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František Imrecze
prezident finančnej správy

Milé kolegyne a kolegovia,

verím, že ste si počas letných dovoleniek oddýchli. Možno sa už budem opakovať, ale za extrémne náročné 
jarné obdobie, ktoré sme spolu v práci prežili, ste si prestávku určite zaslúžili. Nemôžem však povedať, že finan- 
čnúsprávu čaká v najbližších týždňoch menej zložité obdobie. V každej fáze roka sú dané termíny a úlohy, ktoré 
neznesú odklad. 

Čaká nás zavedenie obojsmernej elektronickej komunikácie, ktorej prínosom bude zjednodušenie práce  
so spisom daňového subjektu, zníženie administratívnej záťaže i vyšší stupeň elektronizácie dát a dokumentov 
súvisiacich s príslušným daňovníkom. 

Ďalšou z našich hlavných úloh v rámci modernizácie je zavedenie systému eDovoz, ktorý má takisto zrýchliť 
a  zefektívniť komunikáciu medzi obchodníkmi a  colnými úradmi pri colnom konaní v  dovoze. Papierové colné 
vyhlásenia a platobné výmery nahradia elektronické správy. Systém by mal byť v prevádzke od mája 2016.

Keďže od 1. januára 2016 vzniká možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu ďalším skupinám pod-
nikateľov, začíname od jesene aj nové kolo komunikačnej kampane. VRP má za sebou päť mesiacov prevádzky.  
Za toto sme rozposlali asi 20 tisíc prihlasovacích údajov a užívatelia vytlačili viac ako 1 milión platných pokladnič-
ných dokladov. 

Vždy sa máme čím pochváliť a mňa teší, že výpočet našich úspechov stále narastá.
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Riaditeľka kancelárie prezidenta Andrea Stoklasová zodpovedá za chod viacerých odborov a oddelení, ktoré zohrali významnú 
úlohu pri zavádzaní nových informačných systémov. Tvrdí, že pri spolupráci je absolútne kľúčová interná komunikácia. Rozprá-
vali sme sa však aj o ďalších úlohách, ktoré ležia na jej pleciach.

KOMUNIKÁCIA JE 
ABSOLÚTNE KĽÚČOVÁ

V  externej komunikácii sme sa snažili 
najmä o to, aby o  výsledkoch bolo po-
čuť. Naši zamestnanci odvádzajú veľký 
kus práce a my sme chceli, aby verejnosť 
o  tom vedela. To zlepšilo aj vnímanie 
finančnej správy v  očiach verejnosti, čo 
ukázal nezávislý prieskum. Vyše 80 per-

POD KANCELÁRIU PREZIDENTA PATRÍ ODDELENIE KOMUNIKAČNÉ. 
V ČOM SA PODĽA VÁS FINANČNÁ SPRÁVA POSUNULA V TEJTO OBLAS-
TI POČAS VÁŠHO PÔSOBENIA?

cent respondentov považuje našu inšti-
túciu za profesionálnu a dôveryhodnú, čo 
je naozaj výborný výsledok. Vnímam ale 
neustálu rivalitu medzi „daniarmi“ a col-
níkmi. Keď vydávame tlačovú správu 
alebo pripravujeme nové číslo časopisu, 
dávame si záležať, aby boli obe zložky 

približne rovnako zastúpené. Samozrej-
me, vyskytnú sa sťažnosti, že nadržiava-
me tej alebo druhej strane. Faktom je, 
že colnícke témy sú divácky a čitateľsky 
atraktívnejšie, je to akčná, ozbrojená 
zložka, robia zásahy, majú psy. Z rozprá-
vania „daniarov“ viem, že majú pri kon-
takte s  klientmi rovnako neľahkú prácu, 
len sa ťažšie komunikuje. Colné úrady 
majú svojich hovorcov, ktorí nám dávajú 
tipy na komunikáciu, na daňovej strane 
chýbajú. Ale malo by sa to zlepšiť. Na od-
delení komunikačnom sme vyčlenili za-
mestnanca (Ivetu Adamíkovú), ktorá tu 
bude len pre daňové úrady. Budem rada, 
ak jej budú posielať svoje tipy. 

Postavili ste na nohy aj internú komuni-
káciu, ktorá vo finančnej správe praktic-
ky neexistovala. Aké máte priority v tej-
to oblasti?
Sme predsa len veľmi mladá inštitúcia 
a  je prirodzené, že po zlúčení daňového 
a  colného riaditeľstva boli prioritné iné 
úlohy. Interná komunikácia je však z po-
hľadu fungovania organizácie absolútne 
kľúčová. Je dôležité, aby každý zamestna-
nec vedel, čo sa v jeho inštitúcii deje, kam 
smeruje a  ako sa ho to týka. Potrebuje 
vedieť, čo má robiť a  aj to, čo robia iní, 
aby videl, ako práca jedných nadväzuje 
na druhých a  ako je fungovanie inštitú-
cie kolektívnym dielom. Musí cítiť, že je 
súčasťou tímu, že tam má svoju nezas- 
tupiteľnú úlohu a  zodpovednosť. V  mi-
nulom roku prezident spolu s  vedením 
obišli takmer všetky pobočky daňo-
vých úradov. Bolo zaujímavé sledovať, 
ako sa šíria informácie. Napriek tomu,  
že všetko bolo zverejnené na intrane-
te, posielalo sa interným spravodajom  
či emailom všetkým zamestnancom, 
stále sa našlo množstvo ľudí, ktorým in-
formácie chýbali. Chce to čas, musíme  
sa naučiť vyhľadávať informácie a  zaují-
mať sa o dianie okolo nás. Vrátim sa ešte  
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k minuloročnej roadshow (u zamestnan-
cov sa tento názov neujal, ale lepší mi 
nenapadol), ktorú považujem za veľmi 
dôležitú. Ľudia mali možnosť dozvedieť  
sa z  prvej ruky, čo ich zaujímalo, a  naj-
mä vedenie sa dozvedelo, čo trápi ľudí 
vo všetkých kútoch Slovenska. Následne 
sme mohli ich problémy riešiť. Tento rok 
takto obídeme všetky colné úrady a te-
šíme sa na to. Nedá mi v  tejto súvislosti 
nespomenúť úspech tímu oddelenia 
komunikačného. Za projekt internej ko-
munikácie k ISFS-SD sme získali 1. miesto 
v  súťaži o  najlepšie projekty v  kategórii 
Taktické riešenia a  postúpili sme do eu-
rópskeho kola. V  súťaži mali prihlásené 
projekty spoločnosti ako Allianz, Sloven-
ská sporiteľňa, Volkswagen, Slovenská 
pošta, Generali, Tatrabanka, o  to viac 
úspech teší. 

S  komunikáciou úzko súvisí aj Odbor 
služieb pre verejnosť. Aj ten je vo vašej 
kompetencii. Čo sa počas vášho pôsobe-
nia zmenilo a čo ešte len bude?
Napriek tomu, že na tomto odbore praco-
vali veľmi šikovní ľudia, obraz Call centra 
v očiach verejnosti nebol veľmi pozitívny. 
Väčšinou sa klienti sťažovali, že sa k nám 
nemôžu dovolať. V januári 2014, keď sme 
nasadili nový portál, sme si takúto situá-
ciu nemohli dovoliť. Ľudia, ktorí ho začali 
využívať, potrebovali v  niektorých prípa-
doch okamžitú pomoc, aby dokázali spl-
niť svoju povinnosť voči finančnej správe. 
Väčšinou išlo o  technickú pomoc. Preto 
sme posilnili front office, aby sa k  nám 
mohlo dovolať čo najviac ľudí. Prispôso-
bili sme tomu aj technické podmienky. 
Počas prvého mesiaca takto vybavili naši 
ľudia toľko podnetov ako doteraz za celý 
rok. Za polroka ich bolo 200 tisíc, čo je 
fantastický výkon, ktorý si zaslúži obdiv 
a poďakovanie. Zaviedli sme aj prácu  
do polnoci v  deň plnenia daňových po-
vinností, teda raz mesačne. Tu však ne-
končíme. Finančná správa sa pripravuje 
na obojsmernú komunikáciu, verejnosť 
si bude musieť zvykať opäť na niečo nové 
a to si bude z našej strany vyžadovať pod-
poru. Externé Call centrum chceme viac 
rozšíriť o  colnícku agendu. Za najväčší 
krok minulého roka by som však označi-
la vznik Koordinačného centra finančnej 
správy. Počas cesty po daňových poboč-
kách sme videli, že ľuďom chýbajú in-
formácie, a ak ich nedostanú, budú mať  
pri nasadení nového informačného systé-
mu problém. Preto sme vybrali 21 najlep-
ších školiteľov a zriadili centrum. Ukázalo 
sa, že to bol dobrý krok. Pracovali od rána 

do večera a za prvé tri mesiace vypraco-
vali 60 069 podnetov. To je mimoriadny 
výkon. Teraz, keď máme systém úspešne 
zabehnutý, bude sa trochu meniť aj úlo-
ha centra. Zabezpečovať bude úlohy v sú-
vislosti so zvyšovaním miery informova-
nosti zamestnancov. A rozširovať sa bude 
aj o  podporu colníkov. Kolegovia z  Call 
centra sú v prvej línii, ale za ich prácou je 
podpora aj zo strany odboru daňovej me-
todiky, odboru správy daní, informatikov 
či iných útvarov. Je to perfektná tímová 
práca.

A aké zmeny sa dejú na organizačnom 
oddelení? 
Predovšetkým robíme poriadok v inter-
ných  riadiacich a informačných aktoch. 
Ku koncu roka sa minimálne viac ako  
40 % zruší, čo je prvá vlna. Neaktuálnym 
predpisom chceme zabrániť napríklad 
prijatím maximálnej doby platnosti. Je 
nemysliteľné, aby sme teraz rušili pred-
pisy ešte z  čias federácie. Našim cieľom 
je zmeniť základnú smernicu o tom, ako 
sa IRA tvoria a následne všetky akty pre-
triediť. Aby každý jednoducho našiel to, 
čo potrebuje a  bolo to aktuálne. Aj keď 
sa môže zdať, že to trvá dlho, je za tým 
množstvo drobnej práce. Verím však,  
že už čoskoro všetci uvidia a  dúfam,  
že aj ocenia, výsledok. Pracujeme aj  
na doplnení kompletnej zbierky IRA  
na intranet. Platné predpisy tam máme, 
ale dopĺňame kvôli kompletnosti aj ne-
platné. K  predpisom pridávame kľúčové 
slová (resp. oblasti). Musíme to ale robiť 
manuálne. Nakoľko ide o  tisíce riadia-
cich aktov, veríme že do konca roka bude 
zbierka kompletná. Intenzívne finišuje-
me s  registratúrnym plánom a  poriad-
kom, ktoré je treba aktualizovať. Niekoľ-
ko mesiacov sa organizačné oddelenie 
venovalo aj novému podpisovému po-
riadku, aby sa zjednodušilo schvaľovanie 
a podpisovanie najmä na daňových úra-
doch, čím sa zrýchli aj práca v ISFS-SD. 

Blížia sa oslavy národného Dňa colní-
kov. Minulý rok sa pri tejto príležitosti 
po prvýkrát udeľovali medaile i zames- 
tnancov daňovej správy. Bude sa v tejto 
novej tradícii pokračovať?
Myšlienka oficiálne určiť deň, kedy by 
sme si uctili aj náročnú prácu daňo-
vých úradníkov, sa zrodila minulý rok.  
Pri udeľovaní vyznamenaní pri príleži-
tosti Dňa colníkov sme pilotne zaradili aj 
„daniarov“. Ako symbol toho, že sme jed-
na finančná správa, jeden tím a že vďaka 
spolupráci dosahujeme lepšie výsledky. 

Nechceli sme colníkom „ukradnúť“ ich 
deň. Zámerom bolo, aby sa colníci pode-
lili o  tento významný sviatok so svojimi 
kolegami, aby aj oni mohli pocítiť výz- 
namnosť našej ozbrojenej zložky a  byť 
na našu inštitúciu hrdí. Podľa ohlasov 
viem, že daňová časť privítala tento krok 
s nadšením a aj colníci sa s tým väčšinou 
stotožnili. Klesol aj počet odovzdaných 
medailí. Chceli sme, aby sa ocenenia odov- 
zdávali za niečo, čo zamestnanec uro-
bil nad rámec práce, niečo výnimočné, 
nie odmena za odpracované roky. Teším  
sa preto na tohtoročné odovzdávanie 
ocenení. Medzinárodný deň colníkov, 
ktorý je v  januári, bude zase len colníc-
ky, kedy sa budú udeľovať mimoriadne 
povýšenia. Sprísnili sme aj podmienky  
pri povyšovaní do vyšších hodností. Osob-
ne to považujem za mimoriadnu discipli-
nárnu odmenu. Aj keď niektorí kolegovia 
tvrdia, že preferujú odmenu finančnú, 
mimoriadne povýšenie je pre colníka 
odmena na celý život. Kto si spomenie  
na rozhodnutie o  finančnej odmene 
spred niekoľkých rokov? Ale mimoriadne 
povýšenie i medaila majú vo väčšine prí-
padov čestné miesto v  rodinnej histórii 
každého zamestnanca.

Už v  tomto roku čaká veľa práce aj Od-
bor koncepcií a projektového riadenia, 
ktorý rovnako zastrešuje kancelária 
prezidenta. Aké budú jeho úlohy?
Už niekoľko mesiacov intenzívne pri-
pravujeme návrhy projektov na ďalšie 
programové obdobie 2014-2020. Spolu-
pracujeme pri tom s viacerými sekciami. 
Podarilo sa nám pripraviť rozsiahly ná-
rodný projekt, ktorý umožní zmoderni-
zovať a  zefektívniť našu inštitúciu. Mo-
nitorovací výbor nám dal zelenú, a  tak 
čakáme na prvú výzvu Európskej komisie. 
Potom začne intenzívna, niekoľkoročná 
práca na projekte.

Pracovali ste v  súkromnej aj v štátnej 
sfére, v  médiách, reklame aj na minis-
terstve. V  čom najviac pociťujete roz-
diel?
Skôr to vnímam z toho pohľadu, čo majú 
všetky tieto pôsobiská spoločné. Každú 
inštitúciu tvoria ľudia. Keď sú spokojní a 
informovaní, keď ich vie líder nadchnúť 
pre vec a  spolupracujú ako tím, je aj fir-
ma úspešná. Vo finančnej správe pracujú 
šikovní a  poctiví ľudia, dejú sa tu vďaka 
manažmentu pozitívne zmeny. Verím,  
že sme na najlepšej ceste stať sa výklad-
nou skriňou štátnej správy.

Drahomíra Adamčíková
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DAŇOVÝ ÚRAD NITRA PRI KONTROLE NA ZISTENIE OPRÁVNENOSTI NÁROKU NA VRÁTENIE NADMERNÉHO 
ODPOČTU ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE OKTÓBER 2012 PREVEROVAL U  DAŇOVÉHO SUBJEKTU SK2 INTRAKO-
MUNITÁRNU DODÁVKU (T.J. DODANIE TOVARU Z TUZEMSKA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU EÚ OSLOBODENÉ  

OD DANE).

z kamióna vyložený u odberateľa SK1, ale 
následne tým istým vozidlom preprava 
pokračovala ďalej.

Pomoc diaľničnej spoločnosti
Pri kontrole s  porovnávaním dokladov 
a údajov na prepravných dokumentoch 
sa zistilo, že prepravné listy k  dodaniu 
tovaru zo Slovenska do Poľska od kon-
trolovanej spoločnosti a  prepravné listy 

Tá zahŕňala tovar fakturovaný pre špa-
nielsku spoločnosť ESP s  konečným 
miestom vykladania tovaru u poľského 
daňového subjektu PL. Kontrolóri pre-
skúmali pôvod tovaru, ktorým mala byť 
hliníkovú zliatina v  množstve 23  tisíc kg 
a zistili, že dodávateľom tovaru je tuzem-
ská spoločnosť SK1, ktorá ho nakúpila  
od maďarskej spoločnosti HU (nadobud-
nutie tovaru v tuzemsku z iného členské-

ho štátu). Podľa konateľa dodávateľskej 
spoločnosti SK1 vo veci obstarania tovaru 
nakupoval tovar v  Maďarsku od spoloč-
nosti HU, ktorá zliatinu vyrábala z odpa-
du. Slovenský subjekt SK1 tento tovar ďa-
lej predával spoločnosti SK2. Spoločnosť 
SK1 mala dohodu s  dodávateľom HU, 
že prepravné náklady hradí dodávateľ 
(HU). Tovar naložili u  výrobcu v  Maďar-
sku a doviezli na Slovensko, pričom nebol 

Kontrolóri daňových úradov preverili v 1. polroku tohto roku 4 133 daňových subjektov a vykonali 4 750 daňových kontrol. Výs- 
ledok k 30. júnu dosiahol objem nálezov z daňových kontrol (bez dane určenej podľa pomôcok) 229,5 milióna eur, objem zadr-
žaného nadmerného odpočtu predstavoval 37,2 milióna eur. Efektivita daňových kontrol sa dostala na úroveň 70,8 %, čo bolo 
o 22,8 % viac ako plánovaná hodnota. Efektivita kontrol zameraných na nadmerné odpočty DPH dosiahla 35 %, čím bol plán 
prekročený o 8 %. 

HLINÍKOVÁ ZLIATINA 
CIEĽOM PODVODU
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k nadobudnutiu tovaru u dodávateľa to-
varu z Maďarska na Slovensko obsahovali 
za  ten istý deň rovnaké údaje o  prepra-
vovanej komodite a  o  osobe prepravcu. 
Vzniklo podozrenie, či miesto nakládky 
a  vykládky, ktoré malo byť v  meste K  
na Slovensku je reálne, a to aj napriek 
tomu, že faktúra o  tuzemskej dodávke 
bola riadne vystavená a dodávka bola aj 
zdanená. Správca dane na základe zas- 
lanej žiadosti o  súčinnosť na Národnú 
diaľničnú spoločnosť zistil, že vozidlo 
prekročilo štátne hranice z  Maďarska 
a pokračovalo v plynulej jazde cez územie 
Slovenska až po hraničný výstup do Poľ-
ska. Prišlo sa na to, že tovar nikdy nedo-
razil do mesta K na Slovensku, ktoré bolo 
deklarované ako miesto tuzemského 
dodania z  Maďarska a  miesto naloženia 
tovaru pri intrakomunitárnej dodávke  
do Poľska fakturovanej pre španielsku 
spoločnosť ESP. Prepravná trasa, t.j. pre-
jazd kamiónu cez územie Slovenska, 
nemá vplyv na určenie miesta dodania 
tovaru. Oslobodenú dodávku fakturova-
nú pre spoločnosť ESP s  miestom doda-
nia v Poľsku kontrolovaný daňový subjekt 
SK2 nemal uviesť medzi oslobodenými 
dodávkami podľa § 43 zákona o DPH, keď- 
že dodávku neuskutočnil z  územia tu-
zemska. Tovar nebol odoslaný alebo 

prepravený zo Slovenska do Poľska, preto  
sa neuvádza v  daňovom priznaní a  ne-
vzniká povinnosť podať súhrnný výkaz 
podľa § 80 zákona o DPH. Miestom doda-
nia tovaru podľa § 13 ods.1 písm. c), ak je 
dodanie tovaru bez odoslania alebo pre-
pravy, je miesto, kde sa tovar nachádza 
v čase, keď sa dodanie uskutočňuje. 

Dodávka tovaru len na faktúre
V tomto reťazovom obchode sa skúmal 
každý dodávateľsko-odberateľský vzťah 
samostatne. Dodávka zo Slovenska  
pre španielsku spoločnosť (medzi SK2 
a ESP) je nepohyblivá, tzn. bez prepravy. 
Pohyblivá dodávka je medzi maďarskou 

spoločnosťou a  dodávateľskou spoloč-
nosťou kontrolovaného daňového sub-
jektu (medzi HU a SK1). Keďže miestom 
dodania tovaru nebolo tuzemsko, ale 
Poľsko, tento predaj tovaru nie je pred-
metom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
zákona o  DPH, ale predmetom dane 
podľa právnej úpravy v Poľsku. Tovar bol 
dodaný priamo z  Maďarska do Poľska, 
obchod medzi tuzemskými subjektmi  
sa uskutočnil len fakturačne. Záver správ-
cu dane teda bol, že išlo o  reťazový ob-
chod uskutočnený daňovým subjektom 
z  Maďarska (HU), so zapojením dvoch 
tuzemských subjektov (SK1, SK2), s  dek-
larovaním oslobodenej dodávky pre špa-
nielsku spoločnosť (ESP) a so skutočným 
konečným odberateľom tovaru v  Poľsku 
(PL). Z  listinných dôkazov a  zo zistení 
správcu dane vyplynulo, že k  dodaniu 
tovaru medzi SK1 a SK2 nedošlo v tuzem-
sku, a preto spoločnosti SK1 nevznikla po-
vinnosť platiť daň z  predmetnej faktúry 
z  uvedeného titulu. (Daňová povinnosť 
u  subjektu SK1 vznikla z  dôvodu podľa  

§ 69 ods. 5 zákona o DPH, v zmysle ktoré-
ho každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre 
alebo v  inom doklade o  predaji daň, je 
povinná zaplatiť túto daň.) Správca dane 
zistil u daňového subjektu SK2 porušenie 
§ 49 ods. 1 a  2 zákona o  DPH a z  uvede-
ného dôvodu neuznal odpočítanie dane 
z predmetnej faktúry. Subjekt nepreuká-
zal, že k dodávke tovaru došlo na našom 
území tak, ako deklaruje v daňovom priz- 
naní. 
Kontrolóri ďalej zistili, že ani dodávateľ-
ská spoločnosť SK1 pri vyhotovení faktú-
ry nepostupovala podľa zákona, keďže 
miesto dodania tovaru podľa § 13 ods. 1 
písm. c) bolo v  Poľsku. Pri dodaní tohto 

tovaru nevznikla daňová povinnosť a ne-
mohla byť uplatnená voči kontrolované-
mu platiteľovi dane, preto nemohlo dôjsť 
k odpočítaniu dane. Podľa § 49 ods. 1 zá-
kona o DPH právo odpočítať daň z tovaru 
alebo zo služby vzniká platiteľovi v  deň, 
keď pri tomto tovare alebo službe vznikla 
daňová povinnosť. V zmysle ods. 2 toh-
to ustanovenia platiteľ môže odpočítať  
od dane, ktorú je povinný platiť daň z to-
varov a  služieb, ktoré použije na dodáv-
ky tovarov a  služieb ako platiteľ. Platiteľ 
môže odpočítať daň, ak je daň voči nemu 
uplatnená iným platiteľom v  tuzemsku 
z  tovarov a  služieb, ktoré sú alebo majú 
byť platiteľovi dodané. Výška nálezu z da-
ňovej kontroly dosiahla cca 80 tisíc eur 
(krátenie neoprávnene požadovaného 
nadmerného odpočtu a  dorubenie vlas-
tnej daňovej povinnosti). Rozhodnutie, 
ktorým bol vyrubený rozdiel dane, potvr-
dil aj odvolací orgán.

Na základe príspevku z daňového úradu 
spracoval odbor riadenia rizík FR SR
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Samostatnú kapitolu tvoria krádeže mi-
nerálnych olejov. K tým dochádza naj-
mä počas ich prepravy tankermi. Tento 
fenomén je sčasti spôsobený aj dlhodo-
bo stúpajúcou cenou pohonných látok, 
a  tak ľudia hľadajú lacnejšie alternatívy  
na čiernom trhu a  stávajú sa spoluvin-
níkmi. Na podvodoch sa však v mnohých 
prípadoch podieľajú aj prepravcovia, 
ktorí podľahnú vidine ľahkého zárobku. 

Vlády jednotlivých štátov si nevedú ofi-
ciálne štatistiky, odhady však naznaču-
jú, aký veľký je ich rozsah. Daňové úniky  
sa preto snažia zastaviť všemožnými 
spôsobmi. Niektoré krajiny pristúpili  
k sprísneniu národnej legislatívy, iné hľa-
dajú účinné spôsoby ich detekcie. Ďalšie  
sa zameriavajú na prevenciu a zvyšovanie 
povedomia u spotrebiteľov pohonných 
látok. Predaj za podozrivo nízku cenu  

či bez dokladov o zaplatení by mal u zá-
kazníka automaticky vzbudiť podozrenie 
a viesť k zvýšeniu ostražitosti. 

Vlastné spôsoby
Podvody s  pohonnými hmotami majú 
stúpajúci trend nielen v  Európe, ale aj 
vo svete. Veľká Británia už roky bojuje 
s  nelegálnymi „práčkami“ minerálnych 
olejov. V poslednom období sa jej poda-

NEZÁKONNÝ OBCHOD S POHONNÝMI LÁTKAMI PREDSTAVUJE VÝZNAMNÚ HROZBU PRE ÚČINNOSŤ ZDANE-
NIA POHONNÝCH HMÔT A FUNGOVANIE VNÚTORNÉHO TRHU V RÁMCI CELEJ EÚ. ORGANIZOVANÉ ZLOČI-
NECKÉ SKUPINY VYUŽÍVAJÚ NAJČASTEJŠIE TRI TYPY PODVODOV – MIEŠANIE ZDANENÝCH A NEZDANENÝCH 

MINERÁLNYCH OLEJOV, „PRANIE“ (ODSTRAŇOVANIE INDIKAČNEJ LÁTKY A  FARBIVA U DAŇOVO ZVÝHODNENÝCH 
MINERÁLNYCH OLEJOV) A PAŠOVANIE MINERÁLNYCH OLEJOV. 

Po trojročnej prestávke sa írsky Belfast stal v júni centrom podujatia, ktoré s podporou EÚ zorganizovala britská daňová a col-
ná správa. Téma nezákonného obchodovania s pohonnými látkami a palivami pritiahla do Belfastu zástupcov colných správ  
z 27 krajín, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia slovenskej finančnej správy.

NEZÁKONNÝ
OBCHOD S PALIVAMI
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rilo preskúmať a následne aplikovať nový 
marker pre palivá, ktorý preukazuje veľ-
mi vysokú odolnosť voči odfarbovaniu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v  Británii  
sa farebne označujú viaceré druhy daňo-
vo zvýhodnených minerálnych olejov, za-
vedenie nového typu označovača zname-
ná  významný krok vpred v  boji proti ich 
odstraňovaniu. Írsko, Bulharsko a Grécko 
zaviedli on-line systém monitorovania 
pohybu pohonných látok od výrobcov 
až po čerpacie stanice. Nemecko zase 
sprísnilo kontroly u výrobcov a krajiny V4 
prijali opatrenia hneď na viacerých fron-
toch. Okrem zmeny národných legislatív 
stavili aj na úzku vzájomnú spoluprácu. 
V prípade podvodov s pohonnými látka-
mi však nejde len o stratu daňových príj-
mov. Ďalšími negatívnymi dôsledkami 
týchto podvodov sú nekalá podnikateľ-
ská súťaž, ohrozovanie bezpečnosti ces- 
tnej premávky, poškodzovanie životného 
prostredia a  investovanie nelegálne zís-
kaných finančných prostriedkov do nezá-
konnej činnosti.

Belgické návrhy
Belgicko už v roku 2002 podalo návrh 
na zmenu európskej legislatívy s cieľom 
dostať pod kontrolu pohyb rizikových mi-
nerálnych olejov v rámci celej EÚ. Tento 
návrh bol zamietnutý, nakoľko väčšina 
členských štátov sa v tom čase domnie-
vala, že úroveň podvodov je v danej ob-
lasti len hypotetická. Odvtedy sa však 
veľa zmenilo. S podvodmi zápasia už aj 
krajiny, ktoré predtým hlasovali proti bel-
gickému návrhu. Medzičasom ďalšie dve 
krajiny podali návrh na zmenu európskej 
legislatívy. Posledná bola v roku 2010 Lit-
va. Definitívne rozhodnutie však stále ne-
padlo. V súčasnosti už nikto nepochybuje 

o  tom, že problém zasiahol celú Európu 
a dokonca prekročil jej hranice, preto je 
nevyhnutné spoločné riešenie. Niekoľ-
koročná aktivita krajín V4 v danej oblasti 
neostala nepovšimnutá. Odborné zna-
losti by mohli prísť z výchoeurópskych 
krajín, ktoré tento problém poznali ešte 
predtým, než sa rozšíril do celej Európy.

Nevinné obete
Nedávny prieskum totiž preukázal,  
že Británia zdaňuje svojich vodičov prís-
nejšie ako ktorýkoľvek iný štát v Európe. 
V porovnaní s ďalšími 27 členskými štát-
mi platia motoristi vo Veľkej Británii naj-
vyššie dane na benzín a druhé najvyššie  
na naftu. Táto situácia nahráva do karát 
podvodníkom, ktorí pozorne sledujú si- 

tuáciu na trhu. Berúc do úvahy skutoč-
nosť, že Británia vynakladá veľké pros- 
triedky na boj proti praniu minerálnych 
olejov, začali sa obzerať po iných spôso-
boch, ako sa vyhnúť plateniu daní. Naj-
novšie sa zameriavajú na miešanie mi-
nerálnych olejov, ktoré je v súčasnej dobe 
ťažšie preukázateľné. V  septembri 2014 
bolo v  oblasti Midlands zistených viac 
ako 500 prípadov zničenia či poškode-
nia zážihových motorov (zasiahnuté boli 
aj značky ako Toyota, Volkswagen, Opel, 
Nissan, Skoda, Hyundai či Kia) v dôsled-
ku používania falšovaných pohonných 
látok. Zákazníci nevedomky natankovali 
benzín, ktorý obsahoval 6–10 % petro-
leja. Priemerná cena benzínu bola v tom 
čase 1,55 eura/l a  cena petroleja 80 cen-
tov/l. Na základe týchto údajov nie je ťaž-
ké si vypočítať profit „obchodníka“. Čier-
ny Peter však ostal v  rukách zákazníkov, 
ktorí netušili, že už jedno natankovanie  
na „nesprávnej“ čerpačke môže zanechať 
na motoroch s  priamym vstrekovaním 
vážne následky (motory, ktoré nema-
jú priame vstrekovanie, „zvládnu“ viac 
natankovaní). Tento podvod zasiahol 
najmä dovolenkárov, ktorí si prenajali 
vozidlá a  tankovali na menej známych 
čerpacích staniciach. Za poškodenie vo-
zidiel bolo potrebné niesť zodpovednosť  
a autopožičovne si vymáhali náhradu 
škody, nakoľko viaceré poisťovne od-
mietali uhradiť náklady na opravy, ktoré 
vznikli v  dôsledku používania kontami-
novanej pohonnej látky. 

mjr. Renáta Kravcová
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Komisia má za úlohu vypracovať správu, 
v  ktorej bude zhodnotený súčasný stav 
a  navrhnúť koncepciu rovnošaty colníka 
pre nasledujúce obdobie. Colný úrad Bra-
tislava bude následne ako gestor zabez-
pečovať špecifikáciu a spracovanie požia-
davky na obstaranie rovnošaty colníkov.

Aký je momentálny stav v  oblasti vý-
stroje colníkov? 
Dovolím si ho veľmi jemne zhodnotiť ako 
nevyhovujúci, a to ako z pohľadu akútne-

ho nedostatku výstrojných súčastí, tak aj 
kvality materiálov. Hodnotiť príčiny tohto 
stavu mi neprislúcha, a ani na to nemám 
dostatok relevantných informácií. Ako 
nový gestor sa však budeme snažiť tento 
stav zmeniť, i  keď vždy to bude o  kom-
promisoch medzi potrebami výkonu a fi-
nančnými možnosťami organizácie. Cie-
ľom nie je vypisovať nereálne požiadavky, 
na ktorých obstaranie nebudú zdroje, cie-
ľom je skôr zlatá stredná cesta. So súhla-
som prezidenta sme napríklad vstúpili  

do už spracovanej špecifikácie na obsta-
ranie odevov vzor 2007 a tiež služobných 
košieľ. Urobili sme zmenu v  materiálo-
vom zložení polyester/ bavlna v prospech 
bavlny a spracúvame špecifikáciu na zim-
né bundy a bundy na prechodné obdobie.

Mohli by ste predstaviť pripravovanú 
koncepciu na ďalšie obdobie?
Komisiou navrhovaný model predpokla-
dá zavedenie troch druhov služobnej rov-
nošaty - základnú, pracovnú a  vychádz-
kovú, s  vonkajším vzhľadom s  farbou 
charakteristickou pre colníkov, so znakom 
FS, hodnostným označením a identifi-
kačným číslom a so strihom jednoznačne 
identifikujúcich colníkov ako  príslušní-
kov ozbrojeného zboru. Našou snahou je, 
aby bol každý colník postupne vybavený 
všetkými tromi druhmi rovnošaty, pri-
čom  periodicitu následného obmieňa-
nia jednotlivých súčastí by zohľadňovalo 
jeho služobné zaradenie. V prvom kroku 
by všetci colníci mali dostať základnú rov-
nošatu zadefinovanú tak, aby v nej mohli 
vykonávať prevažnú väčšinu služobných 
činností. V druhom kroku by colníci zara-
dení vo výkone boli vystrojení pracovnou 
rovnošatou a colníci v administratíve rov-
nošatou vychádzkovou. V  treťom kroku 
opačne. Postupnosť a najmä rýchlosť jed-
notlivých krokov je, samozrejme, závislá 
od finančných prostriedkov. Ako prvé 
však navrhujeme nové rovnošaty zade-
finovať vo výnose ministerstva financií 
v  položkovom rozsahu aktuálne platné-
ho výnosu a  postupne jednotlivé rovno-
šaty rozširovať o ďalšie potrebné súčasti. 
V  súčasnosti sme iba na začiatku cesty, 
treba najmä presvedčiť rezort financií 
o  potrebe novely výnosu. Pevne verím,  
že s podporou prezidenta finančnej sprá-
vy a generálneho riaditeľa sekcie colných 
úradov plk. Turčáka, sa to podarí.
(Poznámka redakcie: Keď čítate tieto 
riadky, je už známe súhlasné stanovisko 
ministerstva financií k pripravovanej no-
vele výnosu a  nová koncepcia služobnej 
rovnošaty bude colníkom predstavená na 
jesennej roadshow vedenia po colných 
úradoch.)

-red-

Rozhodnutím prezidenta bola 2. júla zriadená komisia na posúdenie súčasného stavu v oblasti výstroje colníkov. Novým gesto-
rom v oblasti výstroja a výstrojných súčastí, výzbroje a streliva sa stal Colný úrad Bratislava. Na túto tému sme sa krátko rozprá-
vali s predsedom komisie a zároveň riaditeľom Colného úradu Bratislava Tomášom Prochockým.

NOVÉ UNIFORMY

ČO JE PREDMETOM ČINNOSTI KOMISIE A AKÉ JE JEJ ZLOŽENIE?
OD PREZIDENTA SME DOSTALI JEDINÚ ÚLOHU, A TO URGENTNÉ PRI-
JATIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE SITUÁCIE V  OBLASTI VÝSTROJNÝCH 

SÚČIASTOK S  PODMIENKOU, ŽE TIETO OPATRENIA BUDÚ VYPRACOVANÉ 
COLNÍKMI, KTORÍ PREŠLI COLNÍCKOU PRAXOU A  Z  TEJTO PRAXE BUDÚ  
AJ VYCHÁDZAŤ.  TOMU ZODPOVEDÁ AJ ZLOŽENIE KOMISIE, KTOREJ ČLEN-
MI SÚ, S VÝNIMKOU ZÁSTUPCU SEKCIE EKONOMIKY, VŠETKO DLHOROČNÍ 
COLNÍCI.
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zaujímavosti zo zahraničia

PAŠOVANÝ JANTÁR

Falzifikáty luxusných hodiniek, ktorých 
predaj by majiteľom ochranných zná-
mok spôsobil škodu vo výške až 350 mi-
liónov českých korún, zhabali v  polovici 
júna v pražskej tržnici Sapa českí colníci. 
Napriek tomu, že na pultoch bol na prvý 
pohľad iba legálny tovar, colníci našli  
v jednom zo stánkov 6 000 ks falšovaných 
luxusných hodiniek svetových módnych 

značiek ako napríklad Gucci, Burber-
ry, Louis Vuitton, Montblanc či Hublot.  
Od začiatku roka urobili colníci takmer tri 
desiatky kontrol zameraných na ochranu 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
pri ktorých došlo k odhaleniu škôd spôso-
bených majiteľom ochranných známok 
v objeme viac ako 10 miliónov českých 
korún.

LUXUSNÉ HODINKY

Celkovo 655 kilogramov omamných lá-
tok zhabaných v rámci 707 policajných 
operácií spálili v  júni pod dohľadom 
pracovníkov Národného colného úradu  
v Univerzitnej nemocnici Alexandrovska 
v bulharskej metropole Sofia. Cena zni-
čených drog - 48 kg kokaínu, 597 kg mari- 

huany, 2 kg amfetamínov, 2 kg metamfe-
tamínov a ďalších drog - by na čiernom 
trhu bola asi 44 22,5 milióna eur. Narko-
tiká zaistili colníci v spolupráci s políciou. 
Za uplynulých pätnásť rokov zničili bul-
harskí colníci vyše 34,4 tony omamných 
látok pri 49 spaľovaniach.

NIČILI OMAMNÉ LÁTKY

Vyše 500 podozrivých zadržali v rám-
ci veľkej spoločnej operácie zameranej 
proti organizovanému zločinu vyšet-
rovatelia z 28 členských krajín EÚ a ich 
medzinárodní kolegovia. Akcia s názvom 
Modrý jantár sa konala od mája do júna 
na 260 miestach po celom svete. Európ-
ski kriminalisti zhabali 2,8 tony kokaínu,  
110 kg heroínu, skonfiškovali 390 vozidiel 

a približne 1 300 ton kradnutého kovu. 
Cieľom operácie bolo vykoreniť skupi-
ny organizovaného zločinu zo štruktúr  
v rámci jednotlivých krajín. Operácie 
odhalili, že kokaín sa denne pašuje pros- 
tredníctvom leteckých kuriérov z Južnej 
Ameriky do Európy. Každodenne sa tiež 
odosielajú zásielky heroínu z Afganista-
nu a Pakistanu do západnej Európy.

OPERÁCIA EUROPOLU

Ukrajinskej daňovej polícii sa podarilo  
v Zakarpatskej oblasti zabrániť pašova-
niu jantáru na Slovensko. Príslušníci po-
lície v rámci operácie Hranica zameranej 
na boj proti nezákonnému prevozu tova-
rov cez štátne hranice zastavili pri príjaz-
de na hraničný priechod Užhorod-Vyšné 
Nemecké nákladný automobil. Počas 

prehliadky kabíny auta, ktoré šoféro-
val občan Ukrajiny, našli 12 zalepených 
plastových vrecúšok pripravených na pa-
šovanie. V nich objavili matné, priehľad-
né a polopriehľadné kamene. Ukázalo  
sa, že ide o jantár. Zásielka mala hmot-
nosť okolo 80 kg, na čiernom trhu  
by mala hodnotu takmer 215 000 eur.Zdroj: TASR, internet
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JE PRAVDA, ŽE NIEKTORÉ MOBILNÉ APLIKÁCIE ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ  
SA OBJAVILI UŽ SKÔR, PRÍPADNE ZÁROVEŇ - SVETOBEŽKA OD MINIS-
TERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ, TRASH OUT NA MAPOVANIE ČIERNYCH 

SKLÁDOK, KTORÚ PODPORUJE AJ MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTRE-
DIA ČI INFOPORTÁL OZBROJENÝCH SÍL MINISTERSTVA OBRANY. ŽIADNA 
Z NICH VŠAK DO TEJTO SFÉRY NEVSTÚPILA TAK VÝRAZNE A V TAKOM ROZ-
SAHU AKO PRÁVE FINANČNÁ SPRÁVA.

nalita spočíva v  tom, že po naskenovaní 
QR kódov z nových kontrolných známok 
sa spoja s databázou na našich serveroch 
a informujú používateľa o zázname. Ten 
si tak môže porovnať, či je v balení naozaj 
ten produkt, ktorý uvádza výrobca. V prí-
pade zistenia nezhôd môže prípad nahlá-
siť finančnej správe priamo z aplikácie.

Pokladnica

Približne v rovnakom čase, ako sme zve-
rejnili Superkolky, sme sprístupnili aj 
VRP. Od 1. apríla vznikla niektorým sku-
pinám podnikateľov povinnosť používať 
registračnú pokladnicu. Ak vydávajú 
mesačne menej ako 1 000 bločkov, majú 
možnosť túto „vychytávku“ využívať. Veľ-
kou výhodou oproti klasickým ERP je to, 
že pri VRP netreba žiadne servisné kon-
troly, fiškálnu pamäť ani denné uzávierky. 
Podnikateľ sa do nej dostane cez webové 
rozhranie, alebo cez mobilnú aplikáciu 
určenú pre Andriod a  iOS. Za takmer 
päť mesiacov existencie si ju stiahlo vyše  
7 500 ľudí. Naša mobilná aplikácia Pok-
ladnica oslovila aj porotu na súťaži Mo-
bile rulezz 2015, ktorá jej udelila 3. miesto 
v kategórii nebrandovaných aplikácií.

Over doklad
Tretia aplikácia slúži na kontrolu bločkov  

Superkolky
Aplikácia bola zverejnená koncom mar-
ca a  do dnešného dňa si ju stiahlo vyše  

8 000 ľudí. Superkolky sú k  dispozícii  
pre mobilné operačné systémy Android, 
iOS aj Windows mobile. Hlavná funkcio-

Tento rok je pre finančnú správu špecifický aj z hľadiska prinášania technologických noviniek. Okrem systémov ISFS–SD či ISKZ 
prišlo aj k zavedeniu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), s čím súvisí aj nástup mobilných aplikácií. Finančná správa sa tak 
stáva jedným z priekopníkov v používaní týchto moderných digitálnych prostriedkov.

ZAČÍNAME DIGITÁLNU 
REVOLÚCIU
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vydaných cez VRP. Tieto sú vybavené QR 
kódom, ktorý je možné cez aplikáciu Over 
doklad naskenovať. Následne sa dá zistiť, 
či má finančná správa daný doklad v da-
tabáze, teda či ho obchodník skutočne 
zaevidoval, alebo či ho niekto len šikov-
ne nadizajnoval v  grafickom programe.  
Od prvého apríla si aplikáciu stiahlo oko-
lo 800 používateľov.

Budúcnosť
Tieto tri mobilné aplikácie ešte nie  
sú všetko. Finančná správa má v  talóne 
ešte jednu s  názvom mSlužbyFS. Ľu-
ďom do smartfónov prinesie viacero 
informácií z  portálu finančnej správy. 
Nová aplikácia umožní vyhľadávať sub-
jekty registrované na DPH či spotrebné  
dane, prinesie daňový kalendár, čakacie 
doby na hraničných priechodoch a  iné. 
Využívať ju budú môcť majitelia smart-
fónov s  operačnými systémami Android 
a iOS. 

Daniel Súkup

Paye je určené pre podniky do desať za-
mestnancov. Umožňuje spravovať mzdo-
vú agendu a  tiež automaticky posielať 
dáta daňovej správe. Taktiež obsahuje 

daňovú a odvodovú kalkulačku, knihu 
jázd a mnoho ďalšieho. Podnikatelia, kto-
rí si ju stiahnu a  nainštalujú majú záro-
veň istotu, že im neuniknú žiadne zmeny 

a novinky. Program sa totiž po zapracova-
ní noviniek sám aktualizuje.

Náš proklientský prístup
Finančná správa sa snaží rovnako vychá-
dzať v  ústrety podnikateľom aj obča-
nom. Už niekoľko rokov funguje softvér 
eDane, ktorý môžu bezplatne využívať 
obe skupiny. Okrem programu eDane  
pre Windows či Javu, je tu, samozrejme,  
aj portál finančnej správy, ktorý umož-
ňuje to isté a ešte viac. Toto všetko uľah-
čuje podávanie daňových priznaní k dani 
z  príjmu DPH, či spotrebným daniam, 
kontrolných výkazov zúčtovania kon-
trolných známok, rôznych oznámení 
a  podobne. Softvér pre mzdovú agendu 
zatiaľ neponúkame, no tento rok sme vy-
šli podnikateľom v ústrety, keď sme časti 
z  nich umožnili bezplatne využívať VRP. 

Daňová správa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska prináša malým a podnikateľom softvér, ktorý im má 
zjednodušiť plnenie daňových povinností. Jeho názov je Basic Paye Tools a pre záujemcov je k dispozícii na stiahnutie bezplat-
ne.

SOFTVÉR PRE MALÝCH 
PODNIKATEĽOV

V  prvej fáze od 1. apríla ju môžu využí-
vať vybrané skupiny podnikateľov, v ďal-
šej sa táto možnosť rozšíri na všetkých 
podnikateľov. Výhodou oproti klasickej 

ERP sú niekoľkonásobne nižšie náklady  
pre podnikateľa a pre  finančnú správu 
najmä ukladanie informácií na vlastných 
serveroch. 

Daniel Súkup
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Daňový subjekt tretieho milénia totiž 
právom očakáva od daňovej správy vy-
sokú úroveň digitálnych technológií, 
ktoré mu zabezpečia rýchly a užívateľsky 
jednoduchý prístup pri plnení daňových 
povinností. Ako povedal generálny ria-
diteľ holandskej daňovej a colnej správy 
Peter Veld, „téma tohto zhromaždenia 
je prepojená s digitálnym svetom. Tento 
svet prináša pre daňové správy obrovské 
výzvy. Daňové správy robia mnohé veci 
dobre, ale ďalej už musíme ísť novou ces-
tou. Potrebujeme radikálnu zmenu“.

Novátorský prístup
Valné zhromaždenie bolo vo viacerých 
ohľadoch veľmi inovatívne. Holandská 
daňová a  colná správa ako prezident-
ská krajina vyvinula špeciálnu aplikáciu 
„IOTA GA“, ktorú si mohli účastníci voľne 
stiahnuť na svoje mobilné zariadenia 
a  interaktívne ju využívať počas celé-
ho priebehu zasadnutia. Rovnako bola 

PRÍTOMNÍ ČLENOVIA SCHVÁLILI KOMUNIKÉ TÝKAJÚCE SA POTREBY NE-
USTÁLEHO ZLEPŠOVANIA E-SLUŽIEB PRE DAŇOVÉ SUBJEKTY, SNAHY 
ZNIŽOVAŤ ADMINISTRATÍVNU ZÁŤAŽ, NEVYHNUTNOSTI UDRŽANIA 

SI MAXIMÁLNEJ MIERY TRANSPARENTNOSTI A DÔVERYHODNOSTI A NA-
VRHOVANÍ NOVÝCH MODERNÝCH STRATÉGIÍ ZAMERANÝCH NA E-SLUŽBY.

dostupná na tabletoch, ktoré účastníci 
stretnutia dostali od organizátorov na-
miesto papierových dokumentov, ktoré 
v  minulosti boli aj niekoľko stostranové. 
Toto zhromaždenie bolo v  histórii or-
ganizácie prvým tzv. „bezpapierovým“. 
Jeho účastníci priebežne a aktívne reago-
vali prostredníctvom aplikácie aj na pre-
zentácie, písali rečníkom otázky, z ktorých 
predsedajúci vyberali tie najzaujímavej-
šie, a tak sa zefektívnil celý priebeh zhro-
maždenia. Okrem toto sa paralelne konal 
aj pilotný projekt „Incubator Challenge“ 
(Liaheň nápadov). Jeho cieľom bolo dať 
dokopy päť medzinárodných tímov mla-
dých zástupcov z  členských krajín IOTA, 
ktorí mali v priebehu 24 hodín vymyslieť 
a v  závere valného zhromaždenia pred-
staviť jeho členom originálne a inova-
tívne aplikácie zamerané na zlepšenie 
úrovne plnenia daňových povinností. 
Členovia zhromaždenia hlasovali za naj-
lepší nápad. Víťazom sa stal tím, ktorý  

si dal názov „Budúci zlepšovatelia“ a tvo-
rili ho zástupcovia Holandska, Republiky 
Srbskej (B&H), Rakúska a Írska.

Ide sa ďalej
Za prezidenta IOTA bol na obdobie 
2015/2016 jednohlasne zvolený Octavian 
Deaconu, generálny tajomník Národnej 
agentúry pre fiškálne záležitosti Rumun-
ska, z čoho vyplýva, že 20. valné zhromaž-
denie IOTA sa uskutoční v  Rumunsku. 
Hlavnou odbornou témou bude „Da-
ta-Driven Tax Organisation“ (Využívanie 
dát v  daňových správach). Členovia ďa-
lej zvolili výkonný výbor, ktorého členmi  
sa stali zástupcovia daňových správ Ru-
munska, Španielska, Česka, Rakúska, 
Azerbajdžanu, Holandska, Dánska, Slo-
vinska a Francúzska. Neúspešne dopadli 
voľby na pozíciu nového výkonného ta-
jomníka IOTA, nakoľko ani jeden z dvoch 
kandidátov (Rakúsko a  Veľká Británia) 
nedosiahol potrebnú väčšinu hlasov a to 
ani v  opakovanej voľbe. Túto situáciu 
budú riešiť už členovia novozvoleného 
výkonného výboru IOTA. Záver patril 
symbolickému odovzdaniu “prezidentú-
ry” prebraním vlajky IOTA z rúk odchá-
dzajúceho prezidenta novozvolenému. 
Zazneli poďakovania hosťujúcej kraji-
ne, odchádzajúcim členom výkonného 
výboru ako aj Miklósovi Kokovi nielen  
za tri roky vo funkcií výkonného tajomní-
ka, ale i za celé dvadsaťročné aktívne pô-
sobenie v štruktúrach organizácie.

Jana Jasová

Vyše 180 zástupcov zo 43 členských krajín európskej organizácie daňových správ (Intra-European Organization of Tax Admi-
nistration – IOTA) a ďalších 11 medzinárodných organizácií sa zišlo v dňoch 2. a 3. júla v holandskom Rotterdame na 19. valnom 
zhromaždení. Jeho hlavnou témou boli inovatívne prístupy vedúce k dobrovoľnému plneniu daňových povinností.

IOTA ROKOVALA 
BEZ PAPIEROV
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daňové novinky

Rumunské úrady vyšetrujú druhý 
najväčší ruský ropný koncern Lukoil  
pre podozrenie z prania špinavých peňazí 
a daňových únikov. V rámci vyšetrovania 
prokuratúra skonfiškovala jeho majetok 
v hodnote 2 miliardy eur. Vyšetrovanie  
sa začalo už vlani. Do centra pozornos-
ti sa dostal aj šéf Petrotelu, rumunskej 

dcéry Lukoilu, a ďalší piati zamestnan-
ci, ktorí sú obvinení zo zneužívania re-
putácie spoločnosti a prania špinavých 
peňazí. Lukoil všetky obvinenia popiera  
a oznámil, že sa voči konfiškácii majet-
ku odvolá. Koncern zároveň zdôraznil,  
že vyšetrovanie neovplyvní činnosť jeho 
rafinérií.                          Zdroj: TASR

VYŠETRUJÚ LUKOIL

Úrady vo Florencii požiadali v júni o obvi-
nenie milánskej pobočky Bank of China 
a 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Ta-
liansku, za pašovanie peňazí a iné trestné 
činy. Vyšetrovanie prípadu označovaného 
ako Rieka peňazí sa začalo v 2008 a odha-
lilo rastúci vplyv čínskych zločineckých 
skupín. Osoby cez službu Money2Mo-

ney posielali do Číny peniaze z trestnej 
činnosti vrátane falšovania, sprenevery, 
nelegálnej práce a  únikov na daniach.  
Z Talianska do Číny malo byť v rokoch 
2006 až 2010 prepašovaných vyše 4,5 mi-
liardy eur, z čoho 2,2 miliardy zabezpečila 
milánska pobočka. Tá na poplatkov získa-
la vyše 758 000 eur.

RIEKA PEŇAZÍ

Organizácia pre hospodársky rozvoj  
a spoluprácu (OECD) v boji proti klima-
tickým zmenám požaduje zvýšenie daní 
na energie. Niektoré z najškodlivejších 
palív sú zdanené len málo alebo vôbec, 
kritizovala OECD vo svojej správe. Na-
príklad uhlie je s menej ako 2 eurami  
na tonu najnižšie zdaneným palivom,  

a to aj napriek tomu, že zásadným spôso-
bom prispieva ku klimatickým zmenám 
a znečisteniu ovzdušia. Nerovnomer-
ne sú v rámci krajín OECD zdanené tiež 
emisie kysličníka uhličitého. Vo Švajčiar-
sku je to 107,30 eura na tonu a v USA len  
4,80 eura na tonu. Niekde v strede sa na-
chádza Nemecko s 58,30 eura na tonu. 

DANE NA ENERGIE

Európska komisia predstavila akčný 
plán zdaňovania právnických osôb v EÚ, 
ktorý stanovuje niekoľko iniciatív na boj 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnos-
tiam. Opatrenia by mali zlepšiť daňové 
prostredie podnikov. Zahŕňajú stratégiu  
na obnovenie spoločného konsolidova-
ného základu dane z príjmov právnic-
kých osôb, ako aj rámec na zabezpečenie 

účinného zdaňovania v krajine, v ktorej 
sa vytvárajú zisky. Eurokomisár pre hos-
podárske a finančné záležitosti, dane  
a clá Pierre Moscovici konštatoval,  
že zdaňovanie právnických osôb si vyža-
duje radikálnu reformu a v záujme rastu, 
konkurencieschopnosti a spravodlivosti 
musia členské štáty spolupracovať a pris-
pieť zaplatením spravodlivého dielu.

EFEKTÍVNE ZDAŇOVANIE
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POZERÁME SI FOTKY 27-ROČNÉHO MLADÍKA JANKA IHRACKÉHO, KTO-
RÝ ZAHYNUL NA KONCI 2. SVETOVEJ VOJNY V UNIFORME FINANČNEJ 
SPRÁVY PRI PLNENÍ SI SVOJICH POVINNOSTÍ.

„Bol to bratranec mojej starej mamy,“ 
objasňuje kolega Martin. Zaujíma ma,  
či sa u nich v rodine dedí colnícke povola-
nie z  generácie na generáciu. Dostávam 
však negatívnu odpoveď: „Práveže nie. 
Keď som ja zatúžil po povolaní colníka, 
vôbec som netušil, že vlastne nadväzu-
jem na tradíciu. O tomto príbuznom som 
sa dozvedel od starej mamy. Hneď som 

začal pátrať po tom, či sú o ňom aj nejaké 
archívne záznamy.“

Krutý osud
Spolok histórie colníctva a  finančnej 
správy mu informáciu potvrdil. V Múzeu 
colníctva v Bratislave je pamätná tabuľa, 
kde sú mená financov padlých počas  
2. svetovej vojny. „Pátral som ďalej. Kole-
ga mi pomohol nájsť článok v dobových 
novinách, kde sa smrť môjho predka 
spomína. V  obci Kalinov sa vraj konali 
oslavy letného Slnovratu. Počas Jánskych 
ohňov zrazu prišli do osady vojaci poľskej 
armády, ktorí priniesli tri kabáty. Keď ich 
ukázali starostovi, ten ani na chvíľu neza-
váhal. Spoznal uniformy financov, ktorí 
sa zvykli po ich dedine pohybovať a kon-
trolovať dodržiavanie zákonnosti,“ pre-

zrádza, čo zistil. Starosta vraj pri pohľade 
na kabáty len zalomil rukami. Poliaci mu 
porozprávali, že videli, ako sa financi dos- 
tali do stretu s  obávanými Banderovca-
mi, ktorí na území operovali. Keď chceli 
chlapi z finančnej správy zabrániť ich ne-
legálnej činnosti, zaplatili za to životom. 
Z  rozprávania Poliakov a starostu sa teda 
rodina dozvedela miesto, kde ich Janko 
zahynul. Jeho telo sa však nikdy nenašlo. 
„Sestra mojej starej mamy po ňom pátra-
la, pokiaľ žila. Každému ukazovala tieto 
fotky, či ho náhodou niekde nevideli. 
Kým ho nepochovala, živila v sebe nádej, 
že sa svedkovia mýlili a že by jej syn mo-
hol žiť. Isté je, že mladého chlapca, ktorý 
bol len pár mesiacov ženatý, keď zahynul 
pri výkone služby, už viac nikdy nikto ne-
videl,“ končí rozprávanie M. Maďar.
S pani Boženou Peťkovou sa zástupcovia 
finančnej správy stretli už v máji na osla-
vách konca vojny v jej obci. Na pamiatku 
jej odovzdali knižku o finančnej správe aj 
upomienkové predmety s logom organi-
zácie.           Gabriela Dianová

Sedíme v  obci Banský Studenec rozprestierajúcej sa v  krásnych kopcoch neďaleko Banskej Štiavnice. Pred nami na stole je 
hŕstka starých fotografií. Kolega Martin Maďar, zástupca vedúceho Pobočky colného úradu Zvolen, sa v nich prehrabáva spolu 
so svojou tetou Božena Peťkovou. „Aha, túto poslal mame z vojenčiny. A toto je jeho posledná pred tým, než prišla tá hrozná 
správa.“ A ja s redaktorom RTVS, ktorého príbeh tiež zaujal, ticho počúvame, ako sa skladajú čriepky jedného ľudského osudu.

TRAGICKÝ PRÍBEH 
MLADÉHO COLNÍKA
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nárast prípadov nelegálneho dovozu 
tovaru z  tretích krajín. Za 1. polrok 2015 
colníci prerokovali 3 166 zásielok, z  toho  
320 vrátili a  v 351 prípadoch vydali roz-
hodnutie o  zaistení tovaru. Zaistili 25 ks 
rastového hormónu a 144 kusov balení 
kávy na chudnutie, ktorá obsahovala 
nepovolenú látku Sibutramín. Colníci 
objavili aj 20 ampuliek anabolických 
steroidov. V  roku 2014 PCÚ BB Pošta  
v 24 prípadoch vydala rozhodnutie o zais-
tení tovaru, išlo o nezákonný dovoz liekov 
na potenciu či liečbu psychických porúch.

Chránený koral
V  prípade výrobkov a  produktov z  chrá-
nených rastlín alebo živočíchov sa naj-
častejšie obchoduje s  výrobkami z  kože 
plazov a  kožušinami. Vzrastá dopyt  
po tigrích tabletkách, mastičkách z rohov 

INTERNET PONÚKA MOŽNOSŤ 
SI VIRTUÁLNE VYBRAŤ Z  VEĽ-
KÉHO MNOŽSTVA RÔZNYCH 

DRUHOV A  ZNAČIEK V NESPOČET-
NOM MNOŽSTVE DOMÁCICH ČI 
ZAHRANIČNÝCH INTERNETOVÝ-
VH OBCHODOV. INTERNET TOTIŽ 
NEOBMEDZUJÚ ŽIADNE HRANICE. 
ĽUDIA SÚ ZASLEPENÍ VÝHODNOU 
PONUKOU A NAD TÝM, ČO A KDE SI 
OBJEDNÁVAJÚ, VÔBEC NEPREMÝŠ-
ĽAJÚ. 

O tom, že ich čaká nejaké colné konanie 
a že môže dôjsť aj k uloženiu sankcií ale-
bo k trestnému stíhaniu, nevedia.

Stúpajúci trend
Poštová preprava je najlacnejším spô-
sobom prepravy kusového tovaru z  tre-
tích krajín, a  preto sa najviac využíva. 
Veľké množstvo poštových zásielok je 
kontrolovaných aj na Pobočke colného 
úradu Banská Bystrica Pošta. Vznikla 
v roku 2013 z  dôvodu odbremeniť PCÚ 
Bratislava Pošta a priblížiť colné konanie  
pre príjemcov z  Banskobystrického 
a  z  časti Trenčianskeho a  Nitrianskeho 
kraja. Rozmach internetového obchodu 
dokazuje skutočnosť, že každý mesiac 
narastá počet doručených a  prerokova-
ných zásielok. V poslednej dobe bansko-
bystrická pobočka zaznamenala zvýšený 

Rozširovanie internetu ako aj celosvetová globalizácia výrazným spôsobom prispieva k rozmachu falšovania a  značkového  
pirátstva. Nakupovanie cez internet je „in“ najmä pre mladú generáciu, pričom si ale málokto z kupujúcich uvedomuje, čo všet-
ko ich čaká v súvislosti s dovozom lacného tovaru z tretích krajín.

INTERNETOVÝ NÁKUP

nosorožcov či výrobkoch zo žralokov, ako 
tomu bolo pri dovoze prívesku vyrobené-
ho zo zuba bieleho žraloka. V tomto roku 
PCÚ BB Pošta začala konanie v dvoch prí-
padoch vo veci podozrenia z  porušenia 
predpisov o  ochrane voľne žijúcich živo-
číchov a rastlín. Išlo o dovoz chráneného 
koralu a  150 balení výživového doplnku, 
ktorého obsahom bol výťažok chráne-
nej rastliny rodu Hoodia. Ďalšou aktivi-
tou je dovoz falzifikátov odevov, obuvi, 
elektroniky a  liekov, ktorou sa porušujú 
práva duševného vlastníctva. Colný úrad 
Banská Bystrica zaistil v  roku 2014 tovar 
podozrivý z  porušenia práv duševného 
vlastníctva v  1 078 prípadoch. Z  toho 
najväčšiu časť tvoril tovar neobchodné-
ho charakteru z  tretích krajín (prevažne 
z  Číny). Oproti roku 2013 ide o nárast 
o 595 %, kedy bolo len 155 prípadov.

z pera našich hovorcov

mjr. Ing. Katarína Podhorová

•	 narodila	sa	21.	mája	1973	v	Banskej	Bystrici
•	 vyštudovala	Vysokú	školu	poľnohospodársku	v	Nitre
•	 po	 ukončení	 štúdia	 nastúpila	 na	 Colný	 úrad	 Nitra	 (1996)	 ako	 civilný	 zamestnanec		

na	oddelenie	informatiky
•	 v	roku	1998	prestúpila	na	Colný	úrad	Banská	Bystrica,	v	roku	1999	prešla	do	služobného	

pomeru
•	 pracovala	 na	 oddeleniach	 ekonomiky,	 následných	 kontrol	 a	 na	 colnom,	 od	 roku	 2010		

je	vedúcou	organizačného	oddelenia
•	 hovorkyňou	sa	stala	vo	februári	tohto	roku
•	 je	vydatá,	má	dve	deti

FINANČNÉ AKTUALITY
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V uplynulom polroku kontrolovali pre-
šovskí colníci obchodníkov, ktorí obcho-
dujú s  tovarmi podliehajúcimi spotreb-
ným daniam. Najviac daňových únikov 
zistili v prípade tovarov podliehajú-
cich spotrebnej dani z  tabakových vý-
robkov. Spolu zabezpečili 225 659 ks 
cigariet a  1 473 kg tabaku, pričom únik  
na spotrebnej dani bol vyčíslený vo výške  
135  082 eur. Na druhom mieste sa ocitli 

záchyty minerálnych olejov, ktoré do-
siahli hodnotu 14 296 litrov, čo predstavu-
je únik na spotrebnej dani z minerálneho 
oleja vo výške 1 777 eur.  Okrem tabako-
vých výrobkov a  minerálneho oleja za-
bezpečili aj 107 kusov spotrebiteľských 
balení liehu, kde bol únik na spotrebnej 
dani vyčíslený na 462 eur. Kontrolova-
li tiež dodržiavanie colných predpisov  
a 346 ks tovaru za 14 300 eur.

PREŠOVSKÉ KONTROLY

Začiatkom júla kontrolovali košickí col-
níci vozidlá pri obci Milhosť v smere  
do Maďarska. Zastavili obytný karavan 
s českými evidenčnými číslami, ktorého 
posádku tvoril manželský pár s dvoma 
deťmi z Ukrajiny. Pri kontrole využili aj 
služobného psa na vyhľadávane tabaku. 
Objavili úložné priestory s nelegálnymi 

cigaretami, ktoré boli ukryté za umelo 
vytvorenými prekážkami vo forme stolov 
a plážových lehátok. Celkovo našli 15 880 
spotrebiteľských balení cigariet označe-
ných ukrajinskou kontrolnou známkou  
s obsahom 317 600 cigariet. Pre košických 
colníkov to bol prvý prípad prepravy nele-
gálnych cigariet v karavane.

CIGARETY V KARAVANE

Colníci v  Dunajskej Strede kontrolo-
vali v júli štyri zásielky z  Číny určené  
na maďarský a slovenský trh. Pri kontrole 
vzniklo podozrenie z  porušovania práva 
duševného vlastníctva ochranných zná-
mok MICHAEL KORS, GUCCI a TURTLE. 
Colníci zadržali 3 000 kabeliek a batohov - 

napodobenín ochrannej známky GU- 
CCI a MICHAEL KORS a tiež 540 elektric-
kých svietidiel - napodobenín ochrannej 
známky TURTLE. Odhadovaná škoda, 
ktorá by vznikla predajom týchto falzifi-
kátov na trhu ako originálnych výrobkov, 
bola predbežne vyčíslená na milión eur.

ZNAČKOVÉ KABELKY

Českí colníci na základe informácií  
od KÚFS zadržali organizovanú skupinu, 
ktorá obchodovala s  drogami. V  tom-
to prípade zadržali 69,5 kg marihuany 
a 420 ks rastlín konope. Len hodnota 
marihuany by na čiernom trhu bola  
486 500 eur.  Česká Colná protidrogová 
jednotka začala preverovanie obchodo-

vania s  marihuanou koncom minulého 
roka. Išlo o zločineckú skupinu Vietnam-
cov, ktorí zabezpečovali produkciu, tran-
sport a  distribúciu drogy na území ČR, 
SR a  Nemecka.  Operácia s  názvom Vel-
vet vyvrcholila 14. júla zákrokom v Česku  
i na Slovensku, pričom v  Česku zadržali 
štyroch hlavných organizátorov.

SPOLOČNÁ AKCIA
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Viac ako 700 tisíc nelegálnych cigariet 
zadržali koncom júna colníci z KÚFS  
a Colného úradu Žilina v Turzovke. Pred-
bežná škoda na spotrebnej dani predsta-
vuje viac ako 67 000 eur. Policajná hliad-
ka kontrolovala dodávku v časti Predmier. 
Mladý vodič maďarskej národnosti  
sa najskôr snažil policajtom nahovo-
riť, že má technické problémy s otvore-
ním nákladného priestoru. Pri kontrole  

sa ukázalo, že nešlo o technické problémy, 
ale nelegálne cigarety. Polícia privolala 
colníkov a tí našli 74 veľkých kartónových 
krabíc od televízorov, ktoré obsahovali 
3 695 štandardných kartónov cigariet.  
V nich bolo 36 950 spotrebiteľských ba-
lení cigariet (739 000 kusov cigariet) čín-
skej značky. Vodič viezol cigarety z Ukra-
jiny do Maďarska, ďalej cez Slovensko  
až do Česka.

CIGARETY V DODÁVKE

V  prvom polroku 2015 sme mali 180 zá-
chytov tabakových výrobkov, počas kto-
rých naše psy vyňuchali 832 000 kusov 
nelegálne dovážaných cigariet a  102 ki-
logramov tabaku. Je to takmer rovnaké 
množstvo ako za celý uplynulý rok 2014 
(954  255 kusov cigariet a  7,5 kilogramu 
tabaku).  Počas prvých šiestich mesiacov 
sme zaevidovali aj jeden záchyt nepri-

hlásenej finančnej hotovosti v  sume  
19 tisíc eur a 15 záchytov omamných a psy-
chotropných látok. Väčšinou išlo o  mo-
mentálne najviac populárne a cenovo 
dostupné drogy - marihuanu a  pervitín. 
Najaktívnejšie boli služobné psy z Colné-
ho úradu Žilina, ktoré za prvý polrok 2015 
odhalili šesťkrát nelegálnu prepravu drog 
v celkovom množstve takmer 1 kg.

NAŠI POMOCNÍCI

Colníkom sa na žilinskú poštu dostali  
na preclenie čižmy so zvrškom z  kože 
pytóna. Objednal si ich Oravčan cez  in-
ternet. Z  USA mu ich poslali v  papiero-
vej škatuli vážiacej 2,44 kg. Spodná časť 
zvršku pánskej vysokej obuvi bola z kože 
pytóna. Na tento druh hada sa vzťahu-

jú predpisy o  ochrane. Dovážať pytóna 
alebo výrobky z neho je možné len s po-
volením. Objednávateľ povolenie nemal 
a ako uviedol, ani nevedel, že je potrebné. 
Pre absenciu požadovaných dokladov  
na dovoz mu colníci pánsku obuv v hod-
note 229,99 USD zaistili.

Na Vyšnom Nemeckom odhalili v augus-
te colníci nelegálny dovoz steroidov. Auto 
s košickými evidenčnými číslami vstupo-
valo z Ukrajiny na územie SR. Šoférovala 
ho 19-ročná Ukrajinka s trvalým pobytom 
na Slovensku, ktorá nedeklarovala žia-
den dovážaný tovar. Pri kontrole batoži-

nového priestoru auta colník nadobudol 
podozrenie, že v škatuli s džúsom sa na-
chádza iný tovar. Batožinu podrobili kon-
trole pomocou skeneru, ktorý podozre-
nie potvrdil. Colníci našli 55 ks ampuliek  
s obsahom 1 ml neznámej látky označe-
nej Testosteron Propionat.

ČIŽMY Z PYTÓNA

STEROIDY V DŽÚSE
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O  týždeň plný zážitkov sa deťom po-
starali naši kolegovia v  rámci 2. ročníka 
detského letného tábora (DLT) finanč-
nej správy. Tak ako minulý rok, aj teraz 
sa deti zišli v krásnom prostredí pohoria 
Burda v  obci Kováčov pri Štúrove. Tretí 
júlový týždeň sa niesol v  znamení ex-
trémne vysokých teplôt, a tak väčšinu 
času trávili v  bazéne pri  hoteli. Vedúci  
sa však snažili pripraviť aj veľa športových 
aktivít. Každé ráno začínalo budíčkom, 
o  ktorý sa s  gitarou postaral vedúci Fero 
a  rannou rozcvičkou. Súťažilo sa vo fut-
bale, vybíjanej, bedmintone, stolnom 
tenise, v  minigolfe aj  v  obľúbenom plá-
vaní. Deti boli aktívne aj napriek veľkému 
teplu. Hnala ich vopred túžba získať čo 
najcennejší medailový kov.

Vôňa táboráku
Veľký zážitok mali deti z  prechádzky 
k Dunaju a z 4,8 km túry po pohorí Burda. 
Užili si nočnú hru, táborák s  opekaním 
špekáčikov, zemiakov,  s gitarou a  spe-
vom, o  ktorý sa postarali vedúci Ferko 
a Mišo. Nechýbal maškarný ples, na ktorý 
si sami vyrábali originálne masky. Naše 
krásne dievčatá si dali záležať a  pred-
viedli sa aj na Miss tábora a všetci v rámci 
súťaže Talent DLT celý týždeň nacvičovali 
program. Deti tiež privítali vzácnu náv-

števu colníkov zo Stanice colného úradu 
Štúrovo i z Bratislavy. Tí so sebou priviezli 
služobných psov, aby im ukázali, ako 
hľadajú pašovaný tovar a  predviedli im 
zásah jednotky pri zadržaní páchateľa 
vo vozidle. Víťaz streľby zo vzduchovky  
si odniesol odmenu. Organizátori ďakujú 
všetkým, ktorí sa pričinili o  zdarný prie-
beh tohtoročného tábora a veria, že o rok 
budú môcť privítať účastníkov už tretieho 
ročníka. 

„Zbojníci“ zo Zbojskej
V  prvý augustový týždeň zorganizoval 
tábor pre naše deti aj Colný úrad Banská 
Bystrica. Išlo v  poradí už o  šiesty ročník, 
ktorý sa uskutočnil na Chate Zbojská 
v  krásnom prostredí Národného parku 
Muránska planina. Tábor sa začal maľo-
vaním táborových tričiek a  rozdelením 
do siedmich tímov. Každý tím mal tričko 
inej farby, svoj názov aj kapitána. Tímy 
denne absolvovali jednu súťažnú etapu 
celotáborovej hry Zbojníckym chodníč-
kom, súčasťou ktorej boli hry Na trhovní-
kov, Predátori, večerná hra Snehulienka, 
Reťazovka, Milujem Slovensko. Tí najod-
vážnejší zdolávali nástrahy lesa v nočnej 
hre a hľadali strateného bračeka Juháska. 
Veľkým zážitkom bola návšteva salaša, 
kde deti mohli vidieť, ako sa vyrába syr 

a žinčica, ochutnať ho, previesť sa na koči 
a zaplieskať si bičom. Nechýbal ani tra-
dičný táborák, futbalový turnaj a  tur-
naj vo vybíjanej ukončený osviežením  
sa v  krytom bazéne, z  ktorého mali naj-
mä menšie deti veľkú radosť. Príjemným 
spestrením bolo aj vystúpenie našich 
kolegov z  KOMOSu a  výlet zubačkou  
do Tisovca. I  vďaka krásnemu slnečné-
mu počasiu a úžasnému areálu sa tábor 
veľmi vydaril. Deti odchádzali spokojné, 
mnohé so slzami v očiach, a preto sa spo-
lu tešíme na stretnutie aj o rok.

-red-

Veľkej časti školopovinných detí by sa letné prázdniny bez účasti na tábore ani nepočítali. Zážitky, ktoré si z nich odnesú, majú 
na celý život. V záplave ponúk však nie je pre rodičov ľahké vybrať pobyt, ktorý by bol pre ich dieťa vyhovujúci. Ak sa však orga-
nizátormi stanú ich kolegovia z práce, môžu sa spoľahnúť, že bude o ich ratolesti dobre postarané.

KLASIKA PRÁZDNIN
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ako nás nepoznáte

Do Ženevy sme dorazili až večer. Hoci 
sme boli unavení z  cesty autobusom  
i  celodenného chodenia, neodolali sme 
ešte prechádzke popri Ženevskom jaze- 
re. 

Odovzdanie ocenení
Na ďalší deň nás čakala návšteva sídla 
OSN a  múzea Medzinárodného Čer-
veného kríža a  Červeného polmesia-
ca. Po prehliadke sme sa zhromaždili  
pred múzeom priamo pod zástavou 
tejto medzinárodnej dobrovoľnej or-

AUTOBUS PLNÝ „ZÁHORÁ-
KOV“ - MNOHONÁSOBNÝCH 
BEZPRÍSPEVKOVÝCH DAR-

COV KRVI VYRAZIL ZO SENICE 
V STREDU 29. JÚLA. NA DRUHÝ DEŇ 
RÁNO SME DORAZILI DO FRAN-
CÚZSKEHO CHAMONIX, KDE SME 
ABSOLVOVALI VÝSTUP LANOV-
KOU K  VYHLIADKOVÉMU BODU  
DO NADMORSKEJ VÝŠKY 3 842 M AI-
GUILLE DU MIDI. HOCI BOLA NA VY-
HLIADKOVÝCH TERASÁCH TEPLOTA  
–10 °C A  FÚKAL STUDENÝ VIETOR, 
NEODRADILO NÁS TO OD TOHO, 
ABY SME SI UŽILI KRÁSNY VÝHĽAD 
NA PANORÁMU MASÍVU MONT 
BLANC. POOBEDE SME SA ZUBAČ-
KOU ZO ŽELEZNIČNEJ STANICE 
V  CHAMONIX PRESUNULI K  ĽA-
DOVCU MER DE GLACE, KDE SME  
SI PREZRELI UMELO VYTVORENÚ 
JASKYŇU PRIAMO V ĽADOVCI.

Mária Fabiánová
 • referentka Sekcie inšpekcie a vnútornej 

kontroly
 • krv darovala už 30-krát
 • nositeľka Zlatej plakety prof. MUDr. 

Jana Janského

ganizácie, kde sa rozdávali najvyššie 
ocenenia pre bezpríspevkových dar-
cov. Zlaté Janského plakety si prevzalo  
21 darcov, diamantové dostalo 5 dar-
cov a  jeden darca odchádzal zo Ženevy 
s  najvyšším ocenení - medailou profe-
sora MUDR. Jána Kňazovického. Cestou  
na Slovensko sme stáli v  Lausanne, kde 
sme navštívili historické centrum s  ka-
tedrálou, ktorá je najkrajšou gotickou 
stavbou vo Švajčiarsku a Múzeum olym-
pijských hier. Taktiež sme mali zastávku 
v mestečku Vevey, kde žil Charlie Chaplin. 
Po krátkej zastávke  v  lichtenštajnskom 
Vaduz už nasledovala nočná jazda  
cez Rakúsko domov. Do Senice sme dora-
zili unavení, nevyspatí, ale v dobrej nála-
de, plní dojmov, zážitkov,  nových priate-
ľov a kontaktov, ktoré sme počas štyroch 
dní získali.

Mária Fabiánová

Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) zo Senice organizoval v júli pre svojich „zlatých“ darcov krvi už po 22-krát 
cestu do švajčiarskej Ženevy. V sídle Medzinárodného Červeného kríža a Červeného polmesiaca ocenili jeho predstavitelia tých, 
ktorí sa o to najcennejšie – krv - vedia podeliť. Bola medzi nimi aj naša kolegyňa.

OCENENIE 
ZA DARCOVSTVO KRVI
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varíš, varím, varíme

Pani Bullová však nevypeká len svojim 
doma, ale aj kolegom v práci. „Keď vedia, 
že sa blíži môj sviatok, pýtajú sa, aké ko-
láče upečiem. Z obchodu nechcú,“. Vo voľ-
nom čase sa pani Helena s manželom ve-
nujú cestovaniu, chatárčeniu a záhradke. 
No a práve záhradka je pri tomto recepte 
rozhodujúca. Aké drobné ovocie v  nej 
práve natrháte, takú si môžete urobiť ro-
ládu. Ponúkame vám recept na jahodo-
vú, ale bez problémov z nej môže byť aj 
čučoriedková, malinová či broskyňová. 

Suroviny na piškótové cesto:
200 g kryštálový cukor
1 dcl y
4 ks vajcia

1 dcl oleja
200 g hladkej múky
1 ks vanilkového cukru
¾ prášok do pečiva

Štyri žĺtka vymiešame s kryštálovým  
a vanilkovým cukrom, pridáme vodu, 
olej a dobre premiešame. Prisypeme 
preosiatu múku, do ktorej sme pridali  
¾ prášku do pečiva. Nakoniec zľahka  
vmiešame sneh zo štyroch bielkov. Pe-
čieme na 180 stupňoch (elektrická rúra). 
Neotvárame rúru príliš skoro, aby cesto 
nespľaslo.

Suroviny na plnku:
1 ks jahodový alebo vanilkový puding  

1/2 litra mlieka
4 lyžice kryštálového cukru (ak máte radi 
sladšie, môže byť aj viac)
1 maslo
asi 1 kg jahôd

Uvaríme puding, necháme ho vychlad-
núť. Do neho šľahačom zamiešame 
zmäknuté maslo a  nakoniec zľahka 
vmiešame jahody nakrájané na drob-
né kúsky. Natrieme na roládu, skrútime  
a necháme stuhnúť v chladničke. Na uve-
denú dávku plnky odporúčame spraviť 
piškótu z  dvoch dávok a  cesto rozdeliť  
na dve menšie roládky alebo urobiť z po-
lovičnej dávky. 

-gd-

PEČIE UŽ OD DIEVČENSKÝCH ČIAS, LEBO NIKDY JEJ NEDÁVALI NIČ ROBIŤ V ZÁHRADE. „VŽDY SOM ROBILA V KU-
CHYNI,“ ZAČÍNA SVOJE ROZPRÁVANIE. UŽ NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE VEDELA PIECŤ BÁBOVKU A TÚ PEČIE DODNES. 
ZA  SVOJ „PEKÁRSKY MOUNT EVEREST“ OZNAČILA ZLOŽITÉ POSCHODOVÉ TORTY, KTORÉ PEČIE NA RODINNÉ 

OSLAVY.  JEJ DVE DOSPELÉ DETI UŽ VYLETELI Z HNIEZDA A OBDARILI JU TROMA VNÚČATAMI.

Tentoraz sme o recept do časopisu poprosili vedúcu oddelenia kontroly daní na zvolenskej pobočke Daňového úradu Banská 
Bystrica Helenu Bullovú. Nešli sme za ňou náhodou. Jej vynikajúce koláče sme totiž mali možnosť ochutnať. Pani Helena pracu-
je v daňovej, teraz už finančnej správe dlhé roky a prešla rôznymi postami. Ale veľmi dobre sa cíti aj na poste pekárky a cukrárky.

ROLÁDA PODĽA
ZÁHRADKY
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na dobrú náladu

„Upozorňujeme, že krčmárka Lucia 
v  bufete v  Nových Zámkoch nedá-
va pokladničné bločky štamgastom  
a  nedolieva po čiarku. A  jej matka, 
ktorá tam v poslednom čase tiež robí,  
je ešte horšia. Okrem toho sa tam pre-
dáva aj čierny alkohol, víno aj ostré!!! 
Vraj už dostala aj nejakú pokutu,  
ale z  toho sa len smeje, že na druhý 
deň zarobí trikrát viac. Nech nás nikto 
neokráda, i  keď máme troška vypité,“ 
za všetkých nespokojných zákazníkov 
Jožo a Béla.

Mladý muž si prečítal inzerát, v ktorom 
ponúkali pracovné miesto riešiteľa 
problémov s platom stotisíc eur. Prihlá-
sil sa a absolvoval úvodný pohovor. Na-
vrhli mu, že môže ihneď nastúpiť. 

- Máte ešte nejaké otázky? - spýtal sa ho 
nový zamestnávateľ. 
- Len jednu, - odvetil muž. - Ako si mô-
žete dovoliť to miesto tak vysoko hono-
rovať? 
- To je prvý problém, ktorý máte vyriešiť, 
- povedal zamestnávateľ.

Postáva lupič nenápadne pred do-
mom. Konečne sa zvnútra objaví jeho 
komplic: 
- Tak, čo máš? 
- Rýchlo preč, ten chlap, čo tam býva, je 
daňový úradník.
- A doprčíc... o čo všetko si prišiel?

Majitelia firiem medzi sebou:
- Počúvaj, ty dávaš výplaty zamestnan-
com, keď je kríza?

- Nedávam, a ty? 
- Ani ja. A chodia ti do práce i tak? 
- Áno, chodia.
- Počuj, a nemali by sme od nich vyberať 
vstupné?

- Jano, prečo si taký smutný?
- Ale, prenajal som si verejné WC.
- A čo ťa trápi? Vysoké poplatky, odvo-
dy, dane?
- To ani nie, ale teraz za každým kríkom 
vidím konkurenciu.

Sekretárka oznamuje americkému 
bankárovi:
”Je tu nejaký pán a hovorí, že sa chce 
dozvedieť niečo o tajomstvách vašich 
úspechov.”
”A nie je to niekto z daňového úradu?”

Dlhoročný colník a bývalý riaditeľ Colného úradu Senica František Machovec pred-
stavil v júni svoju knižnú prvotinu „Colník o Záhorí.“ Kniha mapuje vývoj colníctva 
od roku 1971 a  zameriava sa na premeny colnej služby v Československu, na Slo-
vensku a zvlášť na Záhorí. Knihu na cestu k čitateľom odprevadili bývalí kolegovia.  
Na znak priazne ju posypali epoletami, výložkami, gombíkmi a odznakmi z colných 
uniforiem.

COLNÍK
O ZÁHORÍ

Čo vás viedlo k  napísaniu publikácie? 
Kedy vás po prvýkrát napadla myšlien-
ka, že by ste sa mohli stať spisovateľom?
Keď som prišiel na Záhorie, vedel som  
o ňom veľmi málo, tak som začal viac čí-
tať. Pre mňa to boli nesúrodé informácie, 
a preto som si ich začal ukladať chronolo-
gicky. Mal som skúsenosti s písaním, keď- 
že som bol prispievateľom do časopisu 
CLO–DOUANE. Vzťah k písaniu je asi  
v natureli. Aj túto knihu som písal  počas 
funkčného obdobia v Senici a dokončil  
na dôchodku. Ak človek robí prácu s vnú-
torným nasadením, tak nesleduje čas ani 
námahu. Oveľa ťažšie som prežíval zala-
movanie stránok a konečnú úpravu. 

Keď si spomeniete na vaše pôsobenie 
v colnej správe, na čo alebo na koho naj-
viac spomínate?
V colnej správe ma čakal nový život. Pra-
coval som na hlavnej stanici v Bratislave, 
prejednával som diplomatické zásielky, 
neskôr som chodil do banky na prejedná-
vanie výmeny valút. Takto vyučený som 
sa zakrátko stal vedúcim v Trnave. Mojimi 
vzormi boli prvý vedúci Štefan Kadnár  
v Bratislave a  potom František Mina-
rovský v  Trnave. Vedeli nás neskutočne 
motivovať. Na colnici v Nitre som bol ga-
rantom výpočtovej techniky, ktorá bola 
poskladaná z peruánsko- taiwansko-ku-
bánskych počítačov s malou kapacitou. 

Boli poruchové a často zavírené. Padali 
aj databázy, ktoré sa nanovo nahadzo-
vali. To by som bol vtedy zmenil ihneď.  
Po príchode do Senice som našiel desať 
colníkov, z ktorých som mal postaviť zák-
lad colnice. Žili sme tam ako jedna rodi-
na. Na to sa nedá zabudnúť.

Čím sa zaoberáte teraz, keď ste vo výs- 
lužbe? Máte čas oddychovať alebo dáva-
te prednosť aktivitám?
Ako dôchodca a predseda Slovenského 
zväzu záhradkárov som vydával Listy 
záhradkárov a časopis Náš záhradkár. 
Teraz píšem ságu nášho rodu, ale už iba  
pre svoju rodinu.            Iveta Adamíková

Ak vás zaujalo toto rozprávanie a máte chuť dozvedieť sa niečo viac o histórii colníctva na Záhorí, môžete si knihu objednať na adrese 
machovcova.gabi@gmail.com. Kniha má 338 strán a 400 obrázkov. Predajná dobierková cena s DPH je 18 eur, plus poštovné.



FOTO

súťaž

Od svojich dvanástich rokov sa venuje fotografova-
niu referentka oddelenia colného nášho michalov-
ského úradu npor. Jana Dudášová. Približne posled-
ných päť rokov využíva pri zachytávaní okamihov  
aj profesionálnu zrkadlovku. „Fotím prevažne ľudí, 
no aj pri potulkách prírodou sa rada prechádzam 
s  fotoaparátom v  ruke,“ uviedla. Na týchto cestách 
vznikli aj zábery, ktoré publikujeme v našom časopi-
se. Ich majstrovstvo je presvedčivé. 
Máte aj vy v  archíve pekné snímky? Uvítame ich  
na adrese casopis@financnasprava.sk. Musia byť  
minimálne tri, každá vo veľkosti aspoň 1 MB.


