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Daňové kuriozity od staroveku po súčasnosť 

Naši psovodi valcovali konkurenciu

Sekcia ekonomiky už nepracuje 
v krízovom režime, hovorí Martin Fleischer

V projekte ISFS-SD ťaháme za jeden povraz



Rohy z nosorožcov sú na čiernom trhu 
veľmi žiadaným tovarom. Napriek tomu, 
že tieto mohutné zvieratá podliehajú 
vo svete najprísnejšej ochrane, pytliaci  
na ne neľútostne poľujú. Cena nosorožieho 
rohu sa pohybuje od 40 000 do 50 000 eur  
za kilogram, pričom priemerná hmotnosť 
rohov je u dospelého jedinca približne šesť 
kilogramov.

by na čiernom trhu dosiahla sumu 1 350 000 eur. 
V bojnickej Zoologickej záhrade ich za prítom-
nosti desiatok návštevníkov spálili. Zaradili sme 
sa tak do projektu, ktorý podporili krajiny ako 
Keňa, Veľká Británia, Francúzsko, Česko, Es-
tónsko, či Poľsko. Každé dieťa, ktoré si so sebou 

prinieslo vymodelovaný či nakreslený roh noso-
rožca, malo vstup do ZOO zdarma. Akcia bola 
spojená aj s prezentáciou činnosti trenčianskych 
a bratislavských colníkov v rámci osláv Dňa col-
níkov (21. septembra).

-red-

V Jemene z rohov vyrábajú tradičné vyrezáva-
né rukoväte dýk. V Číne sa nosorožie rohy ro-
zomieľajú na prášok, ktorý sa používa ako liek  
na znižovanie horúčky. Vo východnej Ázii sa pri-
pisujú rohovine z nosorožcov liečivé účinky, ved-
ci ich však nepotvrdili. Aj tak sa nosorožce stali 
ohrozeným druhom. Súčasnú populáciu tvorí 
približne 12 000 jedincov. S cieľom poukázať  
na problém pytliactva a obchodovania s touto su-
rovinou bol 22. september vyhlásený za Svetový 
deň nosorožcov. Pri tejto príležitosti sa vo viace-
rých krajinách konalo pálenie nosorožích rohov. 

Roh ako vstupenka
Do celosvetovej akcie sa v nedeľu 21. septem- 
bra zapojila aj finančná správa. Bratislavskí colní-
ci pred asi dvomi rokmi zadržali osem kusov no-
sorožích rohov vykázaných ako poľovnícke tro-
feje. Hodnota zadržanej rohoviny z nosorožcov 
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Milé kolegyne a kolegovia,

letné mesiace sú za nami. Toto obdobie 
zvyčajne využívame na regeneráciu síl a do-
plnenie energie. V našej organizácii však  
v uplynulých mesiacoch letný režim výrazne 
absentoval.

Musím oceniť Vaše vysoké pracovné tem-
po, z ktorého ste ani v tomto čase nepoľavili 
uvedomujúc si, že prípravu na 1. január 2015 
nemožno zanedbať. Všetkým nám je zrejmé,  
že prichádza etapa, kedy musíme zabrať na-
plno.

Do konca roka plánujem návštevy našich 
úradov a rád sa, podľa možností, stretnem 
s každým z Vás, ktorý o to prejaví záujem. 
Úprimne vyhlasujem, že sa na tieto stretnu-
tia veľmi teším. Na všetkých, ktorým záleží  
na organizácii, kde sú zamestnaní a úspechu 
jej strategického projektu.

Do skorého videnia!

František Imrecze
prezident finančnej správy
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V rubrike na slovíčko s... sme sa tento raz zamerali na činnosť sekcie ekonomiky. Jej generálny riaditeľ Martin Fleischer nám prezradil, 
aké sú priority na najbližšie obdobie, aj to, kedy uvidíme efekt vynaložených prostriedkov.

Aké je to viesť ekonomiku organizácie, kde 
sú miliónové položky bežnou súčasťou 
pracovnej konverzácie?
Je to približne ako riadiť rozpočet domácnosti 
alebo akejkoľvek komerčnej firmy, len s viace-
rými nulami na konci. Podstatný rozdiel je však 
v tom, že sme preddavkovou organizáciou na-
pojenou na rozpočet Ministerstva financií SR 
a už druhého januára máme k dispozícii cel-
kový objem finančných prostriedkov určených 
k bezproblémovému chodu našej inštitúcie  
na celý rok, o čom môžu komerčné organizá-

Sekcia ekonomiky už nepracuje 
v krízovom režime

cie alebo domácnosti len snívať. V tom je naša 
výhoda. Oblasť, v ktorej sa však nevyhnutne 
musíme správať ako súkromné firmy, sú vý-
davky. V súčasnom období zaznamenávame 
obrovský tlak smerom k centrálnemu rozpoč-
tu, a preto je nevyhnutné správať sa v procese 
realizácie výdavkov z nášho parciálneho roz-
počtu maximálne racionálne.

Finančná správa má približne 10-tisíc 
zamestnancov, desiatky budov, doprav-
ných prostriedkov, nespočetné množstvo 

technických zariadení a iného vybavenia.  
Na každej pobočke či kontaktnom mieste 
musí byť všetko zabezpečené tak, aby nič 
nechýbalo od žiaroviek po teplé radiátory. 
Problémy sú však na dennom poriadku. 
S čím sa stretávate najčastejšie?
V roku 2012 vznikla inštitúcia s 9 300 za-
mestnancami. Po dôkladnom zmapovaní si-
tuácie sme zistili, že colná časť, v porovnaní 
s daňovou, je zanedbaná z hľadiska stavu 
objektov i materiálno-technického zabezpe-
čenia. V minulosti boli peniaze smerované 
najmä do ochrany vonkajšej hranice schen-
genského priestoru, čo odzrkadľuje súčasný 
stav colných pobočiek a staníc vo vnútroze-
mí. Preto sme po starostlivom uvážení začali 
vkladať financie predovšetkým do tejto časti. 
To ale neznamená, že by sme v súčasnosti 
nevykonávali aktivity aj v časti daňovej. Nie 
je kraj, kde by sa v tomto roku nerealizovali 
významné investičné akcie. Jediným sku-
točne systémovým riešením, s prihliadnutím  
na obmedzené zdroje rozpočtu, je optimalizá-
cia počtu objektov. V súčasnosti sa optimali-
zujú počty pobočiek colných úradov a kontakt-
ných miest daňových úradov. Tento zvolený 
postup by mal vytvoriť priestor pre úspory, 
ktoré by následne boli alokované do zostáva-
júcich objektov.

Sme rozpočtovou organizáciou s určitými 
finančnými limitmi, ako ste už spomenuli. 
Plánovanie toho, kam financie pôjdu a čo 
bude musieť počkať je súčasťou vašej prá-
ce. Čo je momentálne prioritou z hľadiska 
investičných nákladov?
Nemáme toľko priestoru, aby som vymeno-
val všetky investičné akcie. Ich rozsah je tak 
veľký, že neexistuje žiadna príspevková ani 
rozpočtová organizácia v tomto štáte, ktorá by 
bola aktívnejšia. Chcel by som spomenúť len 
tie najvýznamnejšie, ktoré majú za sebou viac 
ako 20-mesačnú prípravu, pričom v súčasnos-
ti vstupujeme do fázy verejného obstarávania. 
Na východnej hranici je dôležitou investíciou 
rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné 
Nemecké, podporená z programu cezhranič-
nej spolupráce ENPI. Snažíme sa využívať  
aj európske zdroje a nezaťažovať štátny roz-
počet. Časť tohto projektu – menší hraničný 
priechod Veľké Slemence - je už hotová. Ďal-
šou akciou je výstavba skladu zadržaného 
tovaru (minerálne oleje, tabakové výrobky, 
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lieh) v Trstenej s plánovanou obstarávacou 
cenou 2,1 milióna eur. Sklad bude slúžiť  
pre celé Slovensko. Ide o dlhodobo plánovanú 
investíciu, pretože uskladňovanie uvedených 
komodít v žilinskom sklade už vyčerpalo svo-
je možnosti. S výstavbou by sa malo začať 
koncom tohto roka. Ministerstvo financií už 
udelilo súhlas na začatie obstarávania. Treťou 
veľkou investíciou je rekonštrukcia colného 
úradu v Nitre s rozpočtom 1,2 milióna eur. Jej 
realizáciou sa konečne usporiadajú daňové 
a colné útvary finančnej správy v tomto mes-
te. Výsledkom bude úspora na nájomnom, 
keďže časť daniarov pracuje v jednej z pre-
najatých budov, kde zmluva o nájme končí  
1. mája 2016. Našim cieľom je, aby sme hlav-
ne na úrovni krajov vykonávali našu činnosť 
predovšetkým vo vlastných objektoch, ktoré 
však musia spĺňať určité štandardy.

A ako využívame európske zdroje?
Slovenská republika, ako jediný partner 
v rámci projektu ENPI, ktorého súčasťou  
sú aj Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko, je 
schopná európske prostriedky aj reálne čerpať. 
Na spomínaný projekt je vyčlenených celkovo  
70 miliónov eur, pričom jeho slovenská časť 
má hodnotu takmer 3,5 milióna eur. Približne 
4 milióny sú určené na práce na ukrajinskej  
strane. Vzhľadom na súčasnú politickú si-
tuáciu na Ukrajine sa slabým miestom tohto 
projektu javí spolupráca s ukrajinskou stranou, 
nakoľko práce je potrebné realizovať súbež-
ne. Súčasťou projektu nie je len modernizácia 
colných hraničných priechodov, ale aj dodáv-
ka motorových vozidiel, špeciálnej techniky 
a iných zariadení. Peniaze z tohto grantu 
sú dostupné do konca marca 2015. Ostatné 
stavebné projekty sú hradené zo štátneho 
rozpočtu. Ale v súvislosti s využívaním európ-
skych zdrojov chcem uviesť, že k dispozícii 
je už partnerská dohoda s Európskou úniou 
na roky 2014-2020. Prvé zdroje by sa mohli 
začať čerpať už koncom roka. Tu je priestor  
na modernizáciu a rekonštrukciu ďalších col-
ných priechodov tak, aby sa zvýšila ich prie-
pustnosť, zamedzilo sa dlhým čakacím dobám 
a zrýchlila sa preprava tovaru.

A čo menšie investičné akcie?
Samozrejme, že nie je našou úlohou len bu-
dovať, ale aj spravovať, udržovať a moder-
nizovať. Veľmi ma teší, že sme zabezpečili 
nové röntgeny na colné pošty v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, pretože 
zásielkový predaj má stúpajúcu tendenciu. To  
sú investície, ktoré prinášajú výnosy do štát-
neho rozpočtu prostredníctvom cla či iných 
poplatkov. Za dôležitú považujem aj obnovu 
zastaraného autoparku. Máme viac ako tisíc 
áut a väčšina z nich má vek 9 až 16 rokov. 
Len v minulom roku išlo na opravy viac ako 

milión eur. Iba nákupom nových vozidiel mô-
žeme zvýšiť bezpečnosť našich zamestnan-
cov a znížiť objem nákladov súvisiacich s ich 
údržbou. 

Pod drobnohľadom verejnosti je najmä 
verejné obstarávanie, keďže výber zmluv-
ných partnerov štátnej inštitúcie je citlivou 
záležitosťou. Ako sa dokážeme vyhýbať 
nedostatkom v tomto procese?
Kritika podnikateľskej verejnosti v tejto oblasti 
vždy bude, pretože každá súťaž má aj neús- 
pešných uchádzačov. Súčasná právna úpra-
va disponuje množstvom revíznych postu-
pov, ktoré môžu neúspešní uchádzači využiť, 
pokiaľ majú pochybnosti o transparentnosti 
zvoleného postupu verejného obstarávania. 
Za minulý rok bolo realizovaných takmer 100 
veľkých verejných obstarávaní, pričom revíz-
ne postupy boli uplatnené v troch prípadoch, 
čo je mizivé percento. Máme veľmi skúsený 
tím, zišla sa tu skupina ľudí, ktorí sa predmet-
nej činnosti venujú dlhé roky a vedia sa v tom-
to zložitom procese orientovať.

Správa ekonomickej agendy bola podpo-
rená aj novinkami v informačných systé-
moch. Ako sa konkrétne prejavili v práci 
vašej sekcie?
Pred rokom sme spustili Predbežnú finančnú 
kontrolu (PFK). Funguje celoslovensky, nie 
však pri všetkých komoditách. Stále sa vychy-
távajú muchy. Snažíme sa do nej zapájať čo 
najviac gestorov, ale napríklad colné laborató-
rium dodnes pracuje s PFK v papierovej po-
dobe. Vyžaduje si to ešte nejaký čas. Musíme 
rokovať aj s dodávateľom aplikácie, pretože 
by sme chceli zapracovať niektoré výstupy, 
ktoré momentálne neposkytuje. Hodnotím 
pozitívne, že došlo k sprehľadneniu procesu 
schvaľovania PFK, no treba ho ešte dopra-
covať. V súčasnosti sa pracuje na zavedení 
elektronického likvidačného listu faktúry.

Od júla platí nový organizačný poriadok, 
ktorý sa dotkol aj vašej sekcie. Ako hodno-
títe tieto zmeny?
Pre nás sú to významné zmeny, o ktoré sme 
sa snažili rok a pol. Rozdelili sme jeden veľký 
odbor, ktorý sa veľmi ťažko riadil, na dva men-
šie. Vznikol nový odbor nehnuteľného majetku 
a investícií. Bolo potrebné oddeliť oddelenie 
investičnej výstavby a oddelenie nehnuteľ-
ného majetku od ďalších útvarov. Neprijímali 
sme pritom žiadnych nových ľudí. Som pre-
svedčený, že je to smer k lepšiemu a určite 
nám to uľahčí prácu a spružní procesy.

Čísla, tabuľky, prepočty, náklady, výdav-
ky... Nepovedali ste si niekedy, že by ste 
mali pred sebou radšej hoci maliarske plát-
no ako samé čísla?

Musím sa priznať, že je to niekedy vyčerpá-
vajúce a únavné. A najmä stereotypné, keď  
sa stále pozeráte na čísla, grafy a tabuľky.  
Ale som typ človeka, ktorý sa rád drží exakt-
ných hodnôt. Analytická činnosť a dobrá 
orientácia v rozbore nákladov mi umožňujú 
prijímať rozhodnutia, kam obmedzené zdroje 
alokovať. Bez analýzy by to nešlo. Tak ako 
u lekára musíte podstúpiť zdravotnú prehliad- 
ku, aby liečba bola účinná, aj v našej sekcii 
musíme mať veľmi dobré podklady na to, aby 
sme vedeli rozhodnúť, na čo sa zamerať. 
V predchádzajúcom zamestnaní som sa ve-
noval účtovníctvu, takže čísla ma sprevádzajú 
od konca štúdia až po dnešok.

Ozaj, aký vzťah ste mali k matematike ako 
predmetu na škole?
Môj vzťah k matematike nebol v detstve príliš 
kladný, no časom som si ho vybudoval. Nemal 
som žiaden zvláštny talent na matematiku. Čo 
som v nej dosiahol, som si „vydrel“. Obrov-
ským počtom prepočítaných príkladov a úloh 
som sa obvykle dopracoval k správnemu vý-
sledku, čo mi na vysokej škole veľmi pomohlo.

Ako relaxujete?
Pri športe. Ako bývalý výkonnostný športovec 
(hrával som futbal) sa voľný čas snažím tráviť 
aktívne. Je to pre mňa dôležité na usporiada-
nie si myšlienok. Šport mi poskytuje potrebný 
relax na to, aby som načerpal sily a znovu 
sa pustil do práce. Vysoké pracovné tempo, 
aké vládne v tejto inštitúcii som nezažil ani 
v súkromných firmách. Za dva roky, čo je veľ-
mi krátke obdobie, sa udiali obrovské zmeny 
a urobilo sa penzum práce. Preto by som  
sa chcel na záver poďakovať všetkým zamest-
nancom sekcie ekonomiky. Bez ich aktívnej 
podpory by nebolo možné dosiahnuť ani časť 
z výsledkov, ktorými sa môžeme pochváliť už 
dnes. Môžem konštatovať, že na úseku eko-
nomiky sa situácia stabilizovala a z krízového 
režimu smerujeme k optimálnemu stavu.

Drahomíra Adamčíková
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Spolu a zodpovedne
Také veľké stretnutie zamestnancov si finančná správa zapíše do svojich dejín. Na rozľahlom parkovisku pred našim strediskom  
na Donovaloch „vyrástol“ obrovský biely stan. Čulý ruch okolo neho prezrádzal, že sa tam chystá akcia pre úctyhodný počet ľudí. 
V dňoch 8. a 9. septembra tam malo namierené asi tristo zamestnancov finančnej správy. Všetkých spájalo jedno - práca na projekte 
ISFS–SD. Zišli sa tu testeri, školitelia aj implementátori.

Usadili sa v improvizovanej zasadačke pod veľ- 
kým stanom a slova sa ujala projektová ma-
nažérka ISFS–SD Katarína Lintnerová. Zhod-
notila doterajší priebeh prác a momentálne 
priority: „Musíme otestovať aplikáciu, stabili-
zovať ju a zabezpečiť, aby bola po nasadení 
do produkčného systému bezpečná, a aby 
poskytovala všetky výstupy a činnosti, ktoré 

poskytovať má.“ Čaká nás migrácia dát, jej 
testovanie i otestovanie aplikácie na migrova-
ných dátach. Dôležité je zaškoliť koncových 
používateľov. Školenia Úvodu do ISFS-SD  
sa skončili, nasledovať budú procesy. Ma-
nažérka projektu sa netajila tým, že je spokoj-
ná s výsledkami doterajších školení. „Spätná 
väzba od zamestnancov je veľmi dobrá. Boli 

to kvalifikované školenia a naši koncoví uží-
vatelia sú spokojní s tým, ako sa realizovali,“ 
poznamenala. 

Školím, školíš, školíme
Odborné školenia, ktoré nás čakajú, budú ná-
ročnejšie. Doteraz ich absolvovali len školitelia 
pre správu daní a evidenciu štátnych príjmov. 
Nasledovať budú kontrolóri, exekútori, regis-
trátori a štátny dozor. Začínajú sa realizovať 
aj hromadné školenia pre koncových užíva-
teľov, budú sa školiť do marca budúceho roka. 
Spustením systému sa školenia nekončia. 
„Najskôr zaškoľujeme profesie, ktoré sú ne-
vyhnutné pri spustení systému. Musíme za-
bezpečiť, že aplikácia, ktorá bude nasadená  
od 1. 1. 2015, bude funkčná a stabilná v pou-
žívaných častiach,“ vysvetlila Lintnerová. Spo-
kojnosť s doterajším priebehom zaškoľovania 
zamestnancov na nový informačný systém 
vyjadril aj riaditeľ odboru vzdelávania Norbert 
Jakus. „Pri plánovaní školení vychádzame 
z aktuálneho stavu vývoja a možností systé-
mu, ale aj z personálnych možností našich 
školiteľov,“ konštatoval. Snahou je čo najskôr 
preniesť školenia do regiónov, aby ich zames- 
tnanci mohli absolvovať vo svojom pracovnom 
prostredí za pomoci kolegov, ktorých poznajú. 
“Takýchto školiteľov aktuálne zaškoľujeme,“ 
povedal Jakus.

finančné aktuality / naše projekty
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Stretnutie s vedením
Keď sa prvý deň dvojdňového stretnutia chý-
lil k večeru, začali na Donovaly prichádzať 
zástupcovia ministerstva financií, vedenia 
finančnej správy a dodávateľa systému. 
Slova sa ujal prezident finančnej správy  
František Imrecze, ktorý naznačil, že oficiálne 
sa dlho prihovárať nemieni, ale je k dispo-
zícii každému, kto má záujem sa s ním po-
rozprávať alebo sa ho na čokoľvek opýtať. 
Účastníci, samozrejme, túto možnosť využili. 
Ako prezident pre náš časopis skonštatoval, 
aj on vnímal pozitívne možnosť porozprávať 
sa s ľuďmi, vypočuť si ich problémy a názory. 
„Na tejto akcii sa stretlo tristo ľudí, ktorí rie-
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šia rovnaký typ problémov, aj keď z rôznych 
pozícií. Mohli o nich diskutovať na jednom 
mieste, v rovnakom čase, mohli sa navzájom 
spoznať aj zabaviť,“ poznamenal. Prezident 
vyzdvihol neformálnu atmosféru podujatia, 
ktorá je dôležitá pri motivácii ľudí, aby sme  
1. 1. 2015 dosiahli spoločne a úspešne vytý-
čený cieľ – spustiť nový informačný systém. 
„Títo ľudia sú pre finančnú správu veľmi dôle-
žití. Vedenie si váži, že sa podujali byť tester-
mi, školiteľmi či implementátormi. Chceme im 
to dať najavo aj takouto formou. Neznamená 
to, že tí, čo v súčasnosti „ťahajú“ za svojich 
kolegov, sú menej dôležití. Chceme sa s nimi 
stretávať a o problémoch diskutovať. Teším 

sa, že sa do konca roka stretnem s každým 
zamestnancom daňového úradu,“ povedal. 
Odmeňovanie bolo jednou z najčastejších 
tém rozhovorov. „Myslím si, že sme na-
stavili systém, ktorý je spravodlivý a všetci 
naši zamestnanci ho ocenia,“ poznamenal.  
Ďalším problémom, s ktorým sa zamestnanci 
obracali na vedenie, boli technicko-procesné 
otázky. „Riešili sme problémy školiacich pro-
stredí, hardvérovo infraštruktúrnych, testo-
vacích prostredí a podobne,“ vysvetlil prezi-
dent. Zaujímalo nás, ako postupuje výmena 
starších počítačov za nové, nakoľko téma 
pomalej a zastaranej IT techniky rezonovala  
aj na predošlých stretnutiach vedenia s člen-
mi projektu. “Istý počet počítačov sa opäť 
alokoval do prostredia finančnej správy.  
Máme plán, ako budeme rozmiestňovať nové 
počítače čo najracionálnejšie. Budeme ich 
vymieňať postupne podľa ročníka výroby,“ 
prisľúbil. 

Najskôr práca, potom zábava
Večer sa prehupol do neskoršej fázy a na Do- 
novaloch zahalených do tmy sa rozhorela 
vatra. Zneli pesničky na gitare a ľudia sa za-
bávali. „Vždy, keď sa stretneme v tomto zlo-
žení, tak len niečo riešime. Teraz sa môžeme 
aj zabaviť, zatancovať si a to je fajn. Myslím, 
že tu naberieme aj energiu do ďalšej práce,“ 
skonštatovala jedna z prítomných testeriek. 
Najväčšiu poklonu zložil tímu našich ľudí zás- 
tupca ministerstva financií a vedúci projektu 
UNITAS Peter Bulla. „Robil som už na veľa 
projektoch, ale taký zanietený tím a pracov-
ný výkon, aký som mal možnosť pozorovať  
na stretnutiach s vami, som ešte nevidel,“ za-
rezonovalo zo stretnutia na Donovaloch. 

Gabriela Dianová



V kritériu aktivity testerov síce Trenčania  
dosiahli rovnaký počet bodov ako Daňový úrad 
Nitra, mali však vyšší podiel aktívnych teste-
rov na celkovom počte zamestnancov. Každý 
trenčiansky aj nitriansky tester tak v prie-
behu sledovaných troch mesiacov testoval  
až 234 hodín. Zamestnancom Daňového úra-
du Trenčín k výsledku srdečne gratulujeme. 
Ku gratulácii sa pripája aj skupina školiteľov 
projektu ISFS-SD z trenčianskeho úradu spo-
lu s riaditeľkou Adrianou Molnárovou. „Teší-
me sa, že máme takých šikovných testerov.  
Aj my - školitelia - chceme prispieť svojou 
prácou ku kvalitnému zvládnutiu prechodu  
na nový systém,“ uviedli pre náš časopis.  
Pri posudzovaní podielu zapojených testerov, 
ktoré má však nižšiu váhu, bol znovu najlepší 
Daňový úrad Košice. Vedenie úradu do tes-
tovania zapojilo 23 testerov, čo predstavuje 
viac ako 4 % z celkového počtu zamestnan-
cov. Ako skončil v hodnotení váš úrad nájdete  
v tabuľke.

-ps-

Súťaž o najlepší daňový úrad pozná
druhého víťaza
V druhom kole súťaže o najlepší daňový úrad pri prechode na nový informačný systém opäť zvíťazil Trenčín. Kritériá boli rovnaké ako 
v prvom kole. Hodnotil sa priemerný počet hodín na jedného aktívneho testera a podiel aktívne zapojených testerov na celkovom počte 
zamestnancov v období mesiacov marec až jún 2014.
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Poradie Daňový
úrad

priemerný počet hodín  
na jedného testera

podiel počtu testerov  
na celkovom počte zamestnancov Spolu

počet bodov váha 60% počet bodov váha 40%

1 Trenčín 6 3,6 3 1,2 4,8

2 Nitra 6 3,6 2 0,8 4,4

3 Žilina 4 2,4 4 1,6 4,0

4 Bratislava 5 3,0 2 0,8 3,8

4 Banská Bystrica 3 1,8 5 2 3,8

5 Košice 2 1,2 6 2,4 3,6

6 Prešov 4 2,4 2 0,8 3,2

7 Trnava 2 1,2 4 1,6 2,8

7 VDS 4 1,0 1 0,4 2,8
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Najobľúbenejšou 
krajinou pre americké 
firmy je Holandsko

Taliansky boj s 
korupciou

George Michael  
sa chcel vyhnúť 
vysokým daniam

Daňová dohoda  
s Rakúskom a Veľkou 
Britániou

Návrh OECD 
pre boj s daňovými 
únikmi

Taliansko zápasí s korupciou. Od začiatku 
roka bolo v súvislosti s ňou v krajine podaných 
1 435 trestných oznámení. Korupcia má nega-
tívny vplyv na taliansku ekonomiku. Za prvých 
päť mesiacov boli pre korupciu, spreneveru  
a zneužitie právomoci verejného činiteľa po-
dané v Taliansku trestné oznámenia na 1 435 
osôb, z toho 126 zatkli. Pre korupciu pri verej-
ných objednávkach v celkovej hodnote 1,2 mi- 
liardy eur boli podané trestné oznámenia  
na 400 osôb. Talianska centrálna banka od za- 
čiatku roka ohlásila daňovej polícii 38 000 
finančných operácií podozrivých z prania špi-
navých peňazí. Výsledky prináša aj boj proti 
daňovým únikom. V roku 2013 boli v Taliansku 
podané trestné oznámenia na 12 000 osôb  
v súvislosti s daňovými priestupkami. V rámci 
boja proti daňovým únikom štát skonfiškoval 
peniaze a nehnuteľnosti v celkovej hodnote 
5,3 miliardy eur. Po sérii korupčných škandá-
lov pri stavebných prácach na svetovú výstavu 
EXPO 2015 v Miláne a protipovodňovú ochra-
nu Benátok, sa premiér Matteo Renzi rozhodol 
zvýšiť úsilie. 

Britský hudobník George Michael je na zozna-
me približne 1 600 ľudí, ktorí sa prostredníc-
tvom spoločnosti Mercury Tax Group údaj-
ne snažili vyhnúť zaplateniu dane z príjmu  
v celkovej hodnote 1,2 miliardy libier (približne 
1,511 miliárd eur). 
Na zozname, ktorý získali reportéri denníka 
The Times, sa nachádzajú okrem iných aj 
bývalý člen hudobnej skupina Take That Gary 
Barlow, herec Michael Caine či členovia ka-
pely Arctic Monkeys. George Michael mal za-
platiť spomínanej spoločnosti 443 tisíc libier, 
aby sa vyhol zaplateniu 6,2 milióna libier  
na daniach. Predstavitelia Mercury Tax Group 
za týmto účelom generovali obrovské umelé 
straty v zahraničí, ktoré následne mohli ich 
klienti využiť na to, aby nemuseli vo Veľkej 
Británii zaplatiť spomínanú daň. Tento spô-
sob, známy pod názvom Liberty, bol doteraz 
síce legálny, no daňový úrad ho už viac ako 
desať rokov vyšetruje a na budúci rok v marci 
ho chce napadnúť na súde.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu  
a rozvoj (OECD) zverejnila v júli nové me- 
dzinárodné štandardy pre výmenu informácií 
medzi daňovými úradmi. Chce tak prispieť  
k zlepšeniu boja členských štátov s daňovými 
únikmi. Nová Norma pre automatickú výme-
nu informácií týkajúcich sa daňových záleži-
tostí vyzýva daňové úrady, aby si vzájomne  
vymieňali údaje na ročnej báze.
„Skupina G20 (20 najväčších svetových eko-
nomík) poverila OECD, aby spolu s členskými 
štátmi G20 a OECD vypracovala ambicióz-
ny model výmeny informácií, ktorý pomôže  
vládam v boji s daňovými podvodmi a únik-
mi,“ povedal generálny tajomník organizácie  
Ángel Gurría, podľa ktorého táto norma po-
súva svet bližšie k nastoleniu situácie, keď 
sa daňoví podvoníci nebudú mať kde ukryť. 
OECD navrhuje, aby si štáty a príslušné 
úrady každý rok automaticky vymenili in-
formácie, ktoré daňovníci poskytujú jednot-
livým vládam. Týka sa to napríklad účtov-
ných bilancií, úrokov, dividend a výnosov  
z predaja finančných aktív, a tiež bankových 
účtov, ktoré majú jednotlivci aj firmy, vrátane 
trustov a charít, podliehajúcich oznamovacej 
povinnosti. Normu však musia zaviesť všet-
ky štáty. OECD mala predložiť návrh normy  
na stretnutí ministrov financií v septembri.

Daňová dohoda Švajčiarska s Rakúskom  
a Veľkou Britániou priniesla Viedni a Londýnu 
v uplynulých 12 mesiacoch spolu 1,2 miliardy 
eur. Podľa dohody, ktorú uzavreli s Bernom  
v minulom roku, švajčiarske úrady zdania 
vklady občanov oboch krajín a peniaze pou-
kážu anonymne štátnym rozpočtom Rakúska 
a Veľkej Británie. Tým sa súčasne dosiahlo 
zlegalizovanie nezdanených peňazí ulože-
ných vo švajčiarskych bankách. Dohoda  
o „prekonaní minulosti“ v daňovej oblasti platila 
rok a jej účinnosť sa skončila uplynulý mesiac. 
Rakúsko dostalo 735 miliónov eur v 12 tran- 
žiach. Okrem toho 21 124 Rakúšanov v rámci 
dohody priznalo domácim daňovým úradom 
hodnotu svojich nezdanených prostriedkov 
uložených v zahraničí. Nemci dosiahli so Švaj- 
čiarmi rovnakú dohodu. Neschválila ju však 
Spolková rada, horná komora spolkového 
parlamentu. Proti nej hlasovali predstavitelia 
spolkových krajín, v ktorých vládnu sociálni 
demokrati a Zelení.

Najpreferovanejšou krajinou na svete pre 
americké firmy na presun kapitálu pre daňové 
účely je Holandsko. Dve americké mimovlád-
ne organizácie - Citizens for Tax Justice a Pu-
blic Interest Research Group uvádzajú, že 500 
najväčších amerických spoločností (známych 
aj pod skratkou Fortune 500) v roku 2010 pre-
sunulo do Holandska a cez Holandsko celkovo 
127 miliárd USD. Je to oveľa viac zdrojov, ako 
prešlo cez daňové raje na Bermudách (94 mi-
liárd USD), alebo na Kajmanských ostrovoch 
(51 miliárd USD). Celkom 48 % subjektov  
z Fortune 500 má jednu alebo viac akciových 
spoločností na území Holandska. Na druhom 
mieste je z tohto hľadiska Singapur (42 % 
spoločností), nasleduje Hongkong (40 % fi- 
riem). Správa organizácií naznačuje, že vďaka 
snahám amerických firiem o menšie daňové 
zaťaženie a daňové úniky, Spojené štáty kaž-
dý rok prichádzajú o dane v hodnote okolo  
90 miliárd USD. Holandské ministerstvo finan-
cií uviedlo, že americké firmy nie sú v krajine 
len pre dane. Množstvo amerických firiem má 
v Holandsku výrobné prevádzky, firemné sídla 
a tiež distribučné centrá, ktoré vytvárajú tisíce 
pracovných miest. Holandsko je obľúbenou 
krajinou pre nadnárodné spoločnosti, nakoľko 
je tu ochota daňových orgánov dohodnúť  
sa na opatreniach už v predstihu.

Zdroj: TASR, SITA



Novinky v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH) prinesú zmeny poskytovateľom elektronických služieb, telekomunikačných služieb 
a služieb rozhlasového a televízneho vysielania. Podnikatelia poskytujúci tieto služby zaplatia daň štátu, v ktorom zákazníci nimi posky-
tovanú službu spotrebujú. Aby sa pre plnenie si povinností vyplývajúcich z európskej smernice o spoločnom systéme dane z pridanej 
hodnoty nemuseli registrovať vo viacerých štátoch, môžu využiť systém MOSS (Mini One-Stop Shop), teda jednotné kontaktné miesto.

MOSS ako jedno kontaktné miesto

Registrovať sa do osobitnej úpravy MOSS je 
možné od 1. októbra 2014 na našom portá-
li. Pre našich zamestnancov vyplýva z tejto 
novinky niekoľko úloh, neovplyvňujú však 
zásadne charakter ich práce. Keď registráto-
rom príde žiadosť o registráciu pre daň, overí  
a skontroluje náležitosti, ktoré musí spĺňať. 
Jeho úlohou je registráciu aj schváliť, zapí-
sať do systému centrálneho registra a poslať 
subjektu oznámenie o tom, že mu povoľuje-
me uplatňovať danú osobitnú úpravu. Prvé 
špeciálne daňové priznania začneme prijímať  
od 1. apríla 2015, kedy sa dostanú do rúk 
správcom daní. Postupovať budú štandardne, 
pracovať budú len s iným typom daňového 
priznania. Po čase prídu na rad kontrolóri.  
Sú pripravení na to, že ich môžu osloviť kole-
govia z iných členských štátov únie, ak budú 
potrebovať súčinnosť pri poskytnutí potreb-
ných dokumentov.
Doteraz platilo, že miesto dodania teleko-
munikačných služieb, služieb rozhlasového 
a televízneho vysielania alebo elektronických 
služieb, pokiaľ išlo o B2C, dodávky bolo v štá-
te, kde sídlil poskytovateľ služby. V tom štáte 
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bola aj odvedená daň. Od 1. januára 2015  
sa tento základný princíp mení. Miesto do-
dania už nebude tam, kde má sídlo poskyto-
vateľ, ale tam, kde býva konečný spotrebiteľ, 
alebo kde sa prevažne zdržiava. Ide o služby 
na konečnú spotrebu, napríklad stiahnutie 
aplikácie do mobilu, softvéry, e-booky, hry, 
dodané nezdaniteľnej osobe, teda človeku, 
ktorý nepodniká. Príjme ich a spotrebuje.  
Ak si po 1. januári 2015 stiahne spotrebiteľ 
zo Slovenska takúto službu od poskytova-
teľa z Anglicka, anglický podnikateľ odvedie  
na Slovensku daň. A rovnako tak v každom 
štáte, kde jeho službu využijú. Daň teda bude 
patriť štátu, v ktorom dochádza k reálnej spo-
trebe služby. Využitím jednotného kontaktné-

ho miesta bude možné predísť viacnásobnej 
registrácii pre DPH v jednotlivých členských 
štátoch.

Úprava informačných systémov
Od 1. januára 2015 budú musieť byť prepo-
jené informačné systémy v rámci všetkých 

OTÁZKY na Martina Kohútika, vedúceho business tímu projektu MOSS
Aká dlhá a náročná bola príprava systému 
MOSS?
Príprava systému MOSS bola skutočne dlhá 
a náročná, a to ešte stále nie sme v cieli. 
Tento projekt je potrebné chápať v dvoch 
rovinách, v rovine legislatívnej a technickej, 
ako informačný systém. Pokiaľ ide o časový 
rozmer príprav, už v roku 2008 Rada EÚ pri-
jala legislatívne zmeny v oblasti DPH, ktoré 
si vyžiadali vytvorenie zjednodušujúcej úpra-
vy MOSS. Prvé oficiálne stretnutie - semi-
nár na úrovni EÚ - sa uskutočnil v júni 2011  
vo švédskom meste Malmö. Zástupcovia 
Európskej komisie predstavili členským kra-
jinám prvotný návrh technického fungovania 
MOSSu. V januári 2012 prezident finančnej 
správy zriadil projektový tím. Okrem toho  
sa na úrovni únie uskutočnilo nespočetné  

Príklad: Subjekt, ktorý dodáva elektronické, telekomunikačné či služby rozhlasového a te-
levízneho vysielania, sa po 1. októbri zaregistruje, že chce uplatňovať osobitnú úpravu. Fi-
nančná správa mu pošle oznámenie, že mu to povoľuje, oznámi mu číslo účtu, na ktorý bude 
posielať daň a sprístupní mu aplikáciu na portáli, cez ktorú podá daňové priznanie. Subjekt 
tak predíde podávaniu daňových priznaní a plateniu dane v každom zo štátov, kam dodáva 
svoje služby. Registrácia na túto osobitnú úpravu nie je povinná a je len na rozhodnutí firiem, 
či ju využijú.

daňových správ členských štátov Európskej 
únie. Daňové správy preberajú na seba ad-
ministráciu vybratej dane, preto je nevyhnut-
né, aby členské štáty vyvinuli a prevádzko-
vali jednotné aplikácie či portály, pomocou 
ktorých bude umožnený elektronický proces 
registrácie daňových subjektov, elektronické 
podávanie daňových priznaní, elektronické 
spracovávanie platieb dane pri rozdeľovaní 
do jednotlivých členských štátov spotreby 
a zároveň bude zabezpečená možnosť da-
ňovej kontroly aj prostredníctvom e-auditu.  
Aj poskytovatelia služieb, teda daňové subjek-
ty, sa budú musieť pripraviť na úpravu svojich 
informačných systémov.
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množstvo expertných rokovaní pracovnej sku- 
piny pre daňové otázky Rady EÚ, ako aj tech-
nických workshopov a rôznych seminárov. 
Ich výsledkom bolo schválenie niekoľkých 
legislatívnych aktov, metodických usmernení, 
ako aj technických a funkčných špecifikácií 
nevyhnutných pre vývoj informačného sys-
tému. Za takmer dva roky práce absolvovali 
naši kolegovia, členovia projektového tímu 
MOSS, mnoho náročných interných stretnu-
tí aj rokovaní s jednotlivými dodávateľskými 
spoločnosťami. 

Registrácia do systému nie je povinná. 
Očakávate napriek tomu po 1. októbri ná-
por daňových subjektov? Je na túto mož-
nosť finančná správa pripravená? 
Finančná správa momentálne nedisponu-
je aktuálnymi dátami, ktoré by nám ukázali, 
koľko podnikateľov reálne poskytuje digitálne 
služby. Preto je teraz ťažké povedať, respektí-
ve odhadnúť, záujem podnikateľov. Odhady 
medzi členskými štátmi boli rôzne. Priemer 
EÚ sa pohyboval niekde pri 10 percentách 
subjektov z počtu všetkých registrovaných 
platiteľov dane v krajine. Na Slovensku máme 
zhruba 200 000 platiteľov dane, takže je ľah-
ké si vypočítať, koľko subjektov by podľa tejto 
metodiky mohlo uplatňovať osobitnú úpravu. 
Finančná správa je pripravená k 1. októbru 
sprístupniť daňovým subjektom, ktoré budú 
mať záujem využívať osobitnú úpravu, regis-
tračný proces. 

Prechádzala portálová aplikácia testova-
cím prostredím? 
Počas letných mesiacov sa skúšali aplikácie 
s testovacím portálom Európskej komisie. 
Testovanie malo tri fázy, ktoré sme zvládli. 
Okrem toho sa testovala aj aplikácia v oblas-

ti registračného procesu. Po implementácií 
ostatných modulov MOSS - proces podávania 
a spracovávania daňových priznaní a proces 
platieb – budú nasledovať ďalšie testy.

Čo bolo podľa vás v celom procese prípra-
vy najzložitejšie? 
Všetci veľmi dobre vieme, v akom nesmier- 
ne náročnom období sa finančná správa na-
chádza, pokiaľ ide o informačné systémy.  
K 1. januáru 2015 majú „nabehnúť“ do produk- 
cie ostatné informačné systémy, a to najmä 
ISFS-SD. Všetci zamestnanci, ktorí sa podie- 
ľajú na ich príprave a sú členmi rôznych pro-
jektových tímov, sú vyťažení na 110 percent. 
Preto bolo náročné koordinovať pracovné 
stretnutia s rôznymi dodávateľmi a spĺňať 
všetky požiadavky. Najzložitejším procesom, 
podľa môjho názoru, bolo zabezpečiť správ-
ne integrovanie aplikácie MOSS na ostatné 
kľúčové informačné systémy našej organizá-
cie. Rád by som sa preto poďakoval kolegom, 

ktorí sa podieľajú na vývoji tejto aplikácie,  
za ich čas a tvrdú prácu, ktorú odvádzajú. 

Ako to bude vyzerať s prepojením infor-
mačných systémov jednotlivých európ-
skych daňových správ? 
Naši kolegovia nepocítia pri ich každodennej 
práci, že systém MOSS je prepojený s ostat-
nými daňovými správami členských štátov. 
Prepojenie systémov bude plne automatické 
a má slúžiť najmä na výmenu registračných 
údajov daňových subjektov medzi členskými 
štátmi, na výmenu daňových priznaní medzi 
členskými štátmi a informácií o vykonaných 
platbách medzi krajinami únie. Samozrejme, 
svoju úlohu budú mať naďalej zamestnan-
ci oddelenia CLO, ktorí si budú s kolegami 
z iných členských štátov vymieňať správy 
potrebné pre výkon daňovej kontroly, ako  
aj mnohé iné veci, kde je ľudský faktor nena-
hraditeľný. 

-ad, gd-



Už po druhýkrát dostala finančná správa možnosť zúčastniť sa na najväčšom medzinárodnom sviatku letectva na Slovensku. Pri na-
šich stánkoch na sliačskom letisku bolo stále plno ľudí, prilákali sme deti, mládež aj dospelých. Predviedli sme sa v dobrom svetle,  
za čo patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave akcie podieľali.

„Mami, a čo je v tej truhlici? Mami, a pozri  
sa tam, ujo tu má pušky! A tam sú nejaké divé 
šelmy! Poď mama, rýchlo sa tam poďme po-
zrieť,“ takto spravidla prichádzali najmenší 
návštevníci k našim stánkom posledný au-
gustový víkend na 4. ročníku prestížneho 
podujatia Medzinárodných leteckých dní SIAF 
2014. Pod touto skratkou sa skrýva najväčšie 
verejné letecké podujatie Slovak International 
Air Fest. 
Príležitosť stať sa hlavným programovým 
partnerom sme opakovane dostali aj vďaka 
kolegom z Colného úradu Banská Bystrica.  
Pre niektorých z nich je totiž letisko Sliač mies- 
tom výkonu práce, keďže na letisku zabezpe-
čujú colnú kontrolu. Naše stánky pútali záujem 
návštevníkov, ktorí sa dozvedeli množstvo za-
ujímavých informácií z colníckej aj daňovej 
histórie. Prezentovali sme uniformy, colnícku 
výzbroj, dobové daňové dokumenty aj truhli-
cu na výber mestských daní zo 17. storočia.  
Na uchovávanie peňazí a daní Bystričania po-
užívali mohutne okovanú drevenú schránku, 
neskôr železnú truhlicu. Spočiatku bývala ulo-
žená v richtárovom dome. Keď obrat stúpol, 
umiestnili ju na radnici. Kľúče od mestskej 
pokladnice ochraňoval richtár. Neskôr mesto 
angažovalo osobitného pokladníka. Naši náv- 
števníci si mohli prečítať aj dobovým písmom 
napísanú prísahu, ktorú strážca mestského 
pokladu musel zložiť, aby mohol takúto čin-
nosť vykonávať.

So špičkovými letcami pod jednou 
oblohou

Od histórie k súčasnosti
O nič menej zaujímavá bola aj prezentácia 
súčasnej práce colníkov v podobe zhabané-
ho pašovaného tovaru, či ukážok exemplárov 
zvierat, nelegálne prevážaných cez hranice 
v rozpore s medzinárodným dohovorom CI-
TES o obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Ak návštevníci 
leteckých dní netušili, čo je jeho cieľom, naši 
kolegovia im vysvetlili, že svetový obchod 
s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín 
treba dostať pod spoločnú kontrolu všetkých 

štátov sveta. Len tak je možné dosiahnuť ich 
ochranu pred úplným vyhubením vplyvom 
bezohľadného zabíjania pre obchodné účely. 
Nepretržitý záujem bol počas celých dvoch 
dní aj o techniku, ktorá pomáha colníkom  
pri každodennej práci v teréne odhaľovať ne-
legálnu činnosť. Naši kolegovia donekonečna 
trpezlivo vysvetľovali malým aj veľkým, ako 
funguje mobilný RTG kontrolný inšpekčný 
systém, aj na čo slúži mobilný detekčný ske-
novací systém. Naše pôsobenie na podujatí 
sme poňali preventívno–výchovne. Návštev-
níkov, ktorí zavítali k stanovištiam finančnej 
správy, sme sa snažili poučiť v záležitostiach, 
ktoré zasahujú nad rámec zákona, čo mno-
hí ani netušili. Jednou z atrakcií, ktorú sme 
pripravili, bolo podomácky vyrobené zaria-
denie na výrobu liehu. Ľuďom sme vysvetľo-
vali, že nie je pálenica ako pálenica. Stáva  
sa, že práve podomácky vyrobené zariade-
nia nespĺňajú technické a hygienické normy.  
Vo väčšine prípadov sa používajú pri pálení 
napríklad nerezové kotle, pričom pre vlastnos-
ti destilátu sa odporúča meď, ktorá má schop-
nosť zachytiť aldehydy a karcinogénne látky. 
Ďalším príkladom neprofesionality môže byť 
využitie cesta ako izolácie. Lieh je v prípade 
nelegálnej pálenice zväčša meraný liehome-
rom a na základe výsledkov merania je odde-
lený metyl od alkoholu (etylu). Takýto postup 
však nemusí byť z hľadiska bezpečnosti ľud-
ského zdravia dostačujúci. Domáce nelegálne 
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pálenice sú mnohokrát dedičstvom po pred-
chádzajúcich generáciách, ale zdravotné pro-
blémy, v tom horšom prípade až smrť, môžu 
spôsobiť aj v súčasnosti.

V koži colníka
Okrem toho, že sme návštevníkom SIAFu 
rozširovali vedomostné obzory a tak trochu 
ich vychovávali, pripravili sme aj interaktívne 
rozptýlenie. Určené bolo najmä detským divá-
kom. Mohli sa zahrať na colníkov a vyskúšať 
si, ako vyzerá ich práca na poštovej pobočke. 
Okrem fyzickej kontroly zásielok preverujú 
pracovníci finančnej správy na pošte pravosť 
dokladov súvisiacich s dovážaným tovarom. 
Prvotnou kontrolou teda prechádzajú všetky 
prichádzajúce zásielky, z ktorých sa na úplnú 
vnútornú kontrolu vyberajú niektoré na zákla-
de analýzy rizika a skúseností colníka vykoná-
vajúceho colnú kontrolu tovaru. Ak sa odhalí 
v zásielke tovar, na ktorý sa vzťahuje zákaz 
dovozu, ako napríklad mäsové alebo mlieč-
ne výrobky, tovar sa zaistí a zničí pod colným 
dohľadom. Nával bol pri našich stánkoch 
aj vtedy, keď sa na povel veliteľa zoradila 
do šíku čestná jednotka. Tá mala možnosť 
zasalutovať nielen nášmu generálnemu  
riaditeľovi sekcie colných úradov Jozefovi  
Turčákovi, ale aj ministerskej návšteve. Našu 
expozíciu si prišiel pozrieť minister školstva 
SR Peter Pellegrini. Chlapci z čestnej jed-
notky boli ako vždy excelentní. Návštevníci  
sa mohli na ich synchrónne pohyby a pre-
krásne vyzdobené uniformy nielen pozerať, 
veľkým zážitkom, najmä pre dámy, bolo aj fo-
tenie sa s nimi. A o nič menším lákadlom pre 
okoloidúcich ľudí neboli ani naši kynológovia 
so služobnými psami vycvičenými na vyhľa- 
dávanie omamných látok a tabakových výrob-
kov. Ukážky nadchli davy hostí. Vďaka patrí 

všetkým zamestnancom z rôznych kútov Slo-
venska, ktorí priložili ruku k dielu a podpísali 
sa tak pod úspešný priebeh podujatia i vy-
darenú prezentáciu našej inštitúcie. Veríme, 
že o rok sa na sliačské letisko vrátime s ešte 
lepším programom.

Gabriela Dianová

SIAF v skratke:
• na 4. ročníku Slovak International Air 

Fest sa zúčastnilo 58 typov lietadiel 
z 13 krajín, diváci videli 52 letových 
ukážok 

• návštevnosť dosiahla takmer 100-ti- 
sícovú hranicu

• išlo o najväčšie letecké podujatie  
v strednej Európe

• na ploche letiska Sliač bolo 80 sta- 
tických ukážok leteckej techniky

• udeľovala sa hlavná putovná cena 
SIAF 2014 za najlepšiu letovú ukážku 
Best display Smik Trophy, ktorú 
získal pilot talianskeho vojenského 
dopravného lietadla C-27J Spartan

• najväčšou atrakciou podujatia boli 
preteky automobilu Ariel Atom 
s pretekárom Matejom Homolom 
s lietadlom L-39 Albatros lotyšskej 
akrobatickej skupiny Baltic Bees 

• premiérový rýchlostný súboj skončil 
v sobotu víťazstvom jazdca Homolu,  
v nedeľu bola rýchlejšia „Baltická 
včela“.

• na podujatí sa zúčastnili najvyšší 
predstavitelia štátu na čele s prezi- 
dentom SR Andrejom Kiskom
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Tvorba nového systému kontrolných známok zamestnáva našich kolegov niekoľko mesiacov. Ako je už známe, tlač, distribúcia a pou-
žitie kontrolných známok je od 1. októbra v rukách jednej tlačiarne - štátneho podniku Mincovňa Kremnica. Dohľad nad manipuláciou 
a likvidáciou známok má zase v kompetencii finančná správa, o čom sme vás informovali už v minulom čísle. Krátko pred spustením 
systému sme sa boli pozrieť, ako je mincovňana novú prevádzku pripravená.

V nadväznosti na 1. október 2014, kedy 
okrem iného nadobudnú účinnosť ustanove-
nia zákonov o spotrebnej dani z alkoholických 
nápojov a o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov (kde sa uvádza nový systém tlače, 
distribúcie a použitia kontrolných známok 
určených na označovanie spotrebiteľských 
balení liehu a tabakových výrobkov), pokra-
čovalo Finančné riaditeľstvo SR v spolupráci 
s dodávateľom v tvorbe nového informačného 
systému kontrolných známok. V septembri  
sa uskutočnilo testovanie a školenia budúcich 
užívateľov informačného systému z Finančné-
ho riaditeľstva a colných úradov. Septembro-
vé termíny testovania systému a školení jeho 
budúcich užívateľov ovplyvnili najmä neustále 
sa meniace právne predpisy v oblasti tlače, dis-
tribúcie a použitia kontrolných známok. Pos- 
ledná novela zákonov bol zverejnená v Zbier-
ke zákonov SR 5. augusta 2014 a niektoré 
vykonávacie predpisy preto absentovali.
Finančné riaditeľstvo SR v súvislosti s na-
stavovaním informačného systému úzko 
spolupracovalo nielen s rezortom financií, tla-
čiarňou kontrolných známok, ale aj so zástup-
cami zväzov a združení zastrešujúcich väčši-
nu budúcich odberateľov. V júli a v auguste  
sa konalo niekoľko pracovných stretnutí  

Kontrolné známky po novom
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Kremnická mincovňa je jedným z najstarších 
nepretržite vyrábajúcich podnikov na sve-
te. Jej príbeh sa začal odvíjať 17. novembra 
1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou 

povýšil Kremnicu z osady, ktorá vyrástla okolo 
bohatých nálezísk zlata, na slobodné kráľov-
ské mesto. Zároveň jej pridelil privilégium 
na prevádzkovanie mincovne. V starobylom 

banskom meste v centre Kremnických vrchov 
sa dodnes nachádza jeden z približne osem-
desiatich podnikov svojho druhu na svete. Je 
dokonalým spojením minulosti a súčasnosti. 
Výrobné haly sídlia v historických priestoroch, 
sú ich neodmysliteľnou súčasťou, a hoci by  
sa tak mohlo zdať, vôbec nenarúšajú svojou 
prítomnosťou stredovekú atmosféru. Aj interiér 
bývalých údržbárskych dielní, kde sa začínajú 
kontrolné známky tlačiť, sa svojim vzhľadom 
líši od typických moderných tlačiarenských 
prevádzok. Pre kremnickú mincovňu je vstup 
do oblasti polygrafického priemyslu novinkou 
a zároveň skúškou, v ktorej chce obstáť naj-
lepšie. Zriadenie novej tlačiarne si vyžiadalo 
investíciu v hodnote 6,5 milióna eur. 

Ako sa Mincovňa Kremnica pripravovala 
na tlač kontrolných známok?
Vybudovanie prevádzky tlačiarne kontrolných 
známok na označovanie spotrebiteľských ba-
lení liehu a tabakových výrobkov je pre Min- 

Hovorili sme s finančnou námestníčkou Mgr. Alžbetou Schmidtovou:

na pôde ministerstva aj finančnej správy. 
Riešili sa na nich právne otázky nového sys-
tému tlače, distribúcie a použitia kontrolných 
známok určených na označovanie spotrebi-
teľských balení liehu a tabakových výrobkov 

(príslušné právne predpisy a zmluvy). Finan- 
čné riaditeľstvo SR prezentovalo pripravova-
né nastavenie nového informačného systému, 
aby mohol začať fungovať v stanovenom ter-
míne. 
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covňu Kremnica veľkou výzvou, ku ktorej pris-
tupujeme patrične zodpovedne. Priestory pre-
vádzky sú preto pripravené už od júna tohto 
roku, kedy sme úspešne ukončili rekonštruk-
ciu priestorov bývalých dielní údržby. V nich  
sa bude prevádzkovať tlač kontrolných zná-
mok. K pôvodným priestorom bolo nutné 
pristaviť časť objektu. Areál prevádzky je teda 
kombináciou rekonštruovaných a celkom no-
vých priestorov. Tlačiareň kontrolných známok 
zaberá plochu 825 štvorcových metrov. Zado-
vážili sme kompletný súbor technologických 
zariadení potrebných k prevádzke tlačiarne. 
Sú to hlavne technológie tlače ako hĺbkotlač, 
ofset, digitálna tlač. Všetky technológie boli 
obstarané v súlade so zákonom o verejnom 
obstaraní a môžeme deklarovať, že technolo-
gické celky sú na úrovni, ktorá je vyhradená 
len pre tlačiarne cenín s vysokou úrovňou 
ochrany.

Ako vnímate tieto novinky z hľadiska elimi-
nácie daňových únikov?
Ochranné prvky navrhnuté našimi dizajnér-
mi a technológmi, ako aj použité technológie  
na tlač kontrolných známok, sú na vysokej 
úrovni zabezpečenia. Okrem toho každá 
kontrolná známka má unikátne identifikačné 
číslo, na základe ktorého bude identifikovaný 
odberateľ kontrolnej známky, ktorý spotrebi-
teľské balenia liehu alebo tabakových výrob-
kov označuje (výrobca, respektíve distribútor  
na daňovom území).

Existuje už grafický návrh?
Grafické návrhy na kontrolné známky už exis-
tujú, sú v štádiu testovania a interného pripo-
mienkovania.

Zavádzajú sa aj nové ochranné prvky. Moh-
li by ste nám o nich niečo prezradiť?
Na kontrolných známkach sú použité ochran-
né prvky všetkých troch úrovní - viditeľné  
pre verejnosť, viditeľné so špeciálnymi zaria- 
deniami a forenzné. Konkrétne informácie 
však nie je mincovňa oprávnená poskytnúť. 
Predpokladáme, že po zavedení nových kon-
trolných známok bude Finančné riaditeľstvo 
SR informovať odbornú aj laickú verejnosť.

Ako vyzerá spolupráca vášho podniku  
s finančnou správou?
Vybudovanie prevádzky tlačiarne kontrolných 
známok je pre nás náročným, no zároveň 
revolučným obdobím. Projekt zavedenia no-

vého systému je veľmi náročný ako pre min-
covňu, tak aj pre finančnú správu. Vyžaduje 
si to mnoho pracovných stretnutí, na ktorých 
riešime vzniknuté problémy. Tento projekt 
znamená, že sme „odsúdení“ na každodennú 
a dlhodobú spoluprácu, ktorej niektoré detaily 
sa ešte len črtajú.

Zamestnanci finančnej správy majú  
od októbra vysunuté pracovisko v mincov-
ni. Ako bude vyzerať a aké budú mať vy-
tvorené podmienky na prácu?
V Kremnici budú pôsobiť dvaja zamestnanci. 
Je to štandardné pracovisko vybavené kance-
lárskym nábytkom, ako v celom našom podni-
ku, s pripojením na telefón a internet. Veríme, 
že sa u nás zamestnanci finančnej správy 
budú cítiť dobre.

Prepojenie informačných systémov si tiež 
vyžaduje čas na prípravu...
Prepojenia informačných systémov medzi Fi-
nančným riaditeľstvom a Mincovňou Kremni-
ca, š.p. je náročný proces, ktorý si vyžaduje 
veľa úsilia na obidvoch stranách. Momentálne 
sme vo fáze testovania.

Ako bude realizovaný samotný odber kon- 
trolných známok v tlačiarni?
Zo zákona vyplýva, že Finančné riaditeľstvo 
SR v spolupráci s tlačiarňou stanoví presný 
harmonogram expedícií pre konkrétneho od-
berateľa. Odberateľ je potom povinný osobne 
si tovar prevziať, prípadne splnomocniť osobu, 
ktorá kontrolné známky prevezme za odbera-
teľa. Odber sa bude realizovať v uzatvorených 
priestoroch pod dohľadom bezpečnostných 
kamier a pracovníkov finančnej správy.

Drahomíra Adamčíková



Zvyšovanie daňovej spravodlivosti
Ministerstvo financií v legislatívnej oblasti nepoľavuje. Prichádza s ďalšími úpravami, ktorých hlavným cieľom je napĺňať štátnu pok- 
ladnicu a bojovať proti daňovým únikom. Daňové zákony prechádzajú novelizáciami, ich konečné znenie má ešte na stole parlament.  
Pred letnou prestávkou však poslanci už stihli niektoré úpravy, ktoré sa týkajú finančnej správy, schváliť.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku  
či zavedenie limitov napríklad pri kúpe vozidla 
určeného na podnikanie. Aj to by mali priniesť 
zmeny daňových zákonov, ktorých cieľom je 
okrem konsolidácie verejných financií aj posil- 
nenie právnej istoty, zvýšenie daňovej spra-
vodlivosti a motivácia k tvorbe pracovných 
miest. V rámci systematického boja proti da-
ňovým podvodom chce ministerstvo presnej-
šie definovať okruh daňových a nedaňových 
výdavkov, ktoré sú rizikové z hľadiska ich 
zneužívania so zámerom ovplyvňovať základ 
dane. Zaviesť by sa mala tiež zrážková daň 

u farmaceutických spoločností z peňažných 
plnení poskytovaných lekárom a jednoduch- 
ší spôsob platenia preddavkov na daň z príj- 
mov fyzických osôb. Štát by mal podporiť fir-
my, ktoré sa venujú výskumu a vývoju, a to 
takzvaným superodpočtom nákladov. V praxi 
by to malo fungovať tak, že podnikatelia si ná-
klady vynaložené počas roka na výskum a vý-
voj budú môcť navýšiť o ďalších 25 %. Okrem 
toho si budú môcť o 25 % navýšiť aj mzdové 
náklady vrátane odvodov, ktoré reálne vyna-
ložili na novoprijatých zamestnancov z radov 
absolventov stredných a vysokých škôl. Ďalšie 

25-percentné navýšenie si firmy budú môcť 
uplatniť z medziročného nárastu nákladov  
na výskum a vývoj.

Pokles administratívnej záťaže
Novinky v zákone o dani z príjmov prinášajú 
zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Na-
vrhuje sa rozšíriť počet odpisových skupín 
na šesť s tým, že vzniknú dve nové odpisové 
skupiny. Do novej, tretej odpisovej skupiny,  
sú podľa návrhu vyčlenené len výrobné tech-
nológie a dĺžka ich odpisovania by sa mala 
znížiť z 12 na 8 rokov. Návrh predpokladá vy-
členenie nevýrobných budov a stavieb do no-
vej šiestej odpisovej skupiny, kde by sa mala 
dĺžka odpisovania zvýšiť z 20 na 40 rokov.  
Od budúceho roka má byť vstupná cena osob-
ných automobilov pri daňovom odpisovaní li-
mitovaná sumou 48 000 eur bez dane z pri-
danej hodnoty (DPH) a v prípade využívania 
presne vymedzeného obstaraného majetku aj 
na súkromné účely si budú môcť podnikatelia 
do výdavkov zahrnúť najviac 80 % z obstará-
vacej ceny. „Model, ktorý navrhujeme, nebude 
brániť podnikateľom, ktorí budú mať kladnú 
daňovú povinnosť, si daňovo odpisovať aj 
drahšie autá. Bráni len tomu, aby si firmy ná-
kupom drahých áut generovali stratu,“ vysvetlil 
minister financií Peter Kažimír. Okrem uvede-
ných opatrení plánuje rezort po rokovaniach  
s rezortom práce zadefinovať adresnosť da-
ňového bonusu a s ministerstvom zdravotníc-
tva prerokovať zníženie zdravotných odvodov 
pre ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Ma-
lým podnikateľom by mala zároveň klesnúť 
administratívna záťaž. Novelou zákona  
o účtovníctve sa má znížiť rozsah informácií 
uvádzaných v poznámkovej časti účtovnej zá-
vierky. Po novom nebudú musieť poskytovať 
napríklad prehľad o pohybe vlastného imania 
či členenie čistého obratu.

Virtuálna registračná pokladnica
Súčasťou balíka zmien obsiahnutých v nove-
le zákona o dani z príjmov je aj návrh zaviesť 
virtuálnu registračnú pokladnicu. Tá má byť 
bezplatne on-line prístupná podnikateľom po-
skytujúcim vybrané služby, pričom používať 
by ju mohli napríklad lekári, veterinári alebo 
podnikatelia v ubytovacích službách. Zriadená 
má byť v prostredí finančnej správy a fungovať 
na počítači, tablete alebo iných zariadeniach 
schopných pripojenia na internet. Jej používa-
nie bude výhodnejšie pre toho, kto zrealizuje 
menej transakcií. Podľa ministra Kažimíra 
návrh zatiaľ počíta s maximálnym počtom 300 
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hotovostných transakcií mesačne. „Má to byť 
podaná ruka tým podnikateľom, poskytova-
teľom služieb alebo predajcom tovarov, ktorí  
z titulu zákona budú musieť mať registračnú 
pokladnicu, ale z hľadiska reálneho života ne-
majú dostatočný počet hotovostných operácií 
na to, aby si kupovali vlastnú registračnú pok- 
ladnicu. Z tohto pohľadu je to naozaj šetrenie 
ich výdavkov,“ povedal. Súčasťou zmien má 
byť aj zúženie rozsahu výnimiek na služby 
pri používaní elektronických registračných 
pokladníc. Po novom má certifikáciu elektro-
nických registračných pokladníc vykonávať 
Colný úrad Bratislava, ktorý túto činnosť bude 
poskytovať bezodplatne. Sprísniť by sa mali 
sankcie, a to tak, že pri prvom opakovanom 
a pri každom ďalšom porušení zákona bude 
súčasne s pokutou uložený aj zákaz predaja 
tovaru alebo poskytovania služby v lehote až 
do 72 hodín.

Rating a daň z motorových vozidiel
Od roku 2015 by mal pre potreby finančnej 
správy fungovať interný daňový rating. Bene-
fitom za dobré plnenie daňových povinností  
by pre daňovníka mohlo byť napríklad to,  
že bude platiť nižšie preddavky na daň ale-
bo nižšiu, či žiadnu zábezpeku. Dobrý rating  
by mohol znamenať aj nižšiu periodicitu daňo-
vých kontrol, či iné legislatívne ústupky formou 
„mäkšieho prístupu“ zo strany štátu. „Podľa 
mňa by bolo fér, keby štát ponúkol odme-
nu tým, ktorí sa správajú slušne, lebo dnes  
o nich nikto nevie,“ zdôraznil minister Kažimír. 
Uvažuje sa aj o zavedení verejného daňové-
ho ratingu, ktorého vznik je však veľmi citlivou 
záležitosťou.
Ministerstvo navrhuje aj zmeny dane z mo-
torových vozidiel. Sadza by sa mala znížiť 
a zjednotiť na úrovni najnižších, v súčasnosti 
stanovených sadzieb. Daň z motorových vo-
zidiel predstavuje momentálne príjem vyšších 
územných celkov, ktoré môžu túto daň zaviesť 

a rozhodujú aj o sadzbách, oslobodeniach 
alebo zníženiach. Po novom by daň z motoro-
vých vozidiel mala byť príjmom štátneho roz-
počtu. O úprave sadzieb by v budúcnosti mala 
rozhodovať vláda formou nariadenia. Spôsob 
platenia by ostal pre daňovníkov rovnaký ako 
v súčasnosti. Podávanie daňového priznania, 
splatnosť dane či výpočet a platenie preddav-
kov na daň by zostal zachovaný. Nová právna 
úprava by sa mala týkať len zdaňovania mo-
torových vozidiel využívaných na podnikanie. 
Pri zdaňovaní sa viac zohľadnia ekologickej-
šie vozidlá, pričom sadzby dane a úľavy, naj- 
mä pre tieto ekologické vozidlá, sú uvedené 
priamo v zákone. Ministerstvo navrhlo tiež 
rozšíriť okruh zákonných oslobodení od dane, 
ktoré nebudú závisieť od rozhodnutia samos- 
právnych krajov. Ide napríklad o zákonné oslo-
bodenia pre autobusy verejnej dopravy, vozid-
lá záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlá 
v poľnohospodárskej výrobe. Účinnosť záko-
na sa predpokladá od 1. januára 2015, nová 
právna úprava by tak platila už pre zdaňovacie 
obdobie roku 2015.

Schválené zmeny
Definitívnym schvaľovacím procesom už preš- 
la v júli novela zákona o DPH. Firmy sa budú 
môcť k svojim peniazom počas daňovej kon-
troly dostať skôr ako až po jej úplnom skon-
čení. Ministerstvo navrhlo, aby správca dane 
mohol počas kontroly vyhotoviť čiastkový pro-
tokol, na základe ktorého bude môcť byť firme 
vrátená preverená časť nadmerného odpočtu 
ešte pred ukončením daňovej kontroly. Skrá-
ti sa tiež obdobie, počas ktorého bude firma 
uvedená vo zverejňovanom zozname dlžní-
kov na DPH aj po zaplatení dane. S cieľom 
zlepšiť podnikateľské prostredie sa skrátilo 
sledované obdobie, v ktorom je platiteľ DPH  

v zozname zverejnený, z 12 mesiacov na 6 me- 
siacov. Novela zahŕňa i ďalšie zmeny. Po no-
vom bude kód elektronickej registračnej pok- 
ladnice prideľovať ktorýkoľvek daňový úrad. 
Pokuty sa budú ukladať na mieste alebo v le-
hote do piatich pracovných dní. Právna norma 
upravuje aj zasielanie faktúr občanom teleko-
munikačnými operátormi a poskytovateľmi te-
levízneho a rozhlasového vysielania. Skracuje 
sa aj lehota na registráciu zdaniteľnej osoby 
za platiteľa dane z 30 na 21 dní. Odstraňuje 
sa aj neprimeraná tvrdosť uplatňovania strikt-
nej sankcie voči podnikateľom vo výške 1,3 % 
z dôvodu skoršieho uplatnenia nároku na vrá- 
tenie nadmerného odpočtu. Novinkou je aj on-
line napojenie elektronických registračných 
pokladníc na systém finančnej správy. 
Parlamentom prešiel aj návrh zákona o sprá-
ve, prevádzke a používaní informačného sys-
tému Centrálny elektronický priečinok (CEP) 
pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. CEP 
predstavuje prostriedok, ktorý umožní všet-
kým stranám zapojeným do medzinárodného 
obchodu a prepravy, podať štandardizované 
informácie a dokumenty cez jedno podacie 
miesto. Cieľom zákona je zabezpečiť plno-
hodnotné uplatňovanie a využívanie informač-
ného systému, ktorý bol vybudovaný v rámci 
projektu Elektronické služby centrálneho 
elektronického priečinka, spolufinancovaného 
z prostriedkov Európskeho fondu regionál- 
neho rozvoja prostredníctvom Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti - OPIS. 
Správcom systému je Ministerstvo financií 
a prevádzkovateľom Finančné riaditeľstvo SR. 
Podľa rezortu financií bude prínosom systému 
CEP pre fyzické a právnické osoby zníženie 
nákladov vďaka elektronizácii podaní v za-
hraničnom obchode, redukcia časových strát 
i administratívnej záťaže.             TASR, ad



Dane sa vyberajú tak dlho, ako svet svetom stojí. Ich minulosť má konkrétnu podobu, ktorú podrobne zaznamenali historické pramene. 
Je bohatá, podnetná, záhadná aj prazvláštna. Nájdeme v nej základy modernej daňovej sústavy, vymáhanie platieb krutými spôsobmi 
aj množstvo inšpiratívnych postupov. Vážna téma, akou dane rozhodne sú, má však aj svoju úsmevnú stránku. Akokoľvek sa nám  
to môže zdať neskutočné, daň z moču, plynatosti, okien alebo klobúkov naozaj existovala.

Našťastie, tieto druhy daní už nemajú miesto 
v novodobých dejinách civilizácie. Pre mo-
derného človeka je veľmi zaujímavé spoznať 
zmýšľanie vtedajších zákonodarcov.

Daň z moču
Túto geniálnu myšlienku dostal cisár Vespa 
sián, ktorý vládol v antickom Ríme od roku 
69 až 79 pred naším letopočtom. Dôvody 
mal úplne pragmatické. Rím si nevedel rady, 
čo s tekutým odpadom, ktorý vylučovali jeho 
obyvatelia. Mesto si totiž zakladalo na čistote 
a fungovalo v ňom veľké množstvo verejných 
toaliet, no nie všetky boli napojené na kanali-
záciu. Moč sa v týchto priestoroch zhromaž-
ďoval v spodných nádržiach a po pár dňoch 
museli riešiť stále rovnaký problém – čo s ním.  
Mesto preto najalo ľudí, ktorí moč zbierali  
a predávali tým, ktorí ho využili pri spracovaní 
kože, praní, či dokonca na čistenie zubov. Títo 
odberatelia museli platiť daň z moču. Z tohto 
obdobia vraj aj pochádza úslovie „Peniaze 
nesmrdia“.

Daň z brady
V roku 1535 sa anglický kráľ Henrich VIII., 
ktorý sám nosil bradu, rozhodol zaviesť daň  
za jej nosenie. Daň bola odstupňovaná podľa 
spoločenského postavenia občana. Kráľova 
dcéra Alžbeta I. zmenila daň tak, že sa vy-
berala od každého, kto sa neoholil viac ako 

Daňové kuriozity od staroveku
po súčasnosť

dva týždne. K podobnému kroku sa uchýlil  
aj ruský cár Peter Veľký (1689-1725).  
Zo zaostalého Ruska chcel urobiť modernú 
európsku veľmoc. S jeho plánmi ale nekoreš- 
pondoval vzhľad väčšiny mužskej populácie 
v krajine. Muži nosili podľa neho neudržia-
vané brady, ktoré už v západnej časti Európy 
boli nemoderné. Cár preto vydal nariadenie,  
že si brady treba oholiť. Po uliciach chodili 
hliadky, ktoré kontrolovali, či muži nariade-
nie dodržiavajú. Ak našli niekoho s bradou, 
zobrali ho a násilné mu ju oholili. No nezostalo  
len pri tom. Pre tých, ktorí nariadenie nedo-
držiavali, zaviedol cár kurióznu daň z nosenia 
brady.

Soľná daň
V ďalekej Číne platili daň z obchodu so soľou 
už pred tisíc rokmi. V starovekom Ríme zase 
konzul Livius použil soľné dane na pokrytie 
nákladnej druhej púnskej vojny s bohatým 
Kartágom. Najznámejšou sa nakoniec stala 
francúzska soľná daň gabelle, ktorej výber 
vždy závisel na rozmaroch parížskeho kráľov-
ského dvora. Mala vplyv aj na Veľkú francúz-
sku revolúciu (1789-1799).

Daň za zbabelosť alebo nezávislosť
Či to bola daň za zbabelosť alebo za nezá-
vislosť záleží na uhle pohľadu. V 12. storočí 
platili túto daň poddaní anglického kráľa, ktorí 

sa chceli vykúpiť z povinnosti bojovať na bo-
jovom poli. Ešte za kráľa Henricha I. (vládol 
v rokoch 1100-1135) bola daň pomerne níz-
ka. Ján I. Bezzemok zvýšil túto daň o 300 %  
a od rytierov ju vyberal aj v období, keď žiadne 
vojny neboli. Neskôr, aj vzhľadom k tejto dani, 
bola prijatá Veľká listina slobôd. Dane sa však 
vyberali, síce trochu inou formou, aj ďalšie tri 
storočia. Posledným panovníkom, ktorý ju vyb- 
ral, bol v 14. storočí Eduard III.

Kartová daň
V čase zriadenia tejto dane boli karty veľmi 
obľúbenou činnosťou. Začali ju vyberať za vlá-
dy anglického panovníka Jakuba I. v 16. sto- 
ročí. Zákon zaviedol povinné označenie kariet 
a odovzdávanie daní z tejto hry miestnemu 
výrobcovi kariet. Táto daň v Británii platila  
až do roku 1960. Na najvyššej karte, ese, bol 
označený výrobca a podľa neho sa mu od-
vádzala daň.

Daň zo slobody pre bývalých otrokov
V starovekom Ríme sa obchod s otrokmi tešil 
slušnému výnosu. Ak ste boli otrok, navyše  
so schopnosťou niečo si aj ušetriť, smeli ste 
sa zo svojho nezávideniahodného statusu 
vykúpiť. Okrem sumy, ktorú za vás pán poža-
doval, to bolo aj 10 % navrch ako daň vláde  
za privilégium nebyť otrokom.

Daň z okien
Táto daň bola obdobou dane z nehnuteľnos-
tí v 17. a 18. storočí v anglickom kráľovstve. 
V roku 1696 za vlády Williama III. zaviedli 
daň, ktorá mala zaťažiť najmä prosperujú-
cich občanov. Bytové domy platili dva šilingy 
na dom a ďalšie peniaze variabilne za po-
čet okien, ak presahoval desať. Práve takto  
sa vydeľovali bohatí od tých menej majetných. 
Najbohatší si stavali svoje sídla s čo najväč-
ším počtom okien. Tieto okázalosti pretrvávali  
až do roku 1851, kedy bola daň zrušená.

Klobúková daň
Britská vláda pokračovala vo svojom daňovom 
systéme klobúkovou daňou. V rokoch 1784-
1811 ju zaviedli počas ministrovania Williama 
Pitta. Daň mala jednoduchým spôsobom zvý-
šiť príjem do štátnej pokladnice. Predpoklada-
lo sa, že bohatí ľudia mali doma väčšie množ-
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stvo klobúkov, zatiaľ čo chudobnejší možno 
len jeden lacný alebo žiadny. Daň zavádzala 
povinnosť kúpenia si licencie. V Londýne stála 
licencia dve libry a v ostatných mestách päť 
šilingov. Za nedodržiavanie tejto dane sa vyru-
bovali vysoké pokuty. Falšovateľom dokonca 
hrozil trest smrti.

Pozoruhodné druhy daní v terajších 
dobách
Nielen dávna história ponúka pohľad na origi-
nálne spôsoby, ako vymámiť z ľudí viac peňa-
zí prostredníctvom daní. O niekoľko tisícročí 
sa budúce generácie budú možno zabávať 
na tom, ako otázka výberu daní dokázala za-
mestnávať tvorcov legislatívy. Určite im neu-
nikne, čo hýbalo dejinami súčasnosti a ako  
sa to odrazilo v daňovom systéme.

Daň z obezity
To, že dnešná populácia má problémy s nad- 
váhou, bude jasné aj potom, čo sa do dejín 
zapísala daň z obezity. Pozornosť tejto prob- 
lematike venujú na najvyšších štátnych úrov-
niach. V Japonsku sa rozhodli pre radikálne 
riešenie. Všetkým občanom nad 40 rokov 
povinne merajú obvod pásu. Ak je väčší ako  
80 cm, dostanú letáky s radami, ako proti nad- 
váhe zabojovať. Po niekoľkých mesiacoch 
musia prísť na povinné meranie, ak nevidieť 
zmenu, musia štátu zaplatiť pokutu. V roku 
2011 zaviedli „tukovú“ daň v Dánsku a v Ma-
ďarsku ako pokus odradiť ľudí od nezdravých 
jedál. Nakoniec ju zrušili.

Daň z tetovania a piercingu
Zaviedli ju roku 2002 v americkom Arkansase. 
Tí, ktorí si chcú nechať potetovať svoje telo, 
musia k cene tetovania priplácať ešte 6 %.

Daň zo sexu
Medzi daňové bizarnosti patrí v Nemecku  
aj daň zo sexuálnych radovánok. Táto daň činí 
6 eur denne za každú pracujúcu prostitútku. 
V Kolíne nad Rýnom ju zaviedli v roku 2004.

Atletická daň
Keďže v Spojených štátoch amerických štát 

nesleduje jednotlivcov, ktorí podnikajú in-
dividuálne, zameral sa na profesionálnych 
športovcov. Tí majú plánované rozpisy zápa-
sov a tiež zarábajú slušné peniaze. V rokoch 
2006-2007 štát Kalifornia vyzbieral na da- 
niach od svojich 15 športových družstiev  
102 miliónov dolárov.

Daň zo sladkostí
Americký štát Illinois sa v roku 2009 rozhodol 
pre vyššie daňové zaťaženie sladkostí v po-
rovnaní s ostatnými potravinami. Zákon vyvo-
lal viacero kontroverzií, keď napríklad jogurt 
s hrozienkami bol zaradený medzi sladkosti, 
ale jogurt s praclíkmi ostal ako obyčajná pot- 
ravina.

Daň z „cracku“
Názov dane z „cracku“ pochádza z americké-
ho štátu Tennessee. Tá uvalila daň na ilegál-
ne drogy od roku 2005. Vzťahuje sa na mari- 
huanu či kokaín. Díleri drog povinne musia za-
platiť anonymne daň, následne dostanú pot- 
vrdenie o jej zaplatení. Díler, ktorého zatknú  
a zistia, že túto daň nezaplatil, sa môže dostať 
do ešte väčších problémov. Štát môže dlžnú 
sumu vymáhať. Podobne ako v Tennessee 
využívajú obdobnú daň aj v ďalších 22 ame-
rických štátoch.

Daň z plynatosti
Aby mohol Nový Zéland lepšie plniť Kjótsky 
protokol o zmene klímy, vymyslel v roku 2003 
daň z plynatosti, ktorá sa zamerala na hospo-
dárske zvieratá vypúšťajúce do ovzdušia me-
tán. Zistilo sa totiž, že až 50 percent skleníko-
vých plynov pochádza z metánu vypúšťaného 
najmä kravami. Návrh na túto daň však veľmi 
rýchlo stroskotal, pretože medzi farmármi  
okamžite vyvolal vlnu protestov. Vláda napo-
kon ani nezačala daň vyberať.     -ad-



Scény ako z akčného filmu. Bratislavským Hlavným námestím sa niesli výkriky, streľba a štekot psov. Bratislavčania zažili akčný Deň 
colníkov. To je len výber z titulkov v niektorých médiách, ktoré informovali o tohtoročných národných oslavách Dňa colníkov v hlavnom 
meste. Aj tento rok sme chceli našu prácu predstaviť širokej verejnosti, a tak sme pre ňu pripravili originálny program.

Po nástupe čestnej jednotky otvorili Deň col-
níkov prezident finančnej správy František 
Imrecze, štátny tajomník ministerstva financií 
SR Radko Kuruc a generálny riaditeľ Gene-
rálního ředitelství cel ČR Petr Kašpar. Hoci 
colníci oslavujú svoj sviatok 21. septembra  
na Matúša, ktorý je považovaný za ich patró-
na, oslavy sa konali už v piatok 19. septembra. 
Pozvali sme na ne najmä žiakov základných 
a stredných škôl, aby sme im predstavili našu 

činnosť. Počas dvoch hodín sa pri stánkoch 
s falzifikátmi, zbraňami, skenermi či his-
torickými predmetmi vystriedalo viac než  
300 návštevníkov. Aj oni sa na chvíľu mohli 
stať colníkmi.

Zatýkanie páchateľov
Pozornosť celého námestia sa sústredila 
najviac na dynamické ukážky. Chlapci tajili 
dych, keď colníci naháňali po námestí auto 
s pašerákmi, ktorí strieľali po colníkoch. Tí 
však pašerákov zastavili a nasadili služobné-
ho psa, ktorý ich pomohol spacifikovať, a tak 

Moderátora Dňa colníkov odviedli 
kukláči

mohli začať prehliadku vozidla. Našli v ňom 
drogy a pašerákov zatkli. V úlohe pácha-
teľa sa ocitol aj moderátor podujatia Andrej 
Bičan, ktorý celý čas šíril po námestí dobrú 
náladu. Keď si však ležiac na zemi uvedomil,  
že sa nedobrovoľne ocitol v úlohe pašeráka, 
úsmev na tvári mu na chvíľku zamrzol. Colníci 
ho odviedli do auta, po chvíli ho však „prepus-
tili“.

Deti sa zabávali aj počas množstva priprave-
ných súťaží. Zapojili sa do vyhľadávania taba-
ku a drog so psom, súťažili v behu v nepries-
trelných vestách. Chlapci súťažili s dievčatami 
v behu cez námestie s plným pohárom vody, 
obehli auto, vrátili sa do cieľa, pričom v pohári 
muselo zostať čo najviac vody. Nechýbali ani 
vedomostné súťaže a rôzne vtipné disciplíny.

Bolo sa na čo pozerať
Zo stánkov najviac upútali zbrane. Predovšet-
kým chlapci neváhali a vyskúšali si, aké je to 
držať v ruke ozajstnú zbraň. 
Colníci ukázali verejnosti aj chránené druhy 
rastlín a živočíchov, s ktorými je zakázané ob-
chodovať, no napriek tomu ich Slováci nosia 
domov z dovoleniek ako suveníry. Verejnosť 
naposledy videla nosorožie rohy v hodnote 
1 350 000 eur, ktoré sme pri príležitosti Sve-
tového dňa nosorožcov (22. septembra) spálili 
v ZOO Bojnice v rámci celosvetového protes-
tu proti pytliactvu. Návštevníci si tiež pozreli 
výstavu „fejkov“, teda zadržaných falzifikátov 
(kabelky, peňaženky, šály, slnečné okuliare, 

tenisky, parfémy, hračky). Vďaka spolupráci 
so zástupcami športových značiek si mohli 
porovnať falzifikáty s originálmi. Nechýbala 
ani colnícka skenovacia technika, ktorá bola 
účastníkom akcie takisto k dispozícii. Pani uči-
teľky si najčastejšie dávali skenovať prstene, 
aby zistili, či kov, z ktorého je vyrobený, je pra-
vý. Rovnako zaujal aj stánok s historickými ar-
tefaktmi. Tohtoročným oslavám Dňa colníkov 
prialo aj počasie. Na akciu sme mali pozitívne 
ohlasy a preto veríme, že aj o rok prídeme 
medzi ľudí a ukážeme im, v čom spočíva táto 
náročná práca.

Katarína Tehlárová
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Približne tridsiatim zamestnancom finančnej správy sa dostalo uznanie v podobe udelenia medaily „Za vzornú službu“. Pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného povstania zriadil toto vyznamenanie za vzornú reprezentáciu, propagáciu finančnej správy, obetavé 
činy, mimoriadne zásluhy či dlhoročnú a príkladnú službu v prospech organizácie minister financií Peter Kažimír.

Vyznamenania „Za vzornú službu“
Udeľovanie vyznamenaní sa uskutočnilo po-
čas bratislavských osláv Dňa colníkov v pia-
tok 19. septembra. Z rúk prezidenta finančnej 
správy Františka Imreczeho si zlaté a striebor-
né medaile prevzalo takmer tridsať kolegov 
z riaditeľstva, daňovej, colnej časti a takisto 
zástupcov rezortu financií. Na slávnostnom 
akte sa v reprezentačných priestoroch Prima-
ciálneho paláca zúčastnil aj štátny tajomník 
ministerstva financií Radko Kuruc a generálny 
riaditeľ Generálneho ředitelství cel Českej re-
publiky plk. Petr Kašpar.

Zlaté medaily:
pplk. Ing. Tibor Borbáš (CÚ Banská Bystrica), kpt. Bc. Martin Cibula (CÚ Bratislava),  
kpt. Milan Kadlecaj (colník vo výslužbe), mjr. Bc. Vladimír Kučera (CÚ Michalovce), 
Ing. Dalila Kutišová Luknárová (DÚ VDS), mjr. Ing. Ondrej Pištík (CÚ Žilina), Ing. Eva 
Schwarzová (DÚ Bratislava), kpt. Mgr. Mário Šášik (CÚ Nitra), Ing. Mária Tolnaiová (FR SR)

Strieborné medaily:
pplk. Mgr. Pavel Bobrik (CÚ Prešov), JUDr. Jozef Cingel (FR SR), plk. Ing. Daniel Čech  
(FR SR), Ing. Ján Čerešník (CÚ Trnava), mjr. Ing. Vladislav Čullák (CÚ Košice), Ing. Zuzana 
Gažovičová (DÚ Trnava), mjr. Mgr. Milan Guťan (CÚ Bratislava), Ing. Ondrej Jendroľ  
(FR SR), JUDr. Marián Kačmár, PhD. (MF SR), Ing. Štefan Kaplán (FR SR),  
Ing. Daniela Klučková (MF SR), Ing. Marta Lešková (DÚ Trenčín), mjr. Ing. Renáta Peťovská 
(CÚ Trenčín), Zuzana Považancová (DÚ Banská Bystrica), pplk. Mgr. Tomáš Prochocký 
(CÚ Bratislava), Ing. Anna Srnáková (DÚ Bratislava), JUDr. Anton Tyrol (DÚ Žilina),  
Ing. Beáta Uhrinová (FR SR), JUDr. Mária Vojteková (DÚ Prešov), kpt. Ing. Roland Vőrős 
(FR SR)

Medaila má tvar novogotického štítu  
s rozmermi 30 x 40 mm a je odlievaná 
z bronzu, pričom kov je na povrchu gal-
vanicky nanesený. Lícnu stranu medaily 
tvorí na zelenom štíte s bielym okrajom 
umiestnený plastický zlatý znak finanč-
nej správy. Vedľa horných okrajov zele-
ného štítu sú umiestnené rozety, ktoré 
vychádzajú zo znaku Rady pre colnú 
spoluprácu z roku 1963 (od roku 1994 
známa ako Svetová colná organizácia). 
Znázorňujú nezávislosť a nestrannosť 
činností vykonávaných finančnou sprá-
vou, ako aj jej zákonnú podporu pohy-
bu kapitálu, tovaru a služieb na „všetky 
svetové strany“. Historický význam mo-
dernej finančnej správy, ktorej dejiny  
sa začali písať na našom území zria-
dením okresných finančných riaditeľ- 
stiev v roku 1850, symbolizuje zelená 
farba, ktorá bola finančným úradníkom 
pridelená cisárskym kabinetným listom  
v roku 1814. Štít tejto farby symbolizuje 
demokratické zásady, ktoré zamestnan-
ci finančnej správy vždy bránili, pričom  
53 z radov finančnej stráže v rokoch 
1918–1948 pri výkone služby aj počas 
SNP, položili svoj život.

Ocenení daniari
Po prvýkrát v histórii finančnej správy vyzna-
menal prezident tiež predstaviteľov daňo-
vej správy. Ocenení majú oprávnenie nosiť 
medailu na ľavej strane služobnej rovnošaty 
alebo občianskeho odevu pri slávnostných 
príležitostiach, štátnych sviatkoch a pamät-
ných dňoch.

-ad-



22

3/2014finančné aktuality

Hraničný priechod Veľké Slemence 
po rekonštrukcii
Zrekonštruovaný hraničný priechod slávnost-
ne otvorili minister financií SR Peter Kažimír 
a veľvyslanec Ukrajiny v SR Oleh Havaši. Ot-
vorenie sa konalo za účasti generálnej konzul-
ky SR na Ukrajine, honorárneho konzula SR 
vo Veľkom Bereznom, prezidenta finančnej 
správy Františka Imreczeho a ďalších pred-
staviteľov vedenia. Na otvorení sa zúčastnili 
aj zástupcovia Košického samosprávneho 
kraja, obce Slemence, zhotoviteľa, projek-
tantov, dozoru stavby a Spoločného technic-
kého sekretariátu, ktorý je riadiacim orgánom  
pre program cezhraničnej spolupráce ENPI. 
Ukrajinskú stranu zastupovali predstavitelia 
štátnej administratívy Zakarpatskej oblasti  
a Colného úradu Čop, ktorý je partnerom pro-
jektu. 

Spoločný projekt
Hraničný priechod bol zrekonštruovaný v rám-
ci spoločného slovensko–ukrajinského projek-
tu Modernizácia a rekonštrukcia hraničných 
priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici, 
ktorý je implementovaný prostredníctvom 
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko
-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007–2013 
Nástroja európskeho susedstva a partnerstva 
(ENPI) a spolufinacovaný Európskou úniou. 
Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 
výšku 365 610 eur, pričom 90 % (329 049 eur) 
je financovaných z prostriedkov EÚ a 10 % 

Za účasti ministra financií SR Petra Kažimíra, ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Oleha Havašiho, zástupcov honorárneho kon-
zulátu aj vedenia finančnej správy sa v piatok 26. septembra konalo otvorenie zrekonštruovaného hraničného priechodu vo Veľkých 
Slemenciach. Cestujúcim sa tak zvýšil komfort a zlepšili sa aj podmienky pre výkon colnej a hraničnej kontroly.

(36 561 eur) zo štátneho rozpočtu. Hraničný 
priechod pre peších a cyklistov Veľké Slemen-
ce – Mali Selmenci využilo tento rok takmer 
52 000 cestujúcich. Zvýšenie kvality vybavo-
vania cestujúcich dáva reálny predpoklad,  
že toto číslo bude stále vyššie. Rekonštruk-
ciou hraničného priechodu sa zvýšil komfort 
vybavenia cestujúcich a zlepšili sa podmienky 
pre výkon colnej a hraničnej kontroly. Pôvodné 
unimobunky boli nahradené novými segment-

mi kontajnerového typu, ktoré ponúkajú väčší 
a kompaktnejší priestor. Rozšírenie kontaj-
neru na vstupe do SR umožňuje vykonávať 
kontrolu cestujúcich vo vnútri budovy, kým 
v minulosti sa robila v exteriéri. Zároveň bol 
celý priestor na slovenskej strane hraničného 
priechodu zastrešený, čím sa odstránil vplyv 
nepriaznivého počasia.

-red-

Novým štátnym tajomníkom na Ministerstve financií SR je od od 10. septembra Ing. Radko Kuruc, PhD. Poradca ministra financií Petra 
Kažimíra nastúpil na miesto Petra Pellegriniho, ktorý sa stal ministrom školstva.

Vzdelanie: 

1996–2001 Ekonomická univerzita v Bratisla-
ve, Obchodná fakulta, Odbor Medzinárodné 
podnikanie
2001–2005 Ekonomická univerzita v Bratisla-
ve, Obchodná fakulta, Doktorandské štúdium, 
Svetová ekonomika

Profesijný životopis:

2001–2005 Ekonomická univerzita v Bratisla-
ve, Obchodná fakulta, asistent, odborný asis-
tent
2001–2006 Ecopress, a.s., redaktor, editor, 

Nový štátny tajomník rezortu financií
hlavný analytik ekonomiky
2007–2010 Národná banka Slovenska, senior 
expert, poradca guvernéra 
2010–2012 Inštitút hospodárskej politiky, ma-
nažér sekcie finančných trhov
2012–2014 Ministerstvo financií SR, poradca 
ministra, riaditeľ odboru
2012 Slovenská konsolidačná, a.s. člen Do-
zornej rady
2013 TIPOS, národná lotériová spol., a. s. pod- 
predseda Dozornej rady
2014 SZRB Asset Management, a.s. predse-
da Dozornej rady
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Kontraband 
obrovských žravých 
slimákovNa hraniciach EÚ 

zadržali takmer  
36 miliónov fejkov

Európske colné úrady 
zhabali vlani 816 
miliónov cigariet

Hrnčeky s vyobrazením 
Hitlera

Maďarskí colníci  
už odhalili viac drog 
ako vlani

Nezvyklých pasažierov objavili colníci v júli 
na letisku v Los Angeles. Bolo medzi nimi 67 
veľkých afrických slimákov druhu Oblovka 
žravá (Achatina fulica), ktoré sú v USA za-
kázané. Šestnásťkilogramová zásielka, ad-
resovaná súkromnej osobe z kalifornského 
mesta San Dimas, dorazila z Nigérie. Slimáky 
patria medzi najväčšie na svete a dorasta-
jú až 20 centimetrov. V Afrike sa predávajú  
aj za 50 dolárov za kus a nakŕmi sa z nich  
až šesť ľudí. V USA sa ich ale potenciálni 
stravníci nedočkali. Po zaprotokolovaní skon-
čili všetky prepašované ulitníky v spaľovni. 

Podľa výročnej správy Komisie o colných opa-
treniach na presadzovanie práv duševného 
vlastníctva zadržali colné orgány EÚ v roku 
2013 takmer 36 miliónov položiek, pri ktorých 
existovalo podozrenie z porušovania práv 
duševného vlastníctva. Aj keď je tento počet 
nižší ako v predchádzajúcich rokoch, hodno-
ta zadržaného tovaru stále predstavuje viac 
ako 760 miliónov eur. Komisár pre dane, clá, 
štatistiku, audit a boj proti podvodom Algirdas 
Šemeta uviedol, že „ochrana práv duševné-
ho vlastníctva je dôležitá nielen pre zdravie 
a bezpečnosť európskych spotrebiteľov, ale 
podporuje aj rast a tvorbu pracovných miest  
v EÚ. Z údajov uvedených v dnešnej správe 
vyplýva, že falšovanie sa dotýka všetkých 
výrobkov a colné orgány odvádzajú pri zadr-
žiavaní falzifikátov dobrú prácu“. Hlavnými 
kategóriami zadržaného tovaru sú odev (12 % 
všetkých zadržaných výrobkov) a lieky (10 %). 
Približne 70 % colných zásahov pripadalo  
na poštové a kuriérske zásielky, pričom 19 % 
tovaru zadržaného pri poštovej preprave tvorili 
lieky. Asi 90 % všetkých zadržaných výrobkov 
bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom 
súdneho konania s cieľom určiť povahu poru-
šenia právnych predpisov. Hlavným zdrojom 
falšovaných výrobkov je aj naďalej Čína.

Približne 816 miliónov cigariet a 20 tisíc litrov 
alkoholu zhabali colné úrady EÚ za 10 me- 
siacov roku 2013, uvádza správa, ktorú zve-
rejnila Európska komisia. Od marca do de- 
cembra 2013 colníci zvýšili kontrolu na vý-
chodných hraniciach únie. Zásluhou jej zin-
tenzívnenia úrady zhabali o 105 percent viac 
materiálu ako v porovnateľnom období v roku 
2012. Jedna tretina zhabaného materiálu po-
chádzala z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Bosny 
a Hercegoviny a Srbska. Polovica pochádzala 
z Ázie, Blízkeho východu a Severnej Ameriky 
a zostávajúce množstvo zadržaných cigariet 
a alkoholu bolo neznámeho pôvodu. V rámci 
EÚ existujú rozdiely v politike vykonávania 
colných kontrol. Väčšina tovarov sa pašuje 
po železnici ukrytá pod iným tovarom. Menšie 
množstvá pašujú do únie civilné osoby.

Maďarskí colníci zaznamenali v tomto roku 
viac prípadov odhalenie drog a vo väčšom 
množstve než v rovnakom období vlaňaj- 
šieho roka. Podľa aktuálnych informácií  
Národného úradu pre dane a clá (NAV), v 89 
prípadoch množstvo odhaleného kontraban-
du omamných látok presiahlo 250 kilogra-
mov. Išlo o drogy a o 171 látok považovaných  
za drogy, medzi nimi tabletky, kapsule  
a časti rastlín. Väčšinu kontrabandu odhalili  
v poštových zásielkach z Poľska a Holandska  
a na srbsko-maďarských hraniciach. Kým  
z Poľska a Holandska posielajú psychoak-
tívne látky, zo Srbska sa naďalej pokúša-
jú prepašovať najmä marihuanu a heroín.  
Príslušníci NAV-u v 60 prípadoch podali ža-
lobu za držanie omamných látok, v 26 prí-
padoch za zneužitie psychoaktívnych látok  
a v troch prípadoch za napomáhanie v prípra-
ve drog.

Nemecké colné úrady pátrajú po veľkom 
množstve kávových hrnčekov s vyobrazením 
nacistického vodcu Adolfa Hitlera a hákových 
krížov. Niekoľko z nich sa našlo v júli na letis-
kách v spolkovej republike Severné Porýnie-
Vestfálsko. Hrnčeky sa predávali na plážach 
čiernomorského pobrežia v Bulharsku. Rekre-
anti, ktorí si ich zakúpili, tým porušili nemec-
ké zákony zakazujúce verejné zobrazovanie 
všetkých symbolov tretej ríše, uviedol hovorca 
colného úradu Michael Walk. Voči osobám, 
ktoré úrady prichytili s týmto tovarom v Ne-
mecku, sa už začalo trestné konanie. Zadr-
žaným osobám hrozí obvinenie z podpory  
a propagácie skupín smerujúcich k potlače-
niu základných práv a slobôd, môžu dostať  
až trojročné trest.

Zdroj: TASR, SITA
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Veľké letné dobrodružstvo
Zatiaľ čo sa letné obdobie v našej inštitúcii v spojitosti s pracovným nasadením neveľmi líšilo od iných mesiacov v roku, všetky ško-
lopovinné deti si užívali dva mesiace zaslúžených prázdnin. Pre školákov vysnívané dni, pre rodičov niekedy nočná mora. Ak chýba 
pomoc rodiny či finančné prostriedky na to, aby deťom zabezpečili plnohodnotný program, nie je ľahké zvládnuť letné prázdniny. Zopár 
nadšencov z radov našich kolegov však prijalo túto situáciu ako výzvu a pripravilo dva letné tábory, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 
100 detí zamestnancov.

Prvé táborové dobrodružstvo sa začalo 20. júla 
v príjemnom hoteli v Kováčovských kopcoch 
neďaleko Štúrova. Predchádzali mu však 
týždne príprav. S myšlienkou zorganizovať 
cez letné prázdniny pre naše deti týždňový po-
byt v prírode prišla prap. Katarína Husáková 
z KÚFS. Realizačný tím naplánoval lokalitu, 
termín, počet detí a predovšetkým program. 
Deti boli ubytované v centrálnej budove s mo-
derne zariadenými izbami. Budova je posta-
vená čelom k údoliu Dunaja, čiže z celého 
areálu je nádherný výhľad na našu najväčšiu 
rieku. Prostredie poskytlo množstvo možností 
na športové aktivity. Bedminton, futbal, ihriská 
na minigolf, tenis, stolný tenis, plážový volej-
bal aj v lete nanahraditeľný bazén – to všetko 
mali deti k dispozícii.

Pochod hrôzy
Organizátori kreovali program tak, aby si každé 
dieťa našlo v ňom to „pravé orechové“. Preva-
žovali spomínané športové činnosti. Denne, 
ak počasie dovolilo, sa deti mohli kúpať v ba-
zéne. V každom športovom odvetví sa orga-
nizoval turnaj so slávnostným vyhodnotením  
na konci pobytu. Samostatnou kategóriou, 
a pre vedúcich čerešničkou na torte, bol skupi-
nový päťboj s finálovou disciplínou skok vo vre- 
ci formou štafety. Decká prejavili úžasného 
športového ducha, povzbudzovali sa, pomá-
hali si, ako sa hovorí „ťahali za jeden povraz“. 
Radosť sa bolo pozerať, s akým zápalom  
sa doslova každý jednotlivec zapojil do boja 
o víťazstvo svojho tímu. Ďalším, vopred na-
plánovaným bodom programu, bola návšteva 
psovodov zo Stanice Colného úradu Štúrovo. 
V spolupráci s kynologickým klubom Zámčan 
predviedli so svojimi služobnými pomocník-
mi reálne zákroky pri vyhľadávaní tabaku 
a omamných látok a ako vie pes na povel 
úspešne zadržať a spacifikovať páchateľa. 
O ukážku zbraní a inštruktáž streľby zo vzdu-

chovky sa postarali príslušníci KÚFSu. Decká 
si schuti nielen zastrieľali, ale vyskúšali si aj 
ťarchu 25 kilogramov vážiacich nepriestrel-
ných viest, obzerali maják a vysielačky v slu-
žobnom aute. Dozvedeli sa, na čo ktorý z do-
nucovacích prostriedkov slúži. Večerné akcie 
už boli oddychové. Dvakrát táborák, opekanie 
špekáčikov a zemiakov. Prekvapilo nás, koľko 
detí nič také ešte nezažilo. S chuťou sa do- 
slova „napchávali“ pečenými dobrotami. Mali 
aj maškarný ples, volili miss tábora a súťažili 
v SuperStar. Dokonca sa do týchto aktivít za-
pojili aj „veľkí puberťáci“. Odvahu detí otesto- 
val „nočný pochod hrôzy“. Medzi menej atrak- 
tívne momenty tábora patrilo bodovanie izieb 
a všeobecne neobľúbená ranná rozcvička.

Vylízané taniere
Čo dodať na záver? Všetci to prežili! Naša 
zdravotníčka Ulrika nemala takmer vôbec 
prácu, drobné odreniny nerátame. Osvedčil 
sa aj program orientovaný na šport a pohyb. 
Jasne sa to ukázalo v jedálni, keď sme po-
rovnali vylízané taniere našich detí s tými, čo 
ponechávali deti z iného tábora. Pozitívnym zi-
stením je, že pribúdajú ohlasy od detí (cez so- 
ciálne siete) a už teraz si chcú rezervovať mie-
sta na budúcoročný letný tábor. Organizačný 
tím vedúcich v zložení Katka, Julka, Ema, Ulri-
ka, Lenka, Ferko a Maroš sa tomu veľmi tešia. 
Zároveň ďakujú Finančnému riaditeľstvu SR 
za pomoc pri obstarávaní športových potrieb 
a poskytnutí množstva predmetov pre deti, 
riaditeľovi Colného úradu Nitra Martinovi Han-
kovi, vedeniu KÚFS za ich ochotu a spoluprá-
cu pri zabezpečení a poskytnutí síl a prostried-
kov na vyplnenie programu tábora.

Indiánske tajomstvo
Jeden tábor sa skončil a druhý sa začal. Sprí-
jemniť si leto, získať veľa neopakovateľných 
zážitkov a naplno využiť prázdninový čas 
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si prišli deti do tábora Jasenie, ktorý organi-
zoval Colný úrad Banská Bystrica v dňoch  
od 27. júla do 2. augusta. Išlo v poradí už o pia- 
ty ročník, na ktorom sa zúčastnil rekordný po-
čet 51 detí. Všetky veľmi šikovné a s dobrou 
náladou, pripravené si svoj týždeň v tábore 
poriadne užiť. 
Začali ho maľovaním táborových tričiek a roz-
delením sa do šiestich tímov. Tímy absolvovali 
každý deň jednu súťažnú etapu z celotáboro-
vej hry s názvom Tajomstvo zlatého indiánske-
ho údolia. Na jej konci mali objaviť stratený po-
klad indiánskeho náčelníka Sivého Rysa. Jeho 
meno však museli deti uhádnuť už v prvej 
hre s kamienkami. Nasledovala hra Od desať  
ku jednej, Pošty, večerná hra Svetlušky, náv- 
števa Bystrianskej jaskyne. Filmoví nadšenci 
si prišli na svoje vo večernom kine. Tí najod-
vážnejší zdolávali nástrahy lesa v nočnej hre. 

Dedinská prepadovka
Počas týždňa prišli medzi deti kolegovia z KO-
MOSu, ktorí im predviedli činnosti vykonávané 
pri mobilnom dohľade. Asi najväčší úspech 
mala akcia Dedinská prepadovka. V určenom 
časovom limite museli deti priniesť z dediny 
zoznam vecí, ako napríklad kompót, recept  
na buchty, pierko zo sliepky a podobne. Miest-
ni dedinčania s deťmi ochotne spolupracovali 
a každému tímu pribalili i nejaké zásoby na-
vyše. Skvelým ukončením pobytu bol count-
ry večierok so živou kapelou Los Abrakos 
z Brezna. Deti v súťažiach získali množstvo 
zaujímavých cien aj vďaka podpore sponzo-
rov. I napriek nie veľmi slnečnému počasiu  
sa tábor vydaril. Deti boli spokojné, pre mno-
hé z nich to bol najlepší prázdninový týždeň, 
a preto sa budeme tešiť na stretnutie s nimi 
opäť o rok. 

tím vedúcich, npor. Adriana Sujová
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Vzdali sme hold pamiatke 
bojovníkov SNP

Veniec k pamätníku Slovenského národného 
povstania (SNP) spolu s množstvom delegácií 
zo Slovenska a zo zahraničia položil v piatok 
29. augusta generálny riaditeľ sekcie colných 
úradov Finančného riaditeľstva SR Jozef 
Turčák. Sprevádzala ho Čestná jednotka fi-
nančnej správy. Jej účasť na oslavách SNP 
nebola náhodná a niesla v sebe istú symbo-
liku. Príslušníci finančnej správy boli v jednot-
kách Stráže obrany štátu a bojovali aj v SNP. 
Čestná jednotka ako útvar finančnej správy 
zabezpečuje rôzne reprezentačné akcie a do-
dáva im slávnostný vojenský charakter. K jej 
hlavným úlohám patrí zabezpečenie proto-
kolárnych aktivít na slávnostných a pietnych 
podujatiach a reprezentácia finančnej správy. 
Hoci má jednotka 25 členov, na oslavách SNP 
sa zúčastnili, s ohľadom na požiadavky orga-
nizátorov, šiesti z nich. Dvaja niesli veniec, 
ďalší traja s veliteľom vlajku finančnej sprá-

V auguste sme si pripomenuli významný dátum v našich dejinách. Od začiatku Slovenského národného povstania uplynulo už 70 rokov. 
Oslavy v Banskej Bystrici boli skutočne veľkolepé, zúčastnili sa na nich stovky hostí, politické špičky, prezidenti okolitých krajín, vojno-
ví veteráni. Svoje miesto v histórii SNP má aj finančná správa, preto ani jej predstavitelia nemohli na takejto reprezentatívnej slávnosti 
chýbať.

SNP bolo ozbrojené povstanie sloven-
ských povstaleckých jednotiek počas 
druhej svetovej vojny proti vstupu ne-
meckého Wehrmachtu na naše územie. 
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana 
pred nemeckými okupačnými jednotka-
mi, nepriamo bolo i útokom proti vláde 
na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou 
byť na strane víťazných mocností dru-
hej svetovej vojny. Centrom povstania  
sa stala Banská Bystrica. Nemecké jed-
notky síce povstaleckú armádu v noci  
z 27. na 28. októbra porazili, časť jej jed-
notiek však prešla na partizánsky spô-
sob boja. Partizáni pokračovali v bojoch 
proti nacistom až do oslobodenia krajiny 
na jar 1945.

vy. Ladnosť a synchrónnosť pohybu v súlade  
s krásou slávnostných colníckych uniforiem 
vzbudzujú u divákov vždy nadšenie a obdiv.  
K výstroju členov jednotky neodmysliteľne 
patria biele kožené rukavičky a vysokolešte-
ná obuv podkutá oceľovými podkovičkami. Tí, 
ktorí mali záujem pozrieť si Čestnú jednotku 
finančnej správy v plnom počte, ju mohli vidieť 
o deň neskôr na Medzinárodných leteckých 
dňoch SIAF 2014 na letisku Sliač. 

-red-



Odborníci európskych inštitúcií aj slovenských úradov sa pri téme o opatreniach proti podvodom zhodujú na tom, že zabrániť zneuží-
vaniu prostriedkov je lacnejšie a efektívnejšie, než jeho odhaľovanie a následné riešenie. Veľkú nádej vkladajú do prevencie.

Výsledky protispoločenskej činnosti majú 
veľakrát katastrofické následky na zdraví 
obyvateľstva. Poškodenie zraku, vnútorných 
orgánov a v horšom prípade aj smrť sú da-
ňou za skutky podvodníkov s vysokozda- 
niteľným tovarom. Azda najväčší dopad  
na zdravie ľudí mala aféra s ilegálnou výrobou 
liehu v Čechách. Jedovatý metylalkohol vtedy 
otrávil 47 ľudí, ale poškodených bolo oveľa 
viac. Mnohí z nich otravu prežili, ostali však 
s ťažkým zdravotným postihnutím, niektorí 
oslepli. Známe sú aj prípady s nezdaneným 
denaturovaným liehom, ktorý podvodníci čis-
tili savom alebo inou chémiou a nechali vypiť 
nič netušiacim spotrebiteľom. Špekuláciami 
trpí nielen zdravie ľudí, motory našich áut, ale 
aj štátny rozpočet. Prípad, ktorý len nedávno 
riešili colníci žilinského colného úradu na pod-
net KÚFS je toho jasným príkladom. V účtov-
níctve podnikateľa našli množstvo falošných 
pokladničných dokladov, ktorými preukazoval 
spôsob nadobudnutia motorovej nafty. Boli 
riadne zaúčtované v účtovníctve a vykazovali 
znaky originálnych dokladov. Odhaliť podvod 

Prevencia ako účinný nástroj
na formovanie osobnosti

kpt. Ing. Božena Chríbiková

• narodila sa 22. novembra 1973 v Žiline
• vyštudovala Žilinskú univerzitu
• po ukončení štúdia na vysokej škole nastúpila do ČSOB, a.s.
• v colnej správe pracuje od januára 2002
• začínala na správe spotrebných daní a po 9 rokoch sa rozhodla vymeniť dane za clo prestupom 

na colné oddelenie
• hovorkyňou CÚ Žilina sa stala začiatkom tohto roka
• je vydatá, má dve deti
• voľný čas vypĺňa športom, baví ju beh a miluje hory

sa podarilo colníkom až po vykonaní krížovej 
kontroly všetkých dodávateľov, od ktorých 
odoberal podnikateľ motorovú naftu. Prípad 
mal obrovský dopad na spotrebnú daň, DPH, 
aj daň z príjmov. 
Vypátrať čoraz prešpekulovanejšie podvody 
nie je vôbec jednoduché. Oveľa efektívnejšia 
je prevencia. Jej cieľom je aktivizovať občanov 
na svoju ochranu, vyvolať potrebu vzájomnej 
pomoci a v neposlednom rade stimulovať spo-
luprácu občanov s colnými a inými štátnymi 
orgánmi. 

Zaostrené na mládež
Od konca minulého roka vznikli na colných 
úradoch oddelenia prevencie a analýzy rizi-
ka. Vyrážajú do škôl a k verejnosti, aby ich 
nasmerovali k správnemu zmýšľaniu, a to nie- 
len vo vzťahu k štátnej pokladnici. Snažia 
sa ešte tvarovateľnej mládeži na základných 
a stredných školách vykresliť podstatu jej 
napĺňania a čerpania. Vysvetliť jej, že odvod-
mi z cla a daní sa napĺňa štátny rozpočet,  
od výšky ktorého je potom závislý chod 

školstva, zdravotníctva, kultúry, dôchodkov 
a iných naň naviazaných oblastí. Dôležitosť 
v prevencii sa kladie aj na bezpečnosť a och- 
ranu zdravia a života obyvateľstva, zvierat  
a rastlín, životného prostredia, trhu, predme- 
tov kultúrnej hodnoty, práv duševného vlas- 
tníctva. Najzaujímavejšou témou pre tínedže-
rov sú bezpochyby „fejky“. Často sa s nimi 
stretávajú pri výbere oblečenia, obuvi, par-
fémov, ale aj rôznych doplnkov. Radi by ro-
zoznali originálne výrobky od falzifikátov a tiež 
chcú vedieť, čo sa s nimi stane, keď ich colníci 
zaistia. Veľmi populárna je drogová proble-
matika. Štatistiky ukazujú, že na základných 
školách začínajú experimentovať s drogami 
už 13-roční žiaci. Psovodi finančnej správy 
spolu so svojimi psami dopĺňajú teóriu o ná-
zorné ukážky. Výjazdy do škôl majú pomôcť 
žiakom pochopiť, že výsledkom nelegálnej 
činnosti a obchádzania predpisov je stále  
sa zhoršujúci stav fungovania štátu. Keď 
sa podarí u nich ešte v útlom veku vypes-
tovať čestnosť a zodpovednosť, pocíti to 
v budúcnosti celá spoločnosť.
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Poprad hostil posledné júlové dni návštevu zo Slovinska. Colný úrad Prešov zorganizoval pod záštitou generálneho riaditeľa sekcie 
colných úradov Jozefa Turčáka a v spolupráci s odborom spotrebných daní podujatie, ktoré prinieslo začiatok novej spolupráce. Poz- 
vanie prijali zástupcovia, v tom čase ešte slovinskej colnej správy. Od 1. augusta totiž aj Slovinsko nastúpilo na cestu zlúčenia colnej 
a daňovej správy do jednej organizácie.

Slovinsko na ceste zlučovania 
daňovej a colnej správy

Oboznámiť sa s činnosťou finančnej správy 
prišli vedúci odboru spotrebných daní Miran 
Kvenderc, šéfka oddelenia ELO (EXECISE 
LIAISON OFFICE - centrálny úrad pre spot- 
rebné dane) Nina Vačovnik Goršek a vedúci 
investigatívnej sekcie v Ljubljane Bojan Vodo-
pivec. Témy boli jasné. Prvou bola legislatíva 
krajín v oblasti spotrebnej dane z minerálneho 
oleja, aby zúčastnené strany získali základný 
prehľad o situácii. Diskutovalo sa aj o intra-
komunitárnej preprave tovarov podliehajúcim 
spotrebným daniam, ktoré sú prepravované 
v režime pozastavenia dane. Porovnaním 
uplatňovania článkov príslušnej európskej 
smernice účastníci stretnutia zistili, že napriek 
tomu, že obe organizácie postupujú v jej in-
tenciách, tolerancia, ktorú smernica pripúšťa 
má za následok, že jedna inštitúcia uplatňuje 
ustanovenia prísnejšie a druhá voľnejšie. To 
je aj dôvod, prečo v prípade prepráv uskutoč-
ňovaných medzi oboma krajinami vznikajú 
nejasnosti. Slovinská strana prisľúbila kontak-
tovať príslušné daňové subjekty, aby uvádza-

li podrobnejšie údaje. Slovinská delegácia  
sa oboznámila aj s činnosťou medzinárod-
nej pracovnej skupiny krajín V4 „Mineral oil 
tax evasion“. Dostali informácie o tom, pre-
čo táto skupina vznikla a aké aktivity vyvíja  
na európskej úrovni v rámci boja proti podvo-
dom na pohonných látkach. Skupina rozširuje 
svoju činnosť a takisto vytvára priestor pre prí-
chod nových členov. Jej piate stretnutie bude 
organizovať finančná správa, a preto je vítaná 
aj prípadná nominácia slovinských expertov. 
„Aj Slovinsko čelí podvodom s pohonnými lát-
kami a spolupráca v danej oblasti bude určite 
prospešná,“ uviedol šéf odboru spotrebných 
daní Miran Kvenderc.

V správnom čase, na správnom mieste
Keďže, ako sme už spomenuli v úvode člán-
ku, Slovinci navštívili našu organizáciu krátko 
pred novou etapou zlučovania colnej a daňo-
vej správy, najviac otázok súviselo s týmto pro-
cesom. Okrem Popradu, kde sa akcia konala, 
navštívili slovinskí kolegovia aj riaditeľstvo 

v Bratislave, kde sa stretli s riaditeľom odboru 
spotrebných daní pplk. Pavlom Ružom. Roko-
vania otvorili priestor pre aktívne partnerstvo. 
Ich účastníci sa zhodli na tom, že najúčinnej-
ším nástrojom v boji proti podvodom s pohon-
nými látkami je zmena európskej legislatívy. 
Dosiahnuť spomínaný cieľ je však možné len 
vzájomnou kooperáciou čo možno najväčšie-
ho počtu európskych krajín. Prispieť by k tomu 
mohlo aj spoločné monitorovanie nezákonnej 
činnosti a jej zadokumentovanie. Zabezpečili 
by sa tým dôkazy potrebné pre získanie väčši-
ny hlasov v Európskom parlamente. 

mjr. Renáta Kravcová
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Poznáte SAMANCTU?
Význam vzorkovania v posledných rokoch 
značne narastá, o čom svedčí aj skutočnosť, 
že sa zjednotením postupov vzorkovania zao-
berajú aj na pôde EÚ. Odber reprezentatívnej 
vzorky z tovaru je jedným z najdôležitejších 
krokov, ktorý zabezpečuje získanie správneho 
výsledku. Riadiaca skupina colných laboratórií 
preto vytvorila pracovný tím, ktorý už niekoľko 
rokov pripravuje spoločnú príručku na vzor-
kovanie - SAMANCTA. Cieľom je zavedenie 
usmernení na odber vzoriek pre členské štáty 
a zlepšenie vzorkovacích procesov v oblasti 
colníctva v potravinárskom a chemickom prie-
mysle. Vzorkovacia príručka bude manuálom 
pre pracoviská finančnej správy zaoberajúce 
sa odberom vzoriek, aby sa odstránili nev- 
hodné spôsoby odberu, prípravy a uchová-
vania vzoriek, ktoré často ovplyvňujú kvalitu 
výsledkov analýz a ich výpovednú hodnotu 
v prípadných súdnych sporoch. V budúcnosti 
bude SAMANCTA používaná colnými orgánmi 

Colné laboratórium FR SR sa podieľalo v júni na organizácii stretnutia projektovej skupiny zameranej na vytváranie a vývoj databá- 
zy - príručky na odber vzoriek SAMANCTA (SAmpling MANual for Customs and Tax Authorities). Naši kolegovia privítali 11 zástupcov 
z 9 členských krajín únie.

jednotlivých členských krajín EÚ ako pomocný 
nástroj pre odber vzoriek. Zúčastnení počas 
troch dní diskutovali o ďalších možnostiach 
aktualizácie databázy, prerozdelili si zodpo-
vednosť za doplnenie jej jednotlivých častí 
(najmä pre tvorbu metodických listov pre vy-
brané druhy tovarov), rozhodovali o jej formál- 
nej úprave a v neposlednom rade aj o jej po-
kračujúcom preklade do všetkých jazykov EÚ. 

Ako pracovať s databázou
Naše colné laboratórium malo počas tohto za-

sadnutia možnosť nielen aktívne sa zúčastniť 
na stretnutí tejto skupiny, ale v prvom rade 
dostalo príležitosť na prezentáciu svojej práce 
ako aj vývoja v oblasti odberu vzoriek vo finan- 
čnej správe. Zaraďuje sa do neho e-learnin-
gové vzdelávanie, colné kurzy aj intranetová 
stránka laboratória. Úlohou vybraných pra-
covníkov colného laboratória bude tiež ko-
rekcia prekladov SAMANCTA do slovenského 
jazyka. Na osvojenie si práce s databázou je 
účinnou pomôckou e-learningový kurz. Ten 
poskytuje praktický návod na to, ako používať 
vzorkovaciu príručku SAMANCTA. Projektová 
skupina bude v období rokov 2014 až 2020 
pokračovať v neustálom doplňovaní obsa-
hovej stránky databázy, v korekcii prekladov  
do jazykov EÚ, tvorbe ďalších metodických 
listov na odber vzoriek jednotlivých komodít. 
Samotné spustenie databázy je naplánované 
na začiatok januára 2015 v on-line verzii. 

kpt. Ľubica Balážová, Zuzana Vývleková



Na celoslovenský turnaj finančnej správy 
v malom futbale sa prihlásili družstvá z col-
ných úradov Bratislava, Banská Bystrica, 
Trenčín, Trnava, Košice, Michalovce, Prešov 
a družstvo Finančného riaditeľstva. Akciu or-
ganizoval od 1. do 3. septembra Colný úrad 
Bratislava v spolupráci s odborovými zväzmi. 
Futbalovému zápoleniu predchádzalo žrebo-
vanie, na základe ktorého sa družstvá rozdelili 
do dvoch skupín. Potom už prišli na rad sa-
motné zápasy o umiestnenie v skupine. Z kaž- 
dej skupiny postupovali prvé dve družstvá, 
ktoré bojovali o postup do finále. 

Sláva víťazom, česť porazeným
Na 1. mieste sa umiestnili futbalisti z CÚ Mi-
chalovce. Po predminuloročnom neúspechu 
sa pre CÚ Bratislava turnaj skončil veľkým 
úspechom, keď obsadil 2. miesto. Bronzo-
vá priečka patrí športovcom z CÚ Trnava.  
Na prekvapenie všetkých, predvlaňajší bron-
zoví hráči z CÚ Banská Bystrica odchádzali 
bez ceny, ale napriek tomu preukázali dostatok 
bojovnosti. Námestník CÚ Bratislava Ján Ježo 
odovzdal ceny aj jednotlivcom v hodnotených 
kategóriách. Najlepším strelcom sa stal Kamil 
Kovasich z CÚ Bratislava, najlepším bran-
károm Oto Grošaft z CÚ Michalovce a ako 
najlepší hráč bol vyhodnotený Mikuláš Ovák 
z CÚ Michalovce. Podujatie sa nieslo v duchu 
tolerancie, športu a fairplay. Víťazom blahože-
láme a všetkým hráčom ďakujeme za účasť 

S príchodom jesene k nám zavial 
športový vietor
Naše školiace a rehabilitačné stredisko vo Veľkom Mederi ukončilo letnú dovolenkovú sezónu a hneď prvý septembrový týždeň hostilo 
organizátorov dvoch tradičných športových podujatí – celoslovenského turnaja v malom futbale a tenisového zápolenia vo štvorhre. 
Vzhľadom na to, že obidve akcie sa konali pod holým nebom, dážď si neprial nikto. Túžby však neboli vyslyšané, účastníci bojovali 
na športovom poli aj za asistencie dažďových kvapiek, no príjemnú atmosféru sa miestami nevľúdnemu počasiu pokaziť nepodarilo.

na podujatí. Napriek nepriaznivému počasiu 
máme za sebou ďalší super ročník turnaja 
a už teraz sa tešíme na ten nadchádzajúci.

Futbalistov vystriedali tenisti
Športový duch zostal vo Veľkom Mederi aj po- 
tom, čo ho opustili futbaloví nadšenci. Pre- 
orientoval sa len na iný druh športovej aktivity. 
Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly za spo- 

luúčasti odborárov usporiadala trojdňový te-
nisový turnaj vo štvorhre. Išlo už o VI. ročník 
akcie o putovný pohár prezidenta finančnej 
správy, na ktorom privítali 37 hráčov – z Fi-
nančného riaditeľstva, colných, daňových úra-
dov aj bývalých zamestnancov. Ceny víťazom 
osobne odovzdal generálny riaditeľ sekcie 
inšpekcie a vnútornej kontroly Štefan Kaplán. 
Kto si odniesol odmenu za svoj športový vý-
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kon a kto skončil za stupienkami víťazom  
sa dozviete z tabuľky.

mjr. Henrieta Baková, Juraj Pekarík
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1. miesto: Ing. Juraj Fľaška, PhD., 
Mgr. Ondrej Bereš - výsluha

2. miesto: Ladislav Nagyidai, 
Bc. Ján Kravec – CÚ Michalovce

3. miesto: JUDr. Rastislav Kravár, 
Bc. Róbert Dvorský – CÚ Banská 
Bystrica

4. miesto: Ing. Roman Dubnička, 
Bc. Jozef Čakloš – CÚ Trenčín

5. miesto: Ing. Maroš Ilinjo, 
Ing. Jozef Sokologorský – DÚ 
Košice

6. miesto: Rastislav Fašung, 
Marcel Hedl – CÚ Bratislava

7. miesto: Mgr. Juraj Ihnatišin, 
Bc. Ľuboš Pastucha – CÚ Žilina „A“

8. miesto: Bc. Peter Grohmann, 
Ing. Jozef Schmidt – DÚ Prešov

9. miesto: Ing. Aleš Sopúšek, 
Mgr. Štefan Horný – CÚ Trnava

10. miesto: JUDr. Ondrej Závadský, 
Ing. Peter Ondrejička – FR SR

11. miesto: Ing. Vladislav Čullák, 
Martin Budkaj – CÚ Košice

12. miesto: Ján Hulin, 
Ján Mišiak – CÚ Žilina „B“

Strelecký kurz pre nováčikov
Tridsaťdva novoprijatých colníkov z rôznych kútov Slovenska sa koncom augusta stretlo na štvordňovom kurze špecializovanej streľ-
by v našom stredisku na Donovaloch. Niektorí držali zbraň v rukách po prvý raz. Praxi však musela predchádzať teoretická príprava, 
oboznámenie sa s legislatívou či základmi prvej pomoci.

Prvé dva dni poslucháči získavali základné 
informácie o zbrani, kedy ju použiť, ako s ňou 
správne manipulovať, aby strelec nikomu ne-
ublížil. V rámci štúdia sa museli oboznámiť 
s platnou legislatívou – zákonom o strelných 
zbraniach a strelive, o orgánoch štátnej sprá-
vy v colníctve a s Trestnými zákonom. Okrem 
správneho používania zbrane sa naučili aj 
poskytovať prvú pomoc. Kurz, ktorý organi-
zoval Colný inštitút, viedli pplk. Milan Pittich,  
kpt. Marián Pekarik a por. Miroslav Tužinský.

Nervozita stúpala
Po teoretickej časti si novoprijatí colníci vys- 
kúšali praktické zručnosti na strelnici. Niektorí 
sa so zbraňou už stretli, iní ju držali v rukách 
po prvý raz. Pre nováčikov to boli nové skúse-
nosti a zvláštny pocit momentu prekvapenia, 
keď zbraň vystrelí. V rámci streleckej prípra-
vy je dôležité dbať na bezpečnosť, pozor-
nosť, sústredenie a vnímať zadaný úkon. „Čo  
sa týka previerok, najskôr musia zvládnuť teo- 
retickú časť a následne ich v praktickej časti 
čakajú cvičenia. Musia spraviť všetkých päť. 

Štyri z nich sú na čas a piate je bez obme- 
dzenia,“ uviedol inštruktor streľby pplk. Milan 
Pittich. Ako sa blížil termín skúšky, zvyšova-
lo sa napätie a bez stresu sa to nezaobišlo. 
Komentovanie strelieb bolo na každoden- 
nom poriadku a strach z nedostatku strelec-
kých skúseností vzbudzovala u niektorých 
dokonca nespavosť. Vo vzduchu viseli otázky: 

TENISOVÝ TURNAJ FS SR - VEĽKÝ MEDER 2014
VÝSLEDKY ZÁPASOV o 1. - 6. miesto

20
14 FÚ CÚ

TN
DÚ
KE

VÝSLUHA CÚ
BA

CÚ
MI

CÚ
BB

POČET
BODOV

POWER
GAMOV

CELKOVÉ 
PORADIE

1. CÚ
TN ŠTVORHRA 6 : 3 2 : 6 6 : 4 1 : 6 0 : 6 4 15 : 25 4.

2. DÚ
KE 3 : 6 T 3 : 6 6 : 4 2 : 6 1 : 6 2 15 : 28 5.

3. VÝSLUHA 6 : 2 6 : 3 E 6 : 1 6 : 4 6 : 4 10 30 : 14 1.

4. CÚ
BA 4 : 6 4 : 6 1 : 6 N 1 : 6 0 : 6 0 10 : 30 6.

5. CÚ
MI 6 : 1 6 : 2 4 : 6 6 : 1 I 7 : 5 8 29 : 15 2.

6. CÚ
BB 6 : 0 6 : 1 4 : 6 6 : 0 5 : 7 S 6 27 : 14 3.

„Čo ak to nenastrieľam?“, „Čo ak to nestih-
nem? Čo keď to nespravím?“. Strach bol síce 
opodstatnený, ale nakoniec všetko dobre do-
padlo a účastníci si prevzali osvedčenie o ab-
solvovaní kurzu. Na základe neho sú opráv-
není nosiť, držať a používať služobnú zbraň  
pri výkone služby.

Lenka Meravá

TENISOVÝ TURNAJ FS SR - VEĽKÝ MEDER 2014
VÝSLEDKY ZÁPASOV o 7. - 12. miesto

20
14 FÚ CÚ

ZA „A“
DÚ
PO

CÚ
KE

CÚ
ZA „B“ FR SR CÚ

TT
POČET
BODOV

POWER
GAMOV

CELKOVÉ 
PORADIE

1. CÚ
ZA „A“ ŠTVORHRA 6 : 2 6 : 1 6 : 2 6 : 1 6 : 3 10 30 : 9 7.

2. DÚ
PO 2 : 6 T 6 : 0 6 : 2 6 : 3 6 : 3 8 26 : 14 8.

3. CÚ
KE 1 : 6 0 : 6 E 6 : 1 7 : 6 1 : 6 4 15 : 25

(8:12) 11.

4. CÚ
ZA „B“ 2 : 6 2 : 6 1 : 6 N 4 : 6 2 : 6 0 11 : 30 12.

5. FR SR 1 : 6 3 : 6 6 : 7 6 : 4 I 6 : 3 4 22 : 26
(12:10) 10.

6. CÚ
TT 3 : 6 3 : 6 6 : 1 6 : 2 3 : 6 S 4 21 : 21

(9:7) 9.



Podvod so surovým 
tabakom

Likvidovali sme 
parfémy
Na skládke v Zohore blízko Bratislavy likvido-
vali colníci v júli falzifikáty parfémov a toalet-
ných vôd. Viac než 6 000 flakónov označe-
ných reprodukciou ochrannej známky Lacoste 
a Tommy Hilfiger rozdrvili a následne znehod-
notili skládkovaním. Slovenská firma si z Číny 
objednala parfémy a toaletné vody Lacoste  
v množstve 6 234 kusov a toaletné vody 
Tommy Hilfiger Jeans v množstve 93 kusov, 
pričom tvrdila, že v balíku sa nachádzajú kufrí-
ky z plastových fólií, plastové vešiaky a vône 
do áut v hodnote 2 555 USD. Colníci tovar zais- 
tili a obrátili sa na majiteľa ochrannej známky. 
Ten potvrdil, že ide o falzifikáty originálnych 
výrobkov a súhlasil s ich likvidáciou.

KÚFS v spolupráci s Úradom špeciálnej pro-
kuratúry Generálnej prokuratúry SR odhalil 
podvod s nelegálnym tabakom. Členovia or-
ganizovanej skupiny od januára do septembra 
2013 doviezli na územie Slovenska najmenej 
84 800 kg tabakovej suroviny. Tú prostredníc-
tvom ďalších osôb rezaním spracovali a ná-
sledne putovala do predaja vo forme tabaku 
na fajčenie pod rôznymi obchodnými názvami. 
Do odberateľskej siete sa tak dostalo celkovo 
87 069,62 kg tabaku. Predávali ho bez vy-
stavenia daňových dokladov a zaúčtovania  
v účtovníctve, pričom správcovi dane dekla-
rovali len predaj 1 824,39 kg tabakových vý-
robkov. Takto realizovaným predajom tabaku  
v tuzemsku skrátili spotrebnú daň z tabako-
vých výrobkov o 6 191 520,68 eur a daň z pri-
danej hodnoty o 1 553 291,64 eur, čím ukrátili 
štátny rozpočet o viac ako 7,7 milióna eur.

„Fejkové“ mobily a karty
Presne 673 mobilných telefónov a 86 kusov 
pamäťových kariet v odhadovanej hodnote 
viac ako 90 000 eur zaistili začiatkom augusta 
pri kontrolnej akcii nitrianski colníci a daniari. 
Colníci počas kontroly osobného automobilu 
v Komárne zistili, že vodič prepravuje 20 ku-
sov mobilných telefónov s označením „Sam-
sung Galaxy“ a 86 kusov pamäťových kariet 
s označením „Samsung“. Mali podozrenie, 
že ide o „fejky“. Vodič z Maďarska nevedel, 
okrem prepravného dokladu, predložiť žiad-
ne nadobúdacie doklady k tovaru. Daňový 
úrad Nitra preto vykonal v sklade v Komárne 
kontrolu. Zistil, že daňový subjekt nevie preu-
kázať pôvod a spôsob nadobudnutia určitej 
časti tovaru, a preto rozhodol o zabezpečení  
653 kusov mobilných telefónov v odhadovanej 
hodnote 85 000 eur.

Falzifikáty za stovky 
tisíc eur
Počas prvého polroka tohto roka zaistili tr-
navskí colníci 40 317 falzifikátov v celkovej 
hodnote takmer 900 000 eur. Falšovaný tovar 
odhalili na pobočkách v Dunajskej Strede, 
Brodskom a Galante v rámci vykonávania 
kontrol pri dovoze tovaru z tretích krajín. 
Takmer všetky falzifikáty pochádzali z Číny. 
Pri tovare vzniklo podozrenie z porušovania 
práv duševného vlastníctva, ktoré majite-
lia ochranných známok potvrdili. Išlo najmä  
o textil, obuv, hračky a kabelky.
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Falzifikáty svetových 
značiek
Colníci z Bratislavy zastavili začiatkom mája 
na štátnej hranici s Maďarskom nákladné 
auto s českými značkami. Počas kontroly 
slovenský vodič uviedol, že preváža bižuté-
riu a textil. Colníci zistili, že približne polovica 
prepravovaného tovaru sú textilné výrobky  
a kabelky svetových značiek. Vzniklo podoz- 
renie, že ide o falzifikáty dámskych kabeliek 
a rôzneho textilného tovaru značiek ako Luis 
Vuiton, Burberry, Gucci, Armani, Polo, Hugo 
Boss, Guess, Tommy Hilfiger, Polo, Gant, Adi-
das a Nike. Uvedením na trh by jednotlivým 
majiteľom práv duševného vlastníctva vznikla 
škoda najmenej 440 000 eur. Kabelky a textil  
v celkovom počte takmer 13 000 ks boli zais-
tené pre ďalšie dokazovanie. 

Našli marihuanu
Koncom augusta objavili colníci zo Senice 
počas kontroly vozidiel marihuanu. Vozid- 
lo s českou poznávacou značkou zastavili  
na diaľnici D2 pri Brodskom v smere do Čes-
ka. Šoféroval občan maďarskej národnosti, 
ktorý viezol dvoch Nemcov.Keď ich hliadka 
zastavila, správali sa podozrivo. Na výzvu,  
či prepravujú nejaký tovar, odpovedali zápor-
ne. Colníci však urobili kontrolu s pomocou 
služobného psa zameraného na vyhľadávanie 
omamných a psychotropných látok. Ten ozna-
čil odkladací priestor za zadnými sedadlami, 
kde bola uložená kožená bunda, v ktorej  
sa nachádzalo jedno, približne dvojkilogra- 
mové umelohmotné uzatváracie vrecko s ne-
známou látkou rastlinného pôvodu. 



Podvody s minerálnym 
olejom
Akcia s krycím názvom „Synovec“ bola zame-
raná na krátenie daní pri obchodovaní s mine-
rálnymi olejmi. Colníci z Kriminálneho úradu 
finančnej správy zadržali v rožňavskom re- 
gióne prvý júnový víkend 20 osôb a vykonali 
16 prehliadok bytových a nebytových priesto-
rov, pri ktorých zaistili veľké množstvo dôkazo-
vého materiálu. Okrem účtovníctva a výpočto-
vej techniky aj 14 súprav ťahačov a návesov 
používaných na páchanie trestnej činnosti, 
ako aj vyše 200 000 litrov minerálneho oleja. 
Zaistená bola finančná hotovosť v sume vyše 
50 000 eur. Podvod spočíval v tom, že osoby 
nakupovali v Poľsku mazacie oleje, ktoré mali 
smerovať do Maďarska. Kamióny však skon-
čili na Slovensku, kde sa z nich minerálny olej 
vyčerpal a nelegálne predával ako motorová 
nafta. Do Maďarska potom smerovali už len 
prázdne kamióny, aby preukázali prepravu to-
varu. Spôsobili tak škodu za takmer 10 milió-
nov eur. Vinníkom v prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.
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Testosterón v zásielke 
z Číny
Jeden a pol kilogramu prášku zadržali colní-
ci z KÚFS v poštovej zásielke. Balíček prišiel  
z Číny. Zásielku našli pri kontrole v sklade 
prepravnej spoločnosti v Bratislave. Čínsky 
prášok si objednal Žilinčan. Balíček deklaroval 
ako thermoset powder. Po odobraní vzorky 
a následnej expertíze odborníci zistili, že ide  
o steroid – metyltestosterón. Pracovníci krimi-
nálneho úradu finančnej správy zásielku zais-
tili a zničili pod colným dohľadom.

Záchyt tabaku  
a cigariet
Prešovskí colníci začiatkom septembra odha-
lili v blízkosti obce Jarovnice 79 kilogramov 
rezaného tabaku. V ten istý deň, v rovnakej 
obci, zaistili aj 5 760 kusov neoznačených ci-
gariet. Celkový finančný únik predstavuje hod-
notu 6 027,20 eur. Colníci kontrolovali vozidlo 
s poľským evidenčným číslom, v ktorom boli 
dvaja muži. Jeden bol občan poľskej národ-
nosti,  druhý nemal pri sebe žiadne doklady. 
Počas prehliadky síce zistili, že sa v aute ne-
nachádza žiadny tovar podliehajúci spotreb-
ným daniam, avšak vo vzdialenosti 50 metrov 
od kontrolovaného vozidla našli päť uzavre-
tých igelitových vriec so 79 kg rezaného taba-
ku. Posádka kontrolovaného vozidla sa ale 
k tovaru neprihlásila. V ten istý deň zastavili 

aj auto s vranovskou poznávacou značkou. 
Dvojčlenná posádka prevážala 5 760 ku-
sov neoznačených cigariet. Vodič sa priznal,  
že mal v úmysle cigarety predať v obci Jarov-
nice. Finančný únik bol vyčíslený vo výške 
541,44 eur.

Poľnohospodársky 
odpad z tabaku
Pod dozorom trnavských colníkov likvidova-
li v polovici augusta 14 555 kg tabaku. Išlo  
o zamiešanie tabaku do poľnohospodárske-
ho odpadu. Nelegálny tabak zaistili trnavskí 
colníci v máji minulého roka v opustenom 
priestore bývalého poľnohospodárskeho druž-
stva medzi obcami Tonkovce a Čenkovce. 
Našli ho uskladnený v odomknutej hale  
v 138 kartónových obaloch. Podnikateľ z Čen-
koviec nevedel preukázať pôvod alebo spôsob 
jeho nadobudnutia. Výška finančného úniku 
na spotrebnej dani z tabakových výrobkov  
pri tomto množstve tabaku predstavovala 
sumu 1 035 006 eur.
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Po ročnej odmlke sa podarilo zorganizovať medzinárodnú kynologickú súťaž, tradičné meranie síl v oblasti súvisiacej s výkonom 
špeciálnej zložky finančnej správy. V dňoch 8. až 11. septembra sa v priestoroch Školiaceho a rekreačného strediska vo Veľkom Mederi 
konal XII. ročník otvorených majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok a IV. ročník otvorených 
majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní tabaku a tabakových výrobkov.

Na podujatí, nad ktorým prevzal záštitu minis-
ter financií Peter Kažimír, sa okrem domácich 
súťažiacich zúčastnili aj zástupcovia Policaj-
ného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej  
stráže SR a Vojenskej polície. Jedným zo zá- 
merov organizátorov tohtoročného šampio-
nátu bolo do súťaže zapojiť všetky colné a fi-
nančné správy krajín susediacich zo Sloven-
skou republikou. Cieľ sa podarilo čiastočne 
splniť. Pozvanie prijali kynológovia z colnej 
správy Českej republiky, Poľska a Rakúska, 
ospravedlnili sa Maďari a Ukrajinci. Celkovo 
sa prezentovalo 25 psovodov ozbrojených 
zborov a síl.

Novinka v hodnotení
Súťaž v obidvoch kategóriách, DROGY aj 

Naši psovodi bodovali 
v medzinárodnej konkurencii

TABAK, pozostávala zo štyroch disciplín: 
prehliadky osobných automobilov, autobusu, 
prehliadky miestností a drevených debničiek. 
Pachové práce sa robili v organizačne dobre 
pripravených podmienkach v SAD Dunaj-
ská Streda, AUTONEOF Veľké Dvorníky, 
ZŠ Veľký Meder. Zvlášť hodnotenou disciplí-
nou bola POSLUŠNOSŤ. Cviky poslušnosti  
a prehliadky drevených debničiek sa vyko-
návali na ihrisku nášho školiaceho strediska. 
Novinkou pri špeciálnych pachových prácach 
alebo „pachovkách“, ako sa skrátene nazýva-
jú, bol nový systém hodnotenia. Nehodnotilo 
sa len nájdenie, respektíve nenájdenie ukry-
tej vzorky, ale aj spôsob práce služobného 
psa vedeného psovodom počas časového 
limitu vrátane práce psa na vzorke. Táto časť  

sa hodnotila aj pri nenájdení ukrytej vzorky. 
O tejto zmene spôsobu hodnotenia sa v rám-
ci kynologických súťaží colných a finančných 
správ v európskom regióne hovorí už dlhší 
čas. V praxi však bola aplikovaná prvýkrát  
na tomto šampionáte. Cieľom je najmä objek-
tivizácia a priblíženie súťažných podmienok 
k tým reálnym. Hlasy väčšiny zúčastnených 
odborníkov boli v priebehu a po ukončení 
súťaže skôr pozitívneho charakteru. Čas uká-
že, či to bol krok správnym smerom, a či aj iné 
zbory a krajiny pôjdu týmto smerom.
Druhou zmenou bolo založenie klamnej vzor-
ky pri prehliadke drevených debničiek. Išlo 
o granulované krmivo, ktoré malo psom sťažiť 
vyhľadávanie založenej drogy alebo cigariet. 
Väčšina súťažiacich na „potravinové lákadlo“ 
vôbec nereagovala. O to však bolo prekvapi-
vejšie, že táto, v poradí posledná a z pohľadu 
nezainteresovaného najjednoduchšia disciplí-
na, poriadne zamiešala celkovým poradím. 
Pri tabakových psoch traja a pri drogových 
dokonca až deväť psov neurčilo „správnu 
debničku“.

Finančná správa bodovala
Súťaž mala v celom priebehu ten správny 
náboj. Veľkú mieru spokojnosti možno vyja-
driť s účinkovaním a umiestnením psovodov 
finančnej správy. Skúsení favoriti splnili oča-
kávania a umiestnili sa na popredných mie-
stach. Niektorí z nich dosiahli pekné výkony 
aj napriek tomu, že súťažili s novými mladý-
mi služobnými psami. Psovod npor. Miroslav 
Trauer z Colného úradu Žilina so psom Argom 



3/2014 finančné aktuality

33

absolvoval základný kynologický kurz len  
na jar tohto roku a už vyhral najlepšiu posluš-
nosť. V celkovom súčte dosiahol 90 bodov. 
Psovod pprap. Peter Dlužanský z Colného 
úradu Michalovce so svojou mladou sučkou 
Celzou sa v kategórii DROGY umiestnil medzi 
našimi colníkmi na peknom treťom mieste, pri-
čom dosiahol celkovo druhú najlepšiu posluš-
nosť so súčtom bodov 89. V súťaží družstiev 
so svojim kolegom por. Milošom Pivovarníkom 
a jeho Jagom obsadili tretie miesto. V kategó-
rii TABAK dosiahol celkové prvenstvo psovod 
npor. Peter Prokop so sučkou Tanou z Colné-
ho úradu Bratislava. Potvrdil tak titul získa-
ný v predchádzajúcom ročníku. Na druhom 
mieste skončil skúsený psovod českej colnej 
správy pprap. Ivo Tománek so sučkou Dixi  
a tretie miesto obsadil nprap. Branislav Hájek 
z Colného úradu Bratislava so psom Tomim. 
V rámci hodnotenia psovodov finančnej sprá-
vy sa nprap. Branislav Hájek posunul na druhé 
miesto a na treťom skončil nprap. Tibor Sova 
z Colného úradu Prešov so sučkou Lorou.  
Aj tu je nutné spomenúť, že obaja vyššie me-
novaní psovodi ukončili základný kynologický 
kurz len nedávno.

Nová krv
V kategórii DROGY „vyfúkol“ celkové prven-
stvo domácim psovodom zástupca Policaj-
ného zboru SR npor. Miroslav Scherhaufer  
so psom Zairom, ktorý počas disciplín z pa-
chových prác ani raz nezaváhal. Tento pso-
vod v tomto roku vyhral aj Majstrovstvá Po-

licajného zboru SR a vo svojej špecializácii 
rozhodne patrí k absolútnej špičke. Za ním  
sa umiestnili naši colníci kpt. Ľubomír Petruš  
so psom Danom z Colného úradu Košice  
a  npor. Mgr. Miroslav Trauer z Colného úra-
du Žilina so psom Argom. Zatiaľ čo služobný 
pes Dano patrí k našim „veteránom“, Argo 
predstavuje už novú generáciu služobných 
psov. V rámci hodnotenia psovodov finan- 
čnej správy sa poradie upravilo nasledovne:  
1. miesto - kpt. Ľubomír Petruš so psom Da-
nom; 2. miesto - npor. Mgr. Miroslav Trauer 
so psom Argom a 3. miesto - pprap. Peter 
Dlužanský so sučkou Celzou. V súťaží druž-

stiev skončilo na prvom mieste zmiešané 
družstvo Colného úradu Bratislava a Colného 
úradu Košice, druhý v poradí bol tím Policaj-
ného zboru SR a na treťom mieste skončili 
psovodi Colného úradu Michalovce.

Zahraniční účastníci nás pochválili
Hodnotiť a posudzovať kynologické súťaže 
v špeciálnych pachových prácach služobných 
psov si vyžaduje obrovské skúsenosti a cit  
pre objektívne posúdenie každej situácie, 
zvlášť to platí pri  medzinárodnom meraní síl. 
Rozhodovanie pri „pachovkách“ mali v tomto 
roku na starosti pprap. Josef Dušánek z Col- 
nej správy ČR, npor. Jaroslav Prouza zo Zbo-
ru väzenskej a justičnej stráže, kpt. vo výsluž-
be Milan Kadlecaj a stržm. Jozef Klíma, ktorý 
posudzoval aj cviky poslušnosti. Hlavným roz-
hodcom celej súťaže bol npor. Jozef Okuliar. 
Kynológom počasie až na posledný deň pria-
lo. Príjemné, nie príliš vysoké teploty, vystrie-
dal vo štvrtok intenzívny dážď, ktorý zabránil 
predvedeniu pútavých ukážok pre verejnosť 
i slávnostnému nástupu pod holým nebom. 
Záverečný ceremoniál s nastúpenou čestnou 
jednotkou finančnej správy, vyhodnotenie 
súťaže a odovzdanie cien víťazom z rúk štát-
neho tajomníka ministerstva financií Radka 
Kuruca, prezidenta finančnej správy Františ-
ka Imreczeho a generálneho riaditeľa sekcie 
daňovej a colnej plk. Daniela Čecha, dodalo 
podujatiu patričnú dôležitosť. Stredisko finan- 
čnej správy Veľký Meder s malým kolektívom 
zamestnancov vytvorilo pre účastníkov súťa-
že naozaj ideálne podmienky. Úroveň súťaže,  
na ktorej príprave, technickom a organi-
začnom zabezpečení sa podieľalo viacero 
zložiek finančnej správy, si pochvaľovali všetci 
zúčastnení, zahraničných hostí nevynímajúc. 
Organizátor nadviazal na úspešné uplynulé 
ročníky kynologických súťaží finančnej správy, 
ktoré majú bohatú tradíciu nielen u nás doma, 
ale aj v okolitých krajinách.

kpt. Milan Dibala
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Podobne ako vo všetkých colných skladoch na Slovensku, aj banskobystrický colný úrad má vo svojom sklade, ktorý sídli vo Zvolene, 
uskladnené mnohé zaujímavé predmety. Okrem zvyčajne zaisteného tovaru, akým sú textil porušujúci ochranu práv duševného vlast-
níctva, detské hračky, tabak, či lieh, sa v ňom nachádzajú aj atypické druhy. V tomto sklade už niekoľko rokov ležia napríklad slonie 
kly, opracované slonie nohy, ktoré mali byť použité ako držiak na dáždniky, alebo viac než 5 000 kusov drobných drahokamov opálu, 
ametystu či syntetického rubínu.

Medzi najvýznamnejšie a najmedializovanej-
šie prípady tohto úradu určite patrí aj zaistenie 
falzifikátov motorových píl z októbra 2011. Od-
delenie cudzineckej polície v Banskej Bystrici 
privolalo našich colníkov k tovaru podozrivého 
z porušovania práv duševného vlastníctva. 
Išlo o 540 kusov motorových píl oranžovo si-
vej farby označených ako JAKIMA Gasoline  
Chain Saw, ktoré s veľkou pravdepodobnos-
ťou porušovali práva duševného vlastníctva 
značky STIHL. Podľa „proforma“ faktúry mal 
tovar celkovú hodnotu 13 500 eur (25 eur  
za kus). Vlastníkmi boli občania z Bulharska, 
ktorí ho aj prepravovali. Zástupca oprávnenej 
osoby skonštatoval, že použitý tovar je nižšej 
kvality a porušuje práva duševného vlastníc-
tva značky STIHL. 

Prípad skončil na súde
Celý prípad zaistených píl mal v konečnom 
dôsledku súdnu dohru. Okresný súd v Ban- 
skej Bystrici rozhodol, že 270 kartónov moto-
rových píl sú falzifikáty. Podľa súdu sa jasne 

Falošné motorové píly

preukázalo, že zaistený tovar pozostáva z fa-
rebnej kombinácie, ktorá je chránená ochran-
nou známkou, a to bez oprávnenia jej majiteľa. 
Zaistený tovar preto spôsobuje u spotrebiteľa 
mylný dojem, že nakupuje výrobky značky 
STIHL. Dodatočne, pri inventarizácii tovaru, 
sa našli aj dva druhy oranžových nálepiek 
s názvom STEEL. Predmetné nálepky boli 
zabalené v novinovom papieri a ukryté pod liš-
tami na motorové píly. Toto zistenie potvrdilo 
skutočnosť, že tovar mal byť na slovenský trh 
uvedený ako falzifikát s cieľom oklamať spo-
trebiteľov. Keďže nemusí spĺňať požadované 
bezpečnostné štandardy určené pre prácu 
s podobnými zariadeniami, mohol byť tento 
tovar nebezpečný pre spotrebiteľov.

Likvidujeme bezplatne
Spomínané motorové píly sa, podobne ako 
iné predmety, nachádzajú v colnom sklade 
až do úplného ukončenia prípadu. Likvidá-
cia zaisteného tovaru sa realizuje vo vysokej 
peci v Považskej cementárni v Ladciach. Tam  

sa bezplatne likviduje textil, tabak, parfémy, 
falzifikáty svetových značiek vrátane napodo-
benín luxusných kabeliek, značkových okulia-
rov alebo puzdier na mobilné telefóny. V dre-
vospracujúcom podniku Bučina vo Zvolene  
sa zase likvidujú cigarety, ktoré sa ničia v drvia-
com zariadení. Činnosť colných úradov v ob-
lasti duševného vlastníctva, ako aj zaisťovanie 
falzifikátov rôzneho tovaru, možno považovať 
za kľúčovú v oblasti ochrany spotrebiteľa  
na trhu EÚ.

npor. Miriam Miklošová

zo zákutí colných skladov / finančné aktuality

Príslušníci finančnej správy dokazujú aj na súťažiach organizovaných inými ozbrojenými zložkami, že narábať so zbraňou vedia.  
Začiatkom júla sa zúčastnili na ôsmom ročníku populárnej streleckej súťaže Memoriál poručíka Dušana Paľucha, ktorú pripravili prí-
slušníci vrtuľníkového krídla Prešov na strelnici neďaleko obce Cemjata. Finančnú správu zastupovali colníci z úradov v Prešove 
a Michalovciach.

Život poručíka Dušana Paľucha tragicky vy-
hasol 19. januára 2006 spolu s ďalšími šty-
ridsiatimi vojakmi a jedným civilným zamest-
nancom pri páde lietadla An-24 počas návratu 
z misie KFOR v Kosove. Pripomenúť si jeho 
pamiatku si chodia odvtedy každý rok jeho bý-
valí kolegovia z vojenských útvarov, policajti, 
príslušníci Zboru väzenskej a justičnej strá-
že aj naši colníci. Na tohtoročnom memoriáli  
sa zúčastnil rekordný počet osemdesiatich 
strelcov rozdelených do dvadsiatich družstiev. 
Súťažiaci si vyskúšali streľbu z krátkej i dlhej 
zbrane a overili si svoje zručnosti na šiestich 
parkúrových ihriskách s minimálnym počtom 
85 vystrelených nábojov.

Vzorná reprezentácia
Finančnú správu reprezentovala 10-členná 
skupina colníčok a colníkov z prešovského 
a michalovského úradu. Súťaž o najlepšieho 
a najrýchlejšieho strelca vyhral npor. Marián 
Martiček z CÚ Prešov. Výborne obstáli naše 

Máme dobrú mušku

strelkyne. V kategórii družstiev skončili na 
druhom mieste, medzi jednotlivcami obsadila 
tretie miesto kpt. Miriam Uhrínová, piate mies-
to npor. Zuzana Pašková a šieste miesto npor. 
Zuzana Grobauerová. Colníci v kategórii druž-
stiev skončili na šiestom a jedenástom mieste. 
Ako jednotlivci najlepšie obstáli kpt. Marián 
Pekarik (10. miesto), kpt. Mikuláš Ovák (13. 
miesto) a npor. Marián Martiček (19. miesto). 

„Chcel by som sa poďakovať vedeniu colného 
úradu a vedúcim pracovníkom, že umožnili 
menovaným colníčkam a colníkom zúčastniť 
sa na tejto akcii. Preukázali vysokú odbornú 
spôsobilosť a zručnosť pri riešení súťažných 
disciplín a potvrdili, že finančná správa ma 
strelecký výcvik na vysokej úrovni,“ uviedol,“ 
npor. M. Martiček

-red-



Výsledky XII. ročníka rezortných majstrovstiev finančnej správy, sekcie colnej v 
praktickej combat streľbe

Ženy: 
1. Zuzana Olexová (Finančné riaditeľstvo 

SR)
2. Ivana Fedorjaková (CÚ Michalovce)
3. Martina Gregorcová (CÚ Banská 

Bystrica)

Družstvá žien: 
1. CÚ Banská Bystrica + FR SR (Zuzana 

Olexová, Martina Gregorcová, Elena 
Vávrová)

2. CÚ Michalovce (Ivana Fedorjaková, 
Miroslava Berežňaninová, Lucia 
Dúbravčáková)

3. CÚ Prešov (Zuzana Pašková, Zuzana 
Grobauerová, Soňa Samseliová, 
Miriam Uhrínová)

Muži: 
1. Marián Pekárik (CÚ Michalovce)
2. Milan Kmec (CÚ Košice)
3. Marián Martiček (CÚ Prešov)

Družstvo mužov: 
1. CÚ Michalovce (Marián Pekárik, 

Vladimír Jurcák, Peter Juhás)
2. CÚ Nitra (Tomáš Svorad, Tibor 

Suchovský, František Keszi)
3. CÚ Žilina (Ladislav Kamenský, Marián 

Brnušák, Branislav Páleník)

Pohár najlepšieho strelca XII. ročníka 
rezortných majstrovstiev finančnej správy 
v praktickej combat streľbe:
Marián Martiček (CÚ Prešov)
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Cemjata pri Prešove sa v posledných rokoch stáva miestom, kde sa každoročne začiatkom septembra sústredí najväčší počet strelcov 
na meter štvorcový na Slovensku. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Colný úrad Prešov organizoval v spolupráci s odborármi už XII. ročník 
rezortných majstrovstiev finančnej správy v praktickej combat streľbe.

Pekné počasie umocňovalo príjemnú atmo-
sféru a svoju súťaživosť predviedli zástupco-
via všetkých colných úradov a Finančného 
riaditeľstva. Chuť súťažiť nechýbala ani že-
nám, ktorých zastúpenie na tomto podujatí 
sa každým rokom zvyšuje. Na dodržiavanie 
pravidiel súťaže dozerali okrem colníkov ne-
závislí rozhodcovia - členovia streleckého 
klubu CONDOR. Na streleckú súťaž, v ktorej 
sa súťaží v kategóriách jednotlivci a družstvá, 
sa kvalifikovalo 47 účastníkov, ktorí vytvori-
li 13 družstiev. Svoje sily si zmerali v piatich 
náročných parkúroch, kde sa striedali pozície 
streľby stoj, kľak a ľah. Jeden z parkúrov bol 
navyše sťažený tým, že strieľali v nepries-
trelnej veste z krátkych a dlhých služobných 
zbraní, ktoré využíva finančná správa pri svo-
jej činnosti.
Po náročných pretekoch nasledovalo už tra-
dičné posedenie pri guláši a klobáske a večer 
chutné pohostenie v rekreačnom stredisku Si-
gort. Niekoľkí z prítomných sa môžu pochvá-
liť, že absolvovalo všetkých dvanásť ročníkov 
súťaže. Zaslúžené víťazstvo v podobe víťaz-
ného putovného pohára si z Cemjaty odniesli 
tí najzručnejší, medzi ktorými nechýbali ani 
domáci súťažiaci. Na ďalší ročník súťaže sa 
už teraz tešia nielen výhercovia, ale aj tí, ktorí 
sa “len“ zúčastnili. Nabudúce totiž môže stu- 
pienok víťazov vyzerať celkom inak.

mjr. Renáta Kravcová

Rezortné majstrovstvá v praktickej 
combat streľbe
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Účasť colníkov na majstrovstvách finančnej správy v rámci košického maratónu má už desaťročnú tradíciu. Najznámejšiemu maso-
vému bežeckému podujatiu patrí prvá októbrová nedeľa. Na tohtoročný ročník sa prihlásilo vyše 100 zamestnancov, medzi ktorými  
je aj zarytý bežec Ján Fazekaš z Colného úradu Nitra a vášnivý korčuliar Pavol Petro z Colného úradu Michalovce. Ako je pre mnohých 
dĺžka maratónskej trate nekonečná, aj objasnenie paralel osudov našich kolegov s maratónskou históriou bude kľukatejšie. 

Ak by niekto očakával náhle odhalenie tajom-
stva a zmyslu behu, možno zostane sklamaný. 
Ten pravý dôvod na potykanie si s ním musí 
každý nájsť sám, či už pre zlepšenie kondície, 
úpravu hmotnosti, pre dobrý pocit z pohybu. 
Na behu je najhorších posledných pár minút 
predchádzajúcich samotnému vybehnutiu. Ak 
túto chvíľu prekonáte, zakaždým sa vám telo 
poďakuje za odvahu, ktorou ste premohli svo-
ju počiatočnú pohodlnosť. Hádam najhlbšou 
mystikou behu je odhalenie správneho rytmu 
nádychov a krokovej frekvencie. Ak objavíte 
tento súlad, beh si vás už natrvalo získa a vy-
drží s vami až do staroby ako najvernejší pes. 
Ľudské pokolenie je vo svojej podstate lenivé, 
či povedané diplomatickejším výrazom, ra-
cionálne. Každý živý tvor z dôvodu nutnosti 
prežitia vykonáva len potrebné činnosti. Preto  
sa možno v dnešnej dobe zdá mnohým ne-
logické zbytočne plytvať silami na bezcieľny 
viachodinový beh. Napriek tomu nesieme 
v sebe kód nútiaci nás odhaľovať a zisťovať 
svoje vnútorné limity, pritom nielen fyzické, ale 
i duchovné. Beh znamená precítenie voľnosti, 
slobody a totálneho ovládania svojho tela. Je 
príjemné sa občas spotiť. Človek získava lepší 
pocit a upevňuje si hrdosť vo vlastné schop-
nosti. Zrazu zistíte, že dobiehanie na autobus 
či pokazený výťah nepatria medzi katastrofy. 
Sila nôh je základným motorom organizmu. 
Nohy sú počiatočným pilierom tela a odvíja  
sa od nich stavba chrbtice i držanie tela. Po-
hyb je prirodzenou fyziologickou potrebou  
a významne ovplyvňuje mnohé funkcie or-
ganizmu. Jeho nedostatok sa skôr či neskôr 
prejaví na zdraví. Sedenie je dosť neprirodze-
nou polohou dominujúcou v našich profesiách, 
preto by logicky denná dávka pohybu mala byť 
pre nás samozrejmosťou. Ak si denne nájdete 
aspoň 30 minút na pohybovú aktivitu, výraz-
ne sa to prejaví na vašom organizme. Beh  
je po chôdzi najjednoduchšou pohybovou ak-
tivitou, že by ju vlastne ani nebolo treba bližšie 
opisovať. K behu okrem odhodlania a vhodnej 
obuvi nepotrebujete nič. Behanie je najlacnej-
ší šport s množstvom pozitív a ľahkou variabi-
litou záťaže. 

Za všetko môže Feidippides
Maratónov sa vo svete behá veľa a prakticky 
odjakživa. Už v časoch starovekého Grécka  

Odhaľovanie tajomstva a zmyslu 
maratónskeho behu

sa utekalo ďaleko a dlho, i keď dozaista z iných 
popudov ako dnes. Nedá sa to síce prirovnať 
k disciplínam antických olympiád, lebo tie mali 
iba zlomok dĺžky dnešných vytrvalostných tra-
tí. Maratónsky beh je v súčasnom ponímaní 
inšpirovaný legendou o gréckom vojakovi 
Feidippidesovi, ktorý v roku 490 pred naším 
letopočtom bežal so správou o víťazstve  
nad Peržanmi do vystrašených a nedočka-
vých Atén. Keď sa v oných časoch schyľovalo 
k prvej významnej bitke zo série viacerých 
grécko-perzských vojen, Atény najskôr žiadali 
o pomoc bojovníkov Sparty formou rýchleho 
posla Feidippidesa. Nepriateľská peržská flo-
tila sa totiž rýchlo blížila k aténskym brehom 
a zvedovia hlásili značnú prevahu agresora. 
Výzva bola do Sparty doručená do dvoch dní, 
ale nakoniec nenašla patričnú odozvu, v ktorú 
dúfali obrancovia Atén. Posol sa preto vracal 
s nepríjemnou odpoveďou. Napriek tomu Mil-
tiades na čele gréckych jednotiek porazil voj-
ská perzského kráľa Dareia I. počas ich vylo-
ďovania pri osade Marathon, severovýchodne 
od Atén. Vyčerpaný Feidippidés po víťaznej 
bitke musel ešte dobehnúť s radosťou zves-
ťou naspäť na aténske fórum. Tam vyriekol 
pamätný odkaz „Nenikikamen“ (Zvíťazili sme) 
a od únavy skonal. Miltiades nato verejne sľú-
bil, že grécky národ mu to nikdy nezabudne. 
V čase plynúcich vekov potom v roku 1896, 
kedy sa myšlienka novodobých olympijských 
hier stala realitou, francúzsky historik a lingvis- 
ta Michel Bréal prišiel s nápadom usporiadať 
dodatkové preteky na dlhú vzdialenosť, ktoré 
by symbolizovali počin antického bežca, a tým 
aj odkaz na dedičstvo gréckej histórie. Ná-
vrh podporil aj Pierre de Coubertin, skriesiteľ 
olympijskej idey, a novozriadená vytrvalostná 
atletická disciplína dostala meno maratón. 
Maratónsky beh vzbudil nielen v aktéroch, 
ale aj v divákoch veľký emocionálny náboj, 
a z pôvodne jednorazovej záležitosti sa stal 
symbolom novodobých olympiád. Populari-
ta maratónskeho behu postupne prerástla 
do globálnych rozmerov a dnes sú masové 
maratónske behy súčasťou bežeckých kalen-
dárov mnohých významných svetových met-
ropol. Zatiaľ čo maratón oslavuje legendárny 
beh z Maratónu do Atén, ďalšiemu Feidippi-
dovmu behu z Atén do Sparty vzdáva hold  
od roku 1982 tzv. spartathlon na ultramaratón-

skej vzdialenosti 246 km za dodržania nároč-
ného 36-hodinového limitu. Najťažší úsek tra-
te čaká na aktérov behu počas nočných hodín 
na úseku trate medzi 157. a 160. kilometrom 
s prevýšením 900 metrov.

Košický maratón a my
Maratón v Košiciach sa beháva od roku 1924. 
Túto niť prerušili len nepriaznivé predvojnové 
a vojnové riavy druhej svetovej vojny. Maratón 
sa nebehal len v rokoch 1938 (aj keď väčšina 
pozvaných zahraničných bežcov už bola v de-
jisku) a 1940. Počas vojenskej okupácie Košíc 
prebiehal pod maďarskou vlajkou bez jedinej 
zahraničnej účasti, dokonca bol preložený  
do Budapešti. Všetky maratóny majú svoju 
symboliku. Ten košický nadväzoval na paríž-
sky, ktorý mu slúžil ako bezprostredný vzor. 
Podľa idey svojich zakladateľov mal byť hlav-
ne oslavou vzniku Československej republi-
ky, i preto sa v počiatkoch konal 28. októbra. 
Medzičasom sa termín jeho konania z prag-
matických dôvodov zmenil na prvú októbrovú 
nedeľu. V deň konania maratónu mesto ožíva. 
Jeho slávnostný kolorit je tvorený všade znejú- 
cimi príjemnými tónmi hudby, žltomodrými 
košickými vlajkami a zástupmi ľudí v sviatoč-
ných róbach. Pre skôr narodených to evoku-
je spomienky na niekdajšie prvomájové dni, 
nechýba pestroodetý sprievod, tentoraz ale 
zložený z tisícok pretekárov. My, predstavitelia 
finančníckeho fachu, budeme v organizovanej 
podobe už po jedenásty raz patriť do širokého 
zástupu účastníkov. Nielen colníci, daňová-
ci, finančáci z rôznych pracovných pozícií,  
ale aj bývalí kolegovia. V mnohých prípadoch 
prichádzajú aj rodinní príslušníci a známi,  
aj keď tí len v podobe povzbudzujúcich pozdĺž 
trate.

Dvaja spomedzi nás
Zvláštna príťažlivosť košického maratónu 
zviedla mnohých adeptov k trvalej zmene 
životného štýlu. K takým šťastlivcom patria  
aj dvaja naši kolegovia, skalní účastníci podu-
jatia. Pritom každému imponuje iná disciplína. 
Jeden je zarytý bežec, druhý vášnivý korču-
liar. Prezradili nám, kedy u nich prepukla vá-
šeň k pohybu, aký boj s ňou zvádzajú a čo ich 
motivuje k tomu, aby si popri práci a rodinných 
záležitostiach našli čas aj na svoj koníček.



3/2014 ako nás nepoznáte / finančné aktuality

37

Ján Fazekaš, ultramaratónec, Colný úrad Nitra:

Pavol Petro, korčuliar, Colný úrad Michalovce:

V Košiciach si sa na štarte maratónu ob-
javil prvýkrát už v roku 2004. Aké dojmy  
ťa viažu k tomuto podujatiu? 
Košický maratón bol môj prvý „oficiálny“ ma-
ratón. Keď niekto zažil atmosféru, ktorá tam 
vládne, vie, o čom hovorím. Ostatným len 
toľko, že to treba skúsiť, lebo slovami to nedo-
kážem opísať. Od tej doby som pravidelným 
účastníkom tohto podujatia, okrem roku 2011, 
keď som mal iné povinnosti.
V našich análoch dokonca figuruješ ako 
celkový víťaz stavovského maratónu  
za rok 2010.
Rok 2010 bol pre mňa dobrý, dosiahol som 
počas neho pekné výsledky, ale s tým, že vy- 
hrám náš „domáci“ maratón som nepočítal, 
lebo vtedy tam boli rýchlejší bežci. 
Aké boli tvoje bežecké začiatky, koľko  
si behával pred rokom 2004?
Veľmi chaotické, učil som sa z vlastných chýb. 
Stačí, keď spomeniem jeden príklad pred mo-
jim prvým maratónom. V stredu som si spravil 
„generálku“ a doma som zabehol na skúšku 
43 km za 3:15 h. S časom som bol veľmi spo-
kojný, ale v nedeľu na maratóne som tvrdo 
zaplatil za svoju neskúsenosť.

Ako zmenil šport tvoj život?
Stal sa súčasťou môjho života. Každodenné 
tréningy sú samozrejmosťou a keď z nejakého 
dôvodu nejdem von, je mi zle a som nespo-
kojný.
Ako spomínaš, dnes už sú tvojimi nosnými 
disciplínami dlhšie trate ako maratónske. 
Opíš nám ešte ten prerod.
Keď som mal zbehnutých 5–6 maratónov, stre-
tol som niektorých bežcov, ktorí už zabehli  
aj dlhšie trate. Chcel som to vyskúšať aj ja. 
Poháňala ma zvedavosť a celé to dopadlo tak, 
že človeka to chytí.
Spartatlon - čo nám povieš o tejto kapitole 
svojho bežeckého života?
To bol zatiaľ môj najtvrdší boj samého so se-
bou. Sú to preteky z Atén do Sparty v dĺžke 
246 km, ktorý organizujú každý rok koncom 
septembra. Vzhľadom na náročnosť terénu 
a počasia (priemerná teplota okolo 30–32°C, 
zažil som aj viac) sú stanovené kritériá, 
podľa ktorých si vyberajú organizátori atlétov  
a na základe ich splnenia pošlú pozvánku. 
Napriek náročným podmienkam sa každý 
rok vydá 350 vyvolených atlétov v posledný 
septembrový piatok ráno o 7.00 h na cestu. 

Počas nej každý bežec zažije vrcholy a pády 
a okúsi poriadne peklo. Ak vydrží tieto peripe-
tie, dobehne k nohám kráľa Leonidasa (socha 
Leonidasa je cieľovou métou), položí ruku  
na jeho nohu a dostane sa do bežeckého 
neba.
V októbri v Košiciach môžeme zase od te-
ba očakávať čerstvé grécke dojmy? Zvýši 
ti energia aj na košické cesty?
Tento rok som sa znovu dostal medzi štartu-
júcich a urobím všetko preto, aby som vám 
v Košiciach mohol referovať o úspešnej ceste. 
Síce medzi dvoma pretekmi je len sedem dní 
a čas na regeneráciu je krátky, ale toľko síl  
si nájdem, aby som aj košický maratón zabe-
hol.

V Košiciach si urobil hviezdnu kariéru. 
Prvýkrát si štartoval v roku 2012 a obsadil 
si druhé miesto. O rok nato si už vyhral do-
konca rekordným výkonom. 
Košický polmaratón 2012 v rýchlokorčuľovaní 
bol pre mňa prelomový. Veľmi som sa na štart 
tešil, neustále som sledoval časomieru, ktorá 
odratúvala sekundy do štartu. Trošku som  
sa aj potreboval zorientovať vo veľkom pre-
teku, kam sa postaviť na štart. Pre mňa to 
ostanú nezabudnuteľné preteky plné emócií, 
kedy som zapadol medzi pretekárov inej ligy.
Čo ťa oslovilo, aby si vo veku 40 rokov skú- 
sil „pretekársku kariéru“?
V 40-tke práve nie je bežné začínať rýchlo-
korčuliarsku kariéru, ale prvý impulz padol  
od môjho vedúceho Radovana Spišáka, na-
koľko o mne vedel, že hrávam hokej na ama-
térskej úrovni, takže jeho poznámky o košic-
kých aktivitách padli u mňa na „úrodnú pôdu“.
Okrem Košíc chodíš aj na iné preteky? 
Podvihorlatský maratón, Žiarsky polmaratón, 
Košice-Seňa, pohár Bodvy, Medzev-Štós  
do kopca, Rajec polmaratón... Väčšina po-
dujatí je zaradená do tzv. slovenského inline 
pohára 2014. Prípravu som doplnil aj o dopln- 
kové športy, pridal som beh, v zime stacionárny 
bicykel. Do budúcna plánujem v zime aj bež- 
kovať.

Ako zmenil šport tvoj život?
Dosť, nakoľko všetko, keď sa robí s pravidel-
nosťou, zaberie veľa času, čo vyústilo do po-
merne radikálnej premeny.
Na pretekoch sa zaručene stretávaš aj 
s omnoho mladšími súťažiacimi. Vládzeš 
s nimi držať krok?
Každé preteky zvádzam súboje, často o 20 ro-
kov mladšími pretekármi. Ale ak je už vybu-
dovaná stabilná kondícia, tak sa dá celkom 
slušne umiestniť.
A čo syn, dopočul som sa, že v tebe našiel 
svoj veľký vzor?
Nuž, je to pravda, ale nechcel by som o ňom 
veľa hovoriť. Aj keď má ešte len 16 rokov, už 
sa v cieli pozerám na jeho chrbát. Veľmi ma 
teší jeho napredovanie. Dúfam, že v tomto 
športe nájde minimálne takú záľubu ako ja. 
Ostatné ukáže čas. Je predčasné i zbytočné 
hovoriť teraz nejaké závery.
Zaujíma ma, či podľa tvojho vzoru o podob- 
ných športových začiatkoch neuvažujú na-
príklad aj iní kolegovia.
Z Vyšného Nemeckého, z oddelenia špeciál-
nych technológií, sme v roku 2012 začali hneď 
traja nováčikovia, ale oni si vybrali bežeckú 
disciplínu.
U bežcov nehrá podstatnú rolu kvalita vý-
stroja ako u korčuliarov. Aký je podiel kva-

litného materiálu na výkone? Koľko stoja 
kvalitné kolieska do tvojho „pretekárskeho 
stroja“?
V „speedovom“ korčuľovaní to bez poriadnych 
koliesok a ložísk nejde, nedosahoval by som 
potrebnú rýchlosť na dobré umiestnenie. Ko-
lieska na majstrovskej úrovni stoja asi 150 až 
200 eur, plus keramické ložiská tiež 200 eur.
Do Košíc má relatívne blízko aj tvoja rodi-
na. Príde ťa niekto aj osobne podporiť?
Určite áno, manželka a dcéra. Veľmi sa teším 
aj na prvý štart svojho syna Daniela. Dúfam, 
že nám preteky v Košiciach vyjdú.
Povedz nám ešte o svojej vnútornej moti-
vácii, ktorá ťa pripútala k športu.
Cítil som, že pri mojom sedavom zamestnaní 
začínajú kilá nebezpečne pribúdať. Korčuľo-
vanie je úžasný šport, je to relax, pomáha mi 
prevetrať hlavu. Rozhodne som rád, že do 
môjho života zasiahlo korčuľovanie v takejto 
podobe.        Peter Bartoš



Naša kolegyňa Lucia Zúbeková vám môže vyčistiť žalúdok, ak si poriadne nevyplníte žiadanku na auto. Ako referentka oddelenia au-
toprevádzky Finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici je totiž za tieto veci zodpovedná. Po práci sa ponáhľa domov k svojim dvom 
dcéram a ako sama vraví, občas aj navarí. Že prečo občas? Ona totiž nemusí. Má na to svojich ľudí.

Do tajov varenia začala zaúčať svoju staršiu 
dcéru, 13-ročnú Lucku, ktorú táto „zábavku“ 
veľmi chytila. Nezaostáva ani 5-ročná Nelka, 
ktorá sa už zvŕta pri pečení vianočných kolá-
čov. A čo bolo prvým jedlom, ktoré uvarila ko-
legyňa Lucia? Neuhádli by ste! „Ako deti sme 
s bratom uvarili plastelínu,“ spomína s úsme-
vom. Lucia nevarí často, ale keď sa už do toho 
pustí, uvarí veľa chodov. Na stole nesmie chý-
bať predjedlo, polievka, hlavné jedlo ani de-
zert. Recept, ktorý predstavuje, je vraj úplne 
iný, ako všetky „číny“, ktoré doteraz skúsila. 
„Robím ho rada, musím ale naložiť mäso  
do pácu deň vopred. Na druhý deň ho opražím 
rýchlo, urobím ryžu a chutný obed je pripra-
vený. Dalo by sa povedať, že je to vynikajúci 
nedeľný obed, pripravovaný už v sobotu,“ do-
dala.

Čína trochu inak
finančné aktuality / varím, varíš, varíme...
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POTREBNÉ SUROVINY:
na rezance nakrájané kuracie alebo bravčové 
mäso,

Marináda:
10 PL oleja
1-2 kopcovité lyžice GUSTIN-u (kukuričného 
škrobu)
1 PL medu
3–4 PL sójovej omáčky (polosladkej!)
1 ČL vegety
1 ČL kari korenia
soľ a korenie (podľa chuti)
sušený tymián (len posypať)

POSTUP:
Všetky suroviny na marinádu dôkladne pre-
miešame, pridáme mäso nakrájané na re-
zance a ešte raz zamiešame. Na noc uložíme  
do chladničky. Na druhý deň mäso upraží-
me na panvici WOK. Olej už nepridávame. 
K upraženému mäsu pridáme nakrájaný pór, 
ktorý spolu s odstaveným mäsom už len 
„sparíme“ pod pokrievkou. Kto nemá rád pór, 
môže namiesto neho pridať už vopred na su-
cho opražené lupienky mandlí. Ako prílohu 
podávame ryžu, najlepšie BASMATI. Prajeme 
dobrú chuť! 
Ak máte recept, s ktorým by ste sa radi podelili 
s kolegami, pošlite nám ho do redakcie. Priví-
tame aj fotografie vás a vášho pokrmu. Musia 
byť však v požadovanej kvalite 1 MB. Budeme 
sa tešiť!

Gabriela Dianová
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Osoba mladšia ako 15 eur.

Ja by som celú dépeháčku zrušil.

Zajtra ráno by sme si to jako urobili (test).

Tých plukovníkov tu nejak behá veľa  
(CÚ Bratislava).

Čo je sladké, nemusí byť kyslé.

Čo som počul, to som počul.

Dnes budeme ísť na DPHačku.

Pýtam sa, bude vám chutiť pivo 
z Alžírska?

Podvodnikatelia.

Uzávera colného orgánu.

Tak a teraz si tam dáme aj letišťo!

Čože je to 500 miliónov?

PERLIČKY Z KURZOV

Hearstova výnimka
Bezchybné daňové priznania sú tie, ktoré 
daňový úrad doposiaľ nespochybnil.

Definícia posledného dňa v daňovom 
konaní je deň, predchádzajúci dňu, kedy 
ste zistili, že niečo máte urobiť.

Colníkova žena je v posteli s milencom,  
v tom zaštrngocú kľúče vo dverách a man-
žel sa nečakane vracia domov. Milenec 
sa rýchle skryje pod posteľ. Colník sa po-
zerá na manželku a začína niečo tušiť. 
Prehľadáva byt, otvorí skriňu a vysypú  
sa z nej kartóny cigariet.
„Tu je všetko v poriadku,“ zahundre.

Nakukne do perináka a nájde tam zopár 
fľašiek whisky. 
„Perinák je tiež v poriadku. Kde by mohol 
byť...,“ kladie si otázku.
Spod postele sa vystrčí ruka a podáva 
mu 100 eur. Manžel ju zhrabne do vrecka 
a vyhlási: „Pod posteľ som sa už tiež 
pozeral...“

Uteká slimák z lesa a stretne líšku:
„Čo je slimák, kam tak utekáš?“
„Ani sa nepýtaj. Je tu daňová kontrola.“
„No a?“
„Vieš, ja mám dom, žena má dom a aj deti 
majú dom, tak si vieš predstaviť...“
Zamyslí sa líška a aj ona začne utekať. 

Stretnú bociana. „Líška, kam tak 
utekáš?“
„Nepočul si? Je tu daňová kontrola.“
„No a čo má byť?“
„Mám drahý kožuch, muž má drahý 
kožuch a aj deti majú, tak si vieš 
predstaviť...“
Bocian sa veľmi čuduje, začne premýšľať 
a povie:
„No chlapci, my nemáme okrem tohto 
škaredého hniezda nič. Aj to je škaredé 
a lacné, nestojí vôbec za reč. 
Na to sa slimák ozve:
„No-no bocian, polroka doma, polroka  
v zahraničí... A z čoho???“

VTIPY:



FOTO

súťaž

Troch nádherných vyslancov z ríše vtákov a zvie-
rat nafotila pre náš časopis Eva Miklošová z bra-
tislavského daňového úradu. Jašterica zelená 
je najväčšou zo štyroch druhov jašteríc žijúcich 
na našom území. A patrí tiež medzi najkrajšie. 
Pôvodnou domovinou kanadskej husi – bernik-
ly bielobradej – je Severná Amerika. Populácia  
sa rozšírila aj na Nový Zéland a do Európy. Včelá-
rik zlatý svojím pestrým sfarbením pripomína skôr 
exotického operenca. Svojou viacfarebnosťou vy-
hráva nad konkurenciou.
Ak máte aj vy v albume fotografie, s ktorými  
sa chcete pochváliť, pošlite nám ich na adresu  
casopis@financnasprava.sk. Tri snímky vo for-
máte JPG musia mať veľkosť minimálne 1 MB.


