kontrolu.

Dve konferencie, tri semináre, dva školia-
ce programy, 15 participujúcich organizácií,  
114 účastníkov a 155 756 eur. To je bilancia  
16 mesiacov trvajúceho projektu zameraného 
za zlepšenie efektivity medzinárodnej spolu-
práce v boji proti falšovaniu pohonných látok, 
ktorý spolufinancovala Európska únia. Hlav-
ným projektovým partnerom a prijímateľom 
grantu bola Národná daňová a colná správa 
Maďarska (NTCA). Cieľovou skupinou boli od-
borníci pracujúci v oblasti spotrebných daní, 
v oblasti medzinárodnej výmeny informácií  
o preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani (ELO a systémy SPD), odborníci z col-
ných laboratórií a z oblasti vyšetrovania. 

Definícia problému
Pohyb minerálnych olejov z hľadiska správy 
spotrebných daní je v rámci spoločenstva 
veľmi prísne monitorovaný od ich výroby 
až po konečnú spotrebu. Výnimku tvoria  
tzv. mazacie oleje, na ktoré vo väčšine eu-
rópskych krajín nie je stanovená sadzba 
spotrebnej dane, ani monitoring, pretože nie 

Čas na zmenu európskej legislatívy

mjr. Renáta Kravcová

• narodila sa 29. marca 1968 v Prešove
• vyštudovala Strojársku technológiu na Strojárskej fakulte v Prešove, patriacej pod Technickú 

univerzitu v Košiciach
• na colnej správe začala pracovať v novembri 1991
• začínala ako „civilka“ na personálnom oddelení, uniformu si oblieka od novembra 1998
• prešla viacerými útvarmi, najdlhšie sa však „zdržala“ na oddelení spotrebných daní (12 rokov),  

od 1. septembra 2013 je vedúcou oddelenia prevencie a analýzy rizika
• funkciu hovorkyne CÚ Prešov zastáva od marca 2008
• je vydatá, má dve dospelé deti, ktoré jej robia radosť
• miluje prírodu, hudbu, knihy a šport

sú určené na používanie ako pohonná látka 
alebo palivo. Podľa odborníkov z oblasti rop-
ného priemyslu však značná časť výrobkov  
z minerálnych olejov zaradených do položiek 
KN 2710 10 91 a 2710 19 99 (mazacie oleje, 
ktoré obsahujú v hmotnosti 70 % alebo viac 
ropných olejov) môže byť na základe svojich 
fyzikálnych a chemických vlastností použitá 
ako pohonná látka. V dôsledku voľného po-
hybu tovaru a nedostatku hraničných kontrol 
je preto pohyb týchto výrobkov v rámci EÚ 
nekontrolovateľný. Výsledkom tejto situácie je 
rast šedej ekonomiky a pokles daňových príj- 
mov. Identifikované podvody sa netýkajú len 
únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja, 
ale aj únikov na DPH.

K spolupráci sa pridali ďalší
V Európe už takmer neexistuje krajina, ktorá 
by nečelila podvodom s pohonnými látkami, 
preto bolo treba začať s účinnou spoluprá-
cou euróskych krajín. „Počas trvania projektu  
sa spolupráca medzi zapojenými colnými 
správami značne rozšírila,“ uviedla vedúca 

oddelenia medzinárodných vzťahov NTCA 
Monika Váradi. K cezhraničnej spolupráci 
(Pracovná skupina V4 zameraná na boj proti 
podvodom na spotrebnej dani z minerálneho 
oleja) sa pripojili aj pracovníci kriminálnych 
úradov jednotlivých colných správ. Za úče-
lom spojenia síl podnikla maďarská NTCA 
aj ďalšie kroky. V marci tohto roku oficiálnou 
cestou oslovila predstaviteľov colných správ 
Rakúska, Nemecka, Rumunska a Bulharska. 
Všetky krajiny prejavili veľký záujem o spolu-
prácu s krajinami V4. Týmto však iniciatíva 
maďarských kolegov neskončila. Využili svoje 
členstvo v zoskupení krajín Q4 a oslovili aj jej 
členov (Chorvátsko, Taliansko a Slovinsko). 
Aj toto zoskupenie uzavrelo dohodu o hlb-
šej spolupráci v boji proti medzinárodnému 
zneužívaniu mazacích olejov ako pohonnej 
látky. Je už len otázka času, kedy uvedené 
krajiny nominujú svojich expertov, aby začali 
spolupracovať s Pracovnou skupinou V4. Ak-
tuálny vývoj situácie naznačuje, že v záujme 
ochrany hospodárskych a finančných záujmov  
sa z počiatočnej Pracovnej skupiny V4 na-
koniec vyvinie skupina zastupujúca záujmy  
11 európskych krajín.

Bodka za projektom
V dňoch 6. a 7. mája sa na záverečnej kon-
ferencii k projektu zišlo v Budapešti 41 ex-
pertov zo šiestich európskych krajín (Maďar-
ska, Poľska, Slovenska, Česka, Rumunska 
a Bulharska). Všetky informácie boli zhrnuté 
do záverečného dokumentu, ktorý bude za-
slaný Komisii. Účastníci sa zhodli na tom,  
že existuje len jediné účinné riešenie tohto 
problému, a tým je zmena európskej legisla-
tívy. Kým sa to však podarí dosiahnuť, spo-
lupráca v boji proti podvodom na pohonných 
látkach musí medzi členskými krajinami po-
kračovať.
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Potýkajú sa s podobnými problémami ako my. Daňovými únikmi, podvodmi s minerálnymi olejmi či pašovaním. Daňovú a colnú správa 
majú postavenú na iných organizačných pilieroch, no slovenská štruktúra sa im pozdáva viac. Aké majú rakúski kolegovia rozdelenie 
kompetencií, čo ich trápi a ako si vedia s problémami poradiť sa boli vo februári pozrieť colníčky z prešovského colného úradu.

Naša organizačná štruktúra zaujala 
rakúskych susedov
Colníci z Poľska, Holandska a Slovenska  
sa rozhodli navštíviť Rakúsko s cieľom 
oboznámiť sa s jeho legislatívou v oblasti 
spotrebnej dane z minerálneho oleja a s kon-
trolnými mechanizmami používanými v rámci 
prevencie proti daňovým únikom. Rakúsko  
si nevybrali náhodou, keďže aj ich firmy sú za-
pojené do karuselových podvodov s minerál-
nymi olejmi. Prvá vec, ktorá zaujala slovenské 
zástupkyne, bola organizačná štruktúra rakús-
kej daňovej a colnej správy. 

Vysoký počet daňových úradov
V Rakúsku riadi colné a daňové úrady priamo 
Federálne ministerstvo financií, ktoré je orga-
nizované do šiestich generálnych riaditeľstiev. 
Tie sú koordinované generálnym tajomníkom, 
ktorý podlieha priamo federálnemu ministro-
vi financií. Počet colných úradov v Rakúsku 
je rovnaký ako na Slovensku (9), ale počet 
daňových úradov je už odlišný (40). V ra- 
kúskej daňovej a colnej správe pracuje asi  
11 300 zamestnancov, z toho na daňových 
úradoch 6 700 a na colných úradoch 1 500. 
Už v roku 1995 vzniklo oddelenie boja proti 
daňovým a colným podvodom na Generál-
nom riaditeľstve IV vo Viedni. Má veľmi široký 
záber - boj proti všetkým druhom daňových  
aj colných podvodov, proti podvodom v poľno-
hospodárstve i boj proti sociálnym podvodom. 
Rakúski kolegovia však takýto záber kompe-
tencií zvládajú, ako priznali, s ťažkosťami. 
Keďže musia pokryť mnoho činností, bráni 
im to ísť do hĺbky. Viac sa im pozdáva slo-
venská organizačná štruktúra, ktorú považujú  
za prínosnejšiu, pretože umožňuje jednotlivým 
útvarom špecializovať sa na konkrétnu oblasť 
a v tej byť odborníkom. Ako sa vraví, nikto 
nemôže vedieť všetko, preto je lepšie ovládať 
jednu oblasť dôkladne ako viacero povrchne.

Odber vzoriek 
Rakúska daňová a colná správa má podob-
ne ako naša finančná správa len jedno colné 
laboratórium, ktoré je však veľmi dobre vyba-
vené – prístroje na zisťovanie destilačnej kriv-
ky, na meranie viskozity minerálnych olejov, 
infračervenej spektroskopie (zisťuje sa ňou 
obsah biogénnej látky), na simulovanú desti-
láciu (plynové chromatografy), chromatografu  
na zisťovanie prítomnosti euromarkeru, zaria- 
denia na vykonávanie röntgenovej fluores-

cenčnej analýzy a tzv. Liquid Scintillation Ana-
lyzer Tri-Carb 3170TR/SL. Ide o zariadenie, 
kde sa meraním aktivity uhlíka C14 zisťuje 
vek vzorky.

Podvody s pohonnými látkami 
Rakúsko nie je výnimkou spomedzi krajín, 
ktoré musia bojovať s podvodníkmi. V zmysle 
národnej legislatívy sa na mazacie oleje nea-
plikuje v Rakúsku sadzba dane, ani kontrolné 
opatrenia. Výroba mazacích olejov je 8,5 milió-
na ton ročne, potreba trhu je však len 3,5 mi- 
lióna ton. Podstatné daňové úniky v oblasti 
minerálnych olejov zaznamenávajú naši suse-
dia od roku 2010, pričom úniky na spotrebnej 
dani predstavujú minimálne 50 miliónov eur.  

Za podvodmi s minerálnymi olejmi stoja takmer 
vždy rovnakí páchatelia. Najpoužívanejšie 
sú tri metódy podvodov: dovoz mazacieho 
oleja a jeho následný predaj ako motorovej 
nafty, zmiešanie mazacieho oleja a motoro-
vej nafty (pričom výsledný produkt sa predá 
ako motorová nafta) a poslednou metódou  
je odfarbovanie označeného minerálneho 
oleja (v Rakúsku sa farebne označuje vyku-
rovací olej) a jeho predaj ako motorovej nafty.
Každý colný úrad má svoj tzv. Risk manage-
ment a Investigation Office, ktoré usmerňuje 
riaditeľ colného úradu. V prípade, že je po-
trebné vykonať rozsiahlu celonárodnú akciu, 
pracovníci z investigatívnych jednotiek spoja 
svoje sily na základe súhlasu ministerstva fi-
nancií. Vedúca oddelenia boja proti daňovým 
a colným podvodom sa každé dva mesiace 
stretáva s kolegami z investigatívnych jed-
notiek, kde si vymieňajú informácie o firmách 
a osobách zapojených do podvodov. Vybra-
ní zamestnanci majú na intranete prístup  
na tzv. „fórum“, cez ktoré komunikujú o pod-
netoch a odborných stanoviskách. V minulosti 
bol napríklad zaznamenaný prípad daňového 
úniku spôsobeného oprávneným príjemcom, 
dlhodobo daňovo spoľahlivým. Zrazu zo 
dňa na deň prijal enormné množstvo tovaru  
(7 x viac, než bolo krytie zábezpekou) a keď-
že sa daňové priznanie podáva až na 25. deň 
nasledujúceho mesiaca, daný subjekt bol  
1,5 mesiaca bez kontroly. Keď sa na uvedenú 
skutočnosť prišlo, bolo už neskoro, daňový 
subjekt zmizol. Na základe tejto negatívnej 
skúsenosti sa prijalo opatrenie, že u malých 
a stredných firiem sa bude vykonávať kontrola 
raz týždenne prostredníctvom EMCS (porov-
najú sa dodávky prijaté cez EMCS so zlože-
nou zábezpekou) a taktiež sa bude vykonávať 
benchmarking. 

Nelegálne cigarety majú pod kontrolou
Pracovná návšteva nielenže splnila svoj cieľ, 
ale priniesla aj niekoľko príjemných bonusov. 
Rakúski organizátori poskytli jej účastníkom 
aj informácie týkajúce sa pašovania cigariet. 
Napriek tomu, že nelegálna výroba cigariet 
predstavuje v Európe narastajúci problém, 
v Rakúsku ho už majú pod kontrolou. Podarilo 
sa im zrušiť tri nelegálne fabriky a významne 
prispieť k zrušeniu ilegálnych fabrík na Slo-
vensku a v Holandsku.       -rk-

Návšteva Colného úradu Eisenstadt na 
medzinárodnom letisku vo Viedni, ktorý 
je najväčším colným úradom v Rakúsku, 
potvrdila, že vždy je lepšie raz vidieť ako 
dvakrát počuť. Zaujímavé bolo prak-
tické predvedenie odoberania vzoriek 
minerálnych olejov zospodu cisternovej 
nádrže pomocou špeciálneho novozak-
úpeného prístroja CIVACON API DUST 
CAP. Podobným prístrojom disponujú aj 
českí kolegovia. Táto praktická ukážka 
sa konala na pracovisku Nickelsdorf, 
ktoré sa nachádza na maďarsko–rak-
úskej hranici. Ide o spoločné pracovisko 
colníkov, policajtov a technickej kontro-
ly, vybavené veľkou halou slúžiacou na 
kontrolu zastavených vozidiel. V hale 
nechýba scanner, zariadenie na odsáva-
nie výfukových plynov, na meranie bŕzd, 
či iné potrebné technické pomôcky
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IOTA vznikla v roku 1996 s podporou Európ-
skej únie, Medzinárodného menového fondu, 
OECD a CIAT, ktorá je obdobou IOTA na ame-
rickom kontinente. Združuje daňové správy 
všetkých amerických štátov zo Severnej, 
Strednej a Južnej Ameriky. Myšlienka vytvo-
riť stavovskú organizáciu daňových správ 
na starom kontinente vznikla z potreby vte-
dajších krajín strednej a východnej Európy. 
Po rozpade komunizmu bolo treba na tomto 
teritóriu nadviazať užšiu spoluprácu v novo-
vznikajúcich a reformujúcich sa daňových 
správach. Bývalé krajiny východného bloku  
sa snažili budovať svoje daňové správy na-
novo, efektívnejším spôsobom. Cieľom orga-
nizácie, ktorú sa rozhodli založiť, malo byť 
vzájomné vymieňanie si skúseností a informo-
vanie sa o dobrých a efektívnych praktikách, 
za pomoci zužitkovania skúseností z vyspe-
lých krajín. 

Prvý prezident bol zo Slovenska
Na 3. konferencii daňových správ krajín stred-
nej, východnej Európy a pobaltských krajín  
vo Varšave bolo v roku 1996 podpísané vyhlá-
senie, ktoré požadovalo od Európskej komisie 
podporu v rámci programu technickej pomoci 
PHARE. Následne na to začal 1. marca 1997 
svoju činnosť sekretariát IOTA. Siedmimi  
zakladajúcimi členskými krajinami sa stali 
Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, 
Litva, Poľsko a Slovensko. Európska komisia  
sa zaviazala financovať organizáciu v prvých 
piatich rokoch. Francúzi ponúkli ako pomoc 
zamestnanca svojej daňovej správy za vý-
konného tajomníka. O tom, že myšlienka za-
ložiť IOTA bola dobrá svedčí fakt, že dnes má  
46 členov a Slovensko bude v jej histórii na-
vždy zapísané ako zakladajúca krajina. Prvým 
prezidentom IOTA sa stal náš bývalý kolega 
Štefan Jágerský, vtedajší generálny riaditeľ 
Daňového riaditeľstva. Ako výborná anglič-
tinárka mu na stretnutiach asistovala Jana 
Jasová, pre ktorú je odvtedy táto organizácia 
a práca v nej srdcovou záležitosťou. Doteraz 
v nej pôsobí ako hlavná kontaktná osoba  

Stála pri zrode organizácie IOTA
Vedúca oddelenia zahraničných záležitostí a protokolu FR SR Jana Jasová nás pravidel-
ne zastupuje na stretnutiach hlavných kontaktných osôb členských štátov medzinárod-
nej organizácie európskych daňových správ- IOTA. Za touto skratkou sa skrýva názov 
Intra-European Organization of Tax Administration, teda európska organizácia daňových 
správ. Nedávno sa hlavné kontaktné osoby IOTA a ich zástupcovia stretli na 20. zasadnutí 
v poľskej Varšave.
za SR. Naši južní susedia pri zakladaní orga-
nizácie navrhli, aby bolo jej sídlo v Budapešti. 
A tam IOTA sídli dodnes. 

Prelomové obdobie 
Od roku 1996 zaznamenala organizácia vý-
razný rozvoj nielen z hľadiska členstva, ale  
aj činnosti. Prelomovým rokom v náraste poč- 
tu členov bol rok 2003, kedy väčšina post- 
komunistických krajín dostala vstupenku  
do elitného európskeho klubu. IOTA bola 
pôvodne organizáciou krajín strednej a vý-
chodnej Európy a všetky západné krajiny boli 
asociovanými členmi. V roku 2002 bolo jasné, 
že EÚ sa rozšíri o ďalších 10 krajín, čím by doš- 
lo k situácii, že zakladajúce krajiny by boli iba 
asociovanými členmi. Tak sa zmenili pravidlá 
a členmi IOTA sú odvtedy európske krajiny.  
A záujem o členstvo neustále rastie. Čo kraji-
ny motivuje k tomu, aby sa stali členmi IOTA? 
Odpoveď nie je zložitá. Organizácia im po-
skytuje fórum na stretnutia a výmenu praktic-
kých skúseností. To je jej najväčšou výhodou.  
Ak sa na každom seminári či workshope zíde 
zo všetkých 46 krajín aspoň 30 členov, disku-
tujú, prechádzajú konkrétne prípadové štúdie, 
napríklad v oblasti boja proti daňovým pod-
vodom, či nových trendov, jeden od druhého 
sa veľa naučia. A pritom si vytvárajú osobné 

kontakty. Tvorí sa neformálna sieť ľudí, ktorí 
si navzájom vymieňajú informácie a pomáhajú 
si. „Ak máme nejaké konkrétne dopyty a po-
trebujeme narýchlo dodať do vlády nejaké 
štatistiky a čísla z iných krajín, viem, na koho 
sa mám obrátiť,“ uviedla Jasová. „V každej 
krajine existuje kontaktná osoba IOTA a keď-
že sa poznáme, môžem sa bez problémov  
na kohokoľvek z nich obrátiť. Viem, že  
sa dočkám rady, pomoci, či konkrétnych úda-
jov, ktoré potrebujem,“ dodala. V rámci IOTA 
existuje aj exkluzívny systém odborných rie-
šení dopytov, ktorý žiadna iná medzinárodná 
organizácia nemá. Prípadné dopyty sa pros- 
tredníctvom hlavnej kontaktnej osoby zasie-
lajú na IOTA, tá ich pošle na všetky členské 
krajiny a tie odpovedia. Povinnosťou žiadateľa 
je odpovede zosumarizovať a poslať všetkým, 
ktorí sa na vyriešení dopytu podieľali.Aj takto 
sa tvorí vzácna databáza informácií. 

Administratíva organizácie
IOTA preferuje hodnoty ako profesionalita, 
transparentnosť a spolupráca. Jej najvyšším 
orgánom je valné zhromaždenie, každoročné 
stretnutie všetkých členských krajín. Ďalším 
orgánom je 9-členný výkonný výbor IOTA. Volí 
sa na valnom zhromaždení v tajnom hlasova-
ní. Na budapeštianskom sekretariáte pracuje 
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10 ľudí - výkonný tajomník, štyria odborní 
poradcovia a špecialisti na IT a webstránku. 
Odborní poradcovia sú z členských krajín, 
administratívni pracovníci z Maďarska. Miesto 
odborného pracovníka otvorí buď samotná or-
ganizácia, a platí ho zo svojich zdrojov, alebo 
požiada členské krajiny, aby ponúkli na dva 
roky odborníka zo svojich radov. Takýmto spô-
sobom pracoval na sekretariáte IOTA aj náš 
kolega Michal Mažáry. Teraz na sekretariáte 
zástupcu nemáme. Momentálne sú súčasťou 
sekretariátu členovia odbornej komisie z Veľ-
kej Británie, Holandska, Fínska a Litvy.

Strategické ciele v piatich bodoch
IOTA by si aj do budúcnosti chcela zachovať 
status kľúčovej organizácie daňových správ 
v tomto regióne. V rámci svojej stratégie má 
prijatých 16 strategických a ďalších opera-
tívnych cieľov. Hlavným cieľom je rozvíjať 
TIP (Tax administration information platform) 
project, teda daňový informačný projekt. Ide  
o platformu daňových správ a súbor informá-
cií začlenený do štrnástich rôznych kategórií. 
Ďalšou z hlavných úloh je každoročné vypra-
covávanie pracovného programu. Je to nároč-
ný proces, ktorý by mal pokrývať tri základné 
oblasti činnosti daňovej správy - zlepšova-
nie daňového plnenia a výberu daní, rozvoj 
služieb poskytovaných daňovým subjektom 
a redukcia administratívneho zaťaženia. Ne-
menej dôležitým cieľom je publikačná činnosť. 
Organizácia publikuje príspevky na web-
stránke www.iota-tax.org, ktorá je rozdelená 

pre členov a verejnosť. Vydáva časopis TAX 
Tribune, v ktorom sú príspevky z rôznych da-
ňových správ. Súčasťou publikačnej činnosti 
sú aj post event reporty. Po každom podujatí, 
ktoré organizujú (približne 23 ročne), sa zhrnú 
prezentované informácie. Poslednou strate-
gickou úlohou je upevňovanie medzinárodnej 
pozície IOTA, spolupráca s EK alebo OECD.
„Za roky existencie sa na rokovaniach IOTA 
zúčastnili desiatky našich kolegov,“ pozna-
menala Jasová. „Z  hodnotení, ktoré sme 
od našich účastníkov dostali je zrejmé,  
že sú to pre nich veľmi užitočné stretnutia. Ľu-
dia si cenia získavanie poznatkov v odborných 
záležitostiach. Cenné sú pre nich aj informácie 

o legislatíve v oblasti elektronického obchodo-
vania e-commerce. Vo svojich reportoch píšu, 
že sa dozvedeli, ako je možné zvýšiť efektív-
nosť daňovej kontroly, zlepšiť medzinárodnú 
komunikáciu, dostali sa k informáciám o špe-
ciálnych schémach daňových podvodov a po-
dobne,“ konštatovala. Po takýchto stretnutiach 
sa organizujú porady, na ktorých účastníci pre-
zentujú nové poznatky. Niekedy sú aj podkla-
dom pre návrhy na legislatívne zmeny, resp. 
zmeny a doplnky interných riadiacich aktov. 
Niekoľko takých návrhov nám už v minulosti 
akceptovalo aj ministerstvo financií.

Gabriela Dianová
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Podvody s minerálnym 
olejom

Každá druhá prevádzka 
nedodržiava zákon

Fejky za takmer  
700 000 eur
V priebehu prvého štvrťroka tohto roku zaistili 
trnavskí colníci 31 382 falzifikátov za takmer 
700 000 eur. Falšovaný tovar odhalili na po-
bočkách v Dunajskej Strede a v Brodskom  
v rámci vykonávania kontrol pri dovoze  
z tretích krajín. Takmer všetky falzifikáty po-
chádzali z Číny. Pri tovare vzniklo podozrenie 
z porušovania práv duševného vlastníctva. 
Išlo najmä o textil, obuv, hračky a kabelky. 
Najviac zadržaných fejkov bolo reprodukcia-
mi ochranných známok ADIDAS, CROCS, 
TOUS, BURBERRY, či APPLE. Pred zničením 
tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezod-
platnom poskytnutí na humanitárne účely  
a to po splnení zákonom stanovených podmie- 
nok. V každom prípade sa bude prihliadať 
na ochranu spotrebiteľa trhu ako aj na prís-
ne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať.  
V prípade, ak colný úrad zhodnotí, že ten-
to tovar je vhodný na humanitárne účely, 
jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená  
na stránke www.financnasprava.sk formou tla-
čovej správy.

Prešovskí colníci vykonali za prvé tri mesiace 
tohto roka vo svojom regióne vyše 235 kontrol, 
zameraných na dodržiavanie zákona o ERP. 
Kontrolovali nielen prevádzky, ale aj fyzické 
osoby. Za uvedené obdobie odhalili 139 prí-
padov jeho porušenia. „Územný obvod Prešov 
patrí k najrozsiahlejším na Slovensku, napriek 
tomu sa prešovskí colníci snažia skontrolovať 
čo najviac prevádzok,“ uviedla hovorkyňa úra-
du Renáta Kravcová. Z 235 skontrolovaných 
prevádzok odhalili 139 prípadov porušení zá-
kona, čo je takmer 60 %. Okrem kontrol vo fir-
mách vykonávali colníci aj kontroly na cestách, 
kde skontrolovali 18 731 motorových vozidiel. 

Viac ako 86 tisíc litrov minerálneho oleja,  
pri ktorom daňové subjekty nevedeli riadnym 
spôsobom preukázať pôvod a spôsob jeho 
nadobudnutia, zaistili nitrianski colníci. Keď-
že nevedeli preukázať, či bola za tento tovar 
zaplatená spotrebná daň, výška daňového 
úniku sa vyšplhala na viac ako 16 500 eur. 
V prospech štátu tak prepadlo 30 748 litrov 
minerálneho oleja. „Viac ako 86 000 litrov 
benzínu a nafty zaistili colníci počas kontrol 
zameraných na tovary podliehajúce spotreb-
nej dani. Občania ich prepravovali a sklado-
vali bez náležitých sprievodných či nadobúda-
cích dokladov,“ informoval nitriansky hovorca 
Stanislav Pacher. V dvoch cisternách bolo  
56 165 litrov minerálneho oleja, pričom vodi-
či a následne ani jedna z firiem nepredložili  
k tomuto tovaru riadne doklady o kúpe. Ďal-
ších viac ako 30 000 litrov skontrolovali colníci 
v Nitre v podzemných nádržiach, ktoré mala 
prenajaté obchodná spoločnosť z Komárna. 
Pri odbornej expertíze zistili, že ide o minerál-
ny olej vhodný na použitie ako pohonná látka 
do áut. Následne tento tovar zabezpečili a fir-
mu vyzvali na odstránenie všetkých vzniknu-
tých pochybností. Nakoľko v zákonnej lehote 
firma nezdokladovala pôvod a spôsob nado-
budnutia tovaru, ani nepreukázala, či zaplatila 
príslušnú sumu spotrebnej dane, minerálny 
olej zlikvidovali.

Dopravné prostriedky kontrolovali pomocou 
špeciálnych technológií, najmä mobilným ske-
nerom na detekciu jadrových a rádioaktívnych 
materiálov. Hlavným cieľom takýchto kontrol  
je ochrana bezpečnosti a zdravia obyva-
teľstva. Kontroly odhalili nezákonný dovoz 
tovaru - 633 920 kusov cigariet, 11 kg taba-
ku a 595 falzifikátov. Celková výška pokút 
bola 9 647 eur. V súvislosti s Národnou bloč- 
kovou lotériou colníci validovali aj údaje  
z pokladničných dokladov. Ide o skontrolova-
nie správnosti údajov na výherných pokladnič-
ných dokladoch. V prešovskom regióne takto 
skontrolovali 61 výherných bločkov. Podľa 
pravidiel Národnej bločkovej lotérie sú colní-
ci povinní vykonať kontrolu správnosti údajov  
do 48 hodín.
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Zaistili drogového 
dílera

Falošné hodinky spolu  
s originálmi
Balík z Honkongu zaistili v apríli bratislavskí 
colníci. Bolo v ňom 315 náramkových hodi-
niek a 15 obalov k náramkovým hodinkám. 
Nakoľko bol tovar označený reprodukciou  
a logom ochrannej známky Emporio Armani  
a Tissot, colný úrad požiadal majiteľa ochran- 
nej známky o vyjadrenie. 
Firma z Piešťan si objednala zo spoločnosti 
v Honkongu 315 náramkových hodiniek.  
S dizajnom a označením talianskej značky 
145 kusov a s označením a dizajnom švajčiar-
skej značky 170 kusov. Deklarovaná hodnota 
celej zásielky 168 USD (0,70 USD/ks) – teda 
123,84 eur a deklarované množstvo hodiniek 
bolo 240 kusov, nadobudli colníci podozrenie, 
že ide o falzifikát. Majiteľ ochrannej známky 
podozrenie colníkov potvrdil pri hodinkách  
s označením a dizajnom švajčiarskej značky, 
no hodinky s označením a dizajnom talianskej 
značky označil za originál. To však automa-
ticky neznamená, že talianske hodinky pieš-
ťanská firma bude aj predávať. Colný orgán 
dal piešťanskej firme na vyjadrenie lehotu  
10 dní, aby preukázala spôsob nadobudnutia 
tovaru. Colná hodnota zaisteného tovaru bola  
cca 54 230 eur, odhadovaný únik na dovoz-
ných platbách viac ako 11 000 eur.

Nelegálne cigarety  
v taxíku
Colníci na východnej hranici zastavili v mar-
ci maďarský taxík so slovenskou posádkou. 
Smeroval do Anglicka a viezol 43 400 ciga-
riet bez označenia kontrolnými známkami. 
Finančný únik predstavoval 3 272,398 eur. 
Na štandardnú otázku colníkov, či prepravu-
jú nejaký tovar podliehajúci spotrebným da-
niam (cigarety či alkohol), vodič odpovedal 
zamietavo. Vraj len vezie dvoch pasažierov  
z budapeštianskeho letiska do obce Pavlovce  
nad Uhom. Dve cestujúce zhodne tvrdili,  
že takýto tovar neprevážajú. Colníci však  
po kontrole batožinového priestoru odhalili 
217 kartónov nelegálnych cigariet. Všetky boli 
čínskej značky, v dĺžke tabakového povrazca 
do 80 mm vrátane, balené do spotrebiteľských 
balení po 20 ks, neoznačené na spotrebi-
teľskom balení kontrolnou známkou. Milada 
T. (34) a Nikoleta J. (20) nevedeli predložiť  
k týmto cigaretám doklady o kúpe. Prípad bol 
odovzdaný miestne príslušnému vyšetrova-
teľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, 
ktorý vzniesol obvinenie zo zločinu pre poru-
šenie predpisov o štátnych technických opat-
reniach na označenie tovaru podľa Trestného 
zákona. V prípade dokázania viny im hrozí 
trest odňatia slobody od 3 do 8 rokov.

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej sprá-
vy (KÚFS) zatkli 12. apríla v Košiciach medzi-
národne hľadaného Jozefa K. (58) z Nových 
Zámkov. Nitriansky okresný súd na neho vydal 
európsky aj slovenský zatykač za trestný čin 
nedovolenej výroby omamných a psychotrop- 
ných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich drža- 
nia a obchodovanie s nimi. Jozef K. bol hla-
vou skupiny, ktorá organizovala pašovanie 
rôznych druhov omamných a psychotropných 
látok zo Slovenska a Maďarska do Škandiná-
vie. KÚFS v spolupráci s políciou od septem-
bra 2011 do apríla 2014 postupne odhaľoval 
jej trestnú činnosť. Na jednotlivých prípadoch 
spolupracovali zahraniční partneri z Nórska, 
Švédska, Maďarska, Nemecka a Holandska. 
Výraznú podporu v tejto spolupráci zabezpe-
čovali európske inštitúcie EUROPOL a EURO-
JUST. Europol viedol túto operácia pod krycím 
názvom PROVANCE. Celkovo bolo v rámci 
operácie zatknutých 14 osôb, z ktorých mini-
málne 9 pochádzalo zo Slovenska, niektorí  
z nich vystupovali v škandinávskych krajinách 
pod zmenenou identitou. Viacerí z obvinených 
už boli medzičasom odsúdení na tresty v roz-
medzí 3 – 10 rokov odňatia slobody. Jozefa K. 
zatkli po korunovácii rómskeho kráľa v Koši-
ciach, na ktorej sa zúčastnil. Dlhšie sa skrý-
val pred zákonom a používal falošnú identitu.  
Pod cudzím menom bol tiež ubytovaný v pen-
zióne, kde ho zatkli.
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Veľa kolegov „nekynológov“ sa na psovodov občas pozerá pomedzi prsty. Mnohí majú doma tiež štvornohých miláčikov, s ktorými 
trávia voľné chvíle. Mať ho tak v práci a ešte za to dostávať aj plat - to by bolo!

Služobné psy cvičíme po novom
Počas posledných troch rokov som sa stretol 
s viacerými záujemcami o prácu v našich ra-
doch, ktorí, bohužiaľ, s podobným názorom 
prišli na vstupný pohovor. Adept so širokým 
úsmevom na tvári prekračuje vstupnú bránu 
výcvikového strediska v Gajaroch potláča-
júc vzrušenie pri prvom kontakte so svojim 
novým služobným psom. Prejde týždeň, 
dva, začína základný kurz, zrazu sranda 
končí. Objaví sa pot, škrabance, kusance 
a pomaly prichádza kruté vytriezvenie. Me-
chanicky sa niečo naučiť nie je pre väčšinu 
z nás žiaden problém. Učiť však sám seba 
a súbežne drezúrovať chlpatú, uslintanú a ne-
vypočítateľnú potvoru s cvakajúcimi zubami,  
to si vyžaduje dávku zručnosti, trpezlivos-
ti a tzv. „psačej“ empatie. V priebehu kurzu  
sú chvíle, kedy sa mladí začínajúci psovodi, 

ale veľakrát aj „starí harcovníci“, nestačia ču-
dovať, čo to ten ich zverenec alebo zveren-
kyňa stvára.

Nová metodika výcviku
Oddelenie služobnej kynológie, na základe 
niekoľkoročných poznatkov získaných počas 
kynologických kurzov a snahy predísť situá-
ciám opísaných v úvode, pristúpilo k čiastoč-
nej reforme výcviku služobných psov. Prvým 
krokom bolo zapracovanie plánovaných zmien 
do interných predpisov. Novelizáciu smernice 
o služobnej kynológii sme zavŕšili v januári. 
Na papier sa podarilo dať aj „Metodiku vede-
nia výcviku a preskúšania služobných psov 
v podmienkach finančnej správy“, ktorá dlho-
dobo absentovala. Doplnenie nového typu 
kurzu v štruktúre odbornej kynologickej prí-

Štyridsať psovodov z rôznych ozbrojených zložiek sa zišlo 18. až 20. marca v priestoroch kynologického strediska v Malom Lapáši  
na seminári služobnej kynológie. Hoci bol zameraný pre potreby obranárskych policajných psov, zúčastnili sa na ňom aj dvaja psovodi 
z finančnej správy.

Možnosť kvalitného tréningu a metodické-
ho usmernenia využili psovodi z policajného 
zboru, mestskej polície, zboru väzenskej 
a justičnej stráže a našej organizácie. O vyso-
kom kredite tohto tradičného podujatia svedčí 
zahraničná  účasť z Českej republiky a v hoj-
nom počte prišli aj psovodi z poľskej vojenskej 
polície. Za finančnú správu sa na sústredení 
zúčastnili psovodi nprap. Branislav Hájek  
so služobným psom Ifanom a stržm. Jozef Klí-
ma s Amírom, ktorí absolvovali nácvik bloká-
cie páchateľa s náhubkom a cvik „prepájanie“. 
Pri ňom mal pes záhryzom strhnúť figurantovi 
časť ochranného obleku a následne pokra-
čovať v ďalšom útoku. Blokáciu s náhubkom 
absolvovali naši psi bez problémov. Pri cviku 
„prepájanie“ sa obaja správali aktívne, ale mali 
problém odpútať sa od strhnutej „koristi“ a po-
kračovať v útoku ďalej. Nprap. Hájek úspešne 
absolvoval vyhľadanie a označenia páchateľa 
oblečeného v civilnom odeve – tzv. revír. Ná-
cvik sa konal v podkroví maštale, kde bola sla-
bá viditeľnosť a neprehľadný terén pre veľké 
hromady balíkov slamy. Navyše, do podkrovia 
sa psovod so psom mohol prepraviť len von-
kajším nákladným výťahom, ktorý bol otvore-
ný a dosť hlučný. Tieto náročné podmienky 

Výcvik psovodov
na obranárske práce

výborne preverili pripravenosť i povahové 
vlastnosti psov. Nasledovali obranárske práce 
na cvičisku. Amír absolvoval tréning záhryzov 
do ringového obleku na vôdzke i na vzdiale-
nosť s dôrazom na nácvik púšťania na povel. 

Špičkoví figuranti
Organizátori pripravil po technickej stránke 
výborné tréningové podmienky. Na kvalitu 
výkonu psa obranára má okrem jeho pova-
hových vlastností a pôsobenia psovoda roz-
hodujúci vplyv práca tréningového figuranta. 
Aj preto bola veľkým prínosom prítomnosť 
dvoch špičkových figurantov – Miroslava 
Scherhaufera zo Slovenska a Zbygniewa 
Balcerczaka z Poľska. Obaja boli rýchli, po-
hybliví, nebojácni a vedeli improvizovať. V zá-
vere podujatia organizátori využili cvičenie 
pohotovostných policajných útvarov, ktoré 
sa konalo len niekoľko kilometrov od stredis-
ka. Išlo o jedinečnú príležitosť zoznámiť psa 
s prítomnosťou helikoptéry. U niektorých po-
licajných psov sa totiž predpokladá využitie  
pri zlaňovaní z helikoptéry s následným zadrža-
ním páchateľa. Účastníci výcviku privykali psa  
na prechod pod rotujúcimi lopatkami a bu-
rácajúcimi motormi. I keď u našich služobných 

psov sa podobné využitie nepredpokladá, 
previerku ovládateľnosti psa v extrémnych 
podmienkach absolvovali. Seminár v Malom 
Lapáši bol síce zameraný predovšetkým  
pre potreby obranárskych policajných psov, 
ktoré sú v niektorých aspektoch odlišné  
od nášho zamerania, ale určite bol prínosom. 
Je potrebné, aby sa naši psovodi aspoň raz  
za štvrťrok zúčastňovali na výcvikových ak-
ciách organizovaných špičkovými figurantmi. 
Majú tak väčší priestor pre realizáciu mode-
lových situácií, ktoré korešpondujú s našimi 
potrebami.

stržm. Jozef Klíma
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Činnost poľských centier spolupráce vytvorených na vnútornej hranici EÚ hodnotilo v máji v Krosne 22 zástupcov z piatich  
susedných krajín vrátane Slovenska. V rámci trojdňového podujatia navštívili účastníci aj Colný úrad Prešov a poľsko-slovenské 
centrum na hraničnom priechode Barwinek-Vyšný Komárnik.

Poľsko má so susednými krajinami vytvore-
ných šesť centier spolupráce. Nachádzajú 
sa na hraniciach s Českom, Slovenskom, 
Nemeckom a s Litvou. Centrá spolupráce fun-
gujú na základe medzinárodných dohôd, ktoré 
boli uzavreté medzi jednotlivými susediacimi 
krajinami. Každé centrum je svojím spôsobom 
jedinečné, čo sa týka koncepcie či kompeten-
cií. V rámci celej Európskej únie ich bolo vybu-
dovaných 29. 
Poľsko–slovenské centrum spolupráce fun-
guje od roku 2005, kedy začala pracovať 
poľská hraničná stráž. Postupne sa k nej pri-
pojili zástupcovia poľskej a slovenskej polície  
(v roku 2008) a nakoniec zástupcovia poľských 
a slovenských colníkov. Od mája 2014 zastu-
puje v centre slovenskú finančnú správu jeden 
colník z Kriminálneho úradu FS (KÚFS). Ich 
hlavnou úlohou je zhromažďovanie a rýchla 
výmena informácií dôležitých pre zabezpeče-
nie verejnej bezpečnosti, poriadku a odhaľo-
vanie trestnej činnosti v prihraničných úze- 
miach. Spoločná databáza poskytuje pomoc 
pri hľadaní osôb a vecí. V roku 2013 spraco-
vali poľskí colníci najviac informácií o kontrole 
vozidiel v mýtnom systéme (71 %). V posled-
nom období bol zaznamenaný nárast požiada-
viek o informácie z oblasti finančnej kriminality. 

Na hraniciach s Poľskom máme 
centrum spolupráce

Centrá spolupráce však plnia aj iné, nemenej 
dôležité úlohy. Jednou z nich je poskytovanie 
súčinnosti pri záchranných akciách. 

Memorandum o spolupráci
Centrum v Barwinku sa stalo tento raz hos-
titeľom pravidelného podujatia, na ktorých  
sa zamestnanci stredísk stretávajú, aby si vy-
mieňali informácie. Vedenie Izby celnej v Pr-
zemysli, pod ktorú patrí, požiadalo CÚ Pre-
šov, aby sa časť programu mohla uskutočniť  
aj na Slovensku. Počas návštevy sa prítomní 
hostia zaujímali najmä o fungovanie finanč-
nej správy po zlúčení Colného a Daňového 

riaditeľstva, kompetencie CÚ úradu Prešov 
a KÚFS. V delegácii boli aj štyria zástupcovia 
poľského ministerstva financií.
Uľahčovanie a bezpečnosť medzinárodné-
ho obchodu nie sú možné bez spolupráce 
colných správ navzájom. Toho si je vedomá 
slovenská aj poľská colná správa, ktorá vidí 
veľkú perspektívu vo využití regionálnej cez- 
hraničnej spolupráce. Izba celna v Przemysli 
má veľký záujem na zintenzívnení spoluprá-
ce s CÚ Prešov. Dôkazom toho je aj prípra-
va memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré  
by malo byť podpísané v krátkom čase.

-rk-

pravy, zmeny v obsahových náplniach kurzov 
a v neposlednom rade synchronizácia náro-
kov a hodnotenia pri záverečnom preskúšaní 
v závislosti od typu absolvovaného kurzu, boli 
najpodstatnejšími zmenami sprevádzajúcimi 
reformu. Odborná príprava psovodov a výcvik 
služobných psov sa vo Výcvikovom stredisku 
služobnej kynológie (VSSK) Gajary uskutoč-
ňuje formou základných, kondičných a tzv. do-
škoľovacích kynologických kurzov. Posledný 
typ kurzu bol v rámci zmien doplnený do odbor-
nej kynologickej prípravy. Koncepčne a meto-
dicky nadväzuje na základný kurz, pričom jeho 
účelom je rozvinutie vedomostí a zručností 
získaných v základnom kurze. Psovodovi má 
„uľahčiť“ prechod na kondičné kurzy, v ktorých 
si následne potvrdzuje získanú kvalifikáciu. 
Aplikácia nastavených kritérií do praktického 
výcviku bola ďalším krokom prebiehajúcej 
reformy. V kynologických kurzoch sa výcvik 
delí na disciplíny z poslušnosti a špeciálnych 
prác pri psoch OMAMNÉ LÁTKY, TABAK, 
CITES a BANKOVKY a poslušnosti a obran-

ných prác pri psoch OBRANA. Základný kurz 
musí absolvovať každý začínajúci psovod 
a služobný pes. Dĺžka kurzu je šestnásť týž- 
dňov pre služobných psov omamné látky a dva- 
násť týždňov pre služobných psov TABAK, 
CITES, BANKOVKY a OBRANA. Kondičný 
kurz v trvaní dvoch týždňov absolvuje psovod  
so služobným psom dvakrát ročne. Dĺžka kur-
zu sa môže na návrh hlavného kynológa v zá-
vislosti od výkonnosti služobného psa predĺžiť.

Zvýšené nároky na psovodov
V prvom štvrťroku úspešne absolvovali zá-
kladné kurzy dvaja psovodi - nprap. Brani-
slav Hájek z CÚ Bratislava a nprap. Ľuboslav 

Mikula z CÚ Michalovce. Ďalší štyria psovo-
di - npor. Ladislav Sarkovics z CÚ Košice, 
stržm. Karol Podstavský z CÚ Michalov-
ce, npor. Mgr. Miroslav Trauer z CÚ Žilina  
a nprap. Tibor Sova z CÚ Prešov, ktorí ab-
solvujú základný kurz v týchto mesiacoch, 
zvládajú nastavené parametre taktiež podľa 
očakávania. Reforma v oblasti kynologickej 
prípravy síce priniesla určité zjednodušenie 
pri cvikoch poslušnosti a zníženie nárokov  
pri špeciálnych prácach v začiatočných štá-
diách prípravy, na druhej strane však pravi-
dlá nastavené v kondičných kurzoch, teda  
na vyššom stupni, budú klásť zvýšené nároky 
na profesionalitu psovodov a na samostatnú 
prípravu psov aj mimo týchto kurzov. Veríme, 
že dlhší čas medzi základným a kondičným 
kurzom, doplnenie doškoľovacieho kurzu po-
môže dvojici psovod – služobný pes lepšie  
sa zosúladiť a zvládnuť náročnú prípravu tak, 
aby sa kvalita výcviku mohla naplno prejaviť 
vo výkone služby.

kpt. Milan Dibala
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Česká colná správa oslávila 2. mája desať rokov od založenia skupín mobilného dohľadu. Na slávnostnom podujatí sa v školiacom stre-
disku v Miletíne zúčastnila aj riaditeľka Odboru riadenia rizík a operačných činností pplk. Monika Mačayová, ktorej pri tejto príležitosti 
udelili vyznamenanie.

Mobilný dohľad je v modernej Európe  
bez hraníc neoceniteľným nástrojom na za-
bezpečenie fiškálnych záujmov štátu. Kaž-
dodenný výkon štátnej služby v podmienkach 
mobilného dohľadu nás utvrdzuje v tom,  
že bojovať s colnými a daňovými únikmi alebo 
prijímať opatrenia na úseku ochrany spotrebi-
teľa, je možné iba v rámci spolupráce medzi 
členskými štátmi. Či už organizovaním spoloč-
ných kontrolných akcií, výmenou skúseností 
z praktického výkonu, ale aj využívaním infor-
mácií a poznatkov, ktoré umožňujú efektívny 
výkon štátnej služby.

Vzájomná dôvera 
S ohľadom na spoločné historické udalosti  
je nesporné, že v únii ťažko nájdeme dva štáty, 
ktoré sú si navzájom tak blízke, ako Slovenská 
republika a Česká republika. Preto je prirod-
zené, že práve tieto dva štáty sú predurčené  
na veľmi úzku spoluprácu. Vieme o prekáž-
kach, vieme o problémoch, ale na druhej stra-

Ocenenie pre Slovensko

ne vieme využiť všetky výhody a možnosti, 
ktoré máme. Iste, všetko chce čas, a nikto 
z nás si nemyslí, že dokážeme okamžite vy-
riešiť všetky problémy, ktoré so sebou medzi- 
národná spolupráca mobilného dohľadu pri-
náša, ale práve preto, aby sme tieto problémy 
riešili, sa stretávame, organizujeme pracovné 
stretnutia a semináre s nádejou, že sa opäť 
o kúsok posunieme vpred. 

Poďakovanie na záver
S potešením som preto prijala pozvanie  
na oslavy 10. výročia založenia skupín mo-
bilného dohľadu Colnej správy ČR. Desať 
rokov je už etapa, ktorá si zaslúži pozornosť. 

Pplk. Monika Mačayová si prevzala 
pamätný odznak za mimoriadny osobný 
podiel na rozvoji česko-slovenskej 
spolupráce v oblasti spoločných 
cezhraničných kontrol a vytvorení 
efektívne fungujúcej siete kontaktných 
osôb pre účely vzájomnej výmeny 
informácií z oblasti výkonu činností 
mobilného dohľadu.

Náš podnikový časopis Finančné aktuality bodoval v 11. ročníku súťaže Podnikové médium roka 2013. V konkurencii desiatok korpo-
rátnych médií z celého Slovenska nezostal štvrťročník finančnej správy nepovšimnutý.

Získali sme Cenu predsedu poroty za naj-
lepšiu obsahovú stránku. Súťaž každoročne 
vyhlasuje Klub podnikových médií a Sloven-
ský syndikát novinárov. O tom, že nejde len 
ojedinelý počin hŕstky nadšencov, ktorí súťaž 
organizujú, vypovedá už viac ako desiatka 
uplynulých ročníkov. Slávnostné odovzdá-
vanie cien sa uskutočnilo v utorok 20. mája 
v Bratislave. Mali sme priestor na to, aby sme  
sa zoznámili s tými, ktorí podnikové noviny, 
magazíny, webové stránky, brožúry či kalendá-
re tvoria. Pre nás, ako nováčikov v súťaži, bolo 
toto stretnutie v mnohom inšpirujúce. Veríme,  
že s pomocou vás, našich zamestnancov, bu-
deme aj naďalej robiť kvalitné médium, ktoré 
zaujme aj odborníkov z novinárskej sféry. 

-red-

Finančné aktuality medzi najlepšími

Takéto jubileum vytvára priestor na bilancova-
nie, ocenenie doterajšej práce či prezentáciu 
najbližších cieľov. Som hrdá, že Slovenská 
a Česká republika dokážu spoločne vytvárať 
podmienky spolupráce mobilného dohľadu  
a vyhľadávať oblasti, v ktorých vieme spoloč-
ne koordinovať svoj postup. Verím, že aj na-
ďalej sa bude naše partnerstvo prehlbovať. 
Chcela by som poďakovať všetkým colníkom, 
ktorí svojím prístupom k plneniu služobných 
povinností napomáhajú rozvoju dobrých vzťa-
hov medzi členskými krajinami EÚ, čím záro-
veň vytvárajú predpoklady na neustále prehl-
bovanie vzájomnej spolupráce.

pplk. Monika Mačayová
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Napriek tomu, že patria medzi kriticky ohrozené druhy, pašeráci nemajú zábrany chytať aj mláďatá. Obchod s chránenými živočíchmi 
či rastlinami im vynáša ročne miliardy eur a po zbraniach a drogách patrí medzi najvýnosnejšie. Krátky život mal pre svoj pôvod  
aj krokodíl olivový, ktorého žilinskí colníci objavili pri kontrole minulý rok.

Neživý exemplár našli v doporučenej zásiel-
ke odoslanej v Singapure pre fyzickú osobu 
zo Žiliny. Vypreparované mláďa malo asi  
25 centimetrov a vážilo 0,5 kg. Išlo o spomína-
ný vzácny druh krokodíla olivového (Crocody-
lus siamensis). Uvádzalo sa to na vývoznom 
povolení a na základe fotografií to potvrdila  
aj Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Tento 
druh krokodíla patrí do červeného zoznamu 
ohrozených druhov, dokonca do kategórie kri-
ticky ohrozených. Podľa Dohovoru o medziná-
rodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich rastlín a živočíchov (CITES) sa kroko-
díl olivový ocitol medzi druhmi bezprostredne 
ohrozených vyhubením, ktoré sú alebo môžu 
byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované. 
Populácia krokodílov olivových sa začala ra-
pídne zmenšovať počas 20. storočia, predov-
šetkým z dôvodu vysokého dopytu po ich koži.  
Na krokodílích farmách ich navyše začali krížiť 

Krátky život mladého krokodíla

s inými druhmi, čím sa ich počet ešte viac zní-
žil. V roku 1992 vyhlásili ochranári tento druh 
vo voľnej prírode za vyhynutý, o osem rokov 
neskôr ich však znova objavili v Kambodži.  
V súčasnosti žijú malé populácie aj vo Vietna-
me, Thajsku, Mjanmarsku a Laose.

Skončil v colnom sklade
Obchod s exemplármi týchto druhov preto 
musí byť predmetom mimoriadne prísnych 
opatrení tak, aby naďalej neohrozoval ich pre-
žitie a možno ho povoliť len za výnimočných 
okolností. Na dovoz takéhoto tovaru je potreb-
né si vybaviť predpísané kontroly a predtým 
predložiť povolenie na dovoz, ktorý vydáva 
výkonný orgán členského štátu miesta určenia 
na pohraničnom colnom úrade v mieste vstu-
pu. Odosielateľ ani adresát v tomto prípade 
tieto povinnosti nesplnili a tak exemplár kro-
kodíla olivového skončil v centrálnom colnom 

sklade zadržaného tovaru v Žiline. Príjemca 
sa svojím konaním dopustil porušenia col-
ných predpisov a colný orgán začal voči nemu  
viesť konanie o colnom priestupku, ktoré 
ukončil uložením sankcie a prepadnutím 
tovaru. ŠOP SR uviedla, že priemerná hod-
nota dermoplastického preparátu mláďaťa 
krokodíla olivového sa pohybuje v rozmedzí 
od 80 do 200 USD (150 eur). Spoločenská 
hodnota neživého exemplára sa ale zhoduje 
so spoločenskou hodnotou živého exemplára 
a vyčísľuje sa podľa kritérií, akými sú biolo-
gická, ekologická a kultúrna hodnota, vzác-
nosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných 
funkcií exemplára. Tu sa suma podstatne líši  
od hodnoty preparátu, pretože sa šplhá k cene 
2 000 eur za kus.

Koža a lebka z medveďa
Zaujímavý je aj ďalší tovar, ktorý sa po zaistení 
dostal do skladu zadržaného tovaru CÚ Žilina. 
Je ním vypracovaná koža a lebka so spodnou 
čeľusťou medveďa baribala (Ursus america-
nus). Žilinskí colníci ju našli v poštovej zásielke 
pri kontrole v decembri 2013. Tovar zabalený 
v papierovej škatuli vážiacej 8,57 kg a zaslaný 
odosielateľom z USA, bol určený pre fyzickú 
osobu s trvalým pobytom na území Sloven-
ska. Na colnom vyhlásení bol deklarovaný 
„bear rug“, čiže medvedia predložka s colnou 
hodnotou 0 USD. Na prvý pohľad, ako aj z ne-
originálnej kópie povolenia na opätovný vývoz 
ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín CITES, boli exempláre identifikova-
né ako medveď čierny. Potvrdila to aj ŠOP 
SR. Dovozca predložil loveckú licenciu ako 
dôkaz, že sa jedná o exemplár osobného ale-
bo rodinného charakteru. Zároveň sa vyjadril,  
že vypracovaná koža a lebka so spodnou 
čeľusťou medveďa baribala sú jeho poľov-
níckou trofejou, ktorú získal ako lovec indi-
viduálnym odstrelom v máji 2011 v Kanade. 
Exempláre tohto druhu sú však zaradené  
do nariadenia Európskeho spoločenstva 
o ochrane druhov voľne žijúcich  živočíchov 
a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Na ich do-
voz, ak majú osobný alebo rodinný charakter, 
postačuje predložiť originál povolenia na opä-
tovný vývoz ohrozených druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín CITES, čo ale dovozca 
neurobil. Chýbalo mu potvrdenie príslušnými 
orgánmi USA v mieste výstupu, preto sa také-
to povolenie považuje za neplatné a nemožno 
ho akceptovať. Exempláre spracovanej kože 
a lebky medveďa tak zostanú v sklade dovte-
dy, kým sa celý prípad nevyrieši.

kpt. Božena Chríbiková
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Cez deň jej prejdú rukami kopy papierov, potvrdení a pečiatok. A večer, keď sa vráti domov a odloží do kúta celodenný stres, vezme  
do ruky ihlu, nožnice a na pracovný kolotoč zabúda pri kope pestrofarebných látok. Eleonóra Torňošová je referentkou na Colnom 
úrade v Lučenci a má na starosti správu všetkých spotrebných daní.

Lieh, pivo, tabak, minerálne oleje, elektriku 
a uhlie. „Vykonávame daňové kontroly, chodí-
me na miestne zisťovania. Je to práca s ľuďmi 
a tá nikdy nie je jednoduchá. S ľuďmi treba 
mať trpezlivosť. Snažím sa s nimi vychádzať 
tak, aby bola spokojná jedna aj druhá strana. 
Väčšinou sa to dá. Jasné, že sú aj ťažšie prí-
pady, ale na to sme tu, aby sme to zvládli,“ pri-
bližuje svoju prácu naša kolegyňa z Lučenca. 
Vybrali sme sa za ňou potom, čo sme dostali 
echo, že má mimoriadne šikovné ruky a opla-
tí sa pozrieť si, čo všetko s nimi dokáže vy- 
kúzliť. V zápale rozhovoru sa ani nenazdáme 
a stôl pred nami je zrazu plný všakovakých 
zvieratiek, bábik, malých, veľkých, hýriacich 
všetkými farbami. V nemom úžase chytáme 
do ruky asi pol metra vysokú dámu – ovečku, 
oblečenú do parádnych šiat. Pani Eleonóra 
nám v očiach číta otázku, či toto naozaj doká-
zala vyrobiť vlastnoručne sama. „Ale áno, sa-
mozrejme,“ smeje sa a z ďalšej tašky vytiah-
ne krásne dekoratívne vence. A začína svoje 
rozprávanie o tom, ako sa jej ihla a nožnice 
stali najlepšími priateľmi pri relaxovaní.

Priateľka Zingerka
„Prvú vec, ktorú som ušila, boli krátke no-
havice. Šila som ich ešte na starej šliapacej 
Zingerke od starej mamy. Tam nejaké tech-
nické vymoženosti stroja neexistovali, všetko 
bolo treba robiť ručne. Donedávna som ich 
ešte mala odložené,“ hovorí. A ako sa dostala 
k bábikám? „Možno preto, lebo mám dcéru, 
tak som viac inklinovala k takýmto veciam. 
Inšpirácie som hľadala na internete. Keď 
som našla niečo nové, čo sa mi zdalo zloži-
té, vôbec ma to neodradilo. Práve naopak. 

Relax s ihlou v ruke
Brala som to ako výzvu, aby som sa niečo 
naučila. Prvé pokusy, to bolo aj veľa nepodar-
kov. Ale postupne to išlo lepšie a lepšie. Čím 
zložitejšie a prešpekulovanejšie, tým to bola  
pre mňa väčšia výzva,“ rozpráva ďalej. Vraj 
nikdy nie je úplne spokojná s tým, čo spraví. 
Musí to byť na 100 percent. Túto vzácnu vlast-
nosť – húževnatosť a k nej trpezlivosť - zde-
dila po svojom otcovi. On robieval s drevom 
a trpezlivosti mal toľko, že ju mohol rozdávať. 
„Moja 12-ročná dcéra Miška ju ale po mne ne-
zdedila. Niežeby ju ručné práce nebavili, práve 
naopak, keď sa do niečoho pustí, vie vyplytvať 
aj celé lepidlo, ale tá trpezlivosť, dotiahnuť die-
lo do konca, jej chýba. A tomu sa naučiť nedá,“ 
vysvetľuje pani Norika. Ako dodáva, najviac  
si váži to, že k ručným prácam priviedla aj svo-
ju mamu. Teraz sa jej rada pochváli, ako jej 
ide servítkovacia technika. Vidí, ako jej záľuba 
ovplyvňuje ľudí okolo nej. Rodinu, kamarátky. 
Všetkým sa výrobky páčia, majú z nich radosť 
a do okolia tak vnáša pozitívnu energiu. Boli 
časy, keď dcére šila aj oblečenie, čo v obcho-
doch chýbalo. Teraz už na to nie je čas. „Ale 
znovu sa vracia móda sedemdesiatych rokov 
a u nás fičia šaty z Pomády, nabraté sukne, 
takže ma ešte občas prinúti, aby som jej niečo 
také spichla,“ prezrádza.

Rozprávkový svet
Ona má však radšej hračky. Ako únik z reality. 
Inšpiráciou sú jej časopisy, kreslené rozprávky. 
To je základ a potom už pracuje fantázia. Ale-
bo ju motivuje dcéra. „Ja spravím jedno a ona 
potom pýta druhé. Pri jednom nikdy neostalo. 
Spravím ovcu a ona - mama, uši jej také šaty, 
uši jej vankúš... A  ja chcem také isté šaty, ako 

má tá ovca a odfoť ma spolu s ňou,“ opisu-
je, ako to u nich doma chodí. Keď sa pýtame,  
či nám dovolí nazrieť pod pokrievku svojho 
umenia, ochotne nám popíše postup, ako roz-
košné figúrky pod jej rukami vznikajú. Najskôr 
si urobí nákres. Keď to dáva na papier, dcéra 
jej radí, aké farby použiť. A začne zháňať látky. 
„Keď u nás nie sú podľa mojich predstáv, hľa-
dám cez internet vo svete. Momentálne látky 
objednávam aj z Anglicka, na Slovensku nie 
je taký výber. Snažím sa strihať tak, aby bol 
čo najmenší odpad. Niekto investuje do iných 
vecí, ja do tohto. A potom musím vymyslieť 
strih. Mnohokrát, kým na to neprídem, zničím 
veľa látky. Ale dovtedy nad tým špekulujem, 
kým to nie je také, ako si to predstavujem,“ 
takto nejako vznikajú Norikine diela.
Základom je presný strih a už to ide jednodu-
cho. Vystrihnúť, zošiť, jeden steh ako druhý. 
Koľko to trvá? Tie maličké figúrky hodinu, 
trištvrte hodiny, veľké hračky aj týždne. Ušije 
telo, vypchá ho dutým vláknom dovtedy, kým 
to nemá tvar, aký potrebuje. V postavičkách 
je strašne veľa dutého vlákna. Veď si len 
predstavte koľko váži taká ovca. Kilo? Vyše 
kila? Kilo dutého vlákna to je jedno celé veľké 
vrece. A to všetko je napchaté v jednej ovci. 
Aby bola práca precízna, ovca stála, nohy mu-
sia byť ako kameň. Aby to deti mohli chytať  
do rúk, aby sa s tým mohli hrať, aby sa to dalo 
vyprať a vyčistiť... „Tie nohy som musela vážiť 
na digitálnej kuchynskej váhe, aby boli vyp-
chaté narovnako. Vypchala som jednu nohu, 
keď sa mi zdalo, že už je na maximum, tak 
som ju zašila, odvážila som ju a ušila ďalšiu. 
Presnosť, presnosť, presnosť. To je motto tejto 
záľuby,“ uviedla pani Eleonóra.

Nekonečná trpezlivosť
Pýtame sa, či už nejaká hračka letela do kúta 
a dostávame takúto odpoveď: „Nie. Nad tým 
sa moje okolie, ktoré pozná môj temperament, 
najviac čuduje, akú mám k týmto veciam tr-
pezlivosť. Lebo k tomu trpezlivosť treba. Pre-
sedieť nad tým hodiny a hodiny a keď to nejde, 
tak špekulovať a párať a opravovať... Dovtedy, 
kým to nie je dokonalé. A ja na to trpezlivosť 
mám“. Možno aj preto, že jej zamestnanie  
si vyžaduje náročné sústredenie a rozmýšľa-
nie, myseľ si pri tejto práci oddýchne. Stačí 
počítať stehy. Najväčšou srdcovkou Eleonóry 
Torňošovej je kobyla s gumákmi, na ktorej  
sa najviac natrápila. Ešte o nej prezradíme,  
že má ďalšiu vášeň – perníkovanie. Ale o tom 
až niekedy inokedy....

Gabriela Dianová
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Milan Mikloš pracuje na Daňovom úrade v Košiciach a v novembri tohto roku oslávi 57 rokov. Možno by ste ho prehliadli ako radového 
zamestnanca, no niečím je veľmi výnimočný. Svojou dobrosrdečnosťou, humánnosťou a empatiou. A to všetko sa dá vyčítať z jediného 
čísla – 139. Presne toľkokrát bol darovať svoju krv, aby zachránil život desiatkam cudzích ľudí.

„K darcovstvu krvi ma priviedla MUDr. Amália 
Popovičová z Košíc, ktorá bola mojou doras- 
tovou lekárkou. Bolo to v roku 1976 v 1. roč- 
níku na vysokej škole. Pri vstupnej prehliad-
ke mi pani doktorka rozprávala o význame 
darcovstva krvi a podarilo sa jej presvedčiť 
ma. Odvtedy, ak mi to zdravie dovolí, chodím 
pravidelne darovať krv a krvné deriváty. Dnes  
sú to už len trombocity (krvné doštičky), ale 
kedysi sa samostatne darovala aj krvná 
plazma,“ vracia sa v spomienkach do obdo-
bia začiatkov darcovstva. A tento rok v marci  
si zapísal už 139 odber. Náš kolega je drži-
teľom všetkých štyroch plakiet profesora 
MUDr. Jána Janského za bezpríspevkové 
darovanie krvi a krvných derivátov a medaily 
profesora MUDr. Jána Kňazovického, ktorá  
sa u mužov udeľuje po absolvovaní 100 da-
rovaní. 
„Prečo darujem krv? Pravdupovediac, vôbec 
sa nad tým nezamýšľam, beriem to ako sa-
mozrejmosť. Pán Boh mi k životu daroval  
aj zdravie, za čo som mu vďačný. Preto si mys- 
lím, že je mojou povinnosťou pomáhať tým, 
ktorý také šťastie nemali,“ odpovedá jednodu-
cho na našu otázku.

Mladých darcov je dosť
Veľa ľudí sa dnes vyhovára, že „bojím sa ihiel, 
odpadávam, nemám čas...“ a nezlomí ich ani 
to, ak krv potrebuje niekto z ich okolia. Kolega 
Mikloš počas odberov stretáva predovšetkým 
mladých ľudí, no ako vraví, tí, ktorí by mali 
darcovstvo podporovať akosi zaspali. „Ne-
myslím si, že ľudia menej ochotne darujú krv 

Pocit, že ste niekomu zachránili život 
je povznášajúci

ako kedysi. Stretávam sa s nimi pri darcovstve  
a som milo prekvapený, koľko mladých mužov 
a žien chodí darovať krv. Sú to však predov- 
šetkým študenti a zamestnanci veľkých fi- 
riem, ktoré podporujú darcovstvo krvi,“ opisuje 
súčasnú situáciu s darcami náš daňový kontro-
lór. Osobne pociťuje zo strany štátu nezáujem 
o dobrovoľné darcovstvo krvi a o darcov krvi. 
„Slovenský Červený kríž, ktorý by mal v tom-
to smere robiť osvetu, pracuje podľa môjho 
názoru akoby bol v ilegalite. Zviditeľní sa iba  
pri nárazových alebo medializovaných ak- 
ciách. Kedysi sa organizovali hromadné odbe-
ry krvi s odvozom aj občerstvením. Pomáhalo 
to utužovať vzťahy nielen medzi zamestnan-
cami - darcami krvi, ale aj medzi zamestnan-
cami a zamestnávateľom,“ spomína Ing. Mik-
loš na minulé desaťročia.
Viacerí prvodarcovia však, ako sme už spo-
menuli, majú strach. Podľa jeho názoru je ne- 
opodstatnený. Je presvedčený, že s toľkou 
starostlivosťou a ohľaduplnosťou, ako pri da-
rovaní krvi, sa nestretnete pri žiadnej návšteve 
zdravotníckeho zariadenia. Ak by sa aj napriek 
tomu obávali, je dobré ísť na odber so skúse-
ným darcom, ktorý nováčika usmerní, prípad-
ne dá na neho pozor. Pán Mikloš chce s daro-
vaním krvi pokračovať až do svojich 65 rokov. 
Prajeme mu veľa zdravia a bezproblémových 
odberov a veríme, že vás týmto rozhovorom 
inšpiroval k darovaniu. Počas letných mesia-
cov sa totiž nemocnice stretávajú s akútnym 
nedostatkom krvi.

Katarína Tehlárová

Koncom februára 141 zamestnancov 
finančnej správy darovalo 63 litrov 
vzácnej tekutiny v rámci akcie 
Valentínska kvapka krvi. A bolo aj veľa 
prvodarcov, napríklad v Banskej Bystrici 
takmer všetci darcovia prišli darovať krv 
po prvýkrát. 

Akú by ste dali radu tým, ktorí krv 
ešte nedarovali, no chceli by?
Všetkým, ktorí váhajú, odkazujem - 
nemáte na čo čakať. Ak ste zdraví, 
pocit, že ste niekomu zachránili život je 
povznášajúci. A verte, že s darcovstvom 
už neprestanete. Ak si nie ste istí,  
či môžete darovať krv, aj tak choďte. 
Bezplatne absolvujete vyšetrenie, ktoré 
môže odhaliť zdravotné problémy, 
o ktorých by ste sa inak nedozvedeli, 
pretože ešte nemáte žiadne príznaky.

Stretli ste sa niekedy s tým, že niekto 
z vášho okolia krv nutne potreboval?
Samozrejme a nie raz. Pamätám si na si- 
tuácie, keď mi neraz v noci zazvonil 
telefón, že súrne potrebujú trombocity 
pre leukemického pacienta na operačnej 
sále. Nikdy som nezaváhal, často som 
šiel vlastným autom, na sídlisku som 
ešte vyzdvihol sestričku a šli sme do ne- 
mocnice. S odstupom času som rád,  
že som nikdy nezaváhal.

Čo pre vás znamená darovanie krvi? 
Uvedomujete si ležiac na lôžku, že 
práve niekomu zachraňujete život?
Darovanie krvi pre mňa znamená pocit 
zadosťučinenia, že som vďaka Bohu  
v tej situácií, keď môžem pomáhať a nie 
pomoc očakávať.

Plynú vám nejaké výhody z darovania 
krvi, ako by si možno viacerí mysleli?
V súčasnej dobe pre darcov neplynú 
žiadne výhody. Jedinou výhodou, 
ktorú sporadicky využívam je, že moja 
pani doktorka MUDr. Popovičová, 
ktorá má k darcovstvu krvi priviedla, 
ma ako „starého darcu“ uprednostní 
pred inými pacientmi a nemusím čakať  
na vyšetrenie v poradí.



Napadlo by vám, že cukríky, počítač, rezne a torta, môžu mať niečo spoločné? A predsa je to tak. Nášho kolegu – informatika  
Jozefa Hucmana z oddelenia prevádzky aplikácií, uchvátilo verenie a pečenie. K tejto záľube ho priviedli cukríky.

„Chcel som spraviť karamelky,“ začína svoje 
rozprávanie o tom, kedy, ako malý chlapec 
prvýkrát, pričuchol k čaru kuchyne. „Našiel 
som v nejakej starej kuchárskej knižke re-
cept. Síce som ho dodržal do bodky, ale asi 
som predsa len niekde spravil chybu. Zničil 
som kilo cukru, dve varechy, hrniec a zápach 
zhoreného cukru sme mali v kuchyni ešte asi 
dva týždne. Na svoju obhajobu uvádzam,  
že som mal 10 rokov,“ spomína. Ale ako rástol, 
jeho kulinárske umenie sa zdokonaľovalo. „In-
ternátna strava mi nevyhovovala, mám mlsný 
jazýček a tak som sa rozhodol, že si uvarím. 
Štandardne stačili nejaké cestoviny, ryža 
s omáčkou, prípadne mäsko. Neskôr, keď 
som sa už ako ženatý chcel vyhnúť domácim 
prácam, čas upratovania som vždy preziera-
vo využil na varenie. A tak je to dodnes,“ pre-
zrádza svoju taktiku a šibalsky dodáva: „Ľudia 
sa vyvinuli z dinosaurov. Niektorí z bylinožra-
vých, ja som však z mäsožravých. Najradšej 
robím s mäsom – akýmkoľvek. Milujem re-
cepty, kde sa mäso pripravuje pomaly a dlho  
(to asi pre upratovanie, poznámka red.).“ S ko-
legom mávajú cez zimu „nočné“, keď robia  
na Ponikách huspeninu v 50 litrovom hrnci. 
Varia ju 12 hodín. „Naša huspenina je krás-
na číra, je v nej chudé údené mäsko, varená 
mrkva, vajíčko, šunka. Jednoducho, pánske 
jedlo. Dokonca sme presvedčili jedného vege-
tariána, aby spravil výnimku a tiež si ju obľúbil. 
Kačku nikdy nepečiem kratšie ako päť hodín 
a jahňacinu minimálne osem. Samozrejme, 
tomu zodpovedá aj teplota pečenia,“ pozna-
menáva.

Hormón šťastia
Po týchto slovách sme očakávali, že na nás 
kolega Hucman „vybalí“ nejaký dobrý mäsitý 
recept. Ale, čuduj sa svete, prišiel s tortou, 
a vôbec nie hocijakou. „Za šesť dní si recept 
stiahlo viac ako 75 tisíc užívateľov internetu. 
Je to rozhodne najúspešnejší recept českého 
aj slovenského internetu v tomto roku a je to 
originál!,“ teší sa. Pri tejto torte pochopil vý-
znam slovného spojenia - nebíčko v papuľke. 
Možno nemá dosť skúseností s tortami, ale 
prisahá, že lepšiu tortu ešte v živote neje-
dol. „Človek sa celý život usiluje o to, aby bol 
šťastný. Chemicky za to môže serotonín. Ten 
sa uvoľňuje pri dvoch činnostiach. Tá druhá 
je jedenie. Je to krátkodobé potešenie, ktoré 
je tým, že si ho sám pripravím o to intenzív-
nejšie. Moje motto je - nejeme preto, aby sme 
žili, ale žijeme preto, aby sme jedli “ dodáva. 

Najúspešnejší internetový recept 
v tomto roku
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Milí kolegovia, prajeme vám, aby sa vám torta 
Jozefa Hucmana vydarila a aby ste ani jednu 
z činností, pri ktorej sa vylučuje hormón šťas-
tia vo svojom živote, nepostrádali.

SUROVINY:
Korpus 1 diel:
2 x 130g kakaových BEBE keksov
30 g rozpusteného masla
1 dl mlieka (použil polotučné)
Korpus 2 diel:
2 x 130g svetlých BEBE keksov
30 g rozpusteného masla
1 dl mlieka (použil polotučné)
Tvarohová vrstva:
250 g hrudkovitý tvaroh + 4 PL kr. cukru
1 sáčok vanilínového cukru (20 g)
2 dl smotany na šľahanie + 1 PL cukru
1 malý sáčok stužovača do šľahačky
Vanilková vrstva:
7 dl mlieka
2 sáčky vanilkového pudingu
6 PL kr. cukru
100 g masla + 2 PL cukru
Posledná vrstva:
0,5 l smotany na šľahanie
1 malý sáčok stužovača do šľahačky
3 PL kr. cukru
Ozdobenie:
horká čokoláda
škrabka na zemiaky

POSTUP:
Prvé poschodie nebíčka:
Bebekeksy postrúhame na strúhanku, pridá-
me maslo. Pridáme 1 dl mlieka a vypracujeme 
cesto, ktoré bude mať konzistenciu plastelíny. 

Toto cesto natlačíme do okrúhlej formy na pe-
čenie - ešte nepečieme.
Zopakujeme s druhým dielom zo svetlých 
bebekeksov a až teraz dáme na 10 minút  
do rozohriatej rúry na 200 stupňov. Upečieme 
si tak naraz jeden dvojfarebný korpus. Keď ho 
vyberieme z rúry, popicháme špáradlom, aby 
rýchlejšie vychladol. 
2. poschodie nebíčka:
Tvaroh dôkladne vymiešame so 4 PL cukru  
a sáčkom vanilkového cukru. Smotanu začne-
me šľahať aj s cukrom a po minúte šľahania 
pridáme stužovač. Pripravíme si šľahačku, 
ktorú jemne zamiešame do tvarohu a pridáme 
na vychladnutý korpus. Odložíme do chladnič-
ky.
3. poschodie nebíčka:
Pripravíme hustejší puding s cukrom. Dva sáč-
ky sú totiž na 1 liter mlieka, ale my máme len  
7 dl, čiže bude hustejší. Puding dáme vychla-
diť. Najlepšie spolu s hrncom do studenej 
vody a zamiešať aspoň raz za 2 až 3 minútky.  
Ak treba, vymeňte vodu, až kým nebude 
puding úplne studený. Maslo vymiešame  
s cukrom a ponorným mixérom dôkladne za-
miešame do pudingu, ktorý následne dáme 
ako ďalšie poschodie našej torty. Odložíme  
do chladničky.
4. poschodie nebíčka:
Zo smotany a cukru pripravíme šľahačku.  
Po asi minúte šľahania pridáme stužovač. Pri-
dáme ako poslednú vrstvu na našu tortu. Aby 
sme vytvorili krásne minivlnky na povrchu, po-
užijeme malú lyžičku a postupne prikladáme  
z vrchu a vyťahujeme vlnky. Dozdobíme čoko-
ládovými hoblinkami.

-gd-
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Pýta sa lekár pacienta:
„Čo to máte na nohách za modriny - určite 
ste futbalista!?“
„Ne, účtovník. Včera som bol s riaditeľom 
na daňovom úrade a on mi radil, ako mám 
odpovedať!“

Českí colníci zadržia na hraniciach 
čečenského utečenca a pýtajú si od neho 
pas.
„Aký pas?” udivene odpovedá Čečenec. 
„Tam u nás nikto nevie písať ani čítať, 
kde by som vzal pas?” 
Na to mu colník odpovie: 
„Počúvaj, kamarát, ja ti verím, že u vás 
neviete písať ani čítať..., ale pasy sa pred- 
sa robia na počítači!”

Colník se preventívne pýta kamionistu: 
„Neprevážate náhodou nejakých ilegálnych 
cudzincov, že nie?
A tirák zavtipkuje: 
„No, pred chvíľou som si hodil na benzínke 
jedného turka...”

Americko-mexická hranica. Prichádza 
chlapík na bicykli, na chrbáte má plný 
ruksak. Colník sa ho pýta:
„Čo máte v tom ruksaku?”
Chlapík na to úplne pokojne odpovedie: 
„Piesok.”
Colník zoberie ruksak, otočí ho hore 

nohami a vysype sa iba hromada 
piesku. Colník nechápavo pozerá, 
nahádže piesok späť do ruksaku, zaželá 
chlapíkovi šťastnú cestu a nechá ho 
ísť. Na druhý deň zase príde chlapík  
na bicykli, zase musí ruksak vysypať, 
zase je tam iba piesok. Na tretí deň  
sa opakuje to isté, a tak to ide celý rok.  
A zrazu chlapa nikde. Po dvoch rokoch 
sa s ním colník náhodou stretne v bare.
Ako tak spolu sedia a pijú, colník hovorí: 
„Počúvaj, ja viem, že si vtedy niečo 
pašoval, už nerobím colníka, je mi to 
jedno, len tak medzi nami, čo to, prosím 
ťa, bolo?“
Chlapík si odpije z pohára a odpovie: 
„Bicykle.”

Príde David Copperfield na hraničný 
priechod a tam ho kontrolujú colníci.
Jeden z nich se ho pýta:
„Majstre, nemohli by ste nám predviesť 
nejaké kúzlo?“ 
„Ale jasne, že môžem.“
Copperfield mávne rukami nad šálkou 
kávy a zrazu šálka, s tanierikom aj lyžičkou 
zmizne. Colníci sa pozerajú a jeden z nich 
hovorí:
„A to je všetko?“
„Áno,“ odpovie kúzelník
„Tak teraz sa pozeraj ty. Vidíš tam tie tri 
kamióny plné liehu?“

„Vidím.“
Colník vezme do ruky pečiatku, trikrát s ňou 
orazí papier a povie:
„Tak a teraz je v nich šošovica.“

„Pán colník, že sa cez hranice nemôže 
prevážať kokaín?“ 
„No samozrejme, že nie!”
„Vidíš drahý, ja som ti to hovorila!”

Sťahuje sa Kohn z niekdajšieho Sovietskeho 
zväzu. Na hraniciach mu nájdu colníci 
v kufri bustu Lenina. „Čo to je?“ pýtajú  
sa. „To sa zle pýtate,““ hovorí Kohn, „mali 
by ste sa spýtať, kto to je! To je Lenin! 
Záchranca proletariátu celého sveta, 
zakladateľ milovaného Sovietskeho zväzu, 
génius, ktorý naplnil Marxove myšlienky...” 
„Dobre, môžete ísť,” pustia ho colníci.  
Na izraelskej hranici tiež nájdu colníci 
Leninovu bustu a pýtajú sa, čo to je. „Máte 
sa pýtať, kto to je a nie, čo to je,” upozorňuje 
ich Kohn, „to je Lenin! Šialenec, ktorý 
priviedol polovicu sveta k chudobe, najväčší 
zločinec 20. storočia...” „Dobre, môžete ísť,” 
nechajú ho colníci. Kohn pricestuje konečne 
k príbuzným a vybaľuje si veci. Malý synovec 
si všimne bustu a spýta sa: „Strýčko, kto je 
to?” „Ale to sa pýtaš zle, mal by si sa spýtať, 
čo je to. To je päť kíl neprecleného zlata!,” 
odpovedá mu Kohn.

VTIPY:



FOTO
súťaž

Fotografie, na ktoré sa pozeráte, urobila Alena Beskidová  
z Daňového úradu Bratislava. Zaujala ju prírodná scenéria 
v okolí rybníka v Devičanoch. Obec sa nachádza v severový-
chodnej časti Podunajskej nížiny, v levickom okrese. Prostredie 
Štiavnického pohoria láka turistov, rybárov aj fanúšikov vodných 
športov. 
Ak ste aj vy v týchto letných dňoch boli niekde na výlete,  
z ktorého ste si priniesli pekné zábery, pošlite nám ich  
do našej fotosúťaže. Stačia tri fotografie vo formáte JPG (veľkosť 
minimálne 1 MB). 
Adresa zostáva nezmenená casopis@financnasprava.sk.


