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Milé kolegyne a kolegovia,

takto pred rokom som sa Vám prostredníctvom časopisu prihováral pred letnými mesiacmi. Písal som o tom, 
že ani počas prázdninového a  dovolenkového obdobia si naša inštitúcia nemôže dovoliť spomaliť priebeh pra-
covných aktivít. Boli sme v neštandardnom pracovnom nasadení, v procese prípravy nového daňového systému 
a všetky sily sme sústredili týmto smerom.

V  súčasnosti však už môžem s  úľavou a  hrdosťou konštatovať, že mimoriadne náročná fáza je za nami,  
za čo Vám chcem znovu poďakovať. A tak sa môžeme vrátiť do normálnych pracovných koľají, dobiť si energiu  
na letných dovolenkách a po nich prísť oddýchnutí, s plnou chuťou pustiť sa do každodenných povinností. 

Ešte predtým, ako si väčšina z nás s radosťou vypísala dovolenkové lístky, mohla privítať príchod leta na našej 
tradičnej oslave Medzinárodného dňa detí. Tento rok sme sa rozhodli usporiadať tri centrálne oslavy v Košiciach, 
Banskej Bystrici a v Bratislave, resp. vo Veľkom Mederi. Akcia prioritne určená pre naše deti bola tiež vítanou prí-
ležitosťou stretnúť sa mimo kancelárií či chodieb úradov. Pre mňa i   ďalších členov vedenia to bola aj možnosť, 
ako Vám všetkým osobne poďakovať za prácu pre túto organizáciu. Tých, ktoré sa na akciách nemohli zúčastniť, 
pozdravujem a zároveň vyslovujem vďaku.

Želám Vám pekné leto
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močiara. Veď by to aj bola nuda,  
bez zákrut, výhybiek a prekvapení. Čo by 
nás posilňovalo, keby sme nezdolávali 
prekážky? Uprednostňujem skôr zmenu 
ako stereotyp. Každá pracovná pozícia 
mi nesmierne veľa dala. Nielen pokiaľ 
ide o  rozsah vedomostného potenciálu 
a cenné skúsenosti, ale aj poznanie ľudí, 
prístupov, charakterov, úroveň komuni-
kačných zručností. Zriedka nastali kon-
fliktné situácie, ale aj tie človeka v koneč-
nom dôsledku posunú. Mala som šťastnú 
ruku pri výbere povolania, dodnes mám 
šťastie na úžasné pracovné kolektívy 
a  uplatnenie. Alebo ma správne vedú 
inštinkty. Teší ma, že môžem pracovať 
s  inšpiratívnymi ľuďmi a v  oblasti, ktorá 
ma baví. Pochybnosti o výbere povolania 
určite nemám. A  ak sa raz dostavia, tak 
pôjdem robiť niečo iné. 

Ktorý článok z  tej rozsiahlej daňovej  
sústavy je vášmu charakteru najbližší?
Väčšinu svojho profesionálneho živo-
ta sa špecializujem na nepriame dane, 
teda DPH a spotrebné dane. Strávili sme 
„bezsenné noci“ pri príprave Koncepcie 
boja proti podvodom na DPH v  roku 
2009 a  pri tvorbe Akčného plánu boja 
proti daňovým podvodom v  roku 2012. 
Nebolo jednoduché presadiť všetky 
opatrenia a  chcieť od podnikateľov, aby 
ich prijali s pochopením. Vedeli by svoje 
o tom hovoriť aj súčasní kolegovia meto-
dici, ale aj kolegovia z iných útvarov, ktorí  
na príprave spomínaných dokumen-
tov aktívne participovali. Priame dane 
mali tiež svoje zastúpenie v  mojej práci  
na ministerstve, kde sme pripravovali 
koncepciu daňovo odvodovej reformy, 
aj na daňovom úrade. Na Daňovom úra-
de pre vybrané daňové subjekty to boli 
priame dane rozšírené o  medzinárodné 
zdaňovanie. Dnes pracujem na útvare, 
ktorý zastrešuje metodiku takmer celej 
daňovej sústavy a  ešte aj niečo navyše. 
Nemôžem povedať, že mi je nejaká časť 

Rovnými nohami sme skočili do obdobia 
veľkých zmien. Zavádzali sme novú da-
ňovú sústavu (daň z  obratu nahrádzala 
daň z  pridanej hodnoty), nasadzovali 
nový informačný systém (Taxis vystrie-
dal APV DIS). Šéfovala nám vtedy Evič-
ka Schwarzová, ktorá bola známa tým,  
že dávala príležitosti mladým. Neustále 
nás posúvala dopredu, tlačila na zvyšo-
vanie našej odbornej úrovne a  kvality 
výstupov, bola prísna, ale vedela byť aj 
veľmi neformálna a  ľudská. Vlastne nás  
pre túto prácu vychovala. Potom nasle-
dovali ďalšie pracovné pozície na Daňo-
vom úrade Bratislava V a na Daňovom 
riaditeľstve až do roku 2007, kedy som 
prešla na ministerstvo financií. Bola to 

veľká zmena, aj keď som ostala v prostre-
dí daní. Iný systém práce, iné poslanie, 
iné videnie sveta. Našou hlavnou úlohou 
bola tvorba daňovej legislatívy. Zúčas- 
tňovali sme sa na rokovaniach tripartity, 
vlády a  parlamentných výborov. Presa-
dzovali sme záujmy SR v oblasti daňovej 
politiky v štruktúrach Európskej komisie. 
Bola to zaujímavá skúsenosť a ďalšia veľ-
mi dobrá škola. 

Tak ako v  bežnom živote, ani v  profe-
sionálnej oblasti nebýva cesta úplne 
priamočiara. Stalo sa vám počas kariéry,  
že ste zapochybovali o  tom, či ste si vy-
brali správne?
Vďaka bohu za to, že cesta nie je pria-

Odbor daňovej metodiky zabezpečuje servis pre daňové i colné úrady. V organizácii nie je útvar, ktorý by od nich nepotreboval 
poradiť. O tom, ako tieto úlohy plnia, ale aj o ďalších, ktoré ich čakajú, sme sa rozprávali s jeho riaditeľkou Adrianou Pleškovou.

DAŇOVÍ METODICI SÚ 
KOSTROU INŠTITÚCIE

AKÁ BOLA VAŠA KARIÉRNA CESTA PO SÚČASNÝ POST RIADITEĽKY 
ODBORU DAŇOVEJ METODIKY?
SVOJE PRVÉ UPLATNENIE SME AKO ČERSTVÉ ABSOLVENTKY VŠE SPO-

LU S DNES UŽ DLHOROČNÝMI KOLEGYŇAMI NAŠLI NA DÚ BRATISLAVA II. 
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daňovej sústavy bližšia než iná. Môžem 
ale nepriame dane označiť za časť agen-
dy, ktorej som venovala najviac času, po-
zornosti a energie.
 
Ako vnímate postavenie daňových me-
todikov v  rámci finančnej správy? Je 
podľa vás adekvátne alebo by sa tejto 
oblasti mohla venovať väčšia pozornosť?
Vo vzťahu k iným organizačným útvarom 
možno odbor daňovej metodiky ozna-
čiť za kostru fungovania našej inštitúcie. 
Neviem o  útvare, ktorý by sa na nás ne-
obrátil so žiadosťou o  usmernenie. Za-
bezpečujeme servis pre daňové a  colné 
úrady vo forme rôznych druhov výklado-
vých prostriedkov (pokyny, usmernenia, 
stanoviská, konzultácie). Usmerňujeme 
všetky útvary – register, kontrolu, boj pro-
ti podvodom, odvolacie konanie, KÚFS, 
inšpekciu, pripravujeme reakcie na novi-
nárske otázky. Participujeme na vzdelá-
vacích aktivitách a sme neodmysliteľnou 
súčasťou projektových tímov. Zabezpe-
čujeme metodické usmerňovanie širokej 
podnikateľskej verejnosti v  spolupráci  
s odborom služieb pre verejnosť. Okrem 
všetkých týchto aktivít riadime procesy 
spojené s  pripomienkovaním legislatívy 
a  osobitné postavenie máme v  pripo-
mienkovom konaní. Naši zamestnanci 
sa zúčastňujú na viacerých seminároch 
v  rámci Fiscalis a  zastupujú SR v  pra-
covnej skupine Rady EÚ pre daňové 
otázky. S  MF SR komunikujeme takmer  
na dennej báze. Ide nielen o  presadzo-
vanie záujmov FR SR v  oblasti zmien 
v daňovej legislatíve, ale aj o prácu v ko-
misiách na zabezpečenie jednotného 
výkladu, či prácu v  rôznych pracovných 
skupinách, napr. „doing bussines“. Ak  
sa spýtate zástupcu ktoréhokoľvek útva-
ru, ako vníma postavenie svojho útvaru 
a či by sa mu nemala venovať väčšia po-
zornosť, určite odpovie, že áno. V posled-
ných rokoch došlo k výraznému personál-
nemu oslabeniu útvaru, pričom pribudlo 
množstvo nových úloh. Väčšiu pozornosť 
by sme preto mali venovať otázke perso-
nálneho posilnenia odboru.

Čo by ste z  úloh, ktoré metodici plnili 
pod vaším vedením, vyzdvihli ako naj-
dôležitejšie a najúspešnejšie?
Som hrdá na kolegov, ako zvládli projekt 
„Sprievodca daňami“ a  „Postupy účtova-
nia“. Ide o  publikácie v  printovej aj elek-
tronickej verzii. V  minulosti sme úplne 
nezmyselne tieto publikácie kupovali  
od komerčného subjektu, ktorý navyše 
deklaroval hneď na úvodných stránkach, 

že nezodpovedá za úplnosť a kvalitu. 
Dnes ich pripravujeme pre našich kole-
gov my. Za úplnosť a kvalitu zodpovedá-
me, pretože každé jedno slovo a  odvo-
lávku kontrolujeme v Zbierke zákonov. 
Zamestnanci tak majú v prostredí e-lear- 
ningu tieto publikácie prístupné v  úpl-
nom znení, s  vyznačením aktuálnych 
zmien, s komentárom a ku každému pa-
ragrafu je navyše dostupné prelinkovanie 
k  metodickým pokynom, usmerneniam, 
stanoviskám, zápisom z porád, či judika-
túre ESD. Na jednom mieste má používa-
teľ k dispozícii všetko, čo kedy bolo k da-
nej problematike vydané. Celý projekt 
má názov „začíname“. V tomto roku sme 
publikovali prvú verziu. Pri budúcoročnej 
pripravujeme ďalšie vylepšenia. Obdo-
ba týchto publikácií bola sprístupnená  
aj verejnosti. Veľmi nás potešila informá-
cia, že publikácie získali status najúspeš-
nejšieho príspevku v  histórii Facebooku 
finančnej správy. Pochopiteľne, plnili sme 
celý rad ďalších úloh. Osobitne chcem 
vyzdvihnúť prácu v  projektových tímoch 
ISFS-SD a  MOSS. Aj naši ľudia sa aktív-
nou participáciou podieľali na úspešnom 
spustení týchto systémov do prevádzky. 
Možno si nie všetci rovnako uvedomuje-
me, koľko práce je skrytej za výsledným 
produktom, ktorý je implementovaný  
do reálnej prevádzky. Pokračujeme 
v  podpore formou odpovedí na otázky 
užívateľov, ktoré sú k  nám presmerova-
né z  interného call centra. Pokračujeme 
formou zabezpečovania intenzívnej me-
todickej podpory pri riešení incidentov 
v rámci 2. modulu podpory ISFS–SD. 

Aké úlohy ešte čakajú na realizáciu?
Uzavreli sa diskusie na tému noviel 
daňových zákonov. Boli predložené 
do parlamentu a  už vieme, že sto-
jíme pred prípravou ďalších zmien,  
ktoré vyplývajú z  aktualizovaného Ak- 
čného plánu boja proti podvodom  
a z  niektorých vládnych balíčkov. Stojí 
pred nami aj zavedenie obojsmernej 
elektronickej komunikácie. Nie je to jed-
noduchý projekt, pretože predpokladá 
integráciu viacerých interných systémov 
a pri definovaní konečnej podoby je pot- 
rebné zohľadňovať niekoľko často sa me-
niacich právnych predpisov. Vzhľadom  
na krátkosť času budú musieť pracovné 
tímy, ktorých sme súčasťou, pracovať 
s  obrovským nasadením. Od septembra 
by sa mal rozšíriť rozsah právnych pred-
pisov, ku ktorým vydáva FR (odbor da-
ňovej metodiky) tzv. záväzné stanovisko. 
Ide o  daňové posúdenie obchodného 

prípadu ex ante a vzhľadom na jeho do-
pady prináša vyššiu mieru istoty podni-
kateľského sektora pri uplatňovaní práv-
nych predpisov. A  horúcou témou bude  
pre nás v  najbližšom období aj partici-
pácia nášho útvaru na bezproblémovom 
zabezpečení SK PRES. Ako vieme, SR 
bude preberať od júla 2016 po Holand-
sku predsedníctvo v EÚ. Už od septembra 
musia byť naši ľudia vyčlenení na túto 
agendu a pripravení poskytovať odbornú 
podporu v  rámci jednotlivých špecific-
kých tém. Je jasné, že naše predsedníctvo 
bude v roku 2016 témou číslo jeden a dot-
kne sa práce každého z nás. 

Ako vidíte budúcnosť vášho odboru? 
Túto otázku vnímam v  širšom kontex-
te. Nie sme izolovaný útvar, ale tvorí-
me integrovanú súčasť celku s  názvom 
finančná správa. Táto značka získala 
vďaka enormnému nasadeniu a  inten-
zívnej práci všetkých zainteresovaných 
zložiek postavenie rešpektovanej inšti-
túcie. Nepochybujem o  tom, že je v  zá-
ujme každého tento ťažko vybudovaný 
rešpekt udržať a  kredibilitu inštitúcie, 
v  ktorej pracujeme, naďalej posilňovať.  
Ak sa bavíme o budúcnosti odboru, musí-
me vychádzať z toho, čo je poslaním, úlo-
hou a cieľom finančnej správy. Ako tu už 
odznelo, odberateľom nášho „produktu“ 
je každý jeden útvar (v tejto chvíli budem 
abstrahovať od obcí, rezortov a  odbor-
nej verejnosti). Aby každý útvar vráta-
ne priameho výkonu mohol odvádzať 
profesionálnu a  vysokokvalitnú prácu, 
potrebuje od nás profesionálnu a  vyso-
kokvalitnú podporu. Na odbore daňovej 
metodiky pracujú profesionáli, odborná 
úroveň a  vedomostný potenciál viace-
rých sú pozitívne hodnotené aj zo strany 
rezortu financií. S  pribúdajúcimi úloha-
mi ale čelíme intenzívnejšiemu tlaku  
na posilnenie kapacít. Otázka je, či ísť 
cestou zvyšovania stavov alebo je ešte 
priestor na zefektívnenie existujúcich 
procesov. V  posledných dňoch a  týž-
dňoch sme detailne analyzovali slabé 
a silné stránky existujúceho stavu a mož-
nosti nových modelov štruktúry. Hráme 
ako tím a sme súčasťou tímu, preto naše 
predstavy o budúcnosti odboru komuni-
kujeme aj s inými útvarmi a konfrontuje-
me ich s potrebami celej finančnej správy. 
Som presvedčená o tom, že nájdeme mo-
del, z  ktorého bude vo finále profitovať 
celá inštitúcia a v  dôsledku ktorého bu-
deme vedieť jej dôveryhodnosť v  očiach 
verejnosti ďalej posilňovať.

Drahomíra Adamčíková
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Pre súčasné vedenie finančnej správy 
bolo podľa prezidenta Františka Imrecze-
ho veľkou cťou privítať viac ako 70 účas- 
tníkov 82. zasadnutia práve v  Bratislave, 
keďže krajinám sa tejto pocty dostane 
raz za 29 rokov. Pre Slovensko mala orga-
nizácia tohto podujatia v období príprav  
na predsedníctvo v Rade EÚ aj ďalší roz-
mer – úspešne sa prezentovať a prehlbo-
vať vzájomné bilaterálne a  multilaterál-
ne vzťahy.

Implementácia colného kódexu
Diskutovalo sa o boji proti kriminalite 
a  únikoch na spotrebných daniach, čo 
je podľa šéfa generálneho riaditeľstva  
pre dane a clá Európskej komisie Heinza 
Zoureka najviditeľnejšou časťou práce, 
ktorú colné správy v súčasnosti vykonáva-
jú. To, čo je však skryté pred spotrebiteľmi 
a obyvateľmi jednotlivých krajín únie, je 
práca colníkov smerujúca k umožneniu 
podnikania jednotlivých subjektov v  da-
nom teritóriu. „Kedysi sa dovážali vstup-
né materiály, vyrábali z nich konečné 
výrobky a tie išli na export. Išlo o obchod, 
kde jednotlivé podnikateľské subjekty 
nakupovali vstupné suroviny a iným pod-
nikateľským subjektom predávali hotové 
výrobky,“ uviedol Zourek. Súčasný ob-
chod prechádza cez hranice, mnohokrát 
je zastrešený jednou nadnárodnou spo-
ločnosťou napriek tomu, že prekraču-
je kontinenty. A  tak už colníci nestoja  
na hraničných priechodoch, ale aj pros- 
tredníctvom nových a  moderných infor-
mačných technológií kontrolujú pohyb 
tovaru v  rámci krajín. V  tejto súvislosti 
Zourek spomenul Colný kódex Únie, kto-
rý o  rok vstúpi do platnosti. Pre oblasť 
informačných technológií bude zásad-
nou normou. „Implementácia kódexu je 
dôležitá nielen preto, aby sa zabezpečil 
chod tovarov cez jednotlivé priechody, 
aby boli zaplatené výplaty ľuďom, ktorí 

Finančné riaditeľstvo SR bolo koncom mája organizátorom významného medzinárodného podujatia. V  Bratislave sa stretli 
najvyšší predstavitelia colných správ z 29 krajín a zástupcov EK. Po prvýkrát v histórii malo Slovensko možnosť hostiť účastní-
kov zasadnutia generálnych riaditeľov colných správ členských štátov EÚ a Turecka. Bohatý bol pracovný i spoločenský program 
dvojdňového stretnutia s názvom Club Meeting.

EURÓPSKA COLNÍCKA 
ŠPIČKA V BRATISLAVE

ZASADNUTIE, KTORÉHO HLAVNÝMI TÉMAMI BOLI INFRAŠTRUKTÚ-
RA A FINANCOVANIE VONKAJŠEJ HRANICE ÚNIE, REFORMA RIA-
DENIA COLNEJ ÚNIE A  SPOLUPRÁCA V  RÁMCI REGIÓNU, OTVORIL 

MINISTER FINANCIÍ PETER KAŽIMÍR.
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pracujú v colnej správe, ale aby sa k spot-
rebiteľom dostávali výrobky, ktoré vyho-
vujú jednotlivým legislatívam členských 
štátov,“ poznamenal. Club Meeting bol 
dôležitou prípravou pre dotknuté štáty, 
aby bol kódex pre nich fungujúcim nás- 
trojom pre nasledujúce roky. 

Slovensko v európskom priestore
Úlohou Slovenska je ochrana vonkajšej 
hranice únie, o  ktorej sa takisto na fóre 
diskutovalo. Prezident Imrecze pripo-
menul, že nedávno sme zmodernizovali 
hraničné priechody Veľké Slemence a re-
konštrukciou prechádza momentálne 
aj priechod Vyšné Nemecké - Užhorod. 
„Ukrajinská hranica je veľmi dôležitým 
elementom, ktorý bude hrať významnú 
úlohu aj v budúcnosti v rámci finančnej 
správy,“ konštatoval. Hranicu sa snažíme 
zmodernizovať, zvýšiť jej kapacitu,  prie-
pustnosť a zabezpečiť v  spolupráci  
s  okolitými krajinami najlepšiu ochranu 
proti tokom pašovaného tovaru. Na túto 
úlohu Slovenska upozornil aj H. Zourek. 
Keďže kapacity ukrajinskej colnej správy 
nestačia, je veľmi dôležité, aby Slovensko 
a  Poľsko oveľa intenzívnejšie pracovali 
na zabránení nelegálneho pašovania. 
Problémom Slovenska sú najmä tabak 
a  minerálne oleje. V obidvoch týchto 
oblastiach je nevyhnutná spoluprá-
ca s ostatnými colnými správami únie.  
V prípade minerálnych olejov veľmi efek-
tívne funguje skupina zameraná na boj 
proti podvodom na minerálnych olejoch 
v  rámci V4, ktorej členovia si vymieňa-
jú aktuálne informácie o  hroziacom ri-
ziku v  danej oblasti. Spolupráca je tak 
úspešná, že koncom minulého roka ďal-
ších sedem krajín požiadalo o  možnosť 

byť súčasťou tejto skupiny. Na základe 
rýchlej výmeny informácií zo Slovenska  
sa nedávno podarilo zrealizovať úspešný 
záchyt nelegálnej zásielky minerálneho 
oleja v Chorvátsku. Prezentácia príkladu 
úspešnej regionálnej spolupráce vyvolala 
búrlivú odozvu. Viaceré krajiny vyjadrili 
podporu tejto aktivite a Estónsko okam-
žite požiadalo o  možnosť pripojenia sa 
ku  skupine. Poľsko položilo zástupcom 
EK otázku, ako sa stavia k danému prob-
lému. Odpoveď znela, že čím viac krajín 
sa zapojí do tejto aktivity, tým väčšia je 
šanca na presadenie zmeny európskej 
legislatívy.

Zmena legislatívy
SR, ako i ostatné krajiny EÚ, čelia takisto 
pašovaniu a výrobe nelegálneho tabaku 
a tabakových výrobkov a únikom na spot- 
rebných daniach. „Slovensko sa inšpi- 
rovalo Českou republikou a Poľskom  
a  od 1. januára 2016 mení legislatívu,  

na základe ktorej sa bude spotrebná daň 
z cigariek a  cigár kalkulovať iným, pres-
nejším spôsobom. Zmena sa bude do-
týkať základu dane a  sadzby dane. Zák-
lad dane už nebudú tvoriť kusy cigariek  
a cigár, ale hmotnosť a  ich sadzba dane  
sa zjednotí so súčasnou sadzbou dane 
stanovenou pre tabak a  tabakovú su-
rovinu,“ zdôraznil prezident Imrecze. 
Dôvodom tejto zmeny je to, že rôzne 
zdaňovanie tabaku, cigár a cigariek bolo 
využívané na daňové úniky, pričom vý-
robky sa deklarovali ako cigary, ale reálne 
to bol tabak, ktorý sa následne využíval 
na výrobu cigariet. Opatrenie by malo 
zjednodušiť a stransparentniť výber spot- 
rebnej dane. Oproti súčasnému stavu 
by sa jej výber mal zvýšiť o  15 percent.  
H. Zourek pochválil našich odborníkov, 
ktorí získali v  tejto oblasti veľké skúse-
nosti a mohli sa s nimi podeliť s ostatný-
mi účastníkmi stretnutia. Podľa jeho slov 
treba spoločnými silami nájsť postupy, 
ako zabrániť týmto podvodným aktivi-
tám. 

Kultúrne vyžitie
Club Meeting bolo neformálne zasadnu-
tie, kde priestor dostala aj kultúra. Účas- 
tníkom sme ukázali aspoň časť histórie 
hlavného mesta. Bratislavský hrad i  De-
vín ako dominanty nemohli vynechať. 
Veľmi pôsobivý bol organový koncert 
v  Dóme sv. Martina, ktorý v  mnohých 
zanechal hlboký dojem. Príjemné jarné 
počasie sprevádzalo zahraničných hostí 
aj počas plavby loďou po Dunaji. Veríme, 
že si okrem množstva pracovných infor-
mácií odniesli zo Slovenska aj poznatky 
o  jeho dejinách a  kultúre a  radi sa sem 
budú vracať či už na oficiálnych fórach 
alebo ako turisti.

-ad-



FINANČNÉ AKTUALITY

8

ISFS - SD
PRE VÝKON DAŇOVÝCH KONTROL A  VÝKON PROCESOV URČOVANÍ 

DANE PODĽA POMÔCOK BOLA V ISFS-SD VYTVORENÁ SAMOSTATNÁ 
APLIKÁCIA ADK, KTORÁ OBSAHUJE VŠETKY PRÍPADY DAŇOVÝCH 

KONTROL, RESPEKTÍVE URČOVANÍ DANE PODĽA POMÔCOK, KTORÉ PO-
STUPNE PRECHÁDZAJÚ  RÔZNYMI STATUSMI (PRÍPRAVA, ZAČATIE, VÝ-
KON, PRERUŠENIE, VYRUBOVACIE KONANIE, ODVOLACIE KONANIE...). 
V ZÁSADE PLATÍ, ŽE JEDEN PRÍPAD = JEDNA DAŇOVÁ KONTROLA, POPRÍ-
PADE URČOVANIE DANE PODĽA POMÔCOK. V RÁMCI KAŽDÉHO PRÍPADU 
SÚ NÁSLEDNE EVIDOVANÉ VŠETKY ÚKONY (DOKUMENTY S UCHOVANÍM 
ICH OBSAHU), KTORÉ BOLI VYKONANÉ V RÁMCI KONKRÉTNEJ DAŇOVEJ 
KONTROLY NA JEDNOM MIESTE, ČO SPREHĽADŇUJE KONTROLÓROVI 
ALEBO INÉMU AKTÉROVI JEDNOTLIVÝ PROCES.

 • možnosť nahrávať odvolania a  s  tým 
súvisiace úkony, čím je zabezpečená 
evidencia všetkých úkonov súvisiacich 
s konkrétnou kontrolou,

 • automatizované spracovanie protoko-
lu vo väzbe na daňové priznanie,

 • prácu s formulárom daňového prizna-
nia (zadávanie zistení vo väzbe na da-
ňové priznanie, vývoj daňového prizna-
nia v čase – obsahuje stĺpec daňového 
subjektu, po kontrole, po vyrubovacom 
konaní, po odvolacom konaní, ..)

 • možnosť výkonu kontrol osobitných 
predpisov (napr. účtovníctvo, ERP, oso-
bitný odvod v  RO,   osobitný odvod FI, 
kontrolu obmedzenia platieb v  hoto-
vosti),

 • sledovanie lehôt - na výkon DK (aj 
s  prerušením a  predĺžením), na vyda-
nie rozhodnutia, zmenu termínu, záni-
ku nároku na vrátenie NO DPH,

 • automatické zasielanie výstrah (aler-
tov) jednotlivým aktérom, napríklad 
v  prípade zaslania výzvy sledovanie 
lehoty na vyjadrenie,

 • vytváranie plánov kontrolnej činnosti, 
zoznamov a  následné vyhodnocova-
nie,

 • možnosť zápisu údajov o používanom 
účtovnom SW, použití softvéru IDEA, 
sledovanie výšky nálezu v nadväznosti 
na zaslanie žiadosti o MVI.

Veľký prínos
Zároveň boli do ISFS-SD zapracované 
väzby medzi jednotlivými procesnými 
oblasťami. Napríklad pri výkone daňo-
vej kontroly NO DPH sa v ISFS-SD nad-
merný odpočet zablokuje pre vyplate-
nie. Po ukončení kontroly sa na základe  
jej výsledkov odblokuje len tá časť NO, 
ktorá sa má do 10 dní po ukončení kon-
troly vrátiť.  Aj keď v  súčasnosti ešte  
ISFS-SD neumožňuje kontrolórom výkon 
všetkých kontrol, veríme, že po zapraco-
vaní ďalších funkcionalít poskytne nový 
informačný systém väčší komfort konco-
vým užívateľom a  bude neoceniteľným 
prínosom pre každodennú prácu kontro-
lóra.

Spracoval odbor riadenia rizík

Prijatá filozofia vytvárania prípadov  
ku kontrole má za následok, že k  prípa-
du má prístup každý, kto nad ním vyko-
náva konkrétne úkony. Vstup do prípa-
du kontroly je napríklad umožnený aj 
nadriadenému orgánu, ktorý rozhoduje 
v odvolacom konaní, pričom umožňuje 
v  prípade zmeny rozhodnutia priamy 
vstup na úpravu dát v daňovom priznaní.

V porovnaní s IS RDS poskytuje ISFS-SD:
 • možnosť výberu šablón dokumentov 

vo väzbe k jednotlivým aktivitám,
 • ukončiť daňovú kontrolu NO DPH 

v prípade zániku nároku na vrátenie 
v súlade s platnou legislatívou, mimo-
riadne ukončiť daňovú kontrolu (v prí-
pade zániku spoločnosti bez právneho 
nástupcu),

V oblasti daňovej kontroly bolo cieľom vytvoriť taký produkčný systém, ktorý by poskytoval väčšiu podporu pri výkone kontrol-
nej činnosti, ako doteraz používaný produkčný IS RDS.

KONTROLÓR A ISFS-SD
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Odmena za poskytnuté služby stano-
vená na základe relevantných nákladov 
zahraničnej závislej osoby pozostávala 
z nákladov zvýšených o ziskovú prirážku 
vo výške 5 %. Daňový subjekt predložil 
len všeobecný popis služieb a  niekoľko 
prezentácií. 

Chýbali dôkazy
Pri kontrole subjekt neuniesol dôkazné 
bremeno a napriek výzvam správcu dane 
si nesplnil dôkaznú povinnosť. Nepreu-
kázal, či v skutočnosti došlo k poskytnu-
tiu uvedených služieb a či služby skutoč-

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonal kontrolu dane z  príjmov právnickej osoby na zdaňovacie obdobia 2004, 
2005 a 2006 v subjekte s prevažujúcou výrobnou a obchodnou činnosťou v komodite nealkoholických nápojov. Problémom boli 
manažérske služby.

NEUNIESOL DÔKAZNÉ 
BREMENO

DAŇOVÝ ÚRAD SKÚMAL 
PROBLEMATIKU TRANSFE-
ROVÉHO OCEŇOVANIA, T.J. 

SPRÁVNEHO STANOVENIA CIEN 
POUŽITÝCH PRI TRANSAKCIÁCH 
MEDZI SLOVENSKOU A ZAHRANIČ-
NOU ZÁVISLOU OSOBOU, KTORÉ 
BY MALI ZODPOVEDAŤ OBVYKLÝM 
CENÁM NA TRHU. KONTROLOVA-
NÝ SUBJEKT ZAHRNUL DO DA-
ŇOVÝCH VÝDAVKOV NÁKLADY  
NA POPLATKY ZA POSKYTOVA-
NIE MANAŽÉRSKYCH SLUŽIEB 
OD ZAHRANIČNEJ ZÁVISLEJ SPO-
LOČNOSTI. MALO ÍSŤ O  SLUŽBY 
V  OBLASTIACH PODNIKOVEJ ČIN-
NOSTI (ĽUDSKÉ ZDROJE, PRÁVNE 
SLUŽBY, FINANCIE, RIZIKOVÝ MA-
NAŽMENT), V  OBLASTI OBCHOD-
NÉHO PLÁNOVANIA A ROZVOJA, 
STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU, 
PODPORY PREDAJA A  MARKETIN-
GU A INÉ.  ODMENA ZA POSKYTNU-
TÉ SLUŽBY STANOVENÁ NA ZÁK-
LADE RELEVANTNÝCH NÁKLADOV 
ZAHRANIČNEJ ZÁVISLEJ OSOBY 
POZOSTÁVALA Z  NÁKLADOV ZVÝ-
ŠENÝCH O  ZISKOVÚ PRIRÁŽKU  
VO VÝŠKE 5 %.

ne súviseli so zabezpečením a udržaním 
príjmov daňového subjektu. Všeobecný 
popis platby, napr. poplatky za riadenie 
alebo manažérske služby, nie je možné 
považovať za evidentný dôkaz o tom, 
že tieto služby boli skutočne poskytnu-
té. Preto správca dane neuznal náklady 
v  súvislosti s  manažérskymi službami  
za daňové výdavky a  zvýšil o  túto sumu 
základ dane. Nález v  každom z  kontro-
lovaných zdaňovacích období dosiahol 
výšku 112 tisíc až 122 tisíc eur.
Na základe príspevku z daňového úradu 
spracoval odbor riadenia rizík

Výsledky daňovej kontroly za 1. štvrť-
rok 2015

 • k 31. marcu dosiahol objem nálezov 
z  daňových kontrol (bez dane urče-
nej podľa pomôcok) 99,8 milióna eur

 • objem zadržaného nadmerného od-
počtu predstavoval 20,5 milióna eur

 • efektivita kontrol zameraných 
na nadmerné odpočty DPH bola 
prekročená o 15 % 

 • efektivita ostatných daňových kon-
trol o 27 %
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NEŠLO VŠAK LEN O  TEÓRIU. COLNÍCI ZO SLOVENSKA, ČESKA, MA-
ĎARSKA A POĽSKA PRIAMO V TERÉNE ZDIEĽALI A POROVNÁVALI 
SVOJE KNOW-HOW. SPOLOČNÝMI SILAMI SKONTROLOVALI V PRIE-

BEHU TROCH DNÍ V TERÉNE DESIATKY OSOBNÝCH, NÁKLADNÝCH VOZI-
DIEL A AUTOBUSOV.

Podobne ako minulý rok, aj teraz boli 
colníci rozdelení do troch skupín, ktoré 
rotovali. Dve skupiny boli vždy v teréne - 
kontrolovali motorové vozidlá na sloven-
sko-maďarskom hraničnom priechode 
Milhosť – Tornyosnémeti a na diaľnici D1 

Prešov – Košice. Tretia skupina absolvova-
la spoločný psychologický výcvik v lokali-
te Jahodná.

Oňuchali desiatky áut
Na to, ktoré vozidlo treba zastaviť, už 
majú colníci nos. „Treba si všímať ŠPZ-
tku, typ vozidla, ale aj posádku. Indiká- 
torom na vykonanie podrobnejšej kon-
troly je nesúlad medzi národnosťou po-
sádky a  imatrikuláciou vozidla,“ povedal  
npor. Ivan Potočný zo stanice CÚ Bratisla-
va-centrála. Počas troch dní na cestách 
zastavili hliadky množstvo vozidiel. Via-
ceré prešli podrobnou kontrolou, či už 
pomocou moderných mobilných detek- 

čných systémov – mobilných skenerov, 
alebo ich doslova „preňuchali“ služobné 
psy. Finančná správa v  súčasnosti dis-
ponuje 56 služobnými psami, z  toho 32  
sú špecialisti na vyhľadávanie tabaku. 

Návrh užšej spolupráce
Projekt WUTCOM ocenili aj zahraniční 
účastníci. Získali informácie o  legislatíve 
jednotlivých krajín a zhodli sa na potre-
be bližšej spolupráce. “Vďaka WUTCO-
MU sme sa dozvedeli, čo a  ako sa u  vás 
najčastejšie pašuje,” skonštatoval Robert 
Wnuk z  Colnej služby Poľskej republiky. 
Všetci sa stotožnili s tým, že novodobým 
problémom je tzv. „červená nafta“. Ide 
o  vykurovací olej, ktorý nepodlieha zda-
neniu. Počet prípadov sa v susednej Čes-
kej republike za posledné roky zdvojná-
sobil, problémom sú najmä pohraničné 
oblasti. 
„To je biznis, že sa podvodníkom vy-
platí poslať dve autá. Vpredu je jedno 
osobné, ktoré im cez vysielačku hlási,  
či sa na hraniciach nachádza hliadka 
colnej správy,“ uviedol mjr. Ing. Stanislav 
Švidek, vedúci oddelenia dopravných 
kontrol Colnej správy ČR. „V  Nemecku 
a  Rakúsku je to všetko legálne, majú  
od toho faktúry, voľný predaj. U  nás, 
samozrejme, bez povolenia colných 
úradov nemôžu mať ani liter. Preto by 
som poprosil – ak by ste získali akékoľ-
vek poznatky, dajte nám vedieť, aby 
sme si posúvali informácie a  dozvedeli  
sa o  tomto biznise čo najviac,“ vyzval 
verejnosť. Vďaka projektu WUTCOM  
sa teda začala intenzívnejšia komuniká-
cia a spolupráca medzi jednotlivými kra-
jinami V4 a Európskej únie.

Katarína Tehlárová

Vyše 60 colníkov a 15 služobných psov sa stretlo po takmer polroku na druhom kole projektu WUTCOM. Cieľom projektu, ktorý 
podporil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF), bol medzinárodný tréning zameraný na odhaľovanie nezákonnej prepra-
vy tabaku a tabakových výrobkov.

PROJEKT WUTCOM 
BOL ÚSPEŠNÝ

Záchyty tabaku a tabakových výrob-
kov za rok 2014

ČR

tabakové listy 16 298 kg

tabak 28 704 kg

cigarety 22 291 184 ks

SR cigarety 19 481 493

Počas troch dní colníci skontrolovali:
 • 76 vozidiel skenermi
 • 67 vozidiel psami
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Viac ako 100 kilogramov kokaínu naš-
li začiatkom apríla v zásielke banánov 
v  jednom z  pražských supermarketov. 
Išlo o najväčšiu zásielku v českej histórii, 
navyše objavenú náhodne. Jej hodnota 
predstavovala asi 36 miliónov eur. Zá-
sielka prišla spolu s banánmi z juhoame-
rickej Kolumbie. Zákazníci s ňou neprišli 
do kontaktu, pretože ovocie a  zelenina 

KOKAÍN V BANÁNOCH
prechádzajú internou kontrolou kvality. 
Zásielka pravdepodobne nebola urče-
ná pre český trh, ale inú členskú krajinu 
únie. Kokaín medzi banánmi nie je ničím 
nezvyčajným. Asi 80 kg objavili nedávno 
aj vo Francúzsku. Vlani dostalo debničky 
banánov aj so 140 kg kokaínu päť berlín-
skych supermarketov.

FALOŠNÁ OBUV
Colníci maďarského Národného úradu 
pre dane a  clá odhalili v apríli zásielku  
13 000 párov falošnej značkovej športo-
vej obuvi, ktorú viezol kamión so sloven-
ským evidenčným číslom. Colníci vozidlo 
kontrolovali v oblasti obce Vámosszaba-
di, neďaleko slovenských hraníc. Podľa 
dokladov tovar smeroval z Ďalekého 

východu do Budapešti. Privolaný expert 
konštatoval, že obuv sa nápadne podobá  
na topánky s ochrannou značkou Con-
verse a Nike Air Max. Tovar v  hodnote 
590  000 eur colníci zhabali a podali vy-
šetrovateľom trestné oznámenie na nez- 
námeho páchateľa pre porušenie práv 
majiteľa ochrannej značky.

REKORDNÝ ÚLOVOK
Vyše 700 sloních klov v hodnote asi  
5,7 milióna eur zhabali colníci v apríli  
v prístave Klong Toey v thajskom Ban-
gkoku. Zásielka so sloními klami z afric-
kého Konga vážila približne štyri tony, 
išlo o najväčšie množstvo skonfiškovanej 
slonoviny v  dejinách Thajska. Rekordnú 
zásielku začali thajskí colníci sledovať  

po tom, ako ju nalodili na palubu ná-
kladnej lode v konžskom meste Matadi. 
Nákladná loď sa plavila cez Malajziu až  
do thajského prístavu. K jej presunu  
do cieľového štátu Laos však už nedošlo. 
Tony sloních klov mali skončiť na nelegál-
nom trhu v Číne, vo Vietname a v Thajsku, 
kde by z nich vyrobili rôzne predmety.

PAPAGÁJE VO FĽAŠIACH
Neuveriteľné týranie zažili papagáje 
kakadu. Pašeráci ich natlačili do 24 ma-
lých plastových fliaš s odrezaným dnom, 
aby ich mohli prepašovať z  Indonézie 
a predať priekupníkom s exotickým vtác-
tvom. Muži zákona ich však chytili. Skupi-
na pašerákov sa snažila papagáje, ktoré 
dorastajú až do veľkosti niekoľko desia-

tok centimetrov, pripraviť na prepašova-
nie z krajiny. Ich skladisko v indonézskom 
prístave Tanjung však štátne orgány ob-
javili a vtáky zachránili. Veľa zvierat však 
bolo v zlom stave. Cena jedného papagá-
ja kakadu sa na čiernom trhu pohybuje 
v  sume okolo 1  000 eur, pričom od roku 
2007 sú na listine ohrozených druhov.

zaujímavosti zo zahraničia

Zdroj: TASR, internet
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OSLAVY SME ODŠTARTOVALI POSLEDNÝ MÁJOVÝ VÍKEND VO VEĽKOM MEDERI. DETI ZAMESTNANCOV DA-
ŇOVÝCH A COLNÝCH ÚRADOV Z BRATISLAVY, NITRY A TRNAVY SPOLOČNE S DEŤMI PRACOVNÍKOV FR SR 
A KÚFS SA STRETLI RÁNO O DESIATEJ V PRIESTOROCH NÁŠHO ŠKOLIACEHO A REHABILITAČNÉHO STRE-

DISKA. PODUJATIE OTVORIL PREZIDENT FINANČNEJ SPRÁVY FRANTIŠEK IMRECZE.

Takmer 400 detí sa potom spolu s rodič-
mi presunulo na termálne kúpalisko, kde 
naši colníci pripravili bohatý program. 

Hneď v  úvode sme boli svedkami pres- 
trelky colníkov s  pašerákmi. Tí strieľali 
po colníkoch a snažili sa im ujsť, no zása-

hovka aj s pomocou služobného psa pá-
chateľov zneškodnila a  zaistila. Po akcii 
začalo auto pašerákov horieť, a tak svoje 
schopnosti ukázali aj kolegovia hasiči. 
Tí dovolili zapálené auto hasiť aj malým 
deťom. Nechýbala ukážka vyprosťova-
nia zranených cestujúcich z  osobného 
vozidla pomocou ťažkej techniky. Nielen 
deti, ale i dospelých zaujali stánky s falzi-
fikátmi a  chránenými druhmi rastlín 
a živočíchov. Viacerí si vyskúšali beh v ne-
priestrelnej veste a súťažili v  streľbách  
zo vzduchovky. Nakoľko sa teploty pribli-
žovali k 30 stupňom, len málokto pohrdol 
možnosťou vykúpať sa v bazénoch. Dob-
re padli aj chladené nápoje, guláš, hotdo-
gy či zmrzlina.

Košice
Deti zamestnancov colných a  daňových 
úradov z  Košického a  Prešovského kraja 

Na troch miestach sa tento rok uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD). Vo Veľkom Mederi, v Košiciach a na Dono-
valoch prišlo svoj deň osláviť dovedna asi 700 detí našich zamestnancov. Lepšie počasie sme si vybrať ani nemohli. Všetky tri ak-
cie sa totiž konali pod holým nebom a prípadný dážď by úsilie organizátorov v minúte „spláchol“. To sa však nestalo a podujatia 
si všetci prítomní užili.

TROJNÁSOBNÁ 
OSLAVA DŇA DETÍ
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začali zapĺňať košický areál zábavné-
ho centra T–Systems na Alejovej ulici 
v  piatok 5. júna krátko popoludní. Bola 
to prvá akcia takého rozsahu, na kto-
rej sa stretli zamestnanci až siedmich 
služobných úradov. Tí, čo merali cestu  
do Košíc, neľutovali. Počasie im tento 
rok výnimočne prialo. V porovnaní s mi-
nulými rokmi bolo nádherne slnečno  
bez jediného obláčika a horúco. Po otvo-
rení predviedol svoje umenie pri vyhľadá-
vaní tabaku služobný pes Asko so svojím 
psovodom. Areál poskytol účastníkom 
veľmi rôznorodú zábavu. K  dispozícii 
bolo dopravné ihrisko s  bicyklami, šlia-
pacími autíčkami a kolobežkami, golfové 
ihrisko, trampolína, dva skákacie hrady, 
multifunkčné športové ihriská, stolový 

futbal aj air hokej. Najmenšie detičky 
väčšinu času strávili na detskom ihrisku  
s preliezkami, šmýkačkami, hojdačka-
mi a  pieskoviskom. Mnoho detí z  areálu 

odchádzalo s  rôznymi kresbami na tvá-
rach, o  čo sa postarali dve animátorky, 
ktoré nemali ani chvíľu oddychu. S  pri-
búdajúcim časom dospelí čoraz častejšie 
hľadali zákutia areálu, kde by si aspoň  
na chvíľu oddýchli v tieni, deťom však pá-
liace slniečko neprekážalo. Večer mnohí 
opúšťali areál opálení a poriadne unave-
ní, avšak so širokými úsmevmi a spokojní.

Donovaly
Úžasné! Nádherný deň! Výborne zorga-
nizované! Takýmito a ďalšími superlatí-
vami častovali účastníci vydarenú akciu 
na Donovaloch. Tak trochu s nadsádzkou 
by sa dalo povedať, že v našom doškoľo-
vacom a  rekreačnom stredisku sa v  so-
botu 6. júna prepisovali dejiny. Veď kedy  
sa doteraz stretli naši zamestnanci 
z  troch krajov (Banskobystrického, Žilin-
ského a  Trenčianskeho) na spoločnej ví-
kendovej akcii? Spojili nás deti a nápad to 

bol výborný. Spokojnosťou žiarili nielen 
deti, ale aj ich rodičia. Vidieť svoje rato-
lesti so záujmom sledovať zásah kolegov 
pri záchyte páchateľa, šikovnosť psíkov 
pri hľadaní drog, pozrieť si skutočné ha-
sičské auto či rúčkami ohmatať zbraň 
ich napĺňalo pohodou. Detičky si prišli 
na svoje. Okrem toho si mohli zaskákať 
na trampolíne, na nafukovacom hra-
de a  ešte za sladkú odmenu absolvovať 
hry a  súťaže na viacerých stanovištiach, 
kde zbierali podpisy. Potom si kartičku 
s podpismi vymenili za pekné darčeky. Aj  
pre organizátorov bolo zážitkom vidieť, 
ako v rade na jednotlivé disciplíny stáli 
od maličkých detí, ktoré ledva rozprávali, 
po tínedžerov a ostošesť zbierali podpisy 
na kartičky. Vďaka za krásny sobotný deň 

patrí v tomto prípade kolegom z Colného 
úradu v Banskej Bystrici a za výborný gu-
láš zase kolegom z chaty na Donovaloch. 

-red-
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EŠTE PRED TOUTO CESTOU SOM SA V  DUCHU PRIPRAVOVAL NA RA-
KÚSKY „KONZERVATIVIZMUS“. AJ PRETO SOM BOL PREKVAPENÝ, 
KEĎ NÁS HNEĎ PO PRÍCHODE SRDEČNE PRIVÍTAL HLAVNÝ KYNO-

LÓG RUDOLF DRUML, ČLOVEK S CHARIZMOU A IKONA V PROSTREDÍ EU-
RÓPSKEJ COLNÍCKEJ KYNOLÓGIE.

má až 80 % pasívny spôsob značenia, 
pretože na letiskách, pri kontrolách osôb, 
batožín, balíkových zásielok, ale aj  osob-
ných automobilov, sa aktívny spôsob zna-
čenia javí ako nevhodný. Pri plemenách 
majú zastúpených pomerne veľa krížen-
cov belgického a  nemeckého ovčiaka,  
tzv. cross. V poslednej dobe začali prefe-
rovať niektoré poľovné plemená. Radosť 
im určite prinášajú nemeckí krátkosrstí 
stavači. Tri psy tohto plemena boli zara-
dené do kurzu, takže sme ich mali mož-
nosť vidieť pracovať. Návšteva prispela  
k nadviazaniu užšej spolupráce so zahra-
ničným partnerom. V  oblasti služobnej 
kynológie má Rakúsko v  rámci Európ-
skej únie vysoký kredit. Bola predbežne 
dohodnutá pracovná návšteva jedného 
inštruktora výcviku rakúskej kynológie 
vo Výcvikovom stredisku služobnej ky-
nológie Gajary na jeseň tohto roku. Ra-
kúska strana avizovala pozvanie na spo- 
ločné pracovné stretnutie týkajúce  
sa CITES, ktoré bude organizovať v ok-
tóbri v  ZOO Schönbrunn vo Viedni. To,  
že sa výmena skúseností a  poznatkov 
mohla uskutočniť bez komunikačných 
bariér, zabezpečila kolegyňa z  KÚFS Da-
rina Kacková. V  posledných rokoch nám  
na viacerých akciách zabezpečovala tl-
močenie do nemčiny, za čo jej patrí poďa-
kovanie.              kpt. Milan Dibala

Od tej chvíle sme sa nezastavili. Na štyri 
dni sme sa stali priamymi účastníkmi ky- 
nologických kurzov, a to nielen v roli po-
zorovateľov. Ale žiadna učebňa či prezen-
tácie, pri ktorých človek po prvej polhodi-
ne začne zívať a pozerať sa na hodinky.

Úplne iná príprava
Praktický výcvik prelínajúci sa s výkonom 
psovodov a  mobilných jednotiek nám 
začali hostitelia servírovať na hraničnom 
priechode s  Maďarskou republikou Nic-
kelsdorf – Hegyeshalom. Postupne nás 
oboznamovali so začiatočnými štádiami 
výcviku. Ukazovali nám množstvo pomô-
cok, bez ktorých je príprava služobných 
psov prakticky nemožná. Zaujímavosťou 
bolo, že všetko sa odohrávalo v reálnych 
podmienkach – hraničné priechody, le-
tisko Schwechat, záchytné parkoviská 
a  podobne. Systém prípravy je diamet-
rálne odlišný od nášho. Základný výcvik 
pozostáva z  troch až štyroch modulov 
v  rozsahu 200 až 240 hodín. Štvrtý mo-
dul je určený pre psov obranárov. V  po-

rovnaní s našim systémom majú rakúski 
kolegovia vytvorený väčší časový priestor 
na dokonalejšie zvládnutie metodiky vý-
cviku. Vysoko pozitívne hodnotím úplné 
oddelenie výcviku poslušnosti (prvý mo-
dul) od výcviku pachových prác (druhý 
a tretí modul). V jednotlivých moduloch 
intenzívne využívajú metódy s pomocou 
klikra. Ide o  náročný tréning vyžadujúci  
si veľmi kvalitných psov a dokonalé zvlád-
nutie metodiky. Každý modul sa končí zá-
verečnou skúškou pred komisiou. Po ab-
solvovaní základného kurzu musí psovod 
absolvovať tzv. kondičný kurz v  rozsahu 
56 hodín každý rok.

Poľovné plemená
Rakúski colníci používajú v praxi služob-
ných psov na špeciálne pachové práce 
a v  mobilných jednotkách aj ako obra-
nárov. Sú to psy na vyhľadávanie taba-
ku a  tabakových výrobkov, omamných 
a  psychotropných látok, finančnej hoto-
vosti, chránených živočíchov a  výrobkov 
a obranné práce. Z celkového počtu psov 

Zástupcovia finančnej správy využili pozvanie rakúskych kolegovzo spolkového ministerstva financií a koncom mája sa zúčast-
nili na seminári s názvom „Nové metódy výcviku služobných psov“.

RAKÚSKE METÓDY
VÝCVIKU PSOV

vyhradené pre kynológov
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Rakúska vláda sa na reforme v hodnote 
päť miliárd eur dohodla v marci. Defi-
nitívny návrh príde do parlamentu asi 
v júli. Reforma má vstúpiť do platnosti 
1. januára 2016. Cieľom je znížiť daňové 
sadzby a odvody, ktoré by mali klesnúť  
v priemere z 23 na 20 %. Najviac budú 
profitovať stredné a vyššie príjmové 
triedy, ktoré ušetria ročne zhruba 2,8 %. 

REFORMA V RAKÚSKU
Odľahčenie domácností s deťmi bude 
navzdory zdvojnásobeniu detských a ro-
dinných prídavkov nižšie než v prípade 
bezdetných rodín. Rodiny s deťmi ušetria 
ročne v priemere 3,1 %, bezdetné rodiny 
3,4 %. Dôvodom je, že na opatrenia za-
merané výlučne na rodiny s deťmi mal 
štát menší rozpočet než na plošné odľah-
čenie vo forme zníženia daní z príjmu.

ZLOČINECKÁ BANDA
Maďarskí colníci odhalili zločineckú sku-
pinu, ktorá podvádzala na dani z pridanej 
hodnoty (DPH) so železiarskym tovarom 
dovezeným zo Slovenska. Podvodníci 
ukrátili rozpočet o 3 miliardy forintov 
(9,75 milióna eur). Na odhalení bandy, 
ktorú viedol muž z Debrecína, pracova-
lo 180 príslušníkov Národného úradu  

pre dane a clá rok. Podvodníci nakupovali 
na Slovensku železiarsky tovar, nástroje 
a náhradné dielce. Tovar najskôr prešiel 
sériou fiktívneho fakturovania, napokon 
ho predali odberateľom s 15-% zľavou  
a neoprávnene požadovali vrátenie DPH. 
K odhaleniu prispel vo veľkej miere sys-
tém elektronického sledovania tovaru.

POKUTY OD DLŽNÍKOV
Rakúska štátna pokladnica vlani zinka-
sovala od daňových dlžníkov 131,7 milió- 
na eur na pokutách, ktoré im uložili úra-
dy a súdy. Suma dosiahla viac než dvoj-
násobok úrovne z roka 2013 (58,35 mi- 
lióna eur), i keď počet prípadov medziroč-
ne klesol z 9 458 na 9 009. Výška sankcií  
za krátenie daní v posledných rokoch kle-

sala. Kým v roku 2005 išlo o 179,5 milióna 
eur, v roku 2010 o 140,5 milióna eur. O rok 
neskôr suma klesla pod 100 miliónovú 
hranicu na 83,9 milióna eur a v roku 2012 
na 70 miliónov eur. Rakúsko v októbri 
2014 sprísnilo pravidlá pre finančné po-
stihy a zameralo sa najmä na prípady, 
keď sa dlžníci sami udajú.

DPH V KURZE
V krajinách EÚ padne za obeť podvod-
níkov takmer 16 % DPH. Tí spôsobujú 
škody ročne za 200 miliárd eur. Najú-
činnejší daňový systém majú vo Fínsku, 
Luxembursku a v Holandsku, kde je po-
mer podvodov na DPH pod 5 %. Najvyšší 
pomer podvodov (takmer 40 %) evidu-
jú v Rumunsku, na Slovensku a v Litve.  

V Maďarsku dosahuje tento pomer  
25 %. Podvody s DPH sú častejšie v ma-
lých východných krajinách. Menej časté 
sú v prímorských krajinách. Najviac pod-
vodov zaznamenali v potravinárskom 
priemysle, odpadovom hospodárstve 
a stavebníctve. Situácia sa kazí aj v obcho-
de s elektronikou.   zdroj: TASR

daňové novinky
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V apríli sa v  Bruseli uskutočnilo pravi-
delné expertné zasadnutie Pracovnej 
skupiny (Rady EÚ) pre colnú spoluprá-

F INANČNÁ SPRÁVA PREZEN-
TOVALA PRÍKLAD ÚSPEŠNEJ 
REGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 

KRAJÍN V4. 

spoločnú colnú operáciu WAREHOUSE.  
Aj pobaltské krajiny sa snažia spoločnými 
silami bojovať proti tomuto fenoménu, 
ich vzájomná spolupráca však nedosiah-
la také rozmery ako aktivity krajín V4. 
Svoje vystúpenie ukončili litovskí zástup-
covia prehlásením, že Litva podčiarkuje 
aktuálnosť tejto témy a  všetky aktivity 
v tejto oblasti bude podporovať. Začiatok 
spolupráce Pracovnej skupiny V4 sa da-
tuje od roku 2011, kedy bola generálnymi 
riaditeľmi colných správ V4 podpísaná 
Deklarácia o  prevencii proti daňovým 
únikom. Po troch rokoch úspešnej spolu-
práce prejavilo ďalších 7 členských krajín 
EÚ záujem o zapojenie sa do tejto aktivi-
ty. Od novembra 2014 zastupuje pracov-
ná skupina už záujmy 11 krajín EÚ. Ide 
o pozitívny krok vpred, ktorý však rieši len 
situáciu na úrovni regiónu, nie na úrovni 
EÚ. Problém sa presúva do krajín, ktoré 
nie sú zapojené do spolupráce. Účinné 
riešenie tohto problému predstavuje 
zmena legislatívy. 

mjr. Renáta Kravcová

cu. Zástupcovia colných správ členských 
štátov EÚ sa stretli, aby spolu so zástup-
cami Európskej komisie prediskutovali 
dôležité otázky týkajúce sa colnej spolu-
práce zameranej na boj proti podvodom  
na pohonných látkach. Pri nich dochá-
dza k únikom nielen na spotrebnej dani,  
ale aj na DPH. Problematika falšovania 
pohonných látok nie je nová a  netýka 
sa len jednej krajiny. Caruselovým pod-
vodom čelí väčšina európskych krajín. 
Zapojených je do nich množstvo firiem. 
Cieľom reťazenia je zneprehľadnenie po-
hybu mazacieho oleja z dôvodu utajenia 
jeho skutočného účelu použitia. 

Rozširovanie partnerstva
Slovenská prezentácia sa stretla s  veľmi 
pozitívnym ohlasom zo strany Litvy. Lit-
va v  roku 2010 podala návrh na zmenu 
európskej legislatívy (žiadosť o zarade-
nie mazacích olejov do článku 20 ods. 1 
Smernice Rady 2003/96/ES), aby došlo 
k vyriešeniu tohto problému. Činnosť 
Pracovnej skupiny V4 im pripomína 

Boj proti fenoménu falšovania pri pohonných látkach. Tento problém musí riešiť väčšina európskych krajín. Ich úsilie podpore-
né spoluprácou s ďalšími štátmi prináša výsledky. Pozitívnym príkladom je partnerstvo v rámci V4.

COLNÁ SPOLUPRÁCA 
V RÁMCI ÚNIE

SÚŤAŽIACI SA STRETLI UŽ  
NA 21. ROČNÍKU. NA TURNAJ 
SA PRIHLÁSILO 64 ŠPORTOV-

COV Z CÚ A KÚFS Z CELÉHO SLOVEN-
SKA. VYTVORILI 11 MUŽSKÝCH A 5 
ŽENSKÝCH DRUŽSTIEV, SVOJE MALI 
AJ ODBORÁRI. PRVÉ KOLKY ZAČALI 
PADAŤ UŽ KRÁTKO PO SIEDMEJ HO-
DINE RANNEJ A  POSLEDNÉ HODY 
KONČILI AŽ OKOLO ŠIESTEJ VEČER.

Ďalší ročník tradičného turnaja v kolkoch máme za sebou. V kolkárni v Trstenej sa opäť v máji zišli desiatky našich zamestnan-
cov, aby si zmerali sily v tomto obľúbenom halovom športe.

TURNAJ V KOLKOCH
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DEVÄŤ VYZNÁVAČOV DVOJKOLESOVÝCH TÁTOŠOV OSEDLALO SVO-
JICH PÄŤ STROJOV A VYDALO SA 22. MÁJA DO ČESKA NA TRADIČNÝ 
MOTOZRAZ, ABY SA STRETLI S  PODOBNÝMI ZANIETENCAMI SPO-

ZA HRANÍC.

„slušná“. Vyžadovalo si to sprevádzanie 
a  usmerňovanie premávky na križovat-
kách a  kruhových objazdoch, aby sa ko-
lóna nepretrhla. To zabezpečovali jazdci  
z „Blue Knight´s moto club“ českej po-
lície. Hoci alkohol za volant nepatrí, 
prehliadka pivovaru Svijany spojená  
s obedom mala svoju atmosféru. Ďal-
šou zastávkou bolo stredisko služobnej 
kynológie v  Heřmaniciach, kde motor-
kári z radov colníkov videli ukážky práce 
psovodov. Večerný program bol spojený 
s  vyhlasovaním víťazov rôznych súťa-
ží. Napríklad prvé miesto za najkrajšiu 
motorku si odniesol účastník z  Poľska. 
Najviac kilometrov (2  000) na zraz 
prešiel colník z  anglického Liverpoolu,  
za čo ho organizátori takisto odmenili, 
ako aj Niku ako samostatnú motorkárku.
Slovenská a  nórska výprava dostala ešte 
jeden bonus navyše. V deň odchodu nás 
organizátori vzali do motoclubu Pekelné 
doly, čo je v  pieskovci vyrazená jaskyňa 
slúžiaca v  minulosti ako úkryt. Teraz je 
v  nej motobar, kde sa dá ísť s  motorkou 
priamo do podzemia. Celé podujatie  
sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu, 
kdesa nadväzovali neformálne priateľ-
stvá so zahraničnými kolegami.

npor. Eugen Molnár

Zastúpenie mali colný a  daňový úrad 
Trenčín i colníci z Bratislavy. Na zraz prišli 
kolegovia z  Poľska, Nemecka, Slovinska, 
Veľkej Británie, prvýkrát aj dvaja z  Nór-
ska a jedno zastúpenie mala Kanada. Cel-
kový počet účastníkov bol 96, motoriek  
72. Trojdňové podujatie dostalo názov 
Macháč 2015.

S motorkou do baru
Organizátori z  Česka si na príprave dá-
vajú vždy záležať, preto nemožno pova-
žovať akciu inak ako za vydarenú. Poča-
sie nebolo najideálnejšie, ale dážď nás 
obchádzal, čiže sme tento rok, našťastie, 
nezmokli. Najazdili sme pritom viac ako 
1  000 kilometrov. Kolóna vozidiel bola 

Motorkári z ôsmich krajín vrátane Slovenska sa zúčastnili na 8. ročníku medzinárodného stretnutia colníkov, ktoré bolo kon-
com mája pri Máchovom jazere v Českej republike. Hoci v minulých ročníkoch mali slovenskí reprezentanti na akcii len symbo-
lické zastúpenie, tento rok bola motorkárska výprava finančnej správy zo zahraničných najpočetnejšia.

COLNÍCI
NA MOTORKÁCH

Medzitým kolegovia zo SCÚ Trstená  
navarili hráčom výborný guláš a  drž- 
kovú polievku. Ceny víťazom prišiel  
odovzdať riaditeľ žilinského colného 
úradu Pavol Lonek. Predseda odborá- 
rov okrem dobrých klobások priniesol 

pre najlepších hráčov zaujímavé ceny.  
Po vyhodnotení sa už tradičné pokra- 
čovalo spoločnou večerou vo Vitano- 
vej, s príjemným posedením pri har-
monike. Všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohto turnaja, a  samozrejme aj Závod-

nému výboru SLOVES pri CÚ Žilina,  
ktorí v  spolupráci s  vedením úradu za- 
bezpečovali tento turnaj, patrí veľké  
poďakovanie.

mjr. Dominik Podstavek

Družstvá

Muži Ženy

1. CÚ Žilina „A“ CÚ Michalovce

2. CÚ Nitra CÚ Košice

3. CÚ B. Bystrica CÚ B. Bystrica
Najlepší

Muži Ženy

1. Rastislav Pašek CÚ Nitra Natália Zadubanová CÚ Košice

2. Marián Benický CÚ Žilina Jana Tančinová CÚ B. Bystrica

3. František Novák CÚ Žilina Miroslava Skorušová CÚ Žilina
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KURIÓZNE ODHALENIE
Kurióznym spôsobom došlo v  apríli 
k odhaleniu nelegálneho tovaru. Po nie-
koľkých hodinách vyhľadávania taba-
ku a  drog v  dopravných prostriedkoch 
v  blízkosti bývalého hraničného prie-
chodu na Svrčinovci dostal služobný pes 
krátku prestávku. Pod dozorom odbehol  

za autobusovú zastávku neďaleko od-
stavnej plochy, kde sa robila kontrola 
vozidiel prichádzajúcich z Poľska a Českej 
republiky. O  chvíľu upozornil na čierne 
igelitové vrece. Po otvorení žilinskí col-
níci vytiahli 600 ks cigariet s bieloruskou 
známkou.

Takmer tonu nelegálneho tabaku za-
držali v máji colníci z KÚFS v Žiari  
nad Hronom. Predbežná škoda na da-
niach bola približne 70 000 eur. Urobili 
štyri prehliadky priestorov, pozemkov, 
garáží a osobného auta, pričom našli  
561 kg nelegálneho tabaku baleného 
v 150 gramových sáčkoch bez kolkovej 

TONA TABAKU
známky. Zadržali aj 260 kg voľne sypané-
ho tabaku. Spotrebiteľské balenia tabaku 
musia byť podľa nového zákona od de-
cembra 2014 označené kolkom. Za prečin 
porušenia predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označenie tovaru 
hrozí páchateľovi trest odňatia slobody 
až na 5 rokov.

NEPOUČITEĽNÍ
V prvom štvrťroku 2015 urobili nitrianski 
colníci 532 kontrol zameraných na správ-
ne používanie elektronickej registrač-
nej pokladnice. Porušenie   zákona zistili 
v  243 prípadoch, čo je takmer polovica 
z celkového počtu. Za uvedené porušenia 
boli udelené pokuty na mieste vo výške 
52 070 eur.   V 23 prípadoch zistili colníci 

opakované porušenie, za ktoré udeli-
li pokuty vo výške od 200 do 1  000 eur, 
v  6 prípadoch udelili zákaz predaja  
do 72 hodín. V  jednom prípade bol vy-
daný návrh na odňatie živnostenského 
oprávnenia z dôvodu opakovaného poru-
šenia zákona o ERP.

NELEGÁLNA PREPRAVA
Michalovskí colníci v apríli zistili dva 
prípady nelegálnej prepravy zvierat. 
Najskôr to boli živé ošípané, prevoz kto-
rých kontrolovali na ceste v obci Veľaty.  
O prepravu 67 zvierat sa pokúsili dvaja 
občania Rumunska. Viezli ich z Poľska  
do rodnej krajiny bez dokladov o pre-
prave a prevážali ich v nevhodných pod-
mienkach. O pár dní neskôr zastavili 
dodávku s rumunskými evidenčnými 

číslami, kde našli 14 živých teliat. Zviera-
tá opäť smerovali z Poľska do Rumunska. 
Auto nespĺňalo prepravné podmienky  
a prepravujúci nemali patričné doklady. 
Colníci v súlade s platnými predpismi 
na území Slovenskej republiky kon-
taktovali a prípad odovzdali regionál-
nej Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správe v Michalovciach, ktorá rozhodla  
o vzatí živých zvierat do karantény.

naše úspešné zásahy
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Viac ako 700 gramov metamfetamínu, 
tabletky extázy a  pentedrón zadržali 
v máji colníci z KÚFS a colného úradu Tr-
nava na hraničnom priechode Brodské. 
Drogy by mali na čiernom trhu hodnotu 
cca 25 000 eur. Počas kontrolnej akcie za-
stavili osobné auto s  dunajskostredskou 

AUTO PLNÉ DROG
značkou. Počas colnej kontroly našli aj 
hotovosť 10  000 eur. Vyšetrovateľ obvi-
nil 38-ročného vodiča A.G. z  Hurbanova 
podľa § 172 Trestného zákona za prepra-
vu metamfetamínu z  ČR do SR. Hrozí 
mu trest odňatia slobody vo výške 15  
až 20 rokov.

MIGRANTI ZO SÝRIE
Tri prípady nelegálnych migrantov  
v priebehu jedného týždňa zaevido-
vali bratislavskí colníci na bývalom 
hraničnom priechode v Čunove. Počas 
cestných kontrol našli v autách spolu  
13 sýrskych migrantov bez akýchkoľvek 
dokladov totožnosti. V prvom prípade 
auto s francúzskym evidenčným číslom 

šoféroval Rumun. Za hotovosť 400 eur 
chcel previezť štyroch mužov. Rakúsku 
dodávku so siedmimi Sýrčanmi viedol 
Bulhar. Po tomto záchyte zaistili colníci aj 
auto, kedy dvaja Nemci prevážali dvoch 
migrantov zo Sýrie. Prípady postúpili po-
lícii a vodiči čelia obvineniu z trestného 
činu prevádzačstva. 

TABAK NA DRUŽSTVE
Viac ako pol tony nelegálneho tabaku za-
držali v apríli colníci z KÚFS v obci Veľký 
Biel. Predbežná škoda na spotrebnej dani 
predstavuje cca 45 000 eur.  Na základe 
informácií skontrolovali priestory býva-
lého poľnohospodárskeho družstva. Mali 
dôvodné podozrenie, že v  nelegálnom 

sklade bude nielen tabak, ale aj rezačka 
na spracovanie tabaku, ktorú skutočne 
našli.  Zaistili aj 53 kg nespracovanej ta-
bakovej suroviny. Priestory si prenajímal 
maďarský občan Botond L. za 100 eur 
mesačne.

naše úspešné zásahy

FALZIFIKÁTY ZA MILIÓNY
Colníci za minulý rok zhabali falzifi-
káty značkových vecí za 4  344  055 eur.  
Išlo najmä o  textilný tovar a  obuv. 
Niekoľkonásobné zvýšenie počtu prí-
padov oproti roku 2013 sa pripisuje  
tzv. postupu v  prípade malých zásie-
lok, ktorý je možné využiť vďaka novej 
európskej legislatíve od januára 2014.  
V  1 819 prípadoch zadržali colníci tieto 
veci ešte skôr, ako sa dostali na sloven-
ský či európsky trh. Celkovo na importe 

zachytili 130  326 ks výrobkov. Nemalý 
nárast prípadov sa týka prevažne poš-
tových alebo kuriérom doručovaných 
zásielok, ktoré obsahujú najviac tri 
položky a  ich hmotnosť nepresahuje  
2 kg.  V  rámci kontrolnej činnosti finan- 
čná správa za rok 2014 eviduje na do-
mácom trhu 1 354 prípadov podozrenia 
z  porušenia práv duševného vlastníctva, 
čo predstavuje 50 139 ks tovaru v hodnote  
1 002 642 eur.
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NOVÁ SMERNICA O  ZNAKU FINANČNEJ SPRÁVY, O  SLÁVNOSTNOM ZNAKU A  ICH POUŽÍVANÍ V  INTERNEJ  
ČI EXTERNEJ PREZENTÁCII I  SPOMÍNANÝ DIZAJN MANUÁL PLATIA OD 20. APRÍLA. MANUÁL DEFINUJE  
KAŽDÝ Z UVEDENÝCH ZNAKOV, JEHO FAREBNOSŤ, OCHRANNÚ ZÓNU, ZAKÁZANÉ FORMY, AKO AJ POUŽI-

TIE ZNAKU NA RELIÉFNEJ PEČATI A PRÍLEŽITOSTNEJ PEČATI.

nie na hlavičkový papier, obálky alebo zá-
pisníky reprezentujúce finančnú správu. 
Určuje používanie a  umiestnenie znaku 
FS na služobných autách a  v  prezentá-
ciách vyrobených v programe  Microsoft 
Power Point. Nájdete v  ňom aj príkla-
dy, ako umiestniť znak na propagačné 
predmety, ktoré sa využívajú na oficiál-
nych akciách našej inštitúcie, a  ktorými  
sa chceme dostať do povedomia ostat-
nej verejnosti. Dizajn manuál teda slúži 
aj pre grafikov a tlačiarov. Či už pri tlači 
vizitiek, bannerov alebo potlače reklam-
ných predmetov. Pri objednávaní tovarov 
sú všetci zamestnanci povinní zabezpečiť 
u príslušného dodávateľa také vyhotove-
nie, ktoré zodpovedá forme schváleného 
použitia znaku.

Dana Španková

Jeho využitie je v  praxi pomerne časté. 
Označujú sa ním úradné listiny, vestníky, 
interné riadiace akty, diplomy, vyzname-
nania. Nájdeme ho v  zasadacích mies- 
tnostiach, učebniach,  klientskych zó-
nach, na menovkách pri dverách kancelá-
rií, vizitkách aj v  emailovej komunikácii. 
Vkladá sa aj na pozvánky, informačné 
bannery a iné dokumenty súvisiace s od-
bornými podujatiami na národnej alebo 
medzinárodnej úrovni, ktorých organi-
zátorom alebo partnerom je finančná 
správa. 

Pomôcka pre grafikov
Zamestnanci majú možnosť oprieť  
sa o  tento súbor pravidiel pri akomkoľ-
vek rozhodovaní o  umiestnení znaku 
v  daných situáciách. Môžu si jeho pou-

žitie prispôsobiť aj  novej situácii pod-
ľa odsúhlasených princípov v  súlade  
so zámerom a tak, aby jeho použitie bolo 
zodpovedajúce jeho postaveniu a  neu- 
trpela tak vážnosť a  dôstojnosť mena 
finančnej správy. Nový dizajn manuál 
ponúka vzory umiestnenia znaku do tela 
emailu pri podpise ako aj jeho umiestne-

Dizajn manuál je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Každá veľká firma má potrebu zadefinovať si štandardy svojho loga, 
typu písma, farebnosti či rôznych iných grafických motívov na predmetoch slúžiacich na propagáciu firemnej značky. Krátko 
po tom, ako naša inštitúcia zaregistrovala na Úrade priemyselného vlastníctva znak ako ochrannú známku, začal platiť aj nový 
dizajn manuál.

NAŠA VIZUÁLNA
PREZENTÁCIA
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ako nás nepoznáte

MARTIN UŽ AKO MALÝ CHLAPEC HRÁVAL AKTÍVNE HOKEJ, CHODIL DO HOKEJOVEJ TRIEDY V  MARTINE 
A  BOL VÁŠNIVÝM OBDIVOVATEĽOM NAŠICH HOKEJOVÝCH REPREZENTANTOV. ZBIERANIE KARTIČIEK 
S ICH PORTRÉTMI MU VYNIESLO NEČAKANÝ TROMF.

Vyhral súťaž a  ako 5-ročný cestoval  
za „veľkú mláku“ za jedným z našich naj-
lepších hokejistov – Petrom Bondrom. 
Hoci spomienka na toto stretnutie po-
maly vybledla, láska k  športu Martinovi 
zostala. Ako 20-ročný už viedol športový 
oddiel detí. Teraz, keď mu ťahá na trid- 
siatku, manažuje stolnotenisový oddiel 
mužov a  snaží sa ho nasmerovať rovno 
do najvyššej ligy.

V prvom rade manažér
„Chlapov zo stolnotenisového oddielu 
STO Valča vediem už 8 rokov. Občas aj 
hrám, ale najmä zabezpečujem oddiel 
po manažérskej stránke. Na hru už toľko 
času nezostáva,“ prezradil Martin. S cha-
lanmi treba chodiť na zápasy, zabezpečiť 
im všetko od rakiet cez dresy, stravovanie, 
ubytovanie a  cestovanie. Na domácich 
zápasoch treba pripraviť stoly, zabezpečiť 

Rozhoduje, manažuje a je aj aktívnym hráčom. Súkromný život nášho kolegu Martina Ďuračíka z oddelenia služieb pre verej-
nosť je pestrý. Jeho koníčky majú jedného spoločného menovateľa, a tým je šport.

OD ZÁKONOV UTEKÁ 
K ŠPORTU

obedy, odvoz, dovoz hráčov a  všetkého, 
čo im na turnaji nesmie chýbať. „Musím 
chalanom zabezpečiť komfort, poskyt-
núť všetko, čo na súťaži potrebujú, ale aj 
zohnať peniažky formou sponzoringu, 
kupovať nových hráčov. A takto sa okolo 
toho krútim celý rok,“ opisuje s  veľkým 
zápalom svoje voľnočasové aktivity. S hr-
dosťou poukazuje na to, ako sa klubu 
darí. „Máme tri mužstvá - áčko, béčko aj 
céčko. Béčko postúpilo zo štvrtej do tretej 
ligy. Ačko hrá dokonca už 1. ligu. Nad ňou 
je len extraliga.“ A  keď sa vyzvedáme, či  
do nej majú namierené, záhadne sa us- 
meje a  dodá, že na tom určite popracu-
jú. „Ak by sme to dotiahli na extraligu, 
možno by sme mohli začať v  teoretickej 
rovine snívať aj o  svetových súťažiach, 
ale tieto veci závisia od peňazí. Cestovať  

na turnaje do zahraničia stojí o niečo viac. 
Ale baví nás to a  môžem povedať, že aj  
na tej úrovni majú chalani vytvorené cel-
kom slušné podmienky,“ konštatoval.

Hráč i rozhodca 
Kolega Ďuračík je aj kvalifikovaný roz-
hodca a aktívny hráč stolného tenisu, te-
nisu, florbalu a bedmintonu. Hraniu flor-
balu sa venuje na vrcholovej úrovni. Hrá 
Turčiansku florbalovú ligu, dokonca bol 
dvakrát najlepším florbalovým strelcom 
ligy. Pod tento úspech sa zrejme podpísa-
li dlhoročné tréningové návyky z hokeja. 
A aj sám Martin nám to potvrdzuje: „Áno, 
florbal, to sú technické zručnosti, ktoré 
som si preniesol z hokeja“. Ako kvalifiko-
vaný rozhodca licencie B musel absolvo-
vať rôzne školenia a  skúšky. Ak by vyšli 
mužstvu sny a postúpilo by do extrali-
gy, aj on by chcel rozhodcovsky podrásť 

a urobiť si kvalifikáciu A. Jeho najväčším 
rozhodcovským zážitkom bol neskutoč-
ne dlhý zápas, ktorý trval takmer štyri 
hodiny. „Bolo to napínavé, hrali sme  
so Žilinou, na dvoch stoloch súbežne 
a človek nevedel, ktorý má skôr sledovať. 
O jednu loptičku sa chalani naťahovali 
celé hodiny, bolo to neskutočné,“ spomí-
na. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj 
návrat domov do Valče zo zápasu, v kto-
rom obhájili miesto v  tabuľke prvej ligy. 
„Boli sme v  1. lige nováčik a  udržali sme 
sa. Bol to posledný zápas, ktorý rozho-
dol. Bolo to krásne, cesta domov trvala 
z  východu päť hodín. Bola veselá a plná 
zážitkov,“ uviedol.  Aj pre takéto zážitky  
sa oplatí obetovať voľný čas a  premeniť 
ho na hodiny driny na tréningoch, na ďal-
šie hodiny príprav a ďalšie a ďalšie hodiny 
cestovania po turnajoch.

Gabriela Dianová
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RAZ NA JESEŇ POZVAL PRIATEĽOV A  RODINU NA SVOJU CHATU 
V  KREMNICKÝCH VRCHOCH NA POĽOVNÍCKY GULÁŠ. TO EŠTE  
NETUŠIL, ŽE HO ČAKÁ ZÁŽITOK, AKÝM SA MÔŽE POCHVÁLIŤ ASI  

MÁLOKTO.

ozlomkrky okolo celej chaty sa skryť,“ 
pokračuje v rozprávaní. Medveď sa ne-
dal len tak odbiť. Posadil sa pred chatu 
a čakal a čakal a čakal a čakal. Vydržal asi 
trištvrte hodinu a keď zistil, že z obeda nič 
nebude, odkráčal späť do hory. „Pre mňa 
ako poľovníka to bol ohromujúci zážitok. 
Ktovie, ako sa na to teraz po čase pozerá 
ten medveď, keď musel odísť naprázdno,“ 
srší vtipom Miroslav Tomáš. 

Jednoduché a chutné
Recept nám ponúkol, ako inak, z  diviny, 
ktorá je podľa neho veľmi dobrým spes-
trením jedálnička. Má isté špecifiká, chu-
ťovo je trochu iná, ale je to chudé mäso 
s  obsahom minerálnych látok. „Zviera 
sa pohybuje v  prírode, má inú svalovú 
hmotu, čo súvisí so spôsobom života, aký 
vedie. Má pohyb, konzumuje všestrannú 
stravu a  to všetko sa prenesie do mäsa,“ 
uzatvára svoje rozprávanie. 

Na prípravu poľovníckeho bochníka bu-
deme potrebovať:
1 500 g diviny
2-3 vajcia
1 cibuľa
slanina
strúhanka
soľ
korenie na divinu
bazalka
majorán
čierne korenie
olej

Divinu pomelieme (môžeme i  na robo-
te). Na slanine do zlatista popražíme  
na drobno pokrájanú cibuľu. V  nádobe 
zmiešame pomleté mäso. Pridáme po-
praženú slaninu, cibuľu, vajcia, strúhan-
ku tak, aby vznikla tvarovateľná hmota, 
soľ, korenie na divinu, bazalku, majorán, 
čierne korenie. Všetko zmiešame. Do pri-
praveného zatvárateľného pekáča vyfor-
mujeme 2-3 bochníky, polejeme olejom 
a  vo vyhriatej rúre pečieme pri teplote 
190 stupňov asi 90 minút. Podávame 
teplé i studené so zemiakmi alebo s peči-
vom.             Gabriela Dianová

„Bol pracovný deň, ale ja som mal dovo-
lenku, aby som stihol navariť, kým na ví-
kend prídu hostia. Na okolitých chatách 
nikoho nebolo. Ako tak varím ten guláš, 
pozerám do hory a  zrazu si všimnem,  
že sa tam akosi čudne kníše strom. Zbys-
tril som, lebo mi bolo jasné, že sa nekýve 
pre poryv vetra. Len čo mi to preblyslo 

hlavou, uvedomil som si, že predo mnou 
stojí statný medveď,“ rozpráva historku. 
Ani sa nečudoval, veď guláš voňal per-
fektne a tak chcel byť maco zrejme prvý, 
aby sa mu ušlo. „Zľakol som sa, keď som  
si uvedomil, že ak mu zachutí, mojim 
hosťom sa neujde. Ako sa začal pribli-
žovať, zobral som guláš a  bežal s  ním 

Kolega Miroslav Tomáš z oddelenia daňového konania v Banskej Bystrici je gurmán. Patrí do skupiny ľudí, ktorí si jedlo vedia 
nielen vychutnať, ale ho aj pripraviť. Kto by si myslel, že jeden z jeho najväčších kulinárskych zážitkov súvisí s konzumovaním 
niečoho extrémne dobrého či exotického, je na veľkom omyle. Spája sa totiž s obyčajným kotlíkovým gulášom.

VARIL PRE MEDVEĎA

varíš, varím, varíme
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na dobrú náladu

do práce, všetko mu trvá dlho, poldňa 
hučí ako keď lietadlo štartuje“

„žiadam o zrušenie zväčšenia lupy, kto-
ré sa mi objavuje pri prihlásení“

„prosím o nadstavenie tlačiarne na tlač 
na obe strany“

„minul sa papier, prosíme doplniť, ďaku-
jem“

„netlačí nám tlačiareň, píše nám, že, vy-
meňte toner“

„Poprad žiada o doplnenie, oprava fakso-
vého čísle“

„pri písaní mekčaňa sa zobrazia dva 
mekčane“

„pri práci na tomto ultrabooku sa mi už 
za tú krátku dobu zhoršil zrak a často ma 
bolí hlava“

„žiadam o pomoc - obrátila sa mi obra-
zovka o 1 800 stupňou“

„dôverný vzťah server - pracovná stanica 
opäť zlyhal“

„sieťová tlačiareň OKI C5900 sa mi vyšpi-
nila na papier“

„prosím pridať do mejlovej skupiny“

„problémy so spustením počítača, ne-
zobrazovanie vyhľadávania na intraneto-
vej stránke Banskej Bystrice“

„mám plnú pamäť MS Outlook“

„prosím o úpravu otváraných okien“

„kopírka zle konpíruje“

„nahlasujem nefunkčné telefonické pri-
pojenie, ktoré bolo obratom odstránené“

„zmizli ikony z pracovnej plochy“

„dobrý deň, prosím o opravu telefónu,  
je hluchý“

„pri zmene písmen J Mačkayová, DIČ 
xxx ostala na mne, ale patrí správkyni 
AK, žiadam o zmenu“

„PC mi silno vrčí, bojím sa, že sa pokazí“

„v kancelárií mi netlačí tlačiareň, už som 
vyčistila aj dala reštart a tlačilo a zasa 
netlačí“

„prosím o opravu tlačiarne v kancelárii, 
netlačí a tlačová fronta nie je upchatá.“

„žiadam o výmenu myši k počítaču, na-
koľko moja väčšinou nereaguje“

„stále vypisuje, neviem vykonať tlač!“

„na chodbe nefunguje fotička“

„môj pc je veľmi pomalý, ráno mu trvá asi 
10 minút, kým sa môžem vôbec prihlásiť 

Naši informatici z Odboru podpory koncových používateľov zozbierali „skvostné výplody“ našich požiadaviek zo Service Desku. 
Vecnosť a správna gramatika zvyčajne absentuje, no humorný podtón tieto nedostatky úplne vyvážil.

PERLIČKY ZO SERVICE 
DESKU



Správkyňa Katarína Vodilová z  martinskej poboč-
ky Daňového úradu Žilina nám poslala na zverej-
nenie viacero fotografií z  krásne zakvitnutej tur- 
čianskej „záhradky“. Prezradila, že často chodieva 
na turistiku do malebnej Malej a Veľkej Fatry, kde 
sa jej podarilo vidieť záplavu vysokohorských ras- 
tlín. V našej súťaži ich budú reprezentovať snímky 
vstavačoveca májového, lykovca voňavého a  hore-
ca clusiov. Ďakujeme za tieto fotografie a už sa te- 
šíme na ďalšie, ktoré koncom roka odmeníme. Zá-
bery čakáme na casopis@financnasprava.sk. Kaž-
dá z troch snímok vo formáte JPG musí mať veľkosť  
aspoň 1 MB.
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