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Udalosti roku 2014 v obrazovej skratke
Čas má neuveriteľnú moc. Pomáha zabúdať, triedi spomienky, plynie v súlade s prírodnými zákonitosťami. A je veľmi tvrdohlavý. Často 
ho prosíme, aby spomalil, no nedá si povedať. Nedbá na naše prosby, výzvy, vyhrážky. Nezostáva nám nič iné, len sa zmieriť s tým, 
že vládne nad nami. S touto plynúcou veličinou však dokážeme bojovať. Niektoré časové úseky zachytíme fotoobjektívom, a tak si ich 
uchováme. Ako udalosti roku 2014 v našej organizácii.
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Milé kolegyne a kolegovia,

koniec kalendárneho roka vždy zvádza k tomu, 
aby sa človek na chvíľu zastavil, zamyslel 
a zhodnotil to, čo počas uplynulých 365 dní 
prežil. Rok 2014 bol v našej organizácii mi-
moriadne bohatý na udalosti, nové pracovné 
úlohy a ciele.

Neskromne si myslím, že sme jednou z naj-
lepšie fungujúcich inštitúcií v tomto štáte. Do-
kazuje to výpočet viacerých úloh, ktoré sme 
spolu zvládli s vysokou profesionalitou a na-
sadením. Som na Vás, kolegovia, hrdý, že ste 
odviedli taký obrovský kus práce.
Nad očakávania sme splnili hlavné poslanie 
– naplniť príjmy štátneho rozpočtu. Úspešne 
sme spustili nový portál, ktorý je vstupnou brá-
nou pre komunikáciu s podnikateľmi a ostat-
nou verejnosťou. Kontrolný výkaz DPH nám 
zase pomáha v boji proti daňovým podvodom. 
Stali sme sa prevádzkovateľom informačné-
ho systému Centrálny elektronický priečinok  
pre subjekty zapojené do medzinárodného ob-
chodu a prepravy, zaviedli sme nový systém 
kontrolných známok. Popri tom sme celý rok 
tvrdo a intenzívne pracovali na projekte Inte-
grovaného systému finančnej správy – správa 
daní.

Chcem Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať 
za odvedenú prácu. Verím, že aj rok 2015 
bude pre našu organizáciu úspešný. Teším 
sa, že spolu zvládneme ďalšie úlohy a výzvy.
Všetko dobré v Novom roku, veľa zdravia, 
osobnej pohody a spokojnosti Vám praje

František Imrecze
prezident finančnej správy
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Pôsobil v pozícii manažéra, analytika, poradcu guvernéra a riaditeľa odboru. Prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
V septembri tohto roka bol vládou menovaný za štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky. Viac o sebe a plánoch  
v rezorte financií hovorí štátny tajomník Radko Kuruc v rozhovore pre Finančné aktuality.

Napriek mladému veku je váš profesijný 
životopis veľmi zaujímavý. Máte medzi do-
terajšími zamestnávateľmi takého, na kto-
rého spomínate najradšej?
Mal som to šťastie, že ani na jednu z pozícií, 
ktoré ste vymenovali, si nespomínam iba ako 
na zamestnanie. Pre mňa to boli príležitos-
ti obohatiť teóriu konkrétnou praxou. Každé 
doterajšie zamestnanie mi dalo neoceniteľ-
né skúsenosti a poznatky, ktoré som počas 
dlhoročnej praxe získal. Verím, že mnohé  

O práci hovoria dobré výsledky 
a kvalitní ľudia

z toho využijem aj ako štátny tajomník rezortu 
financií. A čo je dôležité, mal som, a stále mám 
možnosť robiť to, čo ma baví.

Zastávať post štátneho tajomníka minister-
stva financií predstavuje v profesionálnom 
živote významnú zmenu a profesionál-
ny posun...
Musím povedať, že dostať takúto ponuku bolo 
pre mňa naozaj príjemným prekvapením. Bolo 
to potvrdenie dôvery zo strany samotného mi-

nistra a dôkaz, že je s mojou prácou spokojný. 
Súhlasím s vami, že zastávať takýto post je 
profesionálny posun, pri ktorom je nevyhnutná 
spolupráca s mnohými ľuďmi a vysoké pra-
covné nasadenie.

Vyštudovali ste Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave, odbor medzinárodné podni-
kanie. Rozmýšľali ste dlhšie nad výberom 
školy alebo bolo vaše rozhodnutie pevné  
a nespochybniteľné?
Bolo to akési prirodzené rozhodnutie po skon-
čení strednej školy. Vždy som inklinoval k čís-
lam, bavila ma matematika, ale aj filozofia. 
Rozmýšľal som, či ísť na ekonomickú alebo 
filozofickú. Racionálne zvíťazila ekonómia 
a obchodná fakulta. Následne, v treťom roční-
ku, sa bolo potrebné rozhodnúť o špecializácii 
a keďže najlepšie renomé malo medzinárodné 
podnikanie, voľba bola jasná.

S akou agendou prichádzate ako štátny 
tajomník? Na čo by ste sa chceli predo- 
všetkým zamerať?
Okrem základnej agendy, ktorú predstavuje 
rozpočet, daňová a colná oblasť, či elektroni-
zácia verejnej správy, patrí medzi moje priority 
znižovanie administratívnej záťaže podnika-
nia a podpora inovácií v ekonomike.  Zamerať  
sa chceme aj na vytvorenie nového atraktív-
neho investičného prostredia a implementáciu 
finančných nástrojov v rámci Slovenského 
investičného holdingu. Naším zámerom je tý-
mito prostriedkami podporiť hospodársky rast, 
oblasti s vysokou pridanou hodnotou a zvyšo-
vanie zamestnanosti.

Atraktivitu podnikateľského prostredia 
nezvýšia len krátkodobé opatrenia v ob-
lasti podnikania a investícií. Z dlhodobého 
hľadiska hovoríte napríklad o Slovenskom 
investičnom holdingu (pozn. red. iniciatíva 
ministerstva financií so zameraním na in-
vestície do kľúčových oblastí ekonomiky 
Slovenska).
Slovenský investičný holding je jedno z viace-
rých opatrení. Okrem neho sa chcem zamerať 
aj na ďalšie kľúčové aktivity, ktoré prispejú  
k dlhodobému hospodárskemu rastu a k zvy-
šovaniu konkurencieschopnosti, a to formou 
zvyšovania produktivity založenej na ino- 
váciách. Preto sa chcem zamerať aj na vytvore- 
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nie vhodného prostredia pre aktivity tzv. start- 
upov. A tiež na vytvorenie atraktívneho pros- 
tredia pre kolektívne investovanie v SR so za- 
meraním na rizikový kapitál, ktorý bude reflek-
tovať aj potreby startup firiem. Nové, pre inves- 
torov príťažlivé podmienky, by motivovali in-
vestovať prostredníctvom slovenských nástro-
jov. Ide o unikátny projekt v rámci V4.

Ako hodnotíte finančnú správu?
Finančná správa má za sebou určitú etapu, 
kedy sa ukázalo, že ak sú kvalitní ľudia ve-
dení nezodpovedne, môže sa to obrátiť voči 
celej inštitúcii. Nechcem zachádzať do poli-
tických rozmerov jej transformácie. Dnes je 
situácia iná, ako bola na prelome rokov 2011 
a 2012. Finančná správa je nenahraditeľnou 
inštitúciou z pohľadu štátu. S jej prácou som 
prichádzal takmer do každodenného kon-
taktu už počas pôsobenia na poste poradcu 
a teraz sa naša komunikácia ešte zintenzív-
nila. Za uplynulé dva roky urobili zamestnanci 
finančnej správy obrovský kus práce, za čo 
im, samozrejme, chcem opätovne poďakovať.  
Za finančnú správu hovoria úspechy v boji pro-
ti daňovým únikom. Úspešne zaviedli kontrol-
né výkazy, povinnú elektronickú komunikáciu  

pre všetkých platiteľov DPH. Zvýšila sa efek-
tivita výberu DPH. Spolu s políciou a generál-
nou prokuratúrou sa darí odhaľovať množstvo 
zločineckých skupín, ktoré tento štát a daňo-
vých poplatníkov svojim podvodmi mohli obrať 
o milióny eur. Vďaka práci finančnej správy 
a aj „kobre“ sa tak nestalo a podarilo sa zabrá-
niť mnohým podvodom.

Finančnú správu považujete z pohľadu 
ministerstva financií za nenahraditeľnú 
inštitúciu. Jej úspechy zvýrazňujete aktív-
nym bojom s daňovými podvodmi. Jej 
transformácia však bola aj o niečom inom.
Proces transformácie ešte neskončil, ale 
finančná správa je už dnes dynamická 
a efektívna organizácia, ktorá sa kreovala 
zlučovaním subjektov, novým nastavením 
procesov a skvalitňovaním jej agendy. Celý 
tento proces nebol ľahký ani jednoduchý.  
A to ani pre jednu zo zložiek terajšej finančnej 
správy. Preto stav, v ktorom sa momentálne 
nachádza, vnímam veľmi pozitívne. Je skvelé 
vidieť posun k modernej inštitúcii, so zames- 
tnancami, ktorí sa neboja nových výziev a ne-
únavne pracujú na tom, aby organizácia bola 
v očiach verejnosti hodnotená kladne. Cením 
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si vysoko profesionálny prístup zamestnancov 
a prácu, o ktorej hovoria výsledky.

Efektivitu niektorých procesov, ktoré sme 
v organizácii „naštartovali“, bude možné 
hodnotiť až po istom čase. Akým sme-
rom by sa mala finančná správa uberať 
v budúcnosti?
V každom prípade musí byť rešpektovanou fi-
nančnou autoritou s proklientským prístupom. 
Jej silnou stránkou by mala byť dynamika 
a pružnosť. Servis, ktorý zabezpečuje, ako 
aj úlohy, ktoré plní, reagujú aj na nevyhnutné 
trendy a neustály vývoj. Prioritou musí zostať 
efektívny výber daní. Myslím si, že má všetky 
predpoklady k tomu, aby dokázala držať krok 
s organizáciami podobného typu v členských 
krajinách únie. Je nevyhnutné zvyšovať efek-
tivitu hlavných procesov vo finančnej správe 
tak, aby táto inštitúcia neplytvala svojim poten-
ciálom. Verím, že cesta, po ktorej sa finančná 
správa vydala, je správna a jednotlivé kroky 
môžeme už teraz hodnotiť ako nevyhnutné  
a prínosné. Zatiaľ nie sme v cieli, ale už to, čo 
finančná správa doposiaľ dokázala nám dáva 
dôvod na radosť.

Drahomíra Adamčíková



Úspechy daňových kontrolórov
Daňová kontrola je činnosť, ktorú vykonávajú zamestnanci správcu dane v súlade so zákonom o správe daní (daňový poriadok). Daňo-
vou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení 
osobitných predpisov. Ide o dôležitú činnosť finančnej správy, ktorej výsledným efektom je nielen zabezpečovanie príjmov do štátneho 
rozpočtu, ale aj prevencia proti nezákonným postupom daňových subjektov (úmyselným či neúmyselným) a zabezpečenie správneho 
postupu daňových subjektov pri plnení daňových povinností.

Existuje viac druhov daňových kontrol v zá-
vislosti od kontrolovaného druhu dane a zda-
ňovacieho obdobia, kontroly komplexné ale-
bo špecificky zamerané (napríklad kontrola 
na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie 
nadmerného odpočtu, kontrola účtovníctva 
a podobne). Osobitným druhom preverova-
nia na účely správy daní je výkon miestneho 
zisťovania, ktorým je možné overovať okrem 
iného dodržiavanie povinnosti používania 
elektronickej registračnej pokladnice.

Výsledky daňovej kontroly 
K 30. septembru dosiahol celkový objem nále-
zov z daňovej kontroly výšku 508 125 567 eur. 
Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho 
roka sa objem nálezov zvýšil o viac ako 76 mi- 
liónov eur, čo predstavuje nárast medziroč-
ným indexom 1,2. Znázornenie podielu jednot-
livých daňových úradov na celkovom náleze je 
uvedené v grafe.

Neľahká práca daňových kontrolórov
Daňoví kontrolóri sú oficiálnymi predstaviteľmi 
daňovej správy. Musia byť dôslední a nestran-
ní a ich závery musia byť založené výlučne 

na faktoch. Spoločnosť na nich kladie vyso-
ké nároky, preto musia spĺňať určité kritériá. 
Napriek špecializácii na konkrétny druh dane 
musia na veci nazerať v širších súvislostiach, 
byť schopní a ochotní neustále sa samovzde-
lávať, svoje postupy musia koordinovať nielen 
v rámci jednej kontrolnej skupiny, ale často aj 
v rámci rôznych daňových úradov, s políciou, 
byť tímovými hráčmi. Súčasne majú rozpraco-
vaných vždy viacero daňových kontrol. Daňo-
vé podvody sú páchané stále sofistikovanej-
šími postupmi, ktoré sú v neustálom vývoji, 
a teda aj kontrolóri musia hľadať stále nové  
a zákonné postupy na boj s nimi. Predstavuje-
me vám niekoľko príkladov, ako kvalitná práca 
daňových kontrolórov priniesla nezanedba-
teľný prospech štátnemu rozpočtu a odhalila 
spáchané daňové podvody. 
 
Obchody s fiktívnymi dodávkami cukru
Pred krátkym časom finančná správa me-
dializovala informácie o zachytení fiktívnych 
dodávok kryštálového cukru. Zistenia siahali 
až po známu sieť maloobchodných predajní. 
Veľké a známe spoločnosti chceli štát obrať 
o milióny eur, keďže popri reálnej činnosti 

vykonávali aj fiktívnu činnosť s tým istým to-
varom. Daňový úrad Banská Bystrica odhalil 
tzv. karuselový obchod. Princíp podvodu spo-
číval v uplatnení si neoprávnených nárokov 
na vrátenie nadmerných odpočtov, pričom 
išlo výlučne o fiktívnu činnosť. Kontrolóri zis-
tili, že spoločnosť vykonávala nákup cukru  
od tuzemskej spoločnosti a následne dekla-
rovala jeho dodanie s oslobodením od dane 
z pridanej hodnoty pre odberateľov do Ma-
ďarska. Firmy zapojené do obchodu vykazo-
vali veľmi nízke daňové povinnosti. Slovenská 
spoločnosť, ktorá bola na začiatku reťazca, 
nepodávala daňové priznania a nepriznala 
žiadne dodania tovaru. Z výsledkov prevero-
vania vyplynulo, že cukor pochádza z Poľska 
a je prepravovaný z Poľska priamo do Maďar-
ska a späť. Daňové a účtovné doklady vysta-
vovali na slovenské spoločnosti len za účelom 
navýšenia ceny a neoprávneného čerpania 
nadmerných odpočtov, pričom tovar sa reálne 
medzi obchodujúcimi spoločnosťami nepohy-
boval. Spoločnosti zapojené do karuselového 
podvodu deklarovali tiež rovnaké skladové 
priestory. Daňovému úradu pri identifikácii 
spoločností zapojených do fiktívneho obcho-
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dovania pomohla aj novinka zavedená do zá-
kona o DPH od januára tohto roku - kontrolné 
výkazy. Údaje z výkazov umožnili kontrolórom 
zachytiť všetky subjekty zapojené do podvo-
du v kratšom čase, ako pri využití doterajších 
kontrolných mechanizmov. Rýchlejšie iden-
tifikovali aj nekontaktné a nespolupracujúce 
subjekty z podvodného reťazca. Banskobys-
trický daňový úrad na základe týchto skutoč-
ností zadržal a nevyplatil nadmerné odpočty 
v celkovej výške 400 tisíc eur. Po otvorení 
niekoľkých daňových kontrol zameraných  
na preverenie vykázaných nadmerných od-
počtov kontrolovaná slovenská spoločnosť 
zmenila svoj spôsob obchodovania a začala 
kryštálový cukor nakupovať bez medzičlánkov 
priamo od dodávateľov z Poľskej republiky. 

Odvaha alebo nevedomosť daňového sub-
jektu?
Daňový úrad Prešov v spolupráci s Národnou 
kriminálnou agentúrou (NAKA) ukončil kon- 
trolu DPH za zdaňovacie obdobia roka 2011. 
Výsledkom bol vyčíslený rozdiel na DPH 
v sume takmer 2 milióny eur. Preverili pred-
ložené doklady a vykonali procesné úkony 
rozhodujúce pre zistenie, vyrubenie a správne 
určenie daňovej povinnosti. Na základe vyko-
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naných úkonov, preverení a šetrení kontrolóri 
zistili, že subjektom preukázané obchodné 
transakcie nemali ekonomické opodstatne-
nie. Ich výsledkom bolo získanie daňového 
zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol opráv-
nený. Kontrolóri počas daňovej kontroly zis-
tili, že daňový subjekt nakúpil práškovú meď 
Cu 99,999 % balenú s argónom v množstve 
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1 000 000 g od dodávateľa, ktorý v čase doda-
nia tovaru ani nikdy potom nebol registrovaný 
ako platiteľ DPH. Ďalej zistili, že kontrolovaný 
subjekt deklaroval predaj nakúpeného tovaru 
ďalšiemu slovenskému odberateľovi, platiteľo-
vi dane, ktorý mal uvedenú komoditu dodať 
s oslobodením od dane osobe identifikovanej 
pre daň v inom členskom štáte. Podrobnými 
šetreniami a porovnávaním zistení s údajmi 
od iných daňových úradov z ďalších súbežne 
vykonávaných kontrol u daňových subjektov 
zapojených do kontrolovaného obchodného 
reťazca sa jednoznačne preukázalo, že k do-
daniu tovaru pre kontrolovaný daňový subjekt  
a pre nadobúdateľa v inom členskom štáte 
nikdy nedošlo. Kontrolovanému daňovému 
subjektu teda nevzniklo právo na odpočítanie 
dane.

Nereálna pohľadávka
Firma, ktorej finančná správa vyčíslila rozdiel 
na dani z dôvodu neoprávneného uplatnenia 
odpočítania dane vo výške takmer 2 milió- 
ny eur, už s novým zástupcom podala v roku 
2013 daňové priznanie. V ňom si nárokovala 
nadmerný odpočet v DPH v približne rovnakej 
sume, t. j. 2 milióny eur. Daňový úrad urobil 
kontrolu nadmerného odpočtu aj za nové 
zdaňovacie obdobie. Zistil, že subjekt predlo-
žil faktúru, predmetom ktorej je dobropisovaná 
suma za práškovú meď rovnakej špecifikácie 
a v rovnakom množstve. Túto sumu uviedol 
v daňovom priznaní ako opravu základu dane 
v zmysle zákona o DPH. Faktúra, na zákla-
de ktorej bol vystavený dobropis, sa týkala 
zdaňovacieho obdobia roka 2011, ktoré bolo 
predmetom predchádzajúcej kontroly. Daňový 
úrad na základe vyčíslených rozdielov z kon- 
troly vydal rozhodnutie o určení rozdielu dane, 
voči ktorému daňový subjekt nepodal odvola-
nie. Šetrenia kontrolórov za zdaňovacie obdo-
bie 2011 jednoznačne preukázali, že subjekt 
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nenadobudol práškovú meď a nikdy neusku-
točnil ani zdaniteľné dodanie pre tuzemského 
odberateľa. Pohľadávka na základe týchto 
transakcií bola nereálna. Kontrolovaná spo-
ločnosť tuzemskému odberateľovi nikdy to-
var nedodala, daňová povinnosť spoločnosti 
vznikla iba z dôvodu vyhotovenia faktúry s da-
ňou. Podnikateľ počas kontroly nepreukázal, 
že s nakúpeným tovarom nakladal ako vlast-
ník. Čo by znamenalo, že došlo k zdaniteľné-
mu plneniu, a že bol na základe tejto skutoč-
nosti oprávnený vystaviť predmetnú faktúru. 
Vykonané dokazovanie preukázalo, že keďže 
v roku 2011 nedošlo k reálnej dodávke a nás- 
lednému predaju tovaru, nevzniklo v zdaňo-
vacom období roka 2013 právo platiteľa dane 
na opravu základu dane a následne na uplat-
nenie dane po oprave. NAKA v uvedenom 
prípade pokračuje vyšetrovaním v trestnej 
veci pre zločin neodvedenia dane a poistného 
v zmysle Trestného zákona. 

Postupné rozpletanie pavučiny
Kontrolóri Daňového úradu Trnava vykonali 
kontrolu DPH vo firme, ktorá si v roku 2009 
neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty, 
na základe fiktívnych účtovných dokladov vy-
stavených ako podklad k obchodnej činnosti 
pri dodávkach bravčového mäsa z Česka. 
Obchodovali medzi nastrčenými, nekontak- 
tnými a reálne neobchodujúcimi slovenskými 
podnikateľskými subjektmi, pričom v skutoč-
nosti bol tovar nadobudnutý priamo od čes-
kého dodávateľa. Vysoké nadmerné odpočty 
však kontrolovanému subjektu vznikli najmä 
z následných fiktívnych dodávok tohto tovaru  
do štátov EÚ.  Počas kontroly, ktorá bola ná-
ročná nielen po odbornej  stránke, ale aj roz-
sahom preverovaných dokladov, sa uskutoč-
nili desiatky vypočutí svedkov a zaslali veľké 
počty dožiadaní. Náročné bolo najmä postup-

né rozpletanie pavučiny vzťahov a oddelenie 
„zrna od pliev“, čiže identifikácia podstatných 
skutočností pri obrate viac ako 20 miliónov eur. 
Kontrolovaný subjekt síce evidoval vo svojom 
účtovníctve doklady od dodávateľských spo-
ločností, tie však nepreukazovali, že dodávky 
bravčového mäsa sa skutočne zrealizovali. 
Pri podrobnom preverovaní existencie tovaru, 
ktorého kúpu deklaroval podnikateľ faktúrami 
v reťazci tuzemských dodávateľov, sa dodáv-
ka tovaru reálne nepreukázala. Neexistoval 
ani žiaden dôkaz o tom, že tovar obstarali  
od slovenských dodávateľov. Ten istý tovar bol 
pritom deklarovaný ako tovar, ktorý mal skon-
čiť u konečného zákazníka v inom členskom 
štáte (napríklad v Českej republike). Kontro-
lóri získali dôkazy, ktorými spochybnili reálne 
obstaranie obchodovanej komodity kontrolo-
vaným subjektom. Následne neuznali právo  
na odpočítanie dane z uvedeného tovaru a zá-
roveň preukázali aj to, že ten istý tovar, dekla-
rovaný ako intrakomunitárna dodávka, nebol 
reálne dodaný. Odberatelia z iného členské-
ho štátu nepotvrdili a žiadnym vierohodným 
spôsobom nepreukázali, že nadobudli tovar 
od kontrolovaného daňového subjektu, ktorý 
bol deklarovaný na sporných odberateľských 
faktúrach. Daňový subjekt o tom, že tovar pre-
pravil do Českej republiky nepredložil žiaden 
vierohodný dôkaz. Tvrdil, že mäso prepravili 
z Česka do Maďarska a Rumunska. V kaž-
dom prípade však maďarský ani rumunský 
odberateľ nepotvrdili nadobudnutie mäsa  
z iného členského štátu, a to ani zo Slovenska 
či Českej republiky.

Protokol z kontroly mal 700 strán
Kontrolóri preukázali čisto fiktívny charakter 
preverovaných a následne spochybnených 
zdaniteľných obchodov podnikateľa v kontrolo-

vaných zdaňovacích obdobiach. Zistili, že de- 
klarované fakturačné obchody neboli podlože-
né a preukázané relevantnými dôkazmi, ktoré 
by potvrdili skutočné dodávky bravčového 
mäsa. Fiktívny charakter transakcií, personál-
ne prepojenie, nepreukázanie ekonomickej 
činnosti, neexistencia skutočného sídla, ne-
kontaktné subjekty. Konatelia, ktorí nevedia 
o obchodoch poskytnúť základné informácie, 
nepodávanie daňových priznaní, neplatenie 
vlastnej daňovej povinnosti, nepredkladanie 
dôkazov, obštrukcie zo strany daňových sub-
jektov, nepreukázanie prepravy, spoločnosti 
vykazujúce vysoké obraty bez zamestnancov, 
základných prostriedkov, skladových priesto-
rov, manipulačnej techniky, bez vedenia skla-
dovej evidencie. Ďalšie objektívne skutočnosti 
sú jasným dôkazom nasvedčujúcim zneužitiu 
práva a viedli k záveru, že hlavným cieľom 
transakcií bolo spáchanie daňového podvodu. 
Všetci účastníci týchto obchodných transakcií 
na jednotlivých stupňoch v reťazci vykonávali 
činnosť s cieľom získať daňovú výhodu, uplat-
niť si právo na odpočítanie dane z nereálnych 
plnení a čerpať nadmerné odpočty zo štátne-
ho rozpočtu. O zložitosti vykonanej kontroly 
svedčí aj to, že len samotný protokol z kon- 
troly mal vyše 700 strán textu. Výsledkom 
tejto náročnej práce bolo zistenie, že daňový 
subjekt svojím konaním ukrátil štátny rozpočet 
o viac ako 3 milióny eur. Správca dane počas 
daňovej kontroly zabezpečil nehnuteľnosť, čo 
vytvorilo základ na reálne zaistenie výberu 
uniknutej dane. Reťazec subjektov s fiktívny-
mi machináciami tvorilo minimálne päť spoloč-
ností. V nasledujúcom vydaní časopisu náj- 
dete príspevky o práci daňových kontrolórov 
z ďalších úradov.
Z príspevkov daňových úradov spracoval 
odbor riadenia rizík
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Ilegálna štátna pomoc

Luxusná značka 
má problémy

V Taliansku odhalili 
daňový megapodvod

Nemecko chce zrušiť 
daň chudobných

Bezpilotné lietadlo 
na podvodníkov

Talianske úrady vyšetrujú vrcholových riadi-
teľov módnej značky. Riaditeľku kolosu Miuc-
ciu Pradu a jej manžela Patrizia Bertelliho 
obvinili talianske súdy z toho, že ich daňové 
priznanie malo nezrovnalosti. Súdy preverujú 
ich príjmy z firiem, ktoré majú mimo Talianska. 
Hoci Prada tvrdí, že prípad sa firmy ani dcér 
netýka, kauza sa pod ne môže podpísať. In-
formácie o vyšetrovaní vyšli najavo po tom, 
čo Taliani upravili podmienky, za ktorých firmy 
dobrovoľne poskytujú dodatočné informácie. 
Prada svoju holdingovú spoločnosť preniesla 
do Talianska ešte vlani. Predtým totiž celých 
desať rokov sídlila v Luxembursku, ktoré je 
považované za daňový raj. Po presune späť 
do rodnej krajiny sa tak Prada dohodla s mie-
stnymi úradmi, že im vyplatí dodatočné dane 
vo výške 400 miliónov eur.

Talianska polícia odhalila rozsiahle daňo-
vé podvody skupiny tamojších firiem, ktoré 
vďaka osobitému systému falošných faktúr 
skrátili dane o viac ako 1,7 miliardy eur. Pod-
vodný systém zaviedli ešte v roku 2001 dvaja 
podnikatelia z Ríma. Ako informovali vyšetro-
vatelia, subdodávatelia vystavovali nepravé 
faktúry za služby v oblastiach ako bezpečnosť 
alebo priemyselné čistenie. Príslušné platby 
putovali potom na účty firiem, ktoré boli zria-
dené výlučne na inkasovanie a po prevode fi-
nančných prostriedkov do Luxemburska a San 
Marína vyhlásili bankrot. Z účasti na podvode 
podozrieva talianska polícia, ktorá už zhabala 
majetok za viac ako 100 miliónov eur vrátane 
okolo stovky nehnuteľností, dvoch podnikov  
a asi stovky bankových účtov, celkovo 62 ľudí.

Pomocou bezpilotného lietadla odhalili ar-
gentínske úrady daňové úniky v celkovej 
výške asi 2 milióny dolárov, pričom cena 
jedného stroja je okolo 10 tisíc dolárov. Túto 
modernú techniku už často používajú aj ar-
gentínske bezpečnostné sily. Bezpilotné 
lietadlo agentúry na vyberanie daní lietalo 
najmä nad honosným predmestím mesta  
Buenos Aires a fotografovalo luxusné domy, 
ktoré boli mnohokrát evidované ako prázdne. 
Ich majitelia si teraz musia nielen dať do po- 
riadku doklady a dane, ale aj zaplatiť vysoké 
pokuty.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble 
chce zrušiť solidárnu daň, z ktorej sa po zjed-
notení Nemecka v 90. rokoch minulého storo-
čia financovali rozvojové projekty na výcho-
de krajiny. Solidárny odvod, v rámci ktorého  
sa zdaňovali príjmy sadzbou 5,5 %, prináša  
do štátneho rozpočtu zhruba 15 mld. eur roč-
ne. Pôvodne malo ísť o krátkodobé opatrenie, 
ktorého účinnosť sa však opakovane predlžo-
vala. Daň má platiť do 2019 a po tomto ter-
míne sa s jej fungovaním nepočíta. Výpadok 
príjmov po zrušení solidárnej dane chce minis-
terstvo kompenzovať zvyšovaním iných daní.

Daňové dohody Írska s americkou spoločnos-
ťou Apple, ktoré firme umožnili uchrániť príjmy 
za desiatky miliárd dolárov pred zdanením, 
boli podľa Európskej únie nelegálnou štátnou 
pomocou. To znamená porušenie európskych 
pravidiel. Írsko si týmito dohodami malo zabez-
pečiť od Apple udržanie pracovných miest. Vý-
robca iPhonov, ktorý zamestnáva v Írsku vyše 
4 000 ľudí, akékoľvek nezákonné dohody od-
mietol. Firemná daň v Írsku dosahuje 12,5 %, 
no vďaka sieti dcérskych firiem platí Apple 
reálne daň na úrovni 2 %. Európska komisia 
vyšetruje v súčasnosti fakt, že úrady v Dubline 
umožnili firmám ASI a AOE, ktoré sú dcérsky-
mi firmami Apple, deklarovať v posledných ro-
koch kombinované zdaniteľné zisky na úrovni 
len 40 až 80 miliónov eur ročne.

Zdroj: TASR
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Profesionálny život generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly Štefana Kaplána je od začiatku spojený s oblasťou bez-
pečnosti. Pracoval na rôznych postoch v štátnej správe, ale tiež v komerčnej sfére, napríklad ako poradca pre nadnárodné spoločnosti. 
Pod dojmom dlhoročných skúseností sa utvrdil v tom, že príslovie Dôveruj, ale preveruj! je založené na realite, a je dobré ho nebrať  
na ľahkú váhu.

Našu úlohu nevidím v represii, 
ale v prevencii

Zlúčenie daňovej a colnej časti v roku 2012 
znamenalo aj v oblasti inšpekcie a kontroly 
nový začiatok. Ako vnímate toto obdobie 
spred dvoch rokov?
Hekticky. Zlúčenie znamenalo najmä zmeny 
pre inšpekciu FR SR a niektoré aktivity sa roz-
biehali nanovo. Od januára 2013 sa činnosť 
inšpekcie výrazne zefektívnila tým, že sa po-
darilo dosiahnuť legislatívne zmeny vo výko-
ne operatívno-pátracej činnosti pre colníkov 
odboru inšpekcie. Po zlúčení colnej a daňo-
vej správy pribudlo inšpekcii viac povinností.  
Z pohľadu vnútornej kontroly zmeny neboli až 
také výrazné, pretože výkon jednotlivých čin-
ností v oblasti vnútornej kontroly, či už v colnej 
alebo daňovej časti finančnej správy, zostal 
zachovaný. Išlo o obdobie plné zmien, ale aj 
neistôt, ktoré si vyžadovalo úzku spoluprácu 
a toleranciu, no považujem ho za nevyhnutnú 
etapu celého procesu.

Obľúbenou zložkou finančnej správy asi 
nebudete. Vidíte však posun vo vnímaní 
činnosti vašej sekcie zamestnancami fi-
nančnej správy?
Sekcia nie je a asi nikdy nebude obľúbenou 
zložkou finančnej správy tak, ako aj v očiach 
verejnosti nebude finančná správa pre svoje 
zameranie, výber cla a daní od občanov, obľú-
benou zložkou štátnej správy. Cieľom našej 
práce však v žiadnom prípade nie je kriminali-
zácia finančnej správy, ako sa snažia prezen-
tovať naši neprajníci, ale snaha o nastavenie 
vnútorných procesov tak, aby sme boli mo-
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derná, fungujúca a najmä transparentná or-
ganizácia. Vo finančnej správe pracuje takmer 
10 000 zamestnancov a väčšina je slušných, 
zodpovedných, vzdelaných a plniacich si svo-
je povinnosti. Našu úlohu nevidím ako repre-
sívnu, ale ako preventívnu. Napríklad výkon 
vnútornej kontroly je často chápaný ako nutné 
zlo, ale jeho úlohou je odstránenie nedostat-
kov a zamedzenie ich vzniku v budúcnosti. 
Samostatnou kapitolou v preventívnej činnosti 
je vzdelávanie pracovníkov finančnej správy 
prostredníctvom kurzov. Jednou z hlavných 
úloh inšpekcie je poukázať a v odôvodnených 
prípadoch aj represívne zasiahnuť voči za-
mestnancom, ktorí si neplnia svoje povinnosti, 
respektíve sa svojím konaním dopúšťajú pá-
chania trestnej činnosti. Zároveň, a v nepos- 
lednom rade, je úlohou vnútorného kontrolóra 
či inšpektora aj pomoc pri riešení problémo-
vých oblastí. Stretávame sa často s odmie-
tavým postojom, skôr počujeme, čo a prečo  
sa nedá, ako konkrétne pripomienky, či návrhy 
na zlepšenie procesov a stavu.

Momentálne nastavenie legislatívy v súvis-
losti s kontrolnou a inšpekčnou činnosťou 
je podľa vás postačujúce?
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Legislatívne otázky na tému inšpekčná a kon-
trolná činnosť by mohli byť námetom pre oso-
bitný článok. Dalo by sa zjednodušene pove-
dať, že aj v tejto oblasti je potrebné neustále 
kráčať s dobou a snažiť sa aplikovať zmeny 
tak, aby bolo možné efektívne vykonávať čin-
nosti s ohľadom na vývoj a potrebu spoloč-
nosti. Našou snahou, ba priam povinnosťou, 
je uvedené oblasti monitorovať a pracovať ne-
ustále na zlepšovaní a zdokonaľovaní celého 
systému, aj legislatívneho.

Mohli by ste bližšie predstaviť Akčný plán 
boja proti korupcii?
Naša sekcia je gestorom dvoch úloh v oblasti 
boja proti korupcii vyplývajúcich z uznesenia 
vlády. Protikorupčný program sme predstavili 
riaditeľom colných a daňových úradov v mi-
nulom roku, pričom cieľom je poukazovať  
na systémové chyby a nedostatky vo fungo-
vaní finančnej správy, predchádzať vytvára-
niu podmienok pre možné korupčné konanie 
našich zamestnancov. Prostredníctvom prog- 
ramu navrhujeme a zavádzame do praxe opat- 
renia slúžiace na zníženie miery rizika korup-
cie. V spolupráci s ostatnými organizačnými 
zložkami finančnej správy sa snažíme defino-
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vať činnosti a procesy, v ktorých je najvyššia 
možnosť pre korupčné správanie zamestnan-
cov. Zavedenie programu boja proti korupcii je 
dlhodobý a vyvíjajúci sa proces, prostredníc-
tvom ktorého sú do praxe zavádzané čiastko-
vé opatrenia.

Čo je pre váš útvar momentálne najväčšou 
výzvou?
Hmmm, ťažká odpoveď. Chcem kontinuálne 
pokračovať v začatej práci týkajúcej sa nas- 
tavenia pravidiel, respektíve interných noriem 
tak, aby naša sekcia mohla pôsobiť viac pre-
ventívne ako represívne. Snažím sa skvalit-
ňovať pôsobenie mojich ľudí v ich sofistikova-
nejšom prístupe k plneniu povinností. V tejto 
dobe vyvíjame aktivity na vyvolanie odbornej 
debaty na tému tzv. „skúšky spoľahlivosti“. 
Uvedený inštitút funguje v okolitých štátoch, 
samozrejme, s ohľadom na jednotlivé práv-
ne systémy. Pracujeme na zavedení kontrol 
prostredníctvom novo zavádzaných informač-
ných systémov, ktoré odbremenia kontrolova-
né subjekty.

Jednou z vašich úloh je poukazovanie  
na nedostatky v činnosti zamestnancov. 
Aké sú najčastejšie?
Nie je možné jednoznačne popísať nedostatky 
v činnosti zamestnancov. Z pohľadu inšpekcie 
ide o prípady, kedy sa zamestnanci dopúšťa-
jú hospodárskej trestnej činnosti, prípadne 
zneužívania právomoci verejného činiteľa 
a nezriedka sú členmi organizovaných skupín. 
Každý takýto prípad je individuálny a svojím 
spôsobom jedinečný. Medzi časté nedostatky 
zistené kontrolnou činnosťou patria porušenia 
z nedbanlivosti, a to nesprávnym alebo ne-
presným uplatňovaním všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných aktov riadenia 
pri výkone činností, ktoré ale často súvisia  
so zlou, respektíve  nejednotnou interpretá-
ciou ustanovení všeobecne záväzných práv-
nych predpisov.

Koľko podnetov dostávate a čoho sa naj-
viac dotýkajú? Akým smerom sa najčastej-
šie uberajú externé podnety?
Od začiatku roka do konca septembra sme 
dostali 155 písomných podnetov, z toho 139 
externých a 349 podnetov doručených do elek- 
tronickej schránky „podnet“. V rovnakom ob-
dobí dostalo FR SR 135 podaní kvalifikova-
ných ako sťažnosť. Občania a daňové sub-
jekty najčastejšie poukazujú na nedodržanie 
postupov pri výkone miestneho zisťovania, 
colné konanie, colná kontrola, určovanie col- 
nej hodnoty, prieťahy v konaní, oblasť colných 
zábezpek, porušovanie práv duševného vlast-
níctva, výkon na štátnej hranici, výkon daňovej 
kontroly, nesprávnosti pri vydávaní rozhodnu-
tí v daňovom konaní, výkon exekúcie. Ďalej 

namietali činnosť jednotlivých zamestnancov 
správcu dane pri komunikácii s daňovým sub-
jektom, nedodržanie úradných hodín a zneu-
žívanie právomoci verejného činiteľa. Niektorí 
oznamovatelia poukazovali aj na nezákonnú 
činnosť iných daňových subjektov, najmä  
na nepriznanie príjmov, nevydávanie dokladov 
ERP, nelegálnu prácu a daňové podvody.

Ako ste sa etablovali v medzinárodných 
štruktúrach a organizáciách?
Veľmi aktívne spolupracujeme s viacerými 
uznávanými partnermi, ktorí sa zaoberajú 
prevenciou alebo represiou v danej oblasti. 
Pravidelne sa zúčastňujeme na odborných 

seminároch na tému boj proti korupcii v pod-
mienkach národných administratív, ktoré or-
ganizuje Organizácia pre bezpečnosť a spolu-
prácu v Európe. V rámci rôznych programov 
sa recipročne zúčastňujeme na medzinárod-
ných aktivitách v podmienkach partnerských 
organizácií a ,samozrejme, aj aktívne spolu-
pracujeme a vymieňame si informácie. Vybu-
dovali sme si nadštandardné vzťahy s part-
nerskými zložkami, najmä v okolitých štátoch, 
ako sú  Česko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, 
Chorvátsko. Dokonca v niektorých prípadoch 
sme sa zúčastnili okrem pracovných rokovaní 
aj na športových podujatiach.

Ako by ste porovnali činnosť sekcie s po-
dobnými útvarmi v zahraničí? V čom vidíte 
rozdiely?
Porovnanie závisí najmä od modelu organi-
zácie, pretože nie všetky krajiny majú model 
ako Slovenská republika, kde máme zlúčenú 
colnú a daňovú správu. V globále by sa dalo 
povedať, že krajiny bývalého východného blo-
ku majú veľmi podobné problémy ako naša 
krajina, avšak krajiny ako napríklad Rakúsko 

či Veľká Británia, ktoré sa dlhodobo syste-
maticky zaoberajú príčinami páchania korup- 
čných trestných činov, majú odlišný pohľad  
na túto tému. Tak, ako všetky oblasti spolo-
čenského života, aj činnosť podobných útva-
rov pri identifikovaní druhov a spôsobov pá-
chania korupcie, má svoje jednotlivé kultúrne, 
národnostné, geografické a tiež ekonomické 
špecifiká.

Nedávno ste dostali ocenenie – striebornú 
medailu Za vzornú službu. Čo pre vás toto 
ocenenie znamená?
Považujem to za poctu a vnímam ho ako inšpi-
ráciu pre svoju prácu.

Ako relaxujete?
Pri športe. Ako bývalý aktívny futbalista si ne-
viem predstaviť, že by v mojom živote absen-
toval pohyb.

Keďže rozhovor pripravujeme do vianoč-
ného čísla, aký je váš vzťah k týmto sviat-
kom a ako ich najradšej trávite?
Vianočné sviatky majú pre mňa dve roviny - 
súkromnú, v kruhu najbližších, a pracovnú.  
Od môjho nástupu organizujeme vždy v pred-
vianočnom čase výročnú poradu sekcie spo-
jenú s mikulášskym večierkom, kde sa stret- 
nem so všetkými kolegami. Vianoce prežívam 
so svojimi najbližšími pri ozdobenom strom- 
čeku a kaprovi. Sú pre mňa krásne, a zároveň 
smutné, keďže nám pri stole zostáva aj práz- 
dna stolička.

Čo by ste na záver rozhovoru zaželali či-
tateľom....
Všetkým kolegom želám nádherné sviatky, 
nech sú skutočne naplnené len láskou a po-
hodou.

Drahomíra Adamčíková



Finančná správa sa od 1. januára dočká nového informačného systému na spracovanie niektorých dokumentov. Informačný systém 
ADMIS je komplexný nástroj na správu registratúry, určený pre všetkých zamestnancov. Pracovať v ňom bude viac ako 9 000 užívateľov.

ADMIS ako informačný systém pre riadenie, 
spracovanie a obeh dokumentov umožní 
efektívnu tvorbu, správu, používanie a ukla-
danie elektronických dokumentov v súlade  
s platnou legislatívou a s využitím moderných 
IT technológií. Do systému sa eviduje akákoľ-
vek odoslaná alebo prijatá korešpondencia 
finančnej správy. Môžeme ho chápať ako jed-
notné úložisko elektronických obrazov doku-
mentov. Obsahuje činnosti, ktoré sa vykoná-
vajú nad jednotlivými typmi dokumentov, aby 
bola zabezpečená nadväznosť pri ich spraco-
vaní aj zodpovednosť jednotlivých účastníkov 
procesu.

Školenia sa začali v októbri
Zamestnanci finančnej správy sa školili pos- 
tupne od októbra do decembra. Školenia boli 
jeden až trojdňové, podľa cieľovej skupiny 
zamestnancov. Školili sa pracovníčky po-
dateľní, sekretariátov, zamestnanci jednotli-
vých oddelení z daňových a colných úradov 
a finančného riaditeľstva. Vybraní pracovníci 
boli neskôr nápomocní svojim kolegom, ktorí  
sa na prácu v ADMISe preškoľovali od novem- 
bra cez e-learning. Cieľom je zabezpečiť, aby  
sa všetci zamestnanci finančnej správy oboz- 
námili s novým administratívnym informač- 
ným systémom finančnej správy. Odbor vzde-
lávania vytvoril virtuálne vzdelávacie prostre-
die, v ktorom sú cez priamy link k dispozícii 
relevantné podporné dokumenty k ADMISu - 
obsahy školení, prezentácie, inštruktážne  
video, skrátené príručky. „Uverejnené mate-
riály sa priebežne menia a aktualizujú,“ infor-
moval nás riaditeľ odboru vzdelávania Norbert 
Jakus.

Vyškolili sme sa na ADMIS
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Náhrada za AIS
Nový elektronický systém nahradí aplikáciu 
AIS, systém v ktorom doteraz pracovali colné 
úrady a zamestnanci finančného riaditeľstva. 
Zároveň nahradí aj administratívnu časť 
RDS, v ktorej pracovali zase daňové úrady 
a sčasti aj funkcionalitu DR SCAN, ktorý slúži  
na spracovanie elektronických podaní za col-
nú aj daňovú časť. Od januára bude k dispo-
zícii pre celú finančnú správu. ADMIS  bude 
prepojený na Integrovaný systém finančnej 
správy – správa daní (ISFS-SD). Špeciali-
zovaní pracovníci za daňovú časť, napríklad 
správcovia, budú pracovať najmä v ISFS-SD, 
ale na pozadí budú komunikovať v ADMISe. 
Oba systémy budú úzko prepojené, a preto 
nebude potrebné vykonávať prácu v oboch, 
napríklad pri doručovaní záznamov. „Apliká-
cia bude slúžiť na evidenciu registratúrnych 
záznamov, na odosielanie záznamov na vyba-
venie, na schvaľovanie, čiže všetky procesy, 
ktoré teraz prebiehajú manuálne, budú elek-
tronické,“ vysvetľuje zástupca projektového 
manažéra a vedúci technického tímu Michal 
Hornok. Podľa neho sa budú musieť najmä 
daňové úrady pripraviť z pohľadu existujúce-
ho spracovania registratúry na zásadnú zme-
nu ich práce. „Ide o viac procesov, ktoré musia 
vykonať pri správe registratúry ako doteraz. 
Doteraz im stačilo zaevidovať nejaký záznam, 
teraz bude povinnosť jeho zaradenia do spisu. 
Je v tom aj schvaľovací proces a celý kolobeh 
odosielania vyznieva zložitejšie ako doteraz. 
Musíme si uvedomiť, že doposiaľ sme nena-
pĺňali zákonný rozsah registratúry v plnom 
rozsahu. Teraz sa dostaneme do štandardné-
ho systému a snažíme sa to nastaviť tak, aby 

práca bola čo najefektívnejšia,“ ubezpečuje 
nás vedúci technického tímu.

Najčastejšie otázky
Na školeniach zamestnancov sa v rámci me-
todickej podpory pravidelne zúčastňoval aj ve- 
dúci business tímu projektu ADMIS a metodik 
pre oblasť správy registratúry Miroslav Šabľa. 
Zaujímalo nás, s akými najčastejšími otázkami 
sa na neho ľudia priamo na školeniach obra-
cali. 
„Kolegov zaujímalo, či bude aplikácia plne 
automatizovaná, čo ,samozrejme, bude. Tých, 
ktorých zaujímalo, či bude zachovaný doteraj-
ší štandard administratívneho informačného 
systému, sme mohli potešiť. Štandard nielen-
že zostane, ale bude vyšší,“ vysvetlil. Ako do-
dal, pracovníci podateľne sa vyhnú vo väčšine 
prípadov manuálnej evidencii. Pri nahrávaní, 
evidovaní záznamov či podaní už bude pro-
ces automatizovaný. Rovnako tak pri výstup-
ných záznamoch alebo pri odosielaní pošty. 
Tam si už tiež zamestnanec len skontroluje 
záznamy a systém ďalšie činnosti urobí sám. 
„V budúcnosti, keď bude systém elektronicky 
prepojený so Slovenskou poštou, odpadne aj 
manuálna manipulácia s poštovým podacím 
hárkom v rámci výpravne, respektíve poda-
teľne,“ konštatoval M. Šabľa. Vedúci busi-
ness tímu vyjadril presvedčenie, že ak sa aj 
niektorým zamestnancom zdala práca v apli-
kácii dosť zložitá, je to len vec zvyku. Treba  
sa naučiť kroky, zafixovať si ich a potom sa už 
nič nebude zdať komplikované. Do 1. januára 
sa na prácu v ADMISe preškolia všetci kom-
petentní zamestnanci a budú pripravení začať 
v novom systéme pracovať.

Gabriela Dianová



Poskytovatelia vybraných elektronicky dodá-
vaných služieb, telekomunikačných služieb  
a služieb rozhlasového a televízneho vysiela-
nia zaplatia po novom daň štátu, v ktorom zá-
kazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú. 
MOSS je dobrovoľná úprava, ktorú subjekty 
nie sú povinné uplatňovať, avšak jej akcep-
tovanie im môže značne znížiť byrokratickú 
záťaž. 
Pod pojmom elektronicky dodávané služby 
rozumieme poskytovanie webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach, diaľkové 
udržiavanie programov a vybavenia, dodanie 
programového vybavenia - softvéru a jeho 
aktualizácia, obrázkov, textu a informácií 
či sprístupnenie databáz. Ďalej tiež dodanie 
hudby, filmov a hier vrátane výherných a ha-
zardných, stiahnutie aplikácií do mobilu, rôzne 
softvéry, aplikácie pre e-booky, aplikácie poli-
tického, kultúrneho, umeleckého, športového, 
vedeckého a zábavného vysielania a vysiela-
nia udalostí. Elektronicky dodávanou službou 
je aj vyučovanie na diaľku, ale výlučne nezda-
niteľnej osobe, teda človeku, ktorý nepodniká, 
iba službu príjme a spotrebuje.

Žiadosť o registráciu
Využitím jednotného kontaktného miesta 
je možné predísť viacnásobnej registrácii  
pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v jednotli-
vých členských štátoch Európskej únie. Pos-
kytovatelia služieb budú mať možnosť splniť 
si všetky daňové povinnosti týkajúce sa DPH 
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V prvej polovici októbra finančná správa úspešne spustila na svojom portáli registráciu na projekt MOSS. Systém Mini One Stop Shop, 
teda jednotné kontaktné miesto, umožňuje zákonom stanoveným poskytovateľom elektronických služieb zaregistrovať sa vo svojej 
krajine a zároveň platiť daň vo všetkých štátoch, kde im plynie povinnosť. Legislatívna úprava začne platiť od januára 2015. Dovtedy  
sa môžu firmy registrovať, čo už niektoré aj využili.

Systém MOSS je k dispozícii

a súvisiace s vyššie uvedenými službami  
na jednom mieste, respektíve v jednom člen-
skom štáte. V prípade, že do konca roku 2014 
registráciu nestihnú, budú môcť využívať túto 
úpravu až od 1. apríla. To by malo za násle-
dok, že tri mesiace nebudú môcť využívať 
výhody systému MOSS a budú sa musieť za-
registrovať v každom členskom štáte, do kto- 
rého služby dodávajú svojim zákazníkom.

Ako používať MOSS
Aplikácia pre MOSS je dostupná cez portál 
finančnej správy všetkým registrovaným pou-
žívateľom. Samotný postup podania žiadosti  
o registráciu je jednoduchý a jednotlivé kroky 
pri registrácii a návod na vyplnenie registrač-
ného formulára sú zverejnené a prístupné 
na našej webovej stránke v sekcii eSlužby, 
časti Príručky a návody. Okrem Príručky ako 
používať aplikáciu MOSS, nájdu subjekty 
v sekcii Podnikatelia a organizácie, v časti 
Dane–DPH–MOSS schéma, dostatočné infor-
mácie nielen k samotnej registrácii. Pre lep-
šie pochopenie fungovania osobitnej úpravy 
MOSS-u  nájdu užívatelia v príkladoch medzi 
FaQ (v kategórii DPH–MOSS) ďalšie informá-
cie v článkoch venovaných tejto problematike. 
O výsledku registračného procesu, schválenej 
alebo zamietnutej žiadosti, dostanú firmy infor-
mačný e-mail. Ak subjekt zistí, že napísal ne-

správne údaje, môže si podať žiadosť o zme-
nu registrácie. Každá registrácia je platná až 
od 1. januára 2015. Systém MOSS nemôžu 
využiť zdaniteľné osoby, ktoré predávajú to-
var zásielkovým spôsobom cez internet a ne- 
poskytujú elektronické služby. Taktiež pou- 
žívanie systému MOSS nenahrádza registrá-
ciu za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH.

Gabriela Dianová



Národný projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka IS (CEP) odprezentovali jeho tvorcovia v novembri na medzi- 
národnom kongrese ITAPA. Finančná správa je od decembra jeho prevádzkovateľom a sprístupnila ho pre asi 1 200 podnikateľských 
subjektov a 1 100 zamestnancov orgánov verejnej správy. Systém odbúra papierovú byrokraciu a prinesie pre podnikateľskú verejnosť 
jednoduchšiu cestu k získaniu potrebných povolení pri obchodovaní s tretími krajinami.

Generálny riaditeľ sekcie informatiky Milan 
Grega zdôraznil, že tento projekt je vyjadre-
ním systematického úsilia finančnej správy 
pre vytváranie lepšieho podnikateľského pros- 
tredia a zníženia administratívnej záťaže. 
Ako jeden z prvých projektov programu OPIS 
(Operačný program informatizácia spoločnos-
ti) bude poskytovať komplexné elektronické 
služby. Jeho výnimočnosť spočíva aj v tom,  
že ide o nadrezortný projekt, v ktorom je za-
pojených 58 orgánov verejnej moci a svojím 
rozsahom pokrýva vyše 380 procesov. Pou-
žívatelia v ňom nájdu 264 elektronických 
formulárov. IS CEP predstavuje pretavenie 
celosvetového konceptu Single Window  
do reálneho riešenia a Slovensko sa jeho rea-
lizáciou zaradí k najvyspelejším krajinám EÚ, 

Finančná správa na kongrese ITAPA
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ktoré koncept „Single window for Customs“ 
(pozn: jednotné miesto pre agendy zahranič-
ného obchodu) zaraďujú k svojim strategic-
kým zámerom v dlhodobom horizonte. Hoci 
zákon o IS CEPe vo všeobecnosti neukladá 
podnikateľským subjektom povinnosť elek-
tronicky komunikovať v colných otázkach s fi-
nančnou správou, je to pre nich výhodnejšie. 
V prípade, že sa pre ňu rozhodnú, systém je 
prostriedkom, ktorý zákon definuje ako nástroj 
pre danú komunikáciu.

Štvorročné úsilie
Jednou z osobitostí projektu CEP bol prístup 
jeho tvorcov smerom k budúcim používateľom. 
Tí si uvedomovali, že systém sa reálne bude 
používať iba v prípade, ak sa splnia predstavy 

jeho používateľov. Projektový tím preto pripra-
vil masívnu publicitu smerom k podnikateľom 
a viedol s budúcimi používateľmi aktívny dia-
lóg pri jeho budovaní. Počas štyroch rokov im-
plementácie projektu sa uskutočnilo množstvo 
podujatí, workshopov a prezentácií, v rámci 
ktorých odzneli relevantné pripomienky a ná-
mety pre zdokonalenie finálneho riešenia. 
So skúsenosťami dodávateľa sa s účastník-
mi podelil Pavol Frič, riaditeľ pre stratégiu  
a rozvoj zo spoločnosti DITEC, a.s.. Pouká-
zal predovšetkým na špecifiká tohto projektu, 
pričom vyzdvihol jeho nadštandardný rozsah 
a priekopnícky charakter. Nástrahou pri jeho 
realizácii boli predovšetkým dynamické zmeny 
legislatívy a nové integrácie na externé systé-
my. Vďaka elektronickým formulárom má pou-
žívateľ výrazne vyšší komfort, ako mu posky-
tuje papierová forma. Medzi základné výhody 
patrí oprava chyby bez nutnosti znovu vypi-
sovať formulár odznovu cez „pred-vyplnenie“ 
informácií vo formulári na základe dostupných 
informácií, ktoré formulár vypĺňa z iných infor-
mačných systémov verejnej správy. Účastní-
ci konferencie mali možnosť položiť otázky. 
Tie, ktoré odzneli, sú cenným vstupom pre 
dodávateľov, nakoľko budú použité ako pod-
klady pre tvorbu sekcie „najčastejších otázok“  
na projektovom portáli.
Viac informácií o projektu nájdete na www.
cep. financnasprava.sk.

-red-

Náš portál získal prvú cenu
Registrácia daňových subjektov, podávanie daňových priznaní a plnenie ostatných 
povinností on-line bez potreby ďalšieho papierového styku. Najmä tieto faktory za-
ujali porotu medzinárodného kongresu ITAPA, pre ktoré sa rozhodla oceniť portál 
finančnej správy www.financnasprava.sk.

V kategórii „Nové služby“ sme získali prvé miesto. Portál od začiatku roka navštívilo viac 
ako 1,4 milióna občanov a podnikateľov. Celkovo si zobrazili vyše ako 53 miliónov stránok. 
Priemerný čas jednej návštevy bol viac ako 8 minút. Cenou ITAPA chcela porota zviditeľniť 
projekty, ktoré treba poznať a aktívne ich využívať.

finančné aktuality
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Kontakt s klientmi našej organizácie sa z ro-
viny osobnej presúva čoraz častejšie do sféry 
virtuálnej. Zákazníkom vytvárame pohodlné 
prostredie, šetríme čas i peniaze. On-line ko-
munikácia v daňových správach v mnohom 
nahrádza individuálnu, je modernou metódou, 
ktorá si našla trvalé miesto v daných inštitú-
ciách. Jednou z kategórií tejto komunikácie 
sú aj sociálne médiá, cez ktoré daňové správy 
ponúkajú klientom dôležité informácie, vytvára-
jú a získavajú kontakty, dostávajú rýchlu spät-
nú väzbu, obratom reagujú na problémy. Aké je 
využitie sociálnych médií a mobilných aplikácií 
v praxi diskutovalo v októbri na seminári v Pra-
he 57 delegátov z 33 členských krajín medziná-
rodnej organizácie európskych daňových správ 
(IOTA).

Držíme krok s najlepšími
Na podujatí sa zišli zamestnanci komunikač-
ných oddelení, call centier, či IT špecialisti, 
aby informovali o skúsenostiach s využíva-
ním sociálnych médií a mobilných aplikácií  
pri komunikácii s daňovými subjektmi. Väčšina 
zúčastnených štátov sa dokázala prispôsobiť 
súčasnému trendu a používa Facebook, Twit-
ter, YouTube, internetové fóra, blogy a po-
dobne, aby zintenzívnili vzťah medzi úradom 
a klientom a poskytli mu čo najväčší komfort 
pri vybavovaní úradných záležitostí. Veľkými 
priekopníkmi sú v tejto oblasti Veľká Británia  
či Dánsko. V on-line komunikácii využívajú Fa-
cebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Linked- 

In, Instagram či Pinterest. Nájdu sa však aj 
také krajiny, ktoré tieto formy doposiaľ vôbec 
nezaviedli – Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, 
Rusko či Macedónsko. Finančná správa  
sa mohla v tejto súvislosti pochváliť spustením 
facebookovej stránky v auguste 2013, ktorej 
počet fanúšikov už presiahol hranicu 17 tisíc. 
Ako podporný nástroj využívame aj kanál You-
Tube, kde publikujeme predovšetkým videá  
zo zásahov našich colníkov. Pri komunikácii 
s daňovníkmi sme zaviedli aj externý informač-
ný newsletter. Blízka budúcnosť otvára v na-
šom prostredí aj cestu k mobilným aplikáciám, 
čo svedčí o tom, že sledujeme súčasné trendy 
a máme snahu nezaostávať za nimi. V rámci 
krajín V4 vyzerá situácia nasledovne:

Digitálny apetít rastie
Účastníci seminára si vypočuli v rámci pred-
nášok aj prezentáciu zástupkyne spoločnosti 
Accenture, ktorá poskytuje odborné služby 
v oblasti manažérskeho poradenstva, infor-
mačno-komunikačných technológií a outsour-

cingu. Sústredila sa na výsledky prieskumu 
medzi skupinou 5 000 daňovníkov z celého 
sveta, ako si predstavujú modernú komuniká-
ciu s daňovou administratívou. Vzišlo z neho, 
že „digitálny apetít“ vzrastá v každej z monito-
rovaných krajín. Žiadajú si on-line komuniká-
ciu cez chat, kvalitné webstránky s obsahom 
potrebných informácií, inštruktážne videá, 
elektronické fóra. Až 70 percent opýtaných 
sa zhodlo na tom, že daňové úrady by mali 
ponúkať on-line služby a podporné mobilné 
aplikácie rovnako, ako to robia napríklad ban-
ky. Daňoví poplatníci všetkých vekových kate-
górií by privítali osobný on-line daňový účet. 
Cez počítač by chcelo mať prístup 85 percent 
respondentov, 80 percent by rado využíva-
lo mobilnú aplikáciu cez smartphone a ďal-
ších 80 percent zase tablety. Je evidentné,  
že sociálne médiá sú populárne najmä medzi 
mladými ľuďmi, ktorých veková hranica dosa-
huje 18 až 24 rokov. Viac ako tretina z nich 
(36 percent) by chcela dostávať informácie 
z daňovej oblasti práve prostredníctvom 
sociálnych médií. Komunikácia cez Face-
book je žiadaná u 26 percent a cez Twitter  
u 23 percent respondentov. Z uvedeného vy-
plýva, na čom sa zhodli aj účastníci seminára, 
že daňové správy by mali byť schopné rea-
govať na potreby daňovníkov, prispôsobovať  
sa moderných technológiám a neustále zlep-

šovať svoj servis. Samozrejme, že v každej 
spoločnosti existuje skupina ľudí, ktorá pre-
feruje tradičné metódy komunikácie, preto 
netreba zabúdať ani na tých a poskytovať im 
služby na rovnako kvalitnej úrovni.

-ad-
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Máme najlepší Facebook z okolitých 
krajín
Vývoj informačných technológií sa posúva vpred míľovými krokmi. Nedá sa zastaviť, no treba ho udržať v medziach neprekračujúcich 
spoločenské normy. Ich úlohou je ľudstvu pomáhať, zjednodušovať existenciu, vytvárať vhodné podmienky na ďalší rast. Komunikácia 
prostredníctvom počítačov je v súčasnosti takou samozrejmosťou, akou bolo kedysi posielanie listov či používanie pevných telefonic-
kých liniek. Jej prednosti využívame aj vo finančnej správe.

Počet 
obyvateľov Facebook Twitter YouTube

Česká republika 10,5 mil. 423 like

Maďarsko 9,8 mil. 8,090 like

Poľsko 38,5 mil. 873 like Internetová 
aplikácia

Slovensko 5,4 mil. 17 857 like

Staňte sa aj vy fanúšikmi našej facebookovej fan page stránky. Dajte jej svoj LIKE, zdielajte informácie, posúvajte ďalej zverejnené fotografie  
či iné materiály - https://www.facebook.com/FinancnaSprava.

finančné aktuality



Daniarky telom aj dušou
Dve ženy, dva daňové úrady, dve pracovné oblasti, dve zlaté medaily. Daňovníctvu sa začali venovať pred rokmi a zostali tejto sfére 
verné. Za svoju oddanosť a úspechy, ktoré dosiahli, si prevzali v septembri najvyššie vyznamenanie Za vzornú službu. Aká životná púť 
ich priviedla až k tomuto oceneniu nám porozprávali, keď sme ich navštívili na pracovisku.

Ako ste sa dostali k práci na daňovom úra-
de?
Určite mi nebolo hneď jasné, že chcem pra-
covať na daňovom úrade. Skôr to bola zhoda 
náhod. Vyštudovala som Vysokú školu eko-
nomickú so zameraním na vnútorný obchod. 
Mala som rada predmety ako tovaroznalectvo, 
zahraničný obchod a odbor, ktorému sa venu-
jem, spája tieto dve oblasti. 

Mali ste kladný vzťah k matematike alebo 
exaktnejším vedám?
Moja mama síce bola učiteľkou matematiky, 
ale nemôžem povedať, že by sa moja práca 
spájala s týmto odborom. Ako dieťaťu sa mi 
páčilo povolanie detektív. Myslím si, že táto 
práca je presne o tom – o detektívnej robo-
te, spájaní, kombinovaní a dovedení veci  
do konečného cieľa. Nenaháňam síce vrahov, 
ale snažím sa odhaliť nejakú štruktúru.

Kedy ste nastúpili na daňový úrad?
Do finančnej správy som nastúpila ešte za so-
cializmu v roku 1988. Pracovala som ako kon-
trolórka priamych daní na Okresnej finančnej 
správe Bratislava vidiek. Po vzniku nových da-
ňových úradov som sa stala vedúcou oddele-
nia dane z príjmov právnických osôb a zástup-
kyňou riaditeľky Daňového úradu Bratislava II. 

Ako sa postupne vyvíjala vaša kariéra?
V roku 1995 som odišla pracovať na odbor 
priamych daní na ministerstvo financií. Naj-
skôr som sa venovala vnútroštátnej legislatí-

ve, kde som sa dostala aj do styku s transfe-
rovým oceňovaním. Chodievala som na rôzne 
medzinárodné fóra, zasadnutie pracovných 
skupín OECD, na rokovanie s Európskou 
komisiou pred vstupom Slovenska do únie. 
Vnútroštátne predpisy a daňové zákony často 
podliehajú zmenám, kým medzinárodné zda-
ňovanie má prísne a nemenné pravidlá a to 
sa mi páčilo. Postupne som sa vyprofilovala 
práve na túto oblasť.

A znovu ste sa vrátili do praxe...
Naša legislatíva rieši oblasť medzinárodného 
zdaňovania v podstate tak, ako som to so sku-
pinou odborníkov navrhla. Zdalo sa mi preto 
vhodné „omakať“ si v praxi, ako to funguje. 
A tak som prišla naspäť do daňovej, respektí-
ve finančnej správy.

Ako vnímate postavenie finančnej správy 
v súčasnosti?
Môžem ho hodnotiť z pozície zamestnankyne 
úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorého 
klientmi sú veľké daňové subjekty zastupova-
né renomovanými audítormi, poradcami. Aby 
sme dokázali byť rovnocennými partnermi, 
stojí to obrovské úsilie, treba sledovať tren-
dy a stále sa učiť. Ja mám však z kontaktu  
s klientmi dobrý pocit.

Majú to súčasní zamestnanci ťažšie ako  
v minulosti?
Určite áno. Legislatíva sa mení pomerne 
často, sú zahltení množstvom mravčej prá-
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ce, ktorú za nich žiadna výpočtová technika 
neurobí. V oblasti daní sa nedá všetko zme-
chanizovať, nie je to len o matematických fun- 
kciách, svoju úlohu tam musí zohrať aj ľudský 
mozog. V každom prípade je práce omnoho 
viac, čo je zase pochopiteľné, keďže v minu-
losti sme na Slovensku mali minimum firiem 
s nadnárodnou účasťou, prišla globalizácia 
a je to omnoho zložitejšie. Hoci sú v oblasti 
medzinárodného zdaňovania mantinely na-
stavené, subjekty si nachádzajú cestičky, ako 
ich obísť a tak treba predpisy stále zlepšovať 
a upravovať. Je to proces, ktorý sa neustále 
vyvíja.

Aký je svetový trend?
Bojovať proti erózii základu dane.

Čo je pre vás v tejto oblasti výzvou do bu- 
dúcna?
Chcela by som, aby na každom daňovom 
úrade boli ľudia, ktorí by sa osobitne venovali 
medzinárodnému zdaňovaniu. Nedá sa to na-
učiť za týždeň, čiže by to mali byť ľudia, ktorí 
budú na sebe pracovať. Mojim želaním je, aby 
to ľudia chceli robiť, a budú to robiť, keď dos- 
tanú nejakú protihodnotu. Treba investovať  
do ľudí. Je síce snaha ustanoviť tím kontro-
lórov na každom daňovom úrade, ale nie je 
ho kým naplniť, lebo človek si rozmyslí, či 
pôjde zložitejšou alebo jednoduchšou cestou. 
V tomto smere pociťujeme veľkú fluktuáciu 
pracovnej sily, chýba stabilita.

Prečo zamestnancov odrádza oblasť me- 
dzinárodného zdaňovania?
Aby ste mohli túto prácu robiť, treba ovládať 
vnútroštátne právne predpisy a  daňové prá-
vo daného štátu. Musíte si dobre premyslieť, 
kde by mohla viesť cesta pre nejaký daňový 
únik, musíte mať ideu, čo sa tam deje, aká je 
štruktúra a musíte to aj dokázať. Stále musíte 
pochybovať, v rámci výmeny informácií zis-

Dalila Kutišová-Luknárová pracuje 
v odbore financií 27 rokov. Jej meno  
sa spája s oblasťou medzinárodného 
zdaňovania, predovšetkým však tran- 
sferového oceňovania. Vo finančnej 
správe stála pri vzniku oddelenia meto-
diky medzinárodného zdaňovania, ktoré 
zároveň aj viedla. V súčasnosti pracuje 
na Daňovom úrade pre vybrané subjek-
ty v pozícii daňového špecialistu pre ob-
lasť medzinárodného zdaňovania.



V štátnej správe pracujete vyše 30 rokov. 
To je úctyhodne dlhá doba...
Na Mestskú finančnú správu som nastúpila 
v roku 1981 a neskôr som pracovala na Kraj-
skej finančnej správe. Zrušením krajov po re-
volúcii sa uskutočnila daňová reforma. Úspeš-
ným absolvovaním konkurzu som sa stala  
na osem rokov riaditeľkou Daňového úradu 
Bratislava II. V tom čase to bol rozsiahly úrad, 
pod ktorý patrili aj veľké daňové subjekty.

Mali ste dobrý vzdelanostný základ?
V detstve ma bavila matematika a geometria. 
Jazyky mi nešli, a tak bolo jasné, čo pôjdem 
študovať. Vysokú školu ekonomickú v Bra-
tislave, odbor priemysel, som vyštudovala 
popri zamestnaní. V tom období štúdium  
so zameraním na oblasť daní nebolo. Začiatky 
práce na daňovom úrade boli doslova priekop-

finančné aktuality

17

4/2014

ťovať a klásť otázky, z ktorých nemôžu kom-
petentné orgány vykľučkovať. Je to dlhodobá 
práca, kontrola sa nezúročí za týždeň, ani  
za mesiac, niekedy to trvá aj viac ako rok. 
Odborník musí byť samozrejme aj výborne 
jazykovo vybavený, keďže väčšinu podkladov 
dostáva v angličtine alebo nemčine. Tých pár 
ľudí, ktorí sú v tejto oblasti vyškolení, si však 
verejnosť váži.
Ide niekto z rodiny vo vašich šľapajach?
Nie, ale rodinu som si vyškolila. Môj muž pri čí- 
taní novín hľadá v správach potenciálny daňo-
vý únik. Vypracoval sa z neho daňový úradník 
– amatér, keďže mi veľakrát pomáhal s pre-
kladmi dokumentov.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Dvojročnému vnukovi, cvičeniu, záhrade 
a dvom psom. A milujem detektívky. Podľa 
nich si vyberám aj program v televízii.

Ako ste to vnímali skutočnosť, že ste dos- 
tali zlatú medailu Za vzornú službu?
Veľmi príjemne ma to potešilo. Mala som 
pocit, že aj moji nadriadení si uvedomili,  
že moja práca je užitočná a niečo som v nej 
dokázala.

Nadriadenou Dalile Kutišovej-Lukná-
rovej bola na vtedajšej Krajskej finan- 
čnej správe Eva Schwarzová. Nielen ju,  
ale aj ďalšie vedúce osobnosti súčas-
nej finančnej správy motivovala k práci 
v daňovej sfére. Stačí spomenúť riadi-
teľku sekcie daňových úradov Lenku 
Wittenbergerovú, riaditeľku odboru da-
ňovej metodiky Adrianu Pleškovú ako 
aj šéfku Daňového úradu pre vybrané 
daňové subjekty Marcelu Hricovú. Všet-
ky prešli jej rukami pani Schwarzovej, 
hovorí im „moje deti“.

nícke, čo sa mi páčilo. Prijímali sme nových 
zamestnancov, aj šikovných mladých ľudí. 
Môžem povedať, že mojimi „deťmi“ sú Len-
ka Wittenbergerová, Aďka Plešková, Danka 
Miháliková, Marcela Hricová aj terajší riaditeľ 
DÚ Bratislava Dušan Pátek. Ľudí som hľadala  
aj tak, že som na nástenke na vysokej škole 
ekonomickej vyvesila ponuku práce a prihlá-
sili sa Wittenbergerová, Plešková aj Hricová. 
Spolu nastúpili a odvtedy pracujú v daňo-
vej správe. Boli veľmi ambiciózne a dravé.  
Pre mňa bolo dôležité poznať svojich pracov-
níkov a vedieť, že sa na nich môžem spoľah- 
núť.

Keby ste mali porovnať situáciu vtedy a te-
raz, kde vidno najväčšie rozdiely?
Keď sme začínali, bolo sa treba intenzívne 
venovať zamestnancom, ale aj daňovníkom, 
najmä fyzickým osobám, začínajúcim pod-
nikateľom. Pozývali sme daňové subjekty 
z nášho obvodu hlavne za účelom vyplňova-
nia daňových priznaní, vysvetľovali predpisy, 
diskutovali. Poradenstvo robíme aj dnes, doba 
je však príliš rýchla a firmy si platia vlastných 
daňových poradcov. Vďaka technickým vymo-
ženostiam sa zamestnancom uľahčilo množ-
stvo práce. Mrzí ma však, že na úradoch je 
veľká fluktuácia. Mali by sme si zamestnancov 
vážiť a motivovať.

Hoci ste už v dôchodkovom veku, pracuje-
te v klientskej zóne. Nebaví vás oddycho-
vať?
Práca ma vždy bavila a baví. Predtým, ako som 
dosiahla dôchodkový vek, som bola vedúcou 
oddelenia daňovej exekúcie, prednášala som 
pre externé subjekty, našich zamestnancov  
či daňových poradcov. Teraz čerpám z týchto 
skúseností, zo svojej podstaty. Mám veľmi 

rada ľudí a snažím sa im pomôcť, či už začína-
júcim podnikateľom alebo fyzickým osobám.

Ktorá oblasť je vám najbližšia?
Najbližšie mi je konanie, pretože je potreb-
né všade, na každom úseku daňovej správy. 
Veľmi dôležité je vysvetľovať veci obyčajným 
ľuďom prístupným spôsobom, necitovať im 
paragrafy, ale povedať podstatu problemati-
ky, čo a ako majú urobiť. Nehroziť im výškou 
pokuty, ale upozorniť, aby dodržiavali predpisy 
a termíny a tak sa vyhli sankciám.

Určite ste sa pri práci nestretli len s príjem-
nými klientmi?
Ľudia, ktorí idú na úrad, už majú v sebe za-
kódovaný určitý rešpekt alebo nesympatiu.  
Ak mu nepoviete to, čo chce počuť, ste ne-
priateľ. Čo nechce počuť mu však treba  
podať opatrným spôsobom, aby pochopil,  
že mu chcete pomôcť. Treba ľudí vychovávať, 
že dane sú naše spoločné peniaze a keď ich 
platiť nebudú, nebude sa mať z čoho rozdeľo-
vať.

A čo záľuby, nájdete si na ne čas?
V mladosti som aktívne športovala, robila som 
ľahkú atletiku. Športu som zostala verná, či už 
v pasívnej – televíznej podobe, alebo aktív-
nej. Stále lyžujem a plávam. Niet nad pohyb  
na čerstvom vzduchu.

Ako ste prijali fakt, že dostanete zlatú me-
dailu Za vzornú službu?
Samozrejme, že ma potešila pochvala  
za moju prácu. Vnímam ju ako morálne oce- 
nenie. Je o to vzácnejšie, že vyznamena-
nie zriadil minister financií po prvýkrát a boli 
ocenení aj zamestnanci daňovej správy.

Drahomíra Adamčíková
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Finančné riaditeľstvo SR ocenilo v decem-
bri najlepších platiteľov dane z príjmu za 
zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 
2013. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 
2014 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov 
zo všetkých spoločností registrovaných na 
daňových úradoch v jednotlivých krajoch, 
ako aj v rámci Daňového úradu pre vybra-
né daňové subjekty.

spol. s r. o.. Najlepším platiteľom dane z príjmu 
v Košickom kraji je ELTRA, s.r.o., v Nitrianskom 
CIKAUTXO SK s. r. o., v Prešovskom Synot W, 
a. s., v Trenčianskom Marius Pedersen, a. s., 
v Trnavskom Respect Slovakia, s.r.o. a v Žilin-
skom KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o.. Najvyššiu 
zaplatenú daň z príjmov v rámci Daňového úra-
du pre vybrané daňové subjekty mala Kia Motors 
Slovakia s.r.o.. Táto spoločnosť získala aj cenu 
Skokan roka pre daňový subjekt, ktorý v medzi- 

ročnom porovnaní 2012 a 2013 zaznamenal 
najväčší nárast dane z príjmu. Išlo o prvý ročník 
oceňovania s tým, že vlani sa uskutočnil nultý. 
Finančná správa sa inšpirovala podobným oce-
ňovaním v susednej Českej republike, kde firmy 
s najlepším výsledkom oceňujú už niekoľko 
rokov. Ocenenie by malo byť povzbudením  
pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu  
dobrých výsledkov.

-red-

Zástupcovia spoločností si prevzali ocenenie  
z rúk prezidenta finančnej správy Františka 
Imreczeho. Na slávnostnom akte v bratislav-
skom Primaciálnom paláci sa zúčastnil aj vedúci 
služobného úradu ministerstva financií Jaroslav 
Mikla, ktorý zdôraznil, že zavedenie tohto ocene-
nia je jedným z opatrení na podporu dobrovoľné-
ho plnenia daňovej povinnosti. „Som hrdý na to, 
že tu dnes môžem byť v spoločnosti tých, ktorým 
záleží na fungovaní tohto systému. Ste vzorom 
pre ostatných podnikateľov a platiteľov daní,“ 
konštatoval.

Vyhoveli stanoveným kritériám
Spoločnosti museli splniť tri základné pod- 
mienky – nemali žiadne dlhy na daniach, nálezy  
z daňových kontrol nad 10 000 eur ani poruše-
nia zákona o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice. Za Bratislavský kraj si cenu odniesla 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.. V Ban-
skobystrickom kraji to bola Slovenská banská, 

Ceny Merkúr sú v rukách najlepších 
platiteľov daní
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Zhabali slonie kly

Operácia Replica

Nigérijčan s kilom 
drogy

Egypt zvažuje vstup do 
Colnej únie s Ruskom

Vietnamskí colníci zhabali v septembri desiat- 
ky ilegálne prevážaných sloních klov, ktoré 
vážili vyše 40 kilogramov. Päťdesiatdeväť klov  
v hodnote vyše 114 000 dolárov odhalili na me- 
dzinárodnom letisku v Hočiminovom Meste 
(niekdajšom Saigone) v balíku s tovarom na- 
hláseným ako oriešky kešu. Balík odosla-
li z Afriky. Tento rok už úrady nahlásili šesť 
prípadov pašovanej slonoviny a konfiškáciu 
vyše 300 kilogramov klov v hodnote viac ako 
800 000 dolárov. Podľa medzinárodnej mimo- 
vládnej organizácie Svetový fond prírody je 
väčšina slonoviny prepašovanej do Vietna-
mu určená pre čínsky trh, ale časť sa predá  
na mieste za 770 až 1 200 dolárov za kilo-
gram. Medzinárodný obchod so slonovinou je 
zakázaný od roku 1989, výnimkou sú len ob-
časné dražby z nahromadených zásob.

Akcia pod vedením Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF) sa zamerala na dovoz 
falšovaného tovaru námornými cestami. Col-
níci zabavili 1,2 milióna falšovaných výrobkov 
a 130 miliónov kusov cigariet. Zároveň vyko-
nali cielené fyzické alebo skenovacie kontroly 
niekoľkých stoviek vybraných lodných kontaj-
nerov. Tie odhalili širokú škálu falšovaného 
tovaru, vrátane cigariet, parfumov, náhrad-
ných dielov pre bicykle a automobily, hračiek, 
módnych doplnkov a elektrických zariadení. 
Zhabané množstvo cigariet zabránilo eko-
nomickým stratám vo výške 25 miliónov eur, 
hodnota podobných originálnych výrobkov  
sa odhaduje na viac ako 65 miliónov eur. Slo-
venská republika ako vnútrozemský štát tiež 
prispela záchytmi falšovaného tovaru. Počas 
desaťdňovej operačnej fázy, ktorá sa uskutoč-
nila v období od 31. marca do 11. apríla 2014 
zachytili colníci v Dunajskej Strede tovar (tex-
tilné výrobky, obuv, hračky a hracie konzoly)  
v hodnote 126 600 eur.

Egypt zvažuje vstup do Colnej únie Ruska, 
Bieloruska a Kazachstanu. „Máme to v agen-
de. Akákoľvek forma, vďaka ktorej môžeme 
rozvíjať hospodárske vzťahy a oživiť náš ob-
chod, je vítaná. Tieto procesy si ale vyžadujú 
rokovania,“ povedal šéf egyptskej diplomacie 
Samí Šukrí. Poznamenal, že prehĺbenie spo-
lupráce a možné vytvorenie zóny voľného 
obchodu s Colnou úniou by pomohlo Káhire 
prežiť prechodné hospodárske obdobie.

Sto kapsúl kokaínu s hmotnosťou 1,2 kilogra-
mov mal ukrytých v tele Nigérijčan, ktorého  
pri vstupe do krajiny zadržali v októbri colníci 
na budapeštianskom letisku. Afričan, ktorý pri-
letel z holandského Eindhovenu, bol pri kon- 
trole nervózny. Príslušníci Národného úradu 
pre dane a clá mu prehľadali batožinu i šat-
stvo, kde však nič nenašli. Poslali ho preto 
na vyšetrenie do nemocnice, kde mu v tele 
objavili celkovo 101 kapslí naplnených kokaí-
nom. Pašované množstvo drogy bolo tisícná-
sobkom smrteľnej dávky. Hodnota na čiernom 
trhu by dosiahla takmer 60 tisíc eur. Od za-
čiatku roka išlo už o štvrtý pokus prepašovať  
do Maďarska drogy ukryté v tele.

Jedenásť kapsúl s kokaínom našli českí col-
níci v tele 35-ročnej ženy, ktorá do Prahy pri-
cestovala lietadlom z Madridu. O náleze dro-
gového kontrabandu s celkovou hmotnosťou  
230 gramov informovali médiá v októbri. Malo 
ísť o vysoko koncentrovaný kokaín. Prebie-
hajúce vyšetrovanie sa sústredilo na zistenie 
cieľovej destinácie drog a na to, či boli určené 
pre český alebo iný trh.

Zdroj: TASR

V tele ženy z Čiech 
našli kokaín



Pod týmto názvom sa uskutočnila v dňoch 
13. až 14. novembra v Bratislave medzi-
národná konferencia, ktorú pod záštitou 
predsedu vlády SR Roberta Fica organizo-
valo Finančné riaditeľstvo SR. Zúčastnili 
sa na nej zástupcovia daňových a colných 
správ z Česka, Poľska, Maďarska, Rakús- 
ka, Slovinska, Chorvátska aj Holandska. 
Konferencia bola zameraná na hľadanie 
nových ciest a možností spolupráce medzi 
krajinami Vyšehradskej štvorky a susedný-
mi štátmi s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu 
efektivitu výberu daní a ciel.

Konferenciu otvoril prezident finančnej sprá-
vy František Imrecze. S úvodným slovom, 
v ktorom prezentovali prínos svojich rezortov 
v boji proti daňovým podvodom, vystúpil aj 
podpredseda vlády a minister financií Peter 
Kažimír, podpredseda vlády a minister vnútra 
Robert Kaliňák, minister spravodlivosti To-
máš Borec, námestníčka ministra financií ČR  
pre oblasť daní a ciel Simona Hornochová, gu-
vernér Národnej banky Slovenska Jozef Ma- 
kúch a vedúci zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku Dušan Chrenek. Minister Kaži-
mír zdôraznil význam efektívneho výberu daní 
a ciel na štátny rozpočet a osobitne vyzdvihol 
zmysel dobrovoľného plnenia daňových povin-
ností zo strany daňových subjektov. Ministri vy-
jadrili potešenie nad postupnou zmenou mys- 
lenia daňovníkov v podmienkach SR, ktorí  
si uvedomujú význam a dôležitosť plnenia 
daňových povinností. A to nielen z pohľadu 
možnej represie, ale predovšetkým preto, čo 
prinesie riadne plnenie daňových povinností 
verejným rozpočtom a v konečnom dôsled-
ku občanom Slovenska. Taktiež pripomenuli 
úspechy v oblasti boja proti daňovým únikom, 

Spoluprácou k zvýšeniu efektivity 
a konkurencieschopnosti regiónu

ktoré sa dosiahli vzájomnou spoluprácou 
medzi orgánmi finančnej správy a polície, naj- 
mä úspešný projekt Daňovej kobry. 

Partnerstvo spečatené podpisom
Dôležitým momentom konferencie bol podpis 
dvoch medzinárodných dokumentov, a to „De-
klarácie o potrebe posilnenia vzájomnej spolu-
práce v daňovej a colnej oblasti medzi daňo-
vými a colnými správami krajín V4“ a „Dohody 
o priamej výmene informácií v oblasti dane 
z pridanej hodnoty medzi Finančným riadi-
teľstvom SR a Generálnym finančným riadi-
teľstvom ČR“. 
Diskusia v prvom paneli bola o inováciách 
Slovenska v prístupe k daňovým únikom, ako  
sú bločková lotéria, index spoľahlivosti, Da-
ňová kobra či kontrolný výkaz DPH. Vďaka 
aktívnej spolupráci polície a finančnej správy 
sa podarilo zabrániť vyplateniu nezákonne po-
žadovaných nadmerných odpočtov vo výške 
niekoľko desiatok miliónov eur. Preto je dôle-
žité zabezpečiť čo najlepšiu a najefektívnejšiu 

komunikáciu medzi príslušnými orgánmi polí-
cie a finančnej správy, a to predovšetkým pros- 
tredníctvom elektronickej komunikácie. Vice-
prezidentka finančnej správy Dana Meager 
svoju prezentáciu zamerala na index spoľah- 
livosti. Ako uviedla, obchádzanie zákonov 
nemôže byť zdrojom prostriedkov pre podni-
kanie. Zmyslom indexu spoľahlivosti je určitý 
rating daňových subjektov, na základe ktoré-
ho budú môcť byť na jednej strane správca-
mi dane „odmenené“ poctivé podnikateľské 
subjekty a na druhej strane sa vyčlenenia  
tzv. rizikové podnikateľské subjekty. Podľa 
viceprezidentky sú výhodami indexu spoľah- 
livosti predovšetkým zavedenie niektorých 
benefitov pre daňové subjekty s pozitívnym 
indexom.

Zločin nepozná hranice
V rámci panelu s názvom „Česko-slovenská 
daňová kobra, Mláďa Vyšehradskej kob-
ry?“ sa prezentovala problematika daňovej 
kobry v praxi Slovenskej a Českej republiky. 
Generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej 
Daniel Čech sa zameral na multilaterálne 
kontroly spočívajúce v koordinovanom výko-
ne daňových kontrol a miestnych zisťovaní 
súčasne v daňových subjektoch oboch krajín 
a na výmenu informácií ad-hoc. Spoluprácu 
je možné charakterizovať ako veľmi rýchlu 
a efektívnu, nakoľko je bez jazykovej bariéry. 
ČR patrí medzi krajiny, s ktorými máme jeden 
z najväčších objemov medzinárodnej výme-
ny informácií a patríme medzi jej dôležitých 
partnerov v tejto oblasti. Hlavnými dôvodmi 
preverovania v oblasti DPH sú nezrovnalosti 
v intrakomunitárnych transakciách v systéme 
VIES, ktoré je nutné skontrolovať v inom štáte 
a potreba vypočuť konateľov tuzemských spo-
ločností, ktoré sú občanmi iného štátu. Počas 
diskusie sa hovorilo aj o partnerstve medzi 
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tenciu prípadov, kedy druhý zmluvný štát 
nepostupuje v súlade so zmluvou, zaznela 
na konferencii výzva na spoluprácu krajín V4 
s cieľom dosiahnuť spoločné pozície a doho-
dy. Rovnako ako zaznieva na iných medzi- 
národných fórach organizovaných v rámci 
OECD a EÚ, aj na tomto odznela potreba 
skrátiť časové obdobie riešenia MAP. Návrhmi 
sú efektívny výber kompetentného orgánu  
na riešenie MAP a pristúpenie k legislatívne-
mu nástroju, ktorým je arbitrážne konanie, 
avšak v tomto prípade je potrebné zvážiť 

možnosti štátu na jeho financovanie. Vedúca 
oddelenia medzinárodného zdaňovania fi-
nančnej správy Dana Slivková okrem iného 
poukázala na MAP ako legislatívny nástroj 
na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych 
dohôd o odsúhlasení metódy transferového 
oceňovania (APA). Ich uzatváranie je výhodné  
pre daňovníka i pre finančnú správu. Daňov-
ník má vysoký stupeň istoty, že nebude podro-
bený dvojitému zdaneniu, nakoľko dochádza 
k uzatvoreniu dohody medzi dvomi, resp. via-
cerými štátmi. Finančná správa má možnosť 
odhadnúť zisky daňovníka, má istotu v oblasti 
výšky daňových príjmov, ktoré plynú do štátne-
ho rozpočtu. Pri tejto procedúre je jednoduch-
šia a ústretovejšia komunikácia s daňovníkom 
ako pri daňovej kontrole. Navrhla aj ďalšie 
oblasti pre budúcu spoluprácu V4 pri spoloč-
nom postupe voči tretím štátom pri stanovení 
metódy transferového oceňovania a spôsobu 
jej stanovenia (napr. definovanie bezpečných 
prístavov pre služby a úroky). Podľa nej je 

Českou a Slovenskou republikou na základe 
bilaterálnej dohody o spolupráci v boji proti 
trestnej činnosti, pri ochrane verejného pori-
adku a štátnych hraníc z roku 2005, ako aj  
o spolupráci prostredníctvom úradov pre vy-
hľadávanie majetku tzv. ARO – Asset Recove-
ry Office. Ďalšia panelová diskusia sa zame-
rala na úniky spotrebnej dane z minerálneho 
oleja. Touto problematikou sa od roku 2011 
zaoberá pracovná skupina krajín V4, ktorá  
sa v novembri tohto roku rozšírila o zástupcov 
ďalších 7 štátov. V prípade zneužívania maza-
cích olejov ako pohonnej látky nejde len o úni-
ky na spotrebnej dani, ale aj na DPH. Zástupca 
maďarskej národnej colnej a daňovej správy 
József Petö hovoril o úprave kódu kombinova-
nej nomenklatúry mazacích olejov tak, aby ich 
špecifikácia bola definovaná presnejšie. Ne-
menej dôležitou úpravou je aj harmonizácia le-
gislatívy v EÚ zameraná na sadzby spotrebnej 
dane a ich zábezpeku. V boji proti podvodom  
v oblasti minerálnych olejov sa nesmie za-
búdať ani na medzinárodnú spoluprácu vyko-
návanú prostredníctvom multilaterálnych kon-
trol (MLC), spoločných colných operácií (JCO) 
a kontrolných činností v rámci medzinárod-
ných pracovných skupín. Paulína Mauerová 

z českej colnej správy poukázala na podvody 
páchané  na minerálnych olejoch prepravo-
vaných medzi jednotlivými členskými štátmi, 
ako aj na pozastavenie  dane monitorované 
prostredníctvom systému pre prepravu a mo-
nitorovanie tovarov podliehajúcich spotrebnej 
dani (EMCS). Nedostatkom tohto systému  je 
legislatíva, ktorej implementácia neposkytu-
je dostatočné množstvo analytických údajov  
pre rizikovú analýzu a následné kontroly.

Transferové oceňovanie
Ďalší panel sa týkal problematiky riešenia 
prípadov dohodou (ďalej len „MAP“) podľa 
článku 25 Zmluvy o zamedzení dvojitého zda-
nenia. Ide o otázku nezávislých opravných 
prostriedkov od vnútroštátnych predpisov 
zmluvných štátov, podľa ktorých má daňovník 
právo požiadať o prešetrenie prípadu. V ňom 
opatrenia jedného alebo obidvoch zmluvných 
štátov vedú alebo povedú k zdaneniu, ktoré 
je v rozpore zo zmluvou. S ohľadom na exis-

veľmi dôležité oznamovanie primárnych úprav 
základu dane vykonaných v druhom zmluv-
nom štáte, aby finančná správa mala možnosť 
zamedziť situáciám, kedy daňovník vykoná 
koncoročné úpravy v účtovníctve vystave-
ním faktúry alebo inými účtovnými metódami  
bez žiadosti o korešpondujúcu úpravu. 

Bez informácií to nejde
Taký bol názov posledného – piateho panelu. 
Dôležitou súčasťou procesu medzinárodnej 
výmeny informácií je zabezpečenie ochrany 
daňového, obchodného a bankového tajom-
stva, preto je výmena informácií možná len 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Počas diskusie účastníci konferencie zdôraz-
nili potrebu alokácie dostatočných perso-
nálnych zdrojov tak, aby výmena informácií 
bola realizovaná v rámci lehôt ustanovených 
príslušnými právnymi predpismi, čo v súčas-
nosti CLO nevie zabezpečiť. Dôležitou témou 
v oblasti medzinárodnej výmeny informácií je 
v súčasnosti zavádzanie výmeny informácií 
vo finančnej oblasti s daňovou správou Spoje-
ných štátov amerických (tzv. FATCA projekt). 
SR taktiež podpísala v októbri 2014 pristú-
penie k dohode tzv. Early Adopters skupiny  
pre skoršie zavedenie systému výmeny infor-
mácií vo finančnej oblasti so signatármi tejto 
dohody. V závere konferencie vystúpila vice-
prezidentka D. Meager s poďakovaním všet-
kým zúčastneným a vyjadrila svoje presved-
čenie, že v medzinárodnej spolupráci v oblasti 
daní a ciel sa bude intenzívne pokračovať aj 
v budúcnosti.

-red-
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Koncom septembra sa vo francúzskom meste Bordeaux konala už 22. konferencia Medzinárodnej asociácie colných/daňových múzeí 
(IACM). Naše múzeum prijali za riadneho člena asociácie na 20. zasadnutí IACM v roku 2012 v Rotterdame. Asociácia vznikla v roku 1993 
na zakladajúcom stretnutí v Dánsku. Jej cieľom je nielen zachovať a udržiavať bohaté kultúrne dedičstvo, ku ktorému patrí aj colníctvo 
a výber daní, ale aj informovať o aktuálnych úlohách colnej a daňovej správy v modernej spoločnosti.

Hlavnou témou 22. konferencie bola „História 
falšovania“. Symbolicky sa konala v priesto-
roch Národného colného múzea v Bordeaux, 
kde delegátov privítal predstaviteľ colnej 
správy Francúzska a úvodný prejav prednie-
sol prezident IACM Henri Nimax. Pripomenul, 
že výber miesta stretnutia nebol náhodný, pre-
tože Národné colné múzeum v Bordeaux osla-
vuje 30. výročie svojho založenia. Zo Sloven-
ska sa na konferencii zúčastnili bývalý colník 
Colného riaditeľstva SR pplk. Roman Moravec 
a pplk. Peter Fabian z FR SR.

Exponáty obrovskej hodnoty
Národné colné múzeum v Bordeaux od svojho 
otvorenia v roku 1984 spravuje colné historic-
ké zbierky, ktoré slúžia k popularizácii výsku-
mu a vzdelávania v oblasti histórie colníctva 
a výberu daní. V múzeu je okolo 12 000 ar-
tefaktov veľkej hodnoty. Návštevníci môžu 
vidieť historický nábytok, uniformy, hudobné 
nástroje, mapy, modely, sochy, cenné maľby 
alebo jednoduché pracovné nástroje. Tiež 
predstavujú niekoľko aspektov denných ak-
tivít colného úradníka v rôznych obdobiach. 
Z diel veľkých umelcov, ktoré múzeum vlastní, 
je potrebné spomenúť maľby Clauda Moneta, 

Múzejníci diskutovali o minulosti 
falšovania
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Salvatore Dalího alebo Bena Vautiera. Colné 
múzeum predstavuje históriu colnej správy 
Francúzska od novoveku až do súčasnosti  
a deklaruje vývoj obchodných vzťahov Fran-
cúzska s okolitým svetom. Prezentuje origi-
nálne zbierky artefaktov a umeleckých diel 
ilustrujúcich vývoj organizácie colnej správy, 
vplyv ekonomických výkyvov na štát, spojitosť 
medzi colnými orgánmi a armádou, vývoj do-
pravných prostriedkov, pašovanie a podobne. 
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o fran-
cúzskej colnej histórií slúži historické infor-
mačné centrum, knižnica a archív.

História falšovania
Druhý deň rokovania si členovia asociácie vy-
počuli správy predsedu IACM H. Nimaxa o čin-
nosti asociácie a o priebehu výstavy v sídle 
Svetovej colnej organizácie (WCO) v Bruseli. 
Tá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. 
Predseda sa zároveň poďakoval všetkým 
členským krajinám, ktoré prispeli zaslaním ex-
ponátov, teda aj Slovenskej republike. Správu 
o hospodárení predniesol zástupca výboru 
IACM, ktorý skonštatoval, že účet asociácie 
je pravidelne dotovaný členskými príspevka-
mi a nie sú problémy s platbami potrebných 

výdavkov asociácie. Pri prezentácii Colného 
múzea USA sa delegáti dozvedeli, že nema-
jú stálu expozíciu, ale po dohodách s rôzny-
mi múzeami v Spojených štátoch sa usadia 
v priestoroch stálych múzeí, kde môžu pre-
zentovať minulosť colnej správy. Nasledujúci 
rokovací deň sa niesol v duchu histórie fal-
šovania, kde jednotlivé krajiny prezentovali 
nevyčerpateľnú studnicu možností, nápadov 
a ľudskej vynaliezavosti pri napodobňovaní 
cenných umeleckých, historických artefaktov 
i predmetov dennej spotreby, ktoré sa snažili 
speňažiť alebo prepašovať do alebo z iných 
krajín. História napodobňovania a falšovania 
a ochrany duševného vlastníctva je stará ako 
dejiny obchodu. Delegáti sa zhodli na tom,  
že colné a finančné správy sa stretávajú  
s týmto druhom zárobkovej činnosti dodnes 
bez ohľadu na zemepisnú šírku, či dĺžku.

Slovensko ako spoluorganizátor
Nasledujúca konferencia v roku 2015 bude 
v Portugalsku. Rakúsky delegát predniesol 
návrh na konanie konferencie v roku 2016  
vo Viedni, pričom malá vzdialenosť a spoločná 
história predurčujú, aby spoluorganizátor bola 
i Slovenská republika s hlavným mestom Bra-
tislavou. Slovenský delegáti prisľúbili podiel  
na organizácii po dohode a odsúhlasení s ve-
dením finančnej správy, čo definitívne oznámia 
na budúcoročnom zasadnutí. Záver konferen-
cie sa niesol v priateľskom duchu s poďako-
vaním vedenia asociácie za účasť, spoluprácu 
a propagovanie histórie colných a daňových 
správ členských štátov IACM.

pplk. Peter Fabian
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Počas posledných rokov sa na celom svete vrátane Európskej únie v podstatnej miere rozšírilo falšovanie a nezákonný obchod s prí-
pravkami na ochranu rastlín. Tieto negatívne trendy a ich dosahy, ako aj boj proti nim, boli 22. októbra v Košiciach dôvodom medziná-
rodného stretnutia. Zúčastnilo sa na ňom 39 zástupcovia krajín V4 z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Colníci pomáhajú pri ochrane 
životného prostredia
Akákoľvek preprava a používanie neskúša-
ných a neregistrovaných prípravkov na ochra-
nu rastlín predstavuje vážne nebezpečenstvo 
pre zdravie ľudí a životné prostredie. Kľúčovou 
úlohou je preto nielen predchádzať falšovaniu, 
nezákonnému dovozu a nakladaniu s týmito 
prípravkami na ochranu rastlín a eliminovať 
ich, ale aj intenzívna vzájomná spolupráca 
medzi členskými štátmi EÚ. Napríklad v roku 
2009 došlo nesprávnou aplikáciou prípravku 
k hromadnej otrave dravých vtákov v obci 
Malženice. Uhynulo 16 myšiakov lesných  
a 3 sokoly rárohy, čím bol spôsobený úbytok 
stavov sokola približne o 10 percent. Spôso-
bená škoda predstavovala vyše 20 000 eur. 

Colníci ako rozhodujúci nástroj
Pracovné stretnutie iniciovala Slovenská aso-
ciácia ochrany rastlín (Slovak Crop Protection 
Association) a Európska asociácia ochrany 

rastlín (European Crop Protection Associa-
tion) na základe pristúpenia k Memorandu 
o porozumení v oblasti boja proti porušova-
niu práv duševného vlastníctva s Finančným 
riaditeľstvom SR. Generálny riaditeľ sekcie 
colných úradov Jozef Turčák uviedol, že col-
níci sú a budú účinným nástrojom ochrany 
života a zdravia obyvateľstva, ako aj ochrany 
vnútorného trhu. Výkonný riaditeľ Slovenskej 
asociácie ochrany rastlín Jozef Kotleba ozna-
čil colníkov za rozhodujúcu zložku v boji proti 
falšovaniu a následnej distribúcii prípravkov  
na ochranu rastlín. Pracovné stretnutie bolo 
určené pre silové a kontrolné zložky štátnej 
správy, teda pre colné úrady, policajné orgány 
a orgány zodpovedné za schvaľovanie a kon-
trolu prípravkov na ochranu rastlín. Zúčastnili 
sa na ňom i zástupcovia priemyslu, ktorý pro-
dukuje prípravky na ochranu rastlín. V Koši-
ciach išlo o prvé stretnutie krajín V4 takéhoto 

charakteru a jeho organizátori sú presvedče-
ní, že naštartuje efektívnu a cielenú vzájomnú 
spoluprácu všetkých zainteresovaných s je-
diným cieľom - viesť účinný boj proti falšova-
niu a nezákonnému obchodu s prípravkami  
na ochranu rastlín.

kpt. Natália Zadubanová, Jozef Kotleba

Členovia pracovnej skupiny krajín V4 s názvom Mineral Oil Tax Evasion sa stretli začiatkom novembra už po piatykrát. Organizátorom 
podujatia bola tentoraz slovenská finančná správa. Stretnutie sa podstatne líšilo od predchádzajúcich. Na svojej pôde sme privítali 
zástupcov nie štyroch, ale jedenástich európskych krajín.

Jedinečné stretnutie v Tatranskej 
Lomnici

Aktivity pracovnej skupiny už dávno prekročili 
hranice krajín V4. O jej úspechoch sa dozve-
deli aj iné štáty, ktoré prejavili záujem pripojiť 
sa k danej expertnej skupine. Dôvod je jedno-
duchý. S podvodmi na pohonných látkach zá-
pasia takmer všetky európske krajiny. Ako prvé 
sa rozhodli pripojiť Rakúsko, Nemecko, Bul-
harsko a Rumunsko. Ich pripojenie sa k skupi- 
ne odsúhlasili v septembri 2013. Tým sa však 
rozširovanie neskončilo. Aj zoskupenie krajín 
Q4 (Maďarsko, Taliansko, Slovinsko, Chor-
vátsko) uzavrelo dohodu o intenzívnejšej 
spolupráci v boji proti medzinárodnému zneu- 
žívaniu mazacích olejov ako pohonnej látky. 
A keďže Maďarsko je členom ako zoskupenia 
V4, tak aj zoskupenia Q4, od tejto dohody už 
bol len krôčik k pripojeniu sa k pracovnej sku-
pine s rovnakým zameraním. To viedlo k roz-
šíreniu skupiny o ďalšie tri krajiny (Taliansko, 
Slovinsko a Chorvátsko). Slovenská republika 
sa tak stala prvou krajinou, ktorá zorganizova-

la stretnutie rozšírenej pracovnej skupiny zas- 
tupujúcej záujmy 11 európskych krajín. Je to 
významný krok v boji proti daňovým únikom. 

Silnejšie zoskupenie
Cieľom piateho stretnutia pracovnej skupiny, 
ktoré bolo v novembri v Tatranskej Lomnici, 
bolo predstaviť činnosť skupiny novým čle-
nom. Účastníci prezentovali dosiahnuté výs- 

ledky, legislatívny rámec a spôsob boja proti 
daňovým podvodom v novopristupujúcich kra-
jinách. V závere stretnutia odsúhlasili rozšíre-
nie skupiny o zástupcov Talianska, Slovinska 
a Chorvátska a dohodli si ďalší spôsob spo-
lupráce. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom,  
že existuje len jediné účinné riešenie problé-
mu zneužívania mazacích olejov ako pohon- 
nej látky. Tým je zmena európskej legislatívy. 
Kým sa to podarí dosiahnuť, spolupráca v boji 
proti podvodom na pohonných látkach medzi 
členskými krajinami musí pokračovať. Čím 
viac krajín sa k tejto spolupráci pripojí, tým 
bude zoskupenie silnejšie nielen v presadzo-
vaní zmeny európskej legislatívy, ale aj v boji 
proti daňovým únikom. O aktívnom prístupe  
k problému nás presvedčili najmä talianski ko-
legovia, ktorí sa ochotne podujali zorganizo-
vať šieste pracovné stretnutie. To by sa malo 
byť v Ríme v prvom štvrťroku 2015. 

mjr. Renáta Kravcová



Svet colníkov detskými očami
Podnietili tak žiakov, aby v krátkych slohoch 
vyjadrili, čo vedia o profesii colníkov, ako vní-
majú svet s hranicami a bez nich, prípadne, 
aké majú skúsenosti zo stretnutí s colníkmi 
pri cestách do zahraničia. Nie je podstatné, 
akého víťaza mala táto súťaž, pochvalu si za-
slúžia všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili. 
Ukázali nám, akí sú bystrí pozorovatelia, že im 
neunikne žiadny detail a každá príhoda sa im 
dokáže vryť do pamäte. Ich priamy pohľad  
na svet okolo seba je pre okruh nás – dospe-
lých – príležitosťou vrátiť sa k podstate a zno-
vu vidieť bytie v absolútnej jednoduchosti.

Čo viem o colníkoch
„Pri uvažovaní o tejto profesii som si uvedo-
mila, že slovo colník bolo pre mňa doposiaľ 
takmer neznáme. Slovo mýtnik mi však 
pripomenulo meno jedného z evanje-
listov Pána Ježiša, a to Matúša. 
O ňom viem, že bol vyberačom 
daní. Z toho mi vyplýva, že táto 
činnosť je veľmi, veľmi stará,“ píše 
vo svojej slohovej práci Vierka Kava-
lecová. 

Tretiak Jakub Olejník dopĺňa: 
„Colníci sú veľmi dôležití ľudia, preto-
že chránia našu krajinu pred nedo-
voleným dovozom nekvalitného 
tovaru.“

„Práca colníkov je veľmi 
užitočná a chráni naše 
zdravie. Je však 
podľa mňa aj veľ-
mi nebezpeč-
ná. Kedysi 
boli col-
níci na 
h r a -

nici každého štátu a zisťovali, či sa do štátu 
nepreváža nejaká nebezpečná látka 
alebo drogy. Teraz už colní-
ci nie sú na hranici 
každého štátu, ale 
stále môžu kontro-
lovať, hlavne veľké 
autá, ktoré prevážajú 
tovar,“ takto vidí toto 
povolanie 9-ročná Sofia 
Slámová. 

Jožko Švarný netúži 
stať sa colní-
kom, pre-
t o ž e 
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Čo vedia dnešné deti o práci colníkov? Poznajú naše uniformy? Majú jasnú predstavu o tom, kde sa s colníkmi najčastejšie stretá-
vame? Ako chránia ich zdravie či životné prostredie? Kto je ich patrónom? Prešovskí colníci vyhlásili v septembri literárnu 
súťaž pre žiakov I. stupňa Základnej školy sv. Mikuláša na Duklianskej ulici, ktorá dala odpoveď na dané otázky.
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je to veľmi ná-
ročná profesia. „Colníkom sa nepo-
darí vždy prichytiť páchateľa, ale aj tak je 
ich práca dôležitá. Keď proti nim bojujú, 
odradia ďalších, aby sa stali zločinca-
mi. Podľa mňa je colníkom byť náročné, 
a preto ja ním nechcem byť,“ vysvetlil.

Colníci=hranica
„Kedysi dávno medzi krajinami hrani-
ce neboli. Ľudia sa mohli slobodne 
pohybovať po celej zemi. Sťahovali 
sa za zverou a úrodnou pôdou. 
Lenže niektorým to po čase zača-
lo prekážať. Človeka, ktorý pri-
šiel z inej zemi a hovoril iným 
jazykom nazvali cudzincom, či 
dokonca nepriateľom. A za-
čali svoju krajinu strážiť. Tak 
vznikli hranice... Na hrani-
ciach sú colníci a kontro-
lujú ľudí, ktorí do krajiny 
prichádzajú. Robia to 
preto, aby sa v krajine 
žilo bezpečne,“ napí-
sala v slohovej práci 
Dianka Klimovičo-
vá.

Svoje skúse-
nosti s colník-
mi opísala 
štvrtáčka 

Ema 
Lukáčová 
takto: 
„Ja osobne som sa s colníkmi stretla pri ces-
te na dovolenku do zahraničia. Na hraniciach 
s Chorvátskom nám colníci kontrolovali pasy 
a pri lete do Bulharska nám skontrolovali aj 
všetku príručnú batožinu a urobili aj osobnú 
prehliadku cez skener.“

Jej spolužiačka Henrieta Anna Kišková ces-
tovala dokonca na iný kontinent. Z prázdnin 
v Amerike si okrem množstva zážitkov si pri-
niesla aj jedno veľké ponaučenie:
„V lete 12. augusta 2013 sme sa vracali 
z prázdnin späť na Slovensko. Keď sme prišli 
na letisko, čakala nás colná kontrola. Postavili 
sme sa do radu, kde sme odovzdali svoju ba-
tožinu, skontrolovali nám pasy a letenky. Osta-
la nám len príručná batožina, s ktorou sme  
sa presunuli k osobnej kontrole. Tam sme všet-
ky svoje osobné veci vrátane našich topánok 
museli dať do krabíc, kde všetko colníci skon-
trolovali. My sme mali všetko v poriadku, ale 
Simona, ktorá cestovala s nami mala problém. 
V jej príručnej taške mala suvenír, snežnú guľu, 
ktorá je naplnená vodou. Colníci si nás hneď 
zavolali na bok a kázali otvoriť príručnú batoži-
nu, aby zistili, čo tam je. Keď to zbadali, začali 
vysvetľovať, že takéto veci na palubu lietadlo 
nepatria. Boli nekompromisní a suvenír chceli 
vyhodiť. Simonke bolo veľmi ľúto. Keďže sme 

 im 
veľmi dobre nerozu-
meli, zavolali nám colníka, ktorý bol Poliak. On 
nám vysvetlil, že suvenír musíme dať do pod- 
palubia lietadla. Nakoniec všetko dopadlo 
v poriadku a náš suvenír cestoval s nami.
Preto si myslím, že práca colníkov je veľmi 
dôležitá pre naše cestovanie do celého sveta.“

Pes ako pomocník
Colnícku prácu si veľa detí spája s cvičenými 
psami, ktoré dokážu vyňuchať drogy alebo ne-
legálny tabak. Pri každej prezentácii na ško- 
lách sú ukážky s našimi psami najžiadanejšou 
časťou. Je preto prirodzené, že veľa literár-
nych diel prešovských školákov obsahovalo 
opis a obrázky naháňania pašerákov s colníc-
kymi psami. Za všetkých sme vybrali úryvok 
z práce Miška Vrábela:
„Ahojte, volám sa Rex. Som nemecký ov-
čiak a pracujem ako colný pes. Spolu s mo-
jim pánom chytáme pašerákov cigariet. Som 
špeciálne vycvičený na hľadanie tabakových 
výrobkov. Pracujem na hraničnom priechode 
medzi Slovenskom a Ukrajinou. Moja práca je 
náročná. Pašeráci najviac skrývajú pašovaný 
tovar v čalúnení áut. Ale stretol som sa, že pa-
šovaný tovar bol skrytý v invalidnom vozíku, 
pecni chleba alebo polievke.“

-red-



Ambíciou projektu WUTCOM je praktický výcvik a zosúladenie práce technických zariadení s prácou služobných psov a colníkov mobil-
ných jednotiek. Cieľom je okrem iného zvýšenie efektivity odhaľovania nezákonnej prepravy tabakových výrobkov. Prvá časť projektu 
s podporou Európskej únie sa uskutočnila v polovici októbra v Košiciach.

Návrh projektu tamojšieho colného úradu  
s názvom „Tímová práca colníkov mobilných 
jednotiek pri detekcii nezákonnej prepravy 
tabakových výrobkov v Karpatskom eurore-
gióne“ (WUTCOM) schválil Európsky úrad 
boja proti podvodom (OLAF) v júli tohto roku. 
Neúnavne zaň niekoľko rokov bojoval hlavný 
tréningový manažér projektu a vedúci Stanice 
CÚ Košice mjr. Vladislav Čullák. Na projekt bol 
vyčlenený grant v rámci programu Hercule II.. 
WUTCOM má dva cykly, z ktorých prvý máme 
úspešne za sebou. Druhý, a snáď ešte úspeš-
nejší, sa uskutoční v máji 2015.

Detekčné zariadenia vo finančnej správe
Do Košíc pricestovalo 12. októbra vyše 50 col- 
níkov zo všetkých deviatich slovenských col-
ných úradov aj  susedného Česka, Maďarska 
a Poľska. Psovodi priviezli 11 služobných psov. 
Po úvodných slovách sa začali prednášky od-
borníkov prizvaných z externého prostredia. 
Dušan Šiplák z Elektrotechnického výskum-
ného a projektového ústavu Nová Dubnica 

Projekt WUTCOM konečne dostal 
zelenú

kpt. JUDr. Natália Zadubanová

• narodila sa 8. septembra 1980 v Košiciach
• vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• v colnej správe pracuje od 1. augusta 2004
• začínala na Pobočke colného úradu Košice–Šaca, daňová časť (2004–2006), oddelenie vnútornej 

kontroly (2006–2011), oddelenie colné (2011–2012), oddelenie organizačné (2012–doteraz)
• od novembra 2012 zastáva funkciu hovorkyne CÚ Košice
• medzi jej koníčky patria dejiny stredovekého Francúzska, fotografovanie, cestovanie za teplom 

a slnkom, squash a bedminton

hovoril o fungovaní mobilných röntgenových 
kontrolných systémov v rámci SR. Prítom-
ných previedol históriou objavu röntgenového 
žiarenia, vysvetlil, ako sa správa röntgenové 
žiarenie pri prechode rôznymi materiálmi 
a že práve tieto jeho vlastnosti sú využívané 
v detekčných zariadeniach, ktoré sú použí-
vané v prostredí finančnej správy. Zdôraznil,  
že skenovacie systémy sú skonštruované 
s dôrazom na radiačnú bezpečnosť obslu-
hujúceho personálu. Operátori nie sú nijako 
ohrození prácou s týmito zariadeniami a dos- 
távajú rovnakú dávku žiarenia z prirodzeného 
pozadia v závislosti od druhu prístroja ako ve-
rejnosť.

Spôsoby pašovania sú čoraz rafinovanej-
šie
Profesor Jozef Stieranka z Akadémie policaj-
ného zboru v Bratislave prednášal o ekono-
mickej kriminalite a jej odhaľovaní. V oblasti 
colníctva je v súčasnosti najrozšírenejšou 
formou páchania ekonomickej kriminality 

pašovanie cigariet. K páchaniu ekonomickej 
kriminality na úseku spotrebnej dane z taba-
kových výrobkov však dochádza aj inými 
spôsobmi - plne skrytou nelegálnou výrobou, 
nelegálnou nadvýrobou v podnikoch na výro-
bu cigariet, nesprávnym zatrieďovaním tovaru 
a v neposlednom rade aj zneužívaním re-
žimu tranzit. Slova sa ujal aj vedúci oddele-
nia špeciálnych technológií CÚ Michalovce  
kpt. Radovan Spišák, ktorý predstavil detekčnú 
techniku používanú colnými úradmi na území 
Slovenska. Na základe vlastných skúseností 
zdôraznil, že medzinárodná spolupráca a vý-
mena informácií majú mimoriadne pozitívny 
vplyv. Colné orgány jednotlivých štátov začali 
vo väčšej miere obstarávať prístroje a tech-
nológie na odhaľovanie úkrytov pašovaného 
tovaru, ako aj na detekciu radiácie. Pozornosť 
venoval rozdeleniu priestorov v dopravných 
prostriedkoch, ktoré sú najčastejšie používa-
né ako úkryty pašovaných cigariet. Uviedol, 
že úkryty a spôsoby pašovania cigariet sú čo-
raz rafinovanejšie a ťažšie odhaliteľné. Preto 
je nesmierne dôležité, aby sa na odhaľovaní 
pašovania cigariet podieľali spoločnými silami 
colníci, služobné psy a detekčná technika. 
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Každá z týchto zložiek má svoje limity, ale ich 
spolupráca vysoko zvyšuje pravdepodobnosť 
úspechu v boji proti pašovaniu tabakových 
výrobkov.

Nezastupiteľná úloha štvornohých colní-
kov
Úspechy služobných psov a psovodov pri čin-
nostiach mobilných jednotiek colných úradov 
prezentoval stržm. Jozef Klíma z oddelenia 
služobnej kynológie FR SR. Na slovenských 
colných úradoch v súčasnosti slúži 37 psovo-
dov, ktorí majú pridelených celkovo 56 služob-
ných psov. Tie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu 
pri odhaľovaní tabakových výrobkov vďaka 
ich výnimočným a nenahraditeľným čucho-
vým schopnostiam. Finančná správa má aj 
služobné psy na odhaľovanie omamných 
a psychotropných látok, rastlín a živočíchov 
chránených dohovorom CITES, finančnej ho-
tovosti a taktiež psy strážne a obranné. Naše 
psy pravidelne dosahujú významné úspechy 
na medzinárodných súťažiach. V poslednom 
čase sa služobná kynológia stretáva s problé-
mom pri výkupe vhodných psov od chovných 
staníc, pretože aj tu zohrávajú významnú úlo-
hu financie.

Ako vybrať vozidlo na kontrolu
Na druhý deň stretnutia sa účastníci rozdelili 
do troch skupín, ktoré fungovali na rotačnom 
princípe medzi určenými tréningovými stano-
viskami - rokovacie priestory, terminál Hanis-
ka pri Košiciach a terminál Milhosť. V hoteli 
sa konal výcvik komunikačných zručností, tí-
movej práce a jej riadenia, riešenia problémov 
a stresových situácií. V každej skupine sa jej 
členovia podelili o svoje skúsenosti pri výko-
ne kontrol dopravných prostriedkov, s akými 
formami odporu či agresie kontrolovaných 
subjektov sa najčastejšie stretávajú. Opiso-
vali a predvádzali, akým spôsobom uplatňujú 
oprávnenia colníkov podľa slovenských práv-
nych predpisov. Do týchto činností sa aktívne 
zapájali aj zahraniční colníci. Terminál v Hanis-
ke pri Košiciach bol pre potreby projektu zvole-

ný z dôvodu lokalizácie veľkej colnej pobočky, 
ktorá poskytuje priestor na pristavenie mobil-
ného skenera na kontrolu kamiónov a náklad-
ných kontajnerov. Tréningový terminál taktiež 
zabezpečil dostatok nákladných vozidiel, 
ktoré boli pristavené za účelom colného kona-
nia. V Haniske sa uskutočnil praktický výcvik  
s použitím mobilného skenera a služobných 
psov. Nešlo však o obyčajný tréning. Účast-
níci projektu v skutočnosti vykonávali riadnu 
službu s nesimulovanými kontrolami vozidiel. 
V rámci kontrol sa v reálnom čase museli 
rozhodnúť, ktoré vozidlo vyberú na kontrolu, 
demonštrovať ostatným, podľa akých kritérií  
sa rozhodli ho vybrať, urobiť kontrolu dokladov 
a položiť vodičovi vozidla štandardné otázky. 
Po týchto úvodných úkonoch sa colníci museli 
rozhodnúť, akou formou kontrolu vykonajú,  
či a v akej postupnosti bude do výkonu zapo-
jený služobný pes.

Návšteva slovensko-ukrajinskej hranice
Ďalší tréningový terminál na cestnej komu-
nikácii pri obci Milhosť sa pre projekt vybral 
z dôvodu strategického umiestnenia neďaleko 
rýchlostnej cesty, ktorá je súčasťou tzv. bal-
kánskej trasy. Zároveň je to miesto, z ktorého 
pochádza veľký počet úspešných záchytov 
CÚ Košice. Aj tu svoju činnosť vykonával mo-
bilný skener, služobné psy a tieto zložky boli kpt. Radek Litoš, metodik mobilního doh- 

ledu, Generální ředitelství cel ČR: 

„Najzaujímavejšou časťou projektu bol 
pre nás praktický výcvik na tréningových 
stanovištiach. Treba povedať, že taktika 
kontrolnej činnosť a spôsob nasadzova-
nia technických prostriedkov sa robí veľ-
mi podobných spôsobom ako v Českej re-
publike. Vzhľadom k tomu, že naša účasť 
na projektu WUTCOM I. bola pre nás  
veľmi prínosná, tešíme sa na jeho pokra-
čovanie v budúcom roku. Slovenským 
kolegom sme sľúbili prezentovať v rámci 
praktického výcviku technologické vozid- 
lo našej colnej správy a prácu služobné-
ho psa“.

posilnené o prítomnosť malého mobilného 
skenera na kontrolu batožiny. Praktický výcvik 
postupoval obdobne ako na termináli v Hanis-
ke s tým rozdielom, že všetky kontrolované 
vozidlá sa vyberali priamo z premávky. Poda-
rilo sa zastaviť a skontrolovať niekoľko zau-
jímavých vozidiel, v žiadnom z nich však ani 
dôkladné kontroly neodhalili prípad porušenia 
predpisov. V závere týždňového podujatia  
sa jeho aktéri presunuli na slovensko–ukra-
jinskú hranicu, kde sa postupne oboznámili 
s činnosťami pobočiek CÚ Vyšné Nemecké, 
Ubľa a s pracoviskami oddelenia špeciálnych 
technológií vo Vyšnom Nemeckom a v Maťov-
ciach. Tam sú inštalované stacionárne skeno-
vacie systémy, ktoré colníkom účinne pomá-
hajú odhaľovať nezákonnú prepravu tovaru 
ako v cestných dopravných prostriedkoch, tak 
aj v nákladnej železničnej doprave vstupujúcej 
z Ukrajiny na Slovensko. Počas trvania projek-
tu mali zahraniční účastníci možnosť priamo 
v teréne detailne spoznať prácu slovenských 
colníkov, pričom dostali priestor prezentovať 
svoje služobné metódy a postupy a porovnať 
ich s postupmi, ktoré im slovenskí kolegovia 
predviedli priamo v praxi.

kpt. JUDr. Natália Zadubanová



Jubilejný ročník sa konal od 2. do 4. októbra 
v Trstenej za rekordnej účasti. Prišlo 68 stú-
pencov tohto športu z colných úradov z celého 
Slovenska, aby sa „pobili“ o putovný pohár 
generálneho riaditeľa sekcie colných úradov. 
Vytvorili 11 mužských a 6 ženských druž-
stiev. Keďže sa tento ročník niesol v duchu 
osláv, nemohla chýbať ani torta, ktorú upiek-
la účastníkom akcie kolegyňa z Finančného 
riaditeľstva. Nezabudlo sa ani na tých, ktorí  
sa zúčastnili na turnaji už 20-krát. Medzi troji-
cu „statočných“ patrí Ladislav Březina (CÚ Ži-
lina), Ladislav Flachbart (CÚ Banská Bystrica) 
a Peter Pastorák (výsluhový dôchodca), ktorí 
si prevzali za svoju vernosť pamätné listy. 

Kolky nie sú bowling
Ľudia si pod pojmom kolky často predstavu-

Kolková tradícia
Vznik kolkárskeho športu sa datuje už od starovekého Egypta. Na Slovensku mu bol priznaný oficiálny status športovej disciplíny  
v roku 1946. V našej organizácii (respektíve bývalej colnej správe) má takisto pomerne dlhú tradíciu. Prvý kolkový turnaj sa uskutočnil 
pred 20 rokmi.

jú 10 kolový bowling, ako ho poznáme hlav-
ne z Ameriky. Kolky však historicky patria 
medzi klasické kolkárske športy a až neskôr  
sa z nich postupne odčlenil bowling. Kolky  
sa hrajú do deviatich kolov a patria k pomerne 
rozšíreným halovým športom. Svojím spôso-
bom zasahujú do oblasti masovej, ale uplatňu-
jú sa aj vo forme rekreačnej. V kolkárni v Trs- 
tenej Pod Kľozovom sa naši colníci zmenili 
na športovcov, ktorí súperov nešetrili. Začali 
hrať ráno už o siedmej hodine ráno a posled-
né kolky zvalili o siedmej večer. Kolegovia  
zo Stanice colného úradu Trstená im pripravili 
fazuľovicu a podávali výborný guláš, aby im 
hra išla od ruky. Povzbudiť ich prišiel aj primá-
tor Trstenej Jozef Ďubjak, ktorý privítal našich 
kolegov „v meste colníkov“. Po vyhodnotení 
súťaže sa všetci presunuli do Vitanovej, kde 

ich čakalo príjemne posedenie pri živej hudbe. 
Veľká vďaka patrí všetkým športovcom, ktorí 
prispeli k výbornej atmosfére a bezproblémo-
vému priebehu turnaja. Jeho organizátormi 
boli Závodný výbor SLOVES pri Colnom úrade 
Žilina v spolupráci s vedením úradu.

kpt. Dominik Podstavek
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Hrajúca extratrieda
Ladislav Flachbart z CÚ Banská Bystrica skončil medzi mužmi na prvom mieste. Avšak nielen preto mu patrí uznanie. Byť účastníkom 
všetkých ročníkov turnaja je takisto obdivuhodné. Preto sme mu položili zopár otázok:

Ako si spomínate na úplne prvý kolkový 
turnaj?
Prvý turnaj sa uskutočnil ešte na starých 
dráhach trstenskej kolkárne. Ubytovaní sme 
boli na Mlynkách v Babinského chatách. Bol 
to turnaj, ktorého sa chopili organizátori Ka-
mil Paríža, Peter Polhorský, Štefan Furdek, 
predsedníčka odborov v Trstenej pani Lucká  
za riaditeľovania Tomáša Tkáča. Vyhrali ho 
vtedy colníci z Trstenej. Zelenú mu dal náš 
prvý generálny riaditeľ Jaromír Kaličiak.

Spomeniete si na počet účastníkov daného 
turnaja?
V roku 1994 bolo asi osem družstiev. 

Prehľad výsledkov: 

Družstvo – muži
1. miesto – CÚ Žilina
2. miesto – CÚ Nitra
3. miesto – CÚ Banská Bystrica

Družstvo – ženy
1. miesto – CÚ Banská Bystrica
2. miesto – CÚ Žilina
3. miesto – CÚ Michalovce 

Jednotlivci - muži
1. miesto – Ladislav Flachbart (CÚ 

Banská Bystrica)
2. miesto – Miroslav Pastorák (CÚ 

Banská Bystrica)
3. miesto – František Novák (CÚ Ži-

lina)
Jednotlivci – ženy

1. miesto – Zdenka Dunajská (CÚ 
Banská Bystrica)

2. miesto – Hilda Dócziová (CÚ Mi-
chalovce)

3. miesto – Eva Koreňová (CÚ Ban-
ská Bystrica)
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Každý príchod nového roka sa spája s množstvom predsavzatí, nových úloh a plánov, aby sa vývoj nezastavil a neustále sme napredo-
vali. Aj v súvislosti s vydávaním interného časopisu by sme neradi zostali stáť na štartovacej čiare a brzdili kroky, ktoré nás posúvajú 
k cieľu pripraviť kvalitné, obsahovo pestré, aktuálne a koncepčne vyvážané periodikum.

Budeme lepší a aktuálnejší

Preto od nového roka plánujeme niekoľko 
podstatných zmien. Prvou bude, že periodicitu 
meníme zo štvrťročníka na dvojmesačník. Ve-
die nás k tomu najmä snaha byť aktuálnejší, 

prinášať vám dôležité informácie včas, zachy-
távať činnosť organizácie v kontexte týždňov 
a nie mesiacov. Tvorcovia časopisu a pris-
pievatelia by boli radi, keby zostal verným po-

mocníkom pri vašej práci, sprievodcom počas 
prestávok, vyhľadávaným a očakávaným spo-
ločníkom. Redakčný kolektív sa snažil plniť 
tieto nároky celý rok a bude sa o tom usilovať 
aj ten ďalší.

Grafické vylepšenie 
Finančné aktuality, ako iste viete, vychádzajú 
z tradície Colných aktualít vydávaných vtedaj-
šou colnou správou. Pri obnove tlačenej po-
doby sme sa inšpirovali aj ich grafickým pre-
vedením, ktoré sme do istej miery zachovali. 
Prichádza však čas, kedy by sme vývoj mali 
posunúť aj v tomto smere. Súčasná grafika 
používa už nové prvky a prístupy a my by sme 
ich chceli takisto zakomponovať do nášho pe-
riodika. Progres sa nedá zastaviť a moderná 
vizualizácia môže priniesť nášmu časopisu len 
ďalšie plus. Sami sme zvedaví, ako sa novinky 
udomácnia, aký budú mať ohlas a či prinesú 
očakávaný výsledok. Budeme čakať na va- 
še pripomienky, námety a postrehy. Adresa  
casopis@financnasprava.sk je vám k dispozí-
cii. Za všetkých, ktorý sa na tvorbe časopisu 
podieľajú vám všetko dobré v novom roku 
želá...   Drahomíra Adamčíková

Ako sa postupne budovala tradícia kolko-
vého turnaja v colnej správe?
Za tradíciu tohto turnaja patrí absolutórium ko-
legom v Trstenej. Každoročne museli dopĺňať 
organizátorov, pretože páni Paríža a Polhor-
ský, bohužiaľ, zomreli. Organizácie sa chytili 
Daniel Rajman, Dominik Podstavek, Jožko 
Kerak, Miroslav Grúň, Marian Benický a odbo-
ry. Zmeny nastali aj na colnom úradu Trstená, 
ktorý prešiel pod Žilinu a Fiľakovo pod Banskú 
Bystricu.

Je viditeľné zvyšovanie úrovne jednotli-
vých hráčov?
Úroveň stúpla natoľko, že z účastníkov tohto 
turnaja sa postupne stávali prvoligový aj extra-
ligový hráči klubov v Trstenej, Fiľakove, Tren-
číne a v Preseľanoch.

Čo pre vás znamená táto športová disciplí-
na?
Pre mňa osobne znamená tento šport dosť 
veľa, pretože som sa stal aktívnym hráčom, 
funkcionárom a taktiež činovníkom v sloven-
ských kolkoch. Som tiež rád, že si každoroč-
ne dobre zasúťažíme. Najmä družstvá z CÚ  
Žilina, Banská Bystrica a Nitra sa dlhodobo 
umiestňujú na prvých troch miestach. Záro-
veň sa spoznávame s novými kolegami a ko-

legyňami, nakoľko sme vytvorili aj disciplínu 
žien. 

Veríte, že táto tradícia pretrvá aj ďalších 20 
rokov?
Čím ďalej je to pre organizátorov ťažšie a ťaž-

šie, a tak všetka česť za ich snahu udržať túto 
tradíciu, aby sa schádzali a spoznávali kole-
govia z celého Slovenska aj mimo pracovného 
času.

-ad-



Marihuana za viac ako 
90 000 eur
Kriminálny úrad finančnej správy a trnavskí 
colníci v spolupráci s diaľničnou políciou našli 
v októbri pri kontrole vozidla štyri vrecia na-
plnené omamnou látkou. Vozidlo skontroloval 
služobný pes, ktorý na zadnom sedadle ozna-
čil batožinu. Po otvorení colníci s policajtmi 
našli vrecia s 9 474,8 gramami konope, čo 
predstavuje približne 15 800 jednorazových 
dávok. Prevážal ich 36-ročný muž zo Šale. 
Celková hodnota takéhoto množstva marihua-
ny by pri predaji na čiernom trhu predstavova-
la minimálne 91 000 eur.
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Pracie prostriedky 
z Maďarska
Falzifikáty pracích prostriedkov zaistili v ok- 
tóbri nitrianski colníci spolu s KÚFS. Išlo o viac 
ako 400 litrov označených názvom ARIEL. 
Našli ich v sklade obchodnej spoločnosti v ob-
ci Tekovské Lužany v levickom okrese. Colníci 
tovar zaistili, nakoľko nadobudli podozrenie, 
že ide o falzifikát. Pracie prostriedky uložili  
v sklade colného úradu a to až do vyriešenia 
celého prípadu, pri ktorom sa bude postupo-
vať v úzkej súčinnosti s držiteľom rozhodnutia 
o ochrane svojich práv. Tovar pochádzal z Ma-
ďarska a bol určený na slovenský trh. Od roku 
2013 nitrianski colníci zaistili podozrivé pracie 
prostriedky a aviváž už v desiatich prípadoch. 
Celkove je to viac ako 12 600 litrov, v prípade 
ktorých zistili porušenie práv duševného vlas- 
tníctva.

Neoznačené cigarety 
v lese
Nákladné auto s bratislavským EČV spozo-
rovali koncom septembra prešovskí colníci.  
Pod drevenými doskami našli kartónové ška-
tule plné cigariet. Išlo o 11 762 kartónov, čiže 
235 240 kusov v dĺžke tabakového povrazca 
do 80 milimetrov vrátane. Spotrebiteľské ba-
lenia cigariet neboli označené žiadnou kon-
trolnou známkou. Vodič tvrdil, že ho údajne 
navštívil občan Ukrajiny, ktorý ho požiadal  
o odvoz cigariet neznámym osobám do obce 
Jarovnice. Vodič z Michaloviec navyše neve-
del predložiť vodičské oprávnenie, ani doklady 
od vozidla. Finančný únik predstavoval čiastku 
22 112,56 eur.

Biologická hrozba
na hraniciach
Na colnom hraničnom priechode Vyšné Ne-
mecké sa 23. októbra uskutočnilo komplexné 
simulované cvičenie pre prípad biologickej 
hrozby. Zúčastnili sa na ňom všetky relevan- 
tné zložky orgánov štátnej a verejnej sprá-
vy a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú 
záchranárskymi činnosťami a humanitárnou 
pomocou. Počas troch hodín sa podarilo 
zvládnuť krízovú situáciu pri šírení vysoko ne-
bezpečnej nákazy, ktorej nositeľom bol jeden 
z cestujúcich autobusu vstupujúceho na Slo-
vensko. Colníci, policajti a zložky integrované-
ho záchranného systému tak spoločne uká-
zali ako rýchlo a účinne sa musí konať, aby  
sa zabránilo priamemu šíreniu infekcie a vy-
soko nebezpečnej nákazy, ktorá môže zname-
nať priamu hrozbu pre bezpečnosť a zdravie 
občanov Slovenska, členských štátov Európ- 
skej únie a Schengenského priestoru. Colníci 
a policajti ihneď po zistení podozrenia, že je- 
den z cestujúcich prichádzajúci z Libérie 
prejavuje príznaky nebezpečnej nákazy, kon-
taktovali integrovaný záchranný systém. Vzá-
pätí zabezpečili autobus, všetkých cestujúcich 
a uzavreli priestor, v ktorom sa tieto osoby na-
chádzali až do príchodu ďalších zložiek. Pou-
žité boli nové špeciálne ochranné prostriedky 
záchranárskeho tímu ako biovaky, pretlakové 
kombinézy, ručná dekontaminačná súprava, 
špeciálne ochranné obleky, ktoré majú od toh- 
to roka vo výbave colníci, panoramatické 
masky s filtrom p3, či protichemické rukavice.  
Do konca roka by na hraniciach mali mať aj 
termovízne kamery s vysokým rozlíšením, 
ktoré dokážu identifikovať aj zvýšenú teplotu.
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Drogy pod sedadlom

Pašerák chcel zutekať
Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy 
(KÚFS) spozorovali začiatkom októbra osob-
né auto, ktoré šoféroval Jozef G. (57) z obce 
Lekárovce. Ten im bol už z minulosti známy, 
nakoľko ho zadržali pri preprave nelegál-
nych tabakových výrobkov. Vodič nereagoval  
na výzvu, aby zastavil a dal sa na útek sme-
rom k obci Vysoká nad Uhom. Colníci použili 
niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. 
Muž ani na ne nereagoval a odbočil na poľnú 
cestu smerujúcu na Bežovce. Nakoniec sa dal 
pešo na útek popri hrádzi rieky Uh, pričom 
prebrodil vodný kanál. Colníci ho chytili  
pred obcou Lekárovce. Pri kontrole auta zistili, 
že pašoval 100 000 kusov (500 kartónov) ciga-
riet čínskej značky bez označenia platnou kon-
trolnou známkou SR. Finančný únik na spot- 
rebnej dani a DPH u zabezpečených tabako-
vých výrobkov bol vo výške 12 180,80 eur. 
Obvinenému hrozí trest odňatia slobody  
do piatich rokov.

Colníci kontrolnej mobilnej skupiny CÚ Micha-
lovce sa v októbri zamerali na tovar, ktorý mo-
hol uniknúť colnému dohľadu. Počas hliadko-
vania spozorovali dve vozidlá na poľnej ceste 
medzi obcami Lastomír a Sliepkovce. Vozidlá 
s michalovskými evidenčnými číslami zastavili 
a skontrolovali. Pri dôkladnej kontrole jedné-
ho z vozidiel zistili, že pod sedadlom spolu-
jazdca sa nachádza igelitová nákupná taška  
a v nej štyri balíčky neznámych sušených lis-
tov, tzv. šišiek, v celkovom množstve 316 gra-
mov. Vzhľadom na podozrenie, že môže ísť  
o omamné a psychotropné látky, bol ku kon- 
trole privolaný aj služobný pes špeciálne 
cvičený na vyhľadávanie drog, ktorý označil 
prítomnosť takýchto látok. Colníci všetky šty-
ri osoby a obidve autá zaistili a eskortovali  
na colný úrad, kde po poskytnutí ďalších in-
formácií celý prípad odovzdali príslušnému 
oddeleniu policajného zboru v Michalovciach.

Papagáj v kufri
Nitrianski colníci kontrolovali v septembri  
v obci Šahy osobné auto s fínskymi značka-
mi. Zistili, že osoby prepravujú v batožinovom 
priestore papagája. Išlo o chránený druh, kto-
rého dovoz do EÚ je podmienený povolením  
v zmysle Dohovoru o medzinárodnom obcho-
de s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 
(CITES). Nakoľko sa kontrolované osoby ne-
vedeli preukázať takýmto povolením, papagá-
ja colníci zaistili a umiestnili v ZOO Bojnice. 
Porušovateľom zákona hrozí v tomto prípade 
pokuta až do výšky takmer 100 tisíc eur.

Zlikvidovali sme litre 
liehu
Banskobystrickí colníci likvidovali v októbri  
vo Fiľakove lieh, ktorý prepadol v prospech 
štátu. Išlo o 800 fliaš spotrebiteľského balenia 
liehu v celkovom objeme takmer 1 000 litrov. 
Vyliali ho do pilín v drevospracujúcej spoloč-
nosti. Tisíc litrov liehu a liehovín colníci zaistili 
v rámci výkonu daňového dozoru a počas via-
cerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili  
v prevádzkach alebo pri iných bežných kon- 
trolách. Závažným porušením zákona, ktoré 
videlo k zadržaniu tovaru aj k jeho následné-
mu zničeniu, bol predaj spotrebiteľského ba-
lenia liehu, ktoré neboli označené kontrolnou 
známkou v súlade so zákonom.

naše úspešné zásahy / finančné aktuality

31

Pašované bankovky
Začiatkom októbra odhalili colníci na hranič-
nej Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké 
pri colnej linkového autobusu smerujúceho  
na Ukrajinu nelegálnu prepravu peňažných 
prostriedkov v hotovosti. Pri colných kontro-
lách bol na hraničnom priechode nasadený 
služobný pes špeciálne cvičený na vyhľa-
dávanie bankoviek, ktorý označil jedeného 
z cestujúcich. Na výzvu colníka, či preváža 
finančné prostriedky a či ich ohlásil, cestujú-
ci odpovedal, že nič nevezie. Pri dôkladnej 
colnej kontrole colníci zistili, že cestujúci mal 
v šatách ukrytú hotovosť vo výške 10 800 eur 
v 50 eurových bankovkách.
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Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén, ktorý prekračuje hranice krajín a kontinen-
tov. Vedie  k výrazným ekonomickým, sociologickým a medicínskym dôsledkom. Medzi 
ciele finančnej správy v rámci plnenia úloh národnej protidrogovej stratégie dlhodobo 
patrí aj zvýšenie účinnosti a efektívnosti akcií zameraných na dovoz, transport a nezá-
konné obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami (OL).

Nasadzovanie služobných psov určených 
na detekciu OL vykonávaním pravidelných 
kontrol kontajnerových prekladísk, tovaru 
a osôb pri leteckej, vlakovej a cestnej dopra-
ve, vedie k zvýšeniu bezpečnostnej situácie 
vo svete aj na Slovensku. Finančná správa 
disponuje 15 služobnými psami na odhaľo-
vanie OL, ktoré sú zaradené na staniciach 
colných úradoch ako súčasť mobilných skupín  
a na kriminálnom úrade ako podpora útva-
rov zaoberajúcich sa operatívnou činnosťou. 
Naše služobné psy sú zapojené aj v rámci 
súčinnostných operácií s Policajným zborom 
SR a Vojenskou políciou.

Čo človek nevidí, pes zacíti
Aj odborníkov-kynológov dokáže občas pre-
kvapiť, s akou presnosťou dokáže pes ozna-
čiť úkryt aj s minimálnym množstvom drogy. 
Spoľahlivo reaguje aj na miesta, kde droga 
bola určitý čas uložená, neskôr vybratá a in-

So psami proti drogám

1. 2. 2014 služobný pes Dano Colný úrad Košice 1 256 g marihuana
27. 2. 2014 služobný pes Fima Colný úrad Bratislava 3 g marihuana
25. 3. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 20,2 g marihuana
26. 3. 2014 služobný pes Dano Colný úrad Košice 4 g marihuana
28. 3. 2014 služobný pes Cerry Colný úrad B. Bystrica 16 g marihuana, 

20 g,syntetický heroín
3. 4. 2014 služobný pes Cerry Colný úrad B. Bystrica 1882 ks tabliet Viagra a 

Dragon Power
24. 4. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 1 g marihuana
20. 5. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 2 g marihuana
6. 6. 2014 služobný pes Mira Colný úrad Trnava 2 g marihuana
11. 6. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 500 g marihuana
10.7. 2014 služobný pes Argo Colný úrad Žilina 1,5 g marihuana, 

6 ks tabliet extáza
10.8. 2014 služobný pes Ero Kriminálny úrad FS 70 g marihuana
13. 8. 2014 služobný pes Ero Kriminálny úrad FS 1 200 g prekurzor 4BMC
25. 8. 2014 služobný pes Dik Kriminálny úrad FS 1 500 g prekurzor 4BMC
27. 8. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 2 g marihuana
4. 9. 2014 služobný pes Dik Kriminálny úrad FS 1 000 g prekurzor 4BMC

22. 9. 2014 služobný pes Dik Kriminálny úrad FS 20 g marihuana
12. 10. 2014 služobný pes Dik Kriminálny úrad FS 1 200 g prekurzor 4BMC
18. 10. 2014 služobný pes Dany Colný úrad Michalovce 316 g marihuana
23. 10. 2014 služobný pes Amíra Colný úrad Trnava 12 500 g marihuana
29. 10. 2014 služobný pes Dik Kriminálny úrad FS 1000 g marihuana
29. 10. 2014 služobný pes Ero Kriminálny úrad FS 24 000 g marihuana
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dikátorom pri vyhľadávaní sú len zostatkové 
pachy, aj niekoľko dní staré. Služobné psy by 
o tom vedeli asi najlepšie rozprávať, keby ve-
deli. A tak si pri každom pozitívnom náleze as-
poň zaštekajú. V tomto roku si takto zaštekali 
celkovo už v 22 prípadoch, kedy boli odhalené 
väčšinou menšie množstvá drog, prekurzorov 
na výrobu drog a nelegálne dovážaných lieko-
vých prípravkov.

Nie sme len tranzitnou krajinou
I keď v tomto roku doposiaľ nemáme zatiaľ  
na konte záchyt drog z kategórie tých „bombo-
vých“, drogové psy sú pravidelne nasadzova-
né v rámci mobilných skupín a ich schopnosti 
využívame pri colných kontrolách na medzi- 
národných poštách, letiskách a východnej 
hranici. Väčšina uvedených drog, prekurzo-
rov a liekov bola pomocou psov odhalených  
pri bežných kontrolách preventívneho charak-
teru. 



Dobrého psovoda je možné poznať aj podľa hlasu. Každý kynológ vie, aká dôležitá je pri výcviku intonácia hlasu. V hlasovom prejave 
sa zrkadlí radosť alebo nespokojnosť s vykonaným cvikom. Psovod takýmto spôsobom dáva jasne najavo, či príde vytúžená odmena. 
A pes na to veľmi citlivo reaguje. Pre človeka, či už v pracovnom alebo súkromnom živote, pôsobí úprimná pochvala ako pohladenie, 
balzam na dušu. Pre psa to však znamená oveľa viac, je to elektrický náboj, pre ktorý dokáže spraviť čokoľvek.

Po príchode na stredisko do Gajar ešte ani 
poriadne nevystúpim z auta a už z diaľky 
počujem nadšené pokriky idúce z „cvičá-
ku“, niekedy až hraničiace so zvukmi z fil-
mov pre dospelých. Kurz je v plnom prúde  
a na pľaci sa odohráva divadelná hra, dialóg 
dvoch hercov - človeka a psa. Medzi takýchto, 
v našom ponímaní „hercov na kynologickom 
plátne“, určite patrí aj psovod Colného úradu 
Košice, kpt. Ľubomír Petruš. Jeho výrazný, 
zvonivý hlas je nezameniteľný. Za zmienku 
však určite stoji nielen jeho spevavý hlas, ale 
najmä úspechy pretínajúce jeho profesionálnu 
kariéru spojenú so služobnou kynológiou.

Aron bol prvý
Ľubomír Petruš má 40 rokov, pochádza z ma-
lej obce pri Sabinove a kynológii sa venuje  
od detstva, keď ako desaťročný chlapec dos- 
tal do daru sučku nemeckého ovčiaka Paťu.  
Po nej nasledovala Linda a už to išlo. „Psíčka-
rina“ ho chytila natoľko, že sa jej začal venovať 
naplno. Návštevy blízkeho „cvičáku“, čítanie 
odbornej literatúry a konfrontácie na oblast-
ných, ale aj národných súťažiach a výstavách 
sa stali pravidelnou súčasťou jeho života. 
V roku 1996 si založil vlastnú chovnú stanicu. 
Spravil si figurantské skúšky a ako figurant  
sa zúčastnil na majstrovstvách Slovenska, 
ktoré boli súčasne aj kvalifikačným pretekom 
na majstrovstvá sveta. Kariéru figuranta pri-
brzdilo zranenie kolena. Ďalej však pokračoval 
v odchove plemena nemecký ovčiak a naplno 
sa venoval výcviku psov pre potreby športo-
vej a služobnej kynológie. So svojimi psami 
sa v tomto období zúčastňoval na športových 
kynologických súťažiach a získal skúšku  
v kategóriách ZM, SVV1, SVV2, IPO1 a IPO2. 
Do služobného pomeru bol Ľubomír Petruš 
prijatý v roku 1997, keď ako psovod nastúpil 
na Colný úrad Prešov. Od roku 1998 pôsobil 
v rámci Colného riaditeľstva SR na oddele- 
niach, ktoré sa neskôr transformovali do Col-
ného kriminálneho úradu. Od 1. decembra 
2010, po zániku oddelenia služobnej kynológie 
na Colnom kriminálnom úrade, pôsobil krátky 
čas na Colnom úrade Prešov a od 1. mar- 
ca 2011 slúži na stanici Colného úradu Košice. 

Ľubo a jeho psy

Počas kariéry mal v starostlivosti viacero slu-
žobných psov. Jeho prvým psom bol „drogový“ 
pes Aron, nemecký ovčiak, nasledoval opäť 
nemecký ovčiak Dano. V roku 2008 k drogo-
vému psovi pribudla sučka na vyhľadávanie 
tabaku Deli, v roku 2012 Toty, taktiež nemec-
ký ovčiak. Zaujímavosťou pri tomto psovi je,  
že praktický hneď po ukončení základného ky-
nologického kurzu a zaradení do výkonu mal 
pri kontrole dodávky na Milhosti záchyt 145 
kartónov cigariet. Sľubný začiatok profesionál- 
nej kariéry.
 
Výpočet úspešných zásahov
Úspechov, ale možno aj sklamaní, stretne 
psovoda počas služby určite veľa. Tých svet-
lých chvíľ však bolo v jeho prípade rozhodne 
viac. V tomto roku má Ľubo na konte niekoľko 
úspešných zásahov s drogovým psom Da-
nom. Pri komodite tabakové výrobky má 
s Totym päť zásahov v celkovom množstve 
viac ako 30 tisíc nelegálne dovážaných ku-
sov cigariet. Cigarety boli zachytené v rámci 
mobilného dohľadu pri kontrole automobilov 
v špeciálne vybudovaných úkrytoch v regió-
ne CÚ Košice. Aj tieto čísla potvrdzujú fakt,  
že pokusy o nelegálny dovoz a transport taba-
ku a tabakových výrobkov sú nielen priamo  
na východnej hranici, ale aj mimo tohto re-
giónu, prakticky po celom území republiky. 
Začiatkom roka asistoval Ľubomír Petruš ako 

psovod pri súčinnostnej akcii s Kriminálnym 
úradom FS. Služobný pes Dano počas kontro- 
ly autovlakovej súpravy v plastovom vedre 
objavil celkovo 1 256 gramov marihuany. Vý-
počet víťazstiev v súťažiach, ktoré sú bez pri- 
krášlenia zrkadlom jeho praktických skúse-
ností, mu môže v dobrom závidieť hociktorý 
iný psovod a to nielen vo finančnej správe.

Dvojstranu pripravil kpt. Milan Dibala
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Najvýznamnejšie úspechy: 
rok 2003
• 1. miesto, V. ročník otvorených maj-

strovstiev colnej správy vo vyhľadá-
vaní OL, služobný pes Aron

rok 2005
• 2. miesto, VII. ročník otvorených maj- 

strovstiev colnej správy vo vyhľadá-
vaní OL, služobný pes Aron

rok 2007
• 1. miesto, X. ročník medzinárodných 

majstrovstiev psovodov CS ČR, Heř-
manice, služobný pes Dano

• 2. miesto v súťaži družstiev
rok 2011
• 2. miesto, VI. ročník majstrovstiev 

ZVJS vo vyhľadávaní OL, Santovka, 
služobný pes Dano

• 1. miesto v súťaží družstiev
• 1. miesto, X. ročník otvorených maj- 

strovstiev colnej správy vo vyhľadá-
vaní OL, služobný pes Dano

rok 2012
• 4. miesto – súťaž družstiev, majstrov-

stvá Európy služobných psov, Rakús-
ko, služobný pes Dano

• 3. miesto, XI. ročník otvorených maj- 
strovstiev finančnej správy vo vyhľa-
dávaní OL, služobný pes Dano

rok 2013
• 3. miesto, XI. ročník medzinárodných 

otvorených majstrovstiev psovodov 
CS ČR, služobný pes Dano

rok 2014
• 1. miesto, XII. ročník otvorených maj- 

strovstiev finančnej správy vo vyhľa-
dávaní OL, služobný pes Dano.
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Do konca októbra tohto roku ich bolo 
celkovo 1 200. Dôležitú úlohu psy zohráva- 
jú aj pri aktivitách realizovaných Kriminál-
nym úradom FS. Najmä pri odhaľovaní 
trestnej drogovej činnosti páchanej v by-
tových, nebytových priestoroch a doprav- 

ných prostriedkoch. Mnoho drogových zá- 
sielok je určených pre domáci trh, zapla- 
vujú školy, základne školy nevynímajúc,  
diskotéky, koncerty a večierky, teda mies- 
ta, kde sa pohybujú väčšinou mladí ľudia.  
Slovensko už dávno nie je len tranzitnou  

krajinou. Dôvodov na potláčanie tohto no-
vodobého moru zákonnými prostriedkami  
na všetkých úrovniach štátnej správy je veľa  
a jedným z účinných nástrojov je aj pes  
so všetkými svojimi schopnosťami.



34

Ťažko sa dá vysvetliť, ako to košickí organizátori Medzinárodného maratónu mieru robia, ale ich preteky v prvú októbrovú nedeľu majú 
zvyčajne zabezpečené viac ako ideálne počasie umocnené stovkami fanúšikov postávajúcich pri trati. A tí vás určite odmenia úprimným 
potleskom za vynaložené úsilie. Spolupatričnosť s maratónskymi bežcami je intenzívna, cítiť ju v celom okolí trate, na každom rohu, 
pri každej zákrute.

Medzi tisíckami bežcov z celého sveta už de-
siaty rok beží aj rôznorodá skupinka stavu col-
níckeho, a v posledných dvoch rokoch aj z da- 
ňového. Z roka na rok ich počet stúpa 
a v súčasnosti sa z malej družiny nadšencov 
vytrvalostného behu stáva celok, ktorý doká-
že zamiešať aj celkovým poradím. Štatistika 
tvrdí, že od roku 2004 sa vo viacerých súťaž-
ných disciplínach Medzinárodného maratónu 
mieru zúčastnilo viac ako 600 reprezentantov 
z radov colníkov (a už aj daniarov), z čoho 
64 pretekárov bolo zo zahraničia. Do zoznamu 
účastníckych krajín môžeme zaradiť Českú 
republiku, Poľsko, Maďarsko, Holandsko, Bel-
gicko, Veľkú Britániu, Taliansko, ale i vzdiale-
nejšie štáty ako Fínsko, Švédsko a Lotyšsko. 
Veríme, že počet krajín sa bude zvyšovať. Za-
hraniční účastníci chodia na košický maratón 
podľa pravidiel Európskej colníckej športovej 
asociácie (ECSA) každý druhý rok. Hoci špor-
tové výsledky nie sú pre účasť našich kolegov 
tým najsilnejším imperatívom, predsa len  
sa môžeme pochváliť aj pozoruhodnými špor-
tovými výsledkami. Z nich asi najviac vyčnieva 
výkon kolegu Garyho Penningtona reprezen-
tujúceho britskú colnú správu. V roku 2012  
na trati polmaratónu dosiahol celkové 3. mies-
to kvalitným časom 1:12:23 h.

Jubilejný ročník
Uplynulý 10. ročník Majstrovstiev finančnej 
správy v maratónskom behu nemal síce cha-
rakter medzinárodného podujatia, no tým  
sa nijako neznížil jeho význam v prostredí fi-
nančnej správy. Tridsať nováčikov svedčí o tom,  

Bežali sme ako o život

že košický maratón, inak najstarší mestský 
maratón v Európe, má svoju jedinečnú atmos- 
féru, ktorú chce zažiť stále viac a viac bežcov. 
Vyše sto colníkov, daniarov, zamestnancov 
Finančného riaditeľstva, zástupcov Kriminál- 
neho úradu finančnej správy, a k našej radosti  
aj skupinka výsluhových dôchodcov, sa odhod-
lalo zmerať si svoje sily vo farbách finančnej 
správy medzi sebou, ale i s ostatnými členmi 
štartového poľa. Ich počet tento rok presiahol 
hranicu 10 tisíc. Naši zamestnanci sa zapojili 
do bojov v štyroch disciplínach – maratóne, 
polmaratóne, korčuľovaní a v štafetách. Desať 
z nich sa rozhodlo pokoriť maratónsku trať, 
z toho jedna žena. Colníčka Martina Gregor-
cová z banskobystrického úradu si už kratšie 
trate nedokáže naplno „vychutnať“. Jej špor-
tovej povahe vyhovuje potiť sa o niečo dlhšie. 
Tento rok medzi zamestnankyňami finančnej 

správy nenašla konkurenciu. V celkovom po-
radí obstála veľmi dobre. Medzi desiatkami 
pretekárok skončila na krásnom 29. mieste 
s časom 03:41:09 h. Našim najlepším ma-
ratóncom sa stal Jozef Kováč z CÚ Trenčín. 
Jeho čas 02:59:41 h ho vyniesol na 85. prieč-
ku, čo v konkurencii 1 200 súťažiacich vôbec 
nie je zlý výsledok. Ďalšia colníčka a hovor-
kyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková 
pokorila polmaratónsku trať za 01:39:53 h, 
čím jej patrí v konečnom poradí obdivuhodné 
20. miesto. Najlepším polmaratóncom bol Ján 
Straka (CÚ Bratislava), ktorý spomedzi pri-
bližne dvetisíc pretekárov obsadil 85. priečku. 
V našich radoch sme tento rok mali aj Pavla 
Petra, ktorý na tohtoročných majstrovstvách 
Európy v in-line rýchlokorčuľovaní v nemec-
kom Geisingene obsadil v kategórii do 50 ro-
kov 25. miesto. To, že to s týmto druhom špor-
tu myslí skutočne vážne svedčí aj skutočnosť, 
že na košickej trati skončil medzi mužmi-kor-
čuliarmi na konečnom 4. mieste a iba niekoľko 
„zanedbateľných“ desatín sekundy ho delilo 
od stupňa víťazov.

Boj o dušu
Majstrovstvá finančnej správy v maratónskom 
behu sú pre našich zamestnancov každoroč-
nou výzvou rozhýbať svoje telá, udržiavať 
sa v kondícii, urobiť niečo pre seba a svoje 
zdravie a popri to si užívať aj dobrý pocit.  
Sú však aj ukážkou kolektívneho ducha v po-
dobe štafetových behov i príležitosťou stretnúť 
kolegov, zaspomínať si s tými, ktorí už z orga-
nizácie odišli, no ako výsluhoví dôchodcovia 
sa radi zapoja do súčasného diania. Každý, 
kto preteky absolvuje, nachádza v nich vlast-
nú energiu, objaví spôsob, ako prekonať seba 
samého a urobí si jednu októbrovú nedeľu 
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Výsledky 10. majstrovstiev finančnej správy v maratónskom behu
1. Maratón Ženy Martina Gregorcová 3:41:09 CÚ Banská Bystrica
1.

Maratón Muži
Jozef Kováč 2:59:41 CÚ Trenčín

2. Jaroslav Kubíček 3:13:32 KÚFS Trnava
3. Miroslav Smetana 3:18:24 CÚ Prešov
1.

Polmaratón Ženy
Božena Chríbiková 1:39:53 CÚ Žilina

2. Katarína Zemanová 1:54:42 FR SR Bratislava
3. Mariana Mareková 1:57:15 DÚ Nitra
1.

Polmaratón Muži
Ján Straka 1:29:41 CÚ Bratislava

2. Róbert Jánoška 1:30:01 CÚ Trenčín
3. Pavol Zánický 1:31:38 DÚ Žilina
1.

Korčuľovanie Ženy
Stanislava Čorbová 57:29 KÚFS Košice

2. Monika Kochelková 59:25 FR SR Banská Bystrica
3. Zuzana Tebinková 1:07:21 CÚ Košice
1.

Korčuľovanie Muži
Pavol Petro 37:32 CÚ Michalovce

2. Andrej Hrisenko 41:35 výsluha - Bratislava
3. Martin Vítek 55:38 KÚFS Košice

1. Štafeta FR SR / CÚ Trenčín

Pavol Krajíček

3:22:58 CÚ Trenčín
Jozef Danek
Marian Otiepka
Peter Košút

2. Štafeta FR SR Mix

Jaroslav Kubíček

3:58:58

KÚFS Trnava
Mariana Šejirmanová DÚ
Jana Schallerová DÚ
Patrícia Macíková FR SR Bratislava

3. Štafeta FR SR / CÚ Košice

Lucia Jendželovská

4:01:12 CÚ Košice
Katarína Daňková
Lucia Karoli
Zuzana Andrásová

oveľa krajšou. Okrem športového charakteru 
akcie nemožno zabudnúť ani na jej charitatív-
ny rozmer. Minulý rok naša inštitúcie podporila 
v rámci maratónu neziskovú organizáciu Liga 
proti rakovine tým, že sme behali v jej žltých 
tričkách a podporili sme aj jej zbierku. Tento 
rok sme sústredili pozornosť na kampaň Ligy 
za duševné zdravie. Naši športovci vybehli 
na trať v modrých tričkách, aby pomohli celo- 
slovenskej kampani s názvom Bojujeme  
o dušu, ktorej cieľom je pomoc ľuďom s dušev- 
nými chorobami so začleňovaním sa do majo-
ritnej spoločnosti. Účastníci košického podu-
jatia z našich radov sa zapojili aj do zbierky. 
Podarilo sa vyzbierať 268,32 eur, ktoré sme 
odovzdali v bratislavskej centrále organizácie. 
Do zbierky sa zapojili aj členovia vedenia fi-
nančnej správy, ktorí prišli do Košíc podporiť 
našich pretekárov. Prezident finančnej správy 
František Imrecze dekoroval najlepších ma-
ratóncov na stupni víťazov na oficiálnom pó-
diu v cieli. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 
nášho stavovského podujatia sa už po druhý- 
krát uskutočnilo v rekreačnom zariadení v Zla-
tej Idke. Unavení bežci zozbierali ešte dosta-

tok síl k tomu, aby športový víkend zakončili 
vo víre tanca a zábavy. Je pravdepodobné,  
že mnohí z nich sa o rok opäť stretnú na tom-
to mieste a pokúsia sa zopakovať, respektíve 
zlepšiť svoje športové výkony. Všetci vrátane 
organizátorov by boli radi, keby sa k nim pripo-
jilo čo najviac nových kolegov, aby aj oni mohli 
zažiť nevšedný víkend, počas ktorého vlastne 
nejde o nič, len o život.

Drahomíra Adamčíková
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Po dvaapolročnej príprave sme sa dočkali oficiálnej jednoeurovej poštovej známky na tému Dejiny colníctva. Slovenská pošta ju vydala 
6. novembra a v ten deň ju predstavili aj na 68. filatelistickej výstave v Paríži za účasti našej diplomacie. Známka pripomína 1 110. vý-
ročie vzniku Raffelstettenského colného poriadku, ktorý sa uplatňoval aj na našom území a je považovaný za prvý dochovaný seriózny 
colný predpis.

Naše územie bolo od pradávna križovatkou 
významných obchodných ciest. Prvý štátny 
útvar na našom území, Veľká Morava, mal roz- 
siahle obchodné styky. Z tohto obdobia sa za-
choval jeden z najstarších colných poriadkov 
a to Raffelstettenský colný poriadok (vlast-
ným názvom v latinčine Inquisitio de thelo-
neis Raffelstettensis) z rokov 903−906, ktorý  
sa uplatňoval aj na našom území. Poukazuje 
na colnú prax veľkomoravských obchodníkov 
pri dovoze a vývoze tovaru, preto aj symbo-
licky, pri príležitosti 1 110. výročia jeho uplat-
ňovania, si pripomíname počiatky a samotné 
dejiny colníctva na našom území, ktoré sa stali 
námetom poštovej známky a hárčeka.
 
Najstaršie platidlo 
Motívom poštovej známky je averz a reverz  
strieborného poldenára franského kráľa Ka-
rola Prostého z rokov 898−929, vyrazený 
mincovňou Bledonis vo francúzskom meste 
Lons-le-Saunier. Našiel sa v roku 1965 v rámci 
výskumu základov kostola sv. Martina v Nitre 
na Martinskom vrchu. Ide o vzácny prípad, kedy 
je na našom území zdokumentovaný výskyt 
cudzokrajnej mince ako platidla. Nepochybne 
ide o najstarší dôkaz výskytu platidla u nás 
za účelom napomáhania medzinárodným 
obchodným vzťahom a postupného nahrádza- 
nia výmenného obchodu platidlami. Na kupó-
noch známky je zobrazený patrón colníkov, 
svätý Matúš, v podobe anjela prevzatého z ka- 
rolínskej slonovinovej rezby a kaligrafická 
značka franského kráľa Ľudovíta IV. prezý-

Dejiny colníctva na poštovej známke

vaného Dieťa z Rafelstettenského colného 
poriadku s názvom originálneho rukopisu 
Inquisitio de Theloneis. Ten sa zachoval len 
vo forme opisu z rokov 1254–1265 nazvanom 
Codex traditionum ecclesiae Pataviensis ab 
Ottone de Lonsdorf. Deponovaný je v Bavor-
skom hlavnom štátnom archíve v Mníchove. 
Dekoráciu tlačového listu v spodnej časti tvorí 
medailón s vyobrazením sv. Matúša, patróna 
colníkov, píšuceho evanjelium podľa Ebbovho 
evanjeliára z 9. storočia na pozadí franskej 
dobovej ilustrácie z tzv. Utrechtského žaltára 
zachytávajúceho život vo franskej ríši 9. sto-
ročia vrátane lodnej dopravy. Motívom obálky 
prvého dňa vydania (FDC - First Day Covers) 
sa stalo tiež spracovanie predlohy karolínskej 
knižnej maľby z 10. storočia s motívom najvýz- 
namnejšieho franského kráľa Karola Veľkého 
a jeho syna Pipina, ktorý reprezentuje spôsob 
kreovania právnych ediktov (ako bol tento col-
ný poriadok)v období raného stredoveku.

Naša špeciálna pečiatka
Vydanie dopĺňa aj pamätný list „Dejiny colníc-
tva“ pri príležitosti spomínaného 68. ročníka 
celosvetovej výstavy v Paríži, kde známku 
predstavili. Motívom je karolínsky iluminovaný 
rukopis z 9. storočia Kronika mesiacov ilustru-
júci práce typické pre každý mesiac z opátstva 
sv. Petra v Salzburgu. Nachádza sa v  Öster- 
reichische Nationalbibliothek vo Viedni. Poľ-
nohospodárske produkty predstavovali jeden 
z prvých obchodných artiklov, ktorý sa v rám- 
ci obchodu prepravoval cez naše územie 

a prispeli k potrebe vytvorenia colníctva ako 
systému, ktorý medzinárodný obchod odvte-
dy usmerňuje podľa jednotlivých obchodných  
a medzinárodných dohôd. V strednej časti 
pamätného listu je nalepená poštová znám-
ka s otlačkom príležitostnej poštovej pečiatky 
s motívom boha Merkúra ako patróna obcho-
du a colníkov s dátumom 6. 11. 2014 a domi-
cilom pošty Bratislava 1.. Merkúr (Mercurius) 
držiaci mešec bol zobrazený už na minciach 
vydaných Rímskym cisárom Septimusom 
Severusom (146–211 n.l.). Špeciálnu pečiat- 
ku pri tejto príležitosti vytvorilo aj Finančné 
riaditeľstvo SR. Bude sa používať na repre-
zentačné účely ako aj pre potreby Múzea 
colníctva a finančnej správy. Poštová znám-
ka, hárček, pamätný list a obálka prvého dňa 
vydania sa dajú zakúpiť v predajni Poštovej 
filatelistickej služby (www.pofis.sk) do vypre-
dania zásob. Prípadné doplnkové informácie 
je možné získať aj na info@colnictvo.sk.

plk. Marcel Šuštiak

4/2014

Výtvarný návrh:
doc. prof. akad. mal. Robert Jančovič
Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlač: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., 
Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač – WAITE + ofset
Náklad známky: 90 000 ks

Výtvarný návrh FDC:
prof. akad. mal. Robert Jančovič
Rytina FDC: akad. mal. Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: 
prof. akad. mal. Robert Jančovič
Tlač FDC: 
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Spôsob tlače: Oceľotlač – WAITE
Náklad FDC: 3 300

finančné aktuality
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Ako by ste si predstavovali daňového špecialistu? V okuliaroch s hrubým rámom a s brožúrkou Daňový poradca pod pazuchou? A aké 
by mohol mať záujmy? Čítanie daňových zákonov a k tomu ešte poprípade sudoku? Veľký omyl!

Keď sme sa dohodli s jednou z našich daňo-
vých špecialistiek, že nám porozpráva o svo-
jich záľubách, kráčala nám v ústrety chodbou 
príjemná dáma, ktorej najväčšou záľubou 
je kreslenie. Vo finančnej, predtým daňovej 
správe, pracuje už vyše 20 rokov a vo voľnom 
čase berie do ruky papier, ceruzku, prípadne 
plátno a farby a maľuje, maľuje, maľuje. Naša 
kolegyňa Jana Vajdová z Daňového úradu 
v Banskej Bystrici začínala na úrade vo Zvole-
ne, teraz robí na oddelení daňových špecialis-
tov v Banskej Bystrici. „Na oddelení sme piati. 
Pomáhame kolegom z nášho daňového úra- 
du riešiť problémy súvisiace so zákonmi, a to 
nielen čo sa týka daňového poriadku, ale aj 
hmotnoprávnych predpisov, občianskeho, ob-
chodného zákonníka a podobne,“ vysvetľuje 
nám náplň svojej práce. V jej postavení, čiže 
vo  funkcii daňového špecialistu, sa zúročujú 
roky praxe. Vie sa na veci pozrieť z nadhľadu, 
posúdiť ich v súvislostiach. Aj keď by ste v jej 
práci hľadali márne čo i len štipku umenia, ona 
bez umenia nevie žiť. 

Dedičstvo po rodičoch
Umeniu sa venuje odkedy sa pamätá. „Zrej-
me som to zdedila po otcovi, ktorý maľoval. 
Boli sme štyria súrodenci a všetci kreslíme. 
Ale ja asi najviac,“ dozvedáme sa od kolegyne 
Vajdovej. „Zažila som v práci aj ťažké časy. 
V 90-tych rokoch som robila na ekonomickom 
oddelení v úplne inej sfére. A keď sa kreova-
la daňová správa, prišla som sem. Robota 
to bola náročná. Pracovala som na kontrole, 
riešila som DPH, teda najzložitejšiu proble-
matiku. Tam sa človek poriadne, ako sa vraví 
´otrkal´,“ uviedla. Po náročnej práci potrebuje 
zavrieť dvere na kancelárii a oddýchnuť si.  

K maľbám ju inšpiruje hudba

A tým najlepším oddychom je pre ňu kreslenie. 
Zaujíma nás, kedy zistila, že nemaľuje obyčaj-
né obrázky. Kedy prišla na to, že má na maľo-
vanie talent. „Prvé, čo si pamätám, čo nebolo 
obyčajným obrázkom, aké maľujú všetci, boli 
portréty celej triedy. Nakreslila som ich spo-
lužiakom na základnej škole a tak trochu som 
sa vtedy od nich umelecky odlíšila,“ smeje sa. 
V školských rokoch sa často zapájala do súťa-
ží, ale ako vraví, dnes kreslí najmä pre seba. 
„Veľmi sa nezviditeľňujem. Ale o mojej záľube 
vedia všetci v rodine, kamaráti. Obrázky im 
dávam do daru,“ dodáva.

Zvolenská sedmička
My však o pani Vajdovej prezradíme, že už  
šiesty rok spolupracuje vo Zvolene so sku-
pinkou amatérskych maliarov nazývaných 

Zvolenská sedmička. Vystavovala s nimi  
na Zvolenskom zámku, neskôr v opravenej 
starej radnici. Aj budúce leto si ich tam mô-
žete pozrieť. Hoci najradšej kreslí ceruzkou 
spomínané portréty, podľahla aj maľovaniu. 
„Lebo je to skvelý oddych pohrať sa s farba-
mi. Skúšala som aj akvarel, robím olejomaľby, 
skúšam akrylové farby, aj kombinované tech-
niky,“ menuje. Krajinky, ako vraví, nie sú veľmi 
jej „káva“, radšej skúša abstraktné umenie. 
Jana Vajdová je matkou dvoch detí, ktoré 
tiež pekne kreslia. Napriek tomu sa 18-roč-
ná dcéra aj 22- ročný syn venujú iným záľu-
bám. „Mám poodkladané ich detské obrázky. 
Ale teraz sa syn venuje radšej športu. Má 
rád aj hudbu, má svoju kapelu. Dcéra miluje 
kone,“ dozvedáme sa. Ich byt je plný obrazov.  
„Dostala som povolenie od rodiny, že môžem 
všade vešať obrázky, tak ich všade vešiam,“ 
smeje sa. Zrátané ich ale nemá. Dokonca  
si zo začiatku viedla evidenciu toho, čo na-
maľovala, a tak mala prehľad. Ale to už teraz 
nerobí. „Bolo toho fakt veľmi veľa,“ konštatuje. 
Keď vyzvedáme, či niečo, čo sa jej nedarilo, 
aj niekedy plesla o stenu odpovedá, že maľu-
je vtedy, keď sa jej chce a to je vždy pohoda. 
Pýtame sa, či má recept na dobré námety. 
„K maľovaniu vždy potrebujem dva deci čer-
veného vínka a nesmie chýbať dobrá hudba. 
Napríklad od Erica Claptona, džezmena B.B. 
Kinga, ale aj od dvojice Simona a Garfunkela. 
Ale náladu na tvorivý potenciál mi vie dať aj 
skupina Genesis, či Chris Rea,“ prezradila.  
A to je tá sila chvíle, keď sa pod jej rukami 
rodia vskutku zaujímavé diela

Gabriela Dianová



Pravidelne sa stretávajú na jednej chodbe na piatom poschodí na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici. Vidia sa na spoločných poradách 
a participujú aj na niekoľkých projektoch. Všetkým z nich sú veľmi dobre známe skratky ako ISFS–SD, MOSS, PFS. A vďaka nim, teda 
vlastne projektom, ktoré sa za nimi skrývajú, prežívajú hektické obdobie plné pracovnej záťaže, maximálnej vyťaženosti a poriadneho 
stresu.

Práve preto si jedného dňa na chodbe na pia- 
tom poschodí povedali – dosť! Rozhodli  
sa „vypnúť“ a niekde si spoločne vyraziť. 
A keďže mávajú dni, kedy sa nestačia ani po- 
riadne najesť, rozhodli sa, že si to vynahradia. 
Napadlo im, že by mohli zrelaxovať pri vý-
bornom jedle. „Nedávno kolegyne spomínali,  
že boli v jednej z banskobystrických reštaurá-
cií na kurze francúzskej kuchyne. A tak sme 
si povedali, prečo to neskúsiť. Voľba padla  
na španielske špeciality,“ začína svoje rozprá-
vanie o príjemne strávenom večere v kolektíve 
kolegov Renáta Malatová z oddelenia registra. 
Žena či muž, riaditeľ, či radová zamestnan-
kyňa. V kuchyni to bolo jedno. Každý sa snažil 
prispieť k spoločnému dielu. „Mali ste vidieť, 
ako chlapi robili mäsové guľky, alebo ako ko-
lega krájal cibuľu. My ženy sme len pozerali, 
aký je v tom majster,“ dozvedáme sa od Rená-
ty. „Ich manželky či priateľky sa veru nemusia 
báť, že ich nechajú umrieť od hladu,“ vtipkuje. 
Predjedlo, polievka hlavné jedlo aj dezert boli 
vynikajúce a atmosféra viac ako príjemná. Ko-
legovia sa s receptami španielskej kuchyne 
ochotne s nami podelili, a tak sa aj vy môžete 
pokúsiť vyčariť chute tejto prímorskej krajiny.

PREDJEDLO:
Grilované krevety
Suroviny: krevety, olivový olej, cesnak, chilli, 
petržlenová vňať, citrón, soľ a korenie
Postup:
Na väčšom množstve olivového oleja opečie-
me na plátky nakrájaný cesnak a čerstvé chilli. 
Pridáme očistené krevety a opekáme do zla-
tista asi 3 minúty. Na záver pridáme čerstvo 
nasekanú petržlenovú vňať a citrónovú šťavu.
POLIEVKA:
Cucina Italiana
Suroviny: biela fazuľa, cesnak, cibuľa, mrkva, 
zeler, cuketa brokolica, slanina, drvené para-

Od spoločných projektov 
ku španielskej kuchyni

finančné aktuality / varím, varíš, varíme...
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dajky, bazalka alebo tymián, korenie a soľ
Postup:
Na slanine alebo olivovom oleji orestujeme 
cesnak a cibuľu do zlatista. Pridáme nakrá-
janú zeleninu, spolu orestujeme a zalejeme 
vodou. Varíme asi 10 minút. Pridáme nakrá-
jané drvené paradajky, uvarenú bielu fazuľu 
(alebo sterilizovanú) a krátko povaríme. Do-
chutíme soľou, korením a čerstvo nasekanou 
bazalkou.
HLAVNÉ JEDLO:
Tortilla
Suroviny: zemiaky (nakrájané na tenko), oli-
vový olej, soľ a korenie, cibuľa (nakrájaná  
na tenko), vajcia
Postup:
Na olivovom oleji opečieme na mesiačiky 
nakrájanú cibuľu. Pridáme očistené zemiaky 
nakrájané na trojcentimetrové plátky a ochu-
tíme soľou a korením. Spolu opekáme asi  
15 minút za priebežného miešania. Následne 
zalejeme rozšľahanými vajcami, ochutený-
mi soľou a korením tak, aby nám to zakrylo 
povrch. Zakryjeme pokrievkou a na miernom 
ohni necháme čiastočne stuhnúť. Pomocou 

taniera otočíme tortillu a dopečieme aj z dru-
hej strany. Podávame vlažné, ako samostatné 
jedlo, alebo ako prílohu k jedlu.
Albondigas španielske mäsové guľky
Suroviny: 1 kg hovädzie mäso, 2 ks cibuľa,  
3 strúčiky cesnaku strúčiky, 100 g strúhanka, 
100 g Cheddar syr, olivový olej, 2 ks vajcia, 
soľ a korenie
Postup: Zomleté hovädzie mäso vymiešame 
s nakrájanou cibuľou, cesnakom, strúhan-
kou, Cheddarom a vajcami. Dochutíme soľou  
a korením. Opekáme na olivovom oleji alebo 
pečieme v rúre.
Paradajková omáčka
Suroviny: olivový olej, cibuľa, cesnak, suché 
biele víno, drvené paradajky, voda, kryštálový 
cukor
Postup: Na olivovom oleji opečieme cibuľu  
a cesnak. Pridáme cukor a spolu krátko ores-
tujeme. Zalejeme bielym vínom a zvaríme  
na polovicu. Pridáme nakrájané lúpané para-
dajky. Dochutíme soľou a korením a varíme 
približne 5 minút. Podávame s mäsovými guľ-
kami a tortillou.

Gabriela Dianová

4/2014
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Päťstovka ide do pekla a po ceste stretne  
20 centov, ktoré idú do neba.
„Ja som taká pekná, čistá, nepokrčená 
a idem do pekla! A ty si taká špinavá, odretá 
a ideš do neba! Ako je to možné?“
Dvadsaťcentovka sa obzrie a hovorí:
„Hej, ty, taká pekná, čistá, nepokrčená! 
A koľkokrát si bola v kostole?“

Mladý šéf je prvý deň v práci. Zrazu kto-
si zaklope a vojde. Mladík chce vyzerať 
skúsene, vezme do ruky telefón a začne 
predstierať rozhovor. Hádže pojmy, čísla, 
termíny. Keď skončí, povie:
„Dobrý deň, pane. Môžem pre vás niečo 
urobiť?“
„Jasné. Keď dovolíte, zapojím vám tele- 
fón.“

Jožo príde neskoro do práce a ospravedl-
ňuje sa:
”Prepáčte, pán riaditeľ, to malé oneskorenie, 
ale bolo to z vážnych rodinných dôvodov...”
”Z akých?”
”Pán riaditeľ, dnes som sa stal otcom!”
Prísna tvár riaditeľa sa rozplynie do úsmevu 
a vraví:
”Gratulujem! A je to chlapec alebo dievča?”
”To budem vedieť až o deväť mesiacov!”

Hovorí podnikateľ svojmu zamestnanco-
vi:

„Vy ste, pán Novák, veľká opora našej 
firmy. Neviem, ako by sme bez vás vydr-
žali, ale v budúcom mesiaci to chceme 
skúsiť.“

Zamestnanec príde za šéfom a hovorí:
„Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. Tri ďalšie firmy 
majú o mňa záujem.“
„Nehovorte, a ktoré sú to?“
„Daňový úrad, telekomunikácie a elektrár-
ne.“

Bol som ráno za šéfom, že chcem pridať. 
Poklepal ma po ramene a povedal: „Tak 
pridaj!“

„Pán Horváth, ako je to možné, že ste opäť 
prišli neskoro do práce?“
„ A vy nepoznáte heslo - nie je dôležité byť 
prvý, ale zúčastniť sa?“

Delegácia na čele s riaditeľom sa prechá- 
dza po firme a šéf osloví jedného zo za-
mestnancov:
„Pán Kováč, ako dlho už pracujete v na-
šej firme?“
„Už päť rokov, pán riaditeľ,“ hrdo odpo-
vie zamestnanec.
„A čo sa vám vo firme najviac páči?“
Kováč po chvíli uvažovania hovorí:
„Vaša sekretárka.“

„Dnes som dal šéfovi ultimátum. Povedal 
som, buď mi zvýšite plat, alebo dám výpo-
veď.“
„A ako to dopadlo?“
„Našli sme kompromis. On mi nezvýši plat  
a ja nedám výpoveď.“

Prišiel Diabol k právnikovi do kancelárie 
a hovorí:
„Zariadim, aby bol tvoj plat 10-krát vyšší, 
aby si mal len tých najlepších klientov, 
päť mesiacov dovolenky, vyhráš všetky 
prípady, ľudia ťa budú mať radi a doži-
ješ sa 100 rokov. Jediné, čo za to chcem 
je duša tvojej ženy, tvojich detí a detí 
tvojich detí. Tie budú naveky odsúdené 
k pekelným mukám.“
Právnik sa zamyslí a podozrieva sa spý-
ta:
„A kde to má nejaký zádrheľ?“

Na pracovisku hovorí jeden kolega druhé-
mu: 
„Všimol som si, že naša nová šéfka sa na te- 
ba hnevá. Čo sa stalo?“ 
„V slabej chvíli chcela, aby som hádal, koľko 
má rokov.“ 
„No a?“ 
„Uhádol som.“

VTIPY:

4/2014



FOTO
súťaž

Z potuliek po ôsmom najväčšom štáte v Európe 
nám poslal fotografie archivár z organizačného 
oddelenia FR SR Ján Vaculčiak. Nórsko je svo-
jimi prírodnými krásami, ľadovcami, fjordami,  
či masívmi jedinečným územím, ktoré každoroč-
ne priláka milióny turistov. Krajina Vikingov, tro 
llov a losov ponúka lovcom záberov stovky nád-
herných pohľadov. Ďakujeme nášmu kolegovi,  
že sa s nami o ne podelil. Zároveň patrí poďako-
vanie aj všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili. 
Tým, ktorých fotografie sme zverejnili v časopise, 
pošleme odmenu. Aj v budúcom roku sa tešíme 
na to, že nám budete posielať vydarené zábery 
na adresu casopis@financnasprava.sk. Tri sním-
ky vo formáte JPG musia mať veľkosť minimálne 
1 MB.


