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Milé kolegyne a kolegovia,

uplynulé dva mesiace boli vo finančnej správe mimoriadne bohaté na aktivity, ktoré prezentovali našu prácu 
na domácej pôde i pred zahraničnými partnermi. V septembri sme organizovali v Trenčíne stretnutie najvyšších 
predstaviteľov colných a daňových správ Vyšehradskej štvorky spolu s Rakúskom a Slovinskom. Naším cieľom bolo 
vytvoriť nový priestor na zintenzívnenie spolupráce v boji proti daňovým podvodom.

Menej formálne a viac športovo sme sa prezentovali v rámci košického medzinárodného maratónu mieru. Mi-
moriadne ma teší stúpajúci trend účastníkov, ktorý tento rok presiahol počet 170 a aktívne sa do neho zapájajú  
už aj zamestnanci daňových úradov. Snaha o spájanie colnej a daňovej časti organizácie práve formou neformál-
nych podujatí sa vyplatila, o čom svedčí aj mimoriadne vydarený prvý ročník súťaže vo varení guláša. 

Nemôžem opomenúť oslavy Dňa colníkov, podujatie, ktorým sme sa v  uliciach hlavného mesta už po tretí 
raz prezentovali širokej verejnosti. Pri príležitosti tohto významného dňa som ocenil aj tri desiatky z vás zlatou 
a striebornou medailou za zásluhy v prospech organizácie. Okrem ocenených chcem ešte raz poďakovať všetkým 
colníkom za odvedenú prácu a nasadenie, ktoré bude potrebné aj v najbližších týždňoch pri nasadzovaní nových 
informačných technológií.
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PRI VZNIKU FINANČNEJ SPRÁVY STE TAKMER OD ZAČIATKU. AKÁ 
VEĽKÁ BOLA PRE VÁS VÝZVA ZJEDNOTIŤ Z  PERSONÁLNEHO HĽA-
DISKA TAKMER 10 TISÍC ZAMESTNANCOV  DO JEDNEJ INŠTITÚCIE?

V  ČASE MÔJHO PRÍCHODU NA FINANČNÉ RIADITEĽSTVO UŽ BOLO ČIAS-
TOČNE NASTAVENÉ FUNGOVANIE DVOCH ÚPLNE ROZDIELNYCH SVETOV.

Svoju úlohu som v tom čase vnímala skôr 
ako misiu zrovnoprávnenia dvoch odliš-
ných zamestnaneckých kultúr. A  to poč-
núc dorovnaním takých zásadných roz-
dielov, akými boli výrazne rozdielne platy 
až po proces vybavovania personálnej 
agendy. Tu sa zrodila myšlienka jednej 
právnej úpravy pre všetkých zamestnan-
cov. Tú však zatiaľ treba vnímať ako dobrú 
ideu, ktorá si ešte vyžiada desiatky hodín 
štúdia, modelovania scenárov a  pripo-
mienkovania, kým bude pripravená  
na vstup do legislatívneho procesu tak, 
aby vo výsledku priniesla pre našich za-
mestnancov skutočne dôstojné postave-
nie v spoločnosti, ktoré im právom priná-
leží.

Pred troma rokmi stáli pred osobným 
úradom mnohé úlohy. Ktoré dostali  
prioritu?
Z  dlhoročnej personálnej praxe viem, 
aké dôležité je motivovať celý tím.  
Za prioritnú úlohu som si preto zvolila 
spravodlivé vyrovnanie platových roz-
dielov, ktoré historicky prinieslo zlúče-
nie dvoch organizácií. Vypracovali sme  
si analýzu, ktorá bola dobrým základom 
na rokovania s  ministerstvom financií 
o  navýšení mzdového rozpočtu. Myslím, 
že sme boli v tejto oblasti úspešní. Ďalej 
to bolo nastavenie procesu vzdelávania 
pre projekt ISFS–SD vytvorením zodpo-
vedného školiteľského tímu, ktorý by bol 
pevným základom pri procese zavedenia 
nového systému.

Akou agendou sa momentálne osobný 
úrad zaoberá?
V súčasnosti má osobný úrad za sebou 
ďalšiu organizačnú zmenu Finančného 
riaditeľstva. Intenzívne sa venujeme pra-
covnej zdravotnej službe, ktorej zabez-
pečovanie je povinnosťou vyplývajúcou 
nám zo zákona, až po nastavenie bene-
fitného vyšetrenia našich zamestnancov. 

Riaditeľka osobného úradu Soňa Karabelli si za svoju prioritnú úlohu zvolila spravodlivé vyrovnanie platových rozdielov, ktoré 
historicky prinieslo zlúčenie colnej a daňovej správy. Jej ľudia museli zvládnuť v nedávnom období náročný proces vzdelávania 
v rámci projektu ISFS-SD. V rozhovore nám prezradila aj to, čo ich čaká v blízkej budúcnosti.

VYŤAŽENÍ 
NA MAXIMUM
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To by nemalo byť vnímané ako prekážka 
v práci, ale ako pridaná hodnota vo forme 
preventívnych a skríningových vyšetrení, 
ktoré pomôžu odhaliť aj skryté choroby 
a môžu tak v niektorých prípadoch vďaka 
včasnej diagnostike zachrániť to najcen-
nejšie – ľudský život. Nastáva obdobie, 
kedy na osobnom úrade začína príprava 
na ukončenie roka v  zmysle docielenia 
dodržania záväzných ukazovateľov sta-
novených nadriadeným orgánom.

V  súvislosti s  činnosťou odboru vzde-
lávania, ktorý takisto patrí pod osobný 
úrad, sa tiež hovorí o  vzniku internej 
akadémie – spoločnej vzdelávacej plat-
formy pre daňové aj colné úrady. V akom 
štádiu sa nachádza jej budovanie?
Systém vzdelávania zamestnancov a col-
níkov finančnej správy prešiel po zlúčení 
oboch organizácií niekoľkými výraznými 
zmenami. Kľúčovým bolo najmä vytvo-
renie jedného vzdelávacieho programu 
finančnej správy, čo dopomohlo k  jed-
notnej organizácii vzdelávania a nasta-
veniu presných pravidiel pri zaraďovaní 
zamestnancov a colníkov do vzdeláva-
cích aktivít pre obe oblasti. Keďže bolo 
potrebné niektoré mechanizmy v  jed-
notlivých stupňoch vzdelávania zlúčiť, 
zaviedla sa, okrem iného, napríklad  
aj ústna forma preskúšania zamestnan-
cov v  štátnozamestnaneckom pomere 
v adaptačnej príprave a v základnom da-
ňovom kurze na záverečných skúškach. 
Cieľom zavedenia tejto formy preverenia 
vedomostí je používanie odbornej termi-
nológie v súvislostiach, a to ihneď od nás- 
tupu zamestnanca do finančnej správy. 
Rýchlo sa meniace podmienky v  organi-
zácii, množstvo legislatívnych, spoločen-
ských a ekonomických zmien si vynútili 
zmeny prednášaných obsahov v základ-
ných aj odborných kurzoch. 
Zaviedli sme IV. stupeň vzdelávania, 
teda možnosť získania vyššieho daňo-
vého vzdelania u zamestnancov v  štát-
nozamestnaneckom pomere s  cieľom 
ponúknuť získanie expertných vedo-
mostí a zručností na výkon štátnej služby  
na dobrovoľnej báze v  takých oblas-
tiach, akými sú napríklad znalostný ma-
nažment, odborná daňová angličtina, 
sebarozvoj, finančná analýza, risk ma-
nažment, odhaľovanie daňových podvo-
dov a  iné. Pilotné spustenie tohto vzde-

lávania je naplánované na začiatok roka 
2016.
Výcvik colníkov prechádza tiež niekoľký-
mi zmenami. V súčasnosti je prispôsobe-
ný charakteru činností, ktoré colníci vy-
konávajú. Primárnou cieľovou skupinou  
sú colníci zaradení na výkon štátnej služ-
by na staniciach colných úradov a výcvik 
ich má pripraviť na možné situácie vo vý-
kone. Vzhľadom na zvyšujúcu sa nároč-
nosť výkonu štátnej služby aj z psychické-

ho hľadiska bude v ďalšom období výcvik 
rozšírený aj o túto oblasť. V  colnej časti  
sa okrem obsahových zmien rozšíri-
lo portfólio špecializovaných kurzov 
v  mnohých oblastiach (pôvod tovaru, 
výber dovozných platieb, účtovníctvo, 
tovaroznalectvo, odber vzoriek, špeciál-
ne technológie a iné). Cieľom krátkodo-
bých špecializovaných kurzov je najmä 
riešenie   praktických a  problémových 
prípadov z praxe. Presné nastavenie kva-
lifikačných predpokladov a vzdelávacích 
štandardov na jednotlivé pozície bude 
nástrojom a  východiskom pre fungova-
nie vzdelávania na princípe internej aka-
démie. Tento nástroj nám umožní nielen 

odborný rast a  zvýšenie vedomostnej 
úrovne celej organizácie, ale prispeje naj-
mä k motivácii zamestnancov a pomôže 
tak znížiť mieru fluktuácie.

A ako je to s používaním sofistikovaných 
počítačových systémov? Prirodzená re-
zistencia pracovníkov voči všetkému 
novému bola iste ťažkým orieškom  
aj pri implementácii ISFS-SD. Ako ste 
zvládali vyškoliť také veľké množstvo 
používateľov?
Málokto si to uvedomuje, ale na pod-
mienky krajiny našej veľkosti išlo o bez- 
precedentnú implementáciu informač-
ného riešenia s  obrovským množstvom 
oprávnených používateľov. Podľa na-
šich informácií nebolo také robustné 

riešenie na Slovensku doposiaľ imple-
mentované v  súkromnom sektore a  už 
vôbec nie v  štátnej správe. Vybraní 
školitelia veľmi aktívne spolupracovali 
s  odborom vzdelávania nielen pri sa-
motnej realizácii školení pre koncových 
používateľov pre každú jednu rolu, ale 
tiež participovali na príprave učebných 
obsahov, študijných materiálov a  príru-
čiek pre koncových používateľov. Verím,  
že všetky skúsenosti z tejto implementá-
cie zúročíme v ďalšom období. Spustenie 
elektronického dovozu, nová legislatív-
na úprava unijného colného kódexu, 
spomínané nastavenie kompetenčného 
rámca, projekt efektívnej verejnej správy 
a ďalšie budú neľahkými úlohami. Naša 
interná akadémia disponuje vysoko kva-
lifikovanou lektorskou základňou z radov 
vlastných zamestnancov, ktorých je viac 
ako 260. Som presvedčená, že aj vďaka 
nim, ich pracovnému nasadeniu, odbor-
nosti a pracovným skúsenostiam, ktoré 
odovzdávajú stovkám zamestnancov  
pri výkone svojej lektorskej činnosti, nám 
naďalej zaručia kvalitu, odbornosť a pro-
fesionalitu pri plnení ďalších úloh.

Ako vidíte budúcnosť, personálne za-
bezpečenie i  pracovnú náplň zamest-
nancov osobného úradu?
Odpoveď na túto otázku treba vnímať 
v  kontexte veľkosti služobného úra-

du, v  ktorom náš osobný úrad pôsobí.  
Pri počte takmer 10  000 zamestnancov 
a rôznorodosti úloh vyplývajúcich z kaž-
dého nového dňa sú kapacity osobného 
úradu vyťažené na maximum. Minulosť, 
prítomnosť aj budúcnosť vnímam vo vy-
sokom pracovnom nasadení všetkých 
zložiek osobného úradu. Všetky procesy 
vo Finančnom riaditeľstve vrátane všet-
kých úradov majú úzku väzbu a  dopad  
na personálne opatrenia. Zohľadniť tre-
ba tiež existenciu troch druhov pracov-
noprávnych vzťahov, s  ktorými sa osob-
ný úrad denne vysporiadava. Na záver  
by som sa preto chcela poďakovať všet-
kým členom môjho skvelého tímu.

Drahomíra Adamčíková

„Z dlhoročnej personálnej praxe viem, 
aké dôležité je motivovať celý tím.“

„Systém vzdelávania zamestnancov 
a colníkov finančnej správy prešiel  
po zlúčení oboch organizácií niekoľ-
kými výraznými zmenami.“



6

Bratislavské Hlavné námestie patrí koncom septembra už tradične našim colníkom. Oslavy Dňa colníkov sa v srdci hlavného 
mesta konali už tretí raz. Aj tento rok sme chceli verejnosť pustiť pod pokrievku a ukázať, v čom spočíva naša práca. Tri hodiny 
nabitého programu sa streli s pozitívnym ohlasom nielen u detí z materských a základných škôl, ale aj u širokej verejnosti.

sa najviac motali okolo stánku zo zbra-
ňami. O to väčšie bolo ich nadšenie, keď 
si po dynamických ukážkach mohli z ná-

mestia vyzbierať vystrieľané nábojnice. 
Ani tento rok totiž nechýbala na námestí 
streľba, štekot psov či zaistenie pašerá-
kov. Krik, výstrely a naháňačky – to všet-
ko deti upútalo natoľko, že viaceré majú  
na svojom zozname vysnívaných povola-
ní pripísané ešte jedno – colník.

Slávnostná časť
Ak by sa pre toto povolanie nakoniec 
rozhodli a  robili ho s  nasadením, lás-
kou a  mali vynikajúce výsledky, mohli 
by si jedného dňa prevziať aj medailu  
„Za vzornú službu“. Tak, ako si ju v tento 
slávnostný deň prevzalo z rúk prezidenta 
F. Imreczeho v reprezentatívnych priesto-
roch Primaciálneho paláca viac ako  
30 našich kolegov a  zástupcov spolupra-
cujúcich organizácií. Zlaté a  strieborné 
medaile sú ocenením nadštandardného 
prístupu k  plneniu si pracovných povin-
ností a  reprezentácii finančnej správy, 
zdôraznil prezident.

Katarína Tehlárová, -red-

Obaja páni len tak rýchlo neodišli - zapo-
jili sa aj do súťaže. Beh v  20 kilogramov 
vážiacej nepriestrelnej veste s  pohárom 
plným vody okolo prekážky zvládli bra-
vúrne. Súťažilo sa počas celej akcie. Dvo-
jice v  putách museli v  30 sekundovom 
limite vyzbierať zo zeme lízanky či drepo-
vať vo vestách. Viacerí sa zapotili, no ne-
vzdal sa nikto. Ceny pre víťazov boli vďaka 
sponzorom lákavé.

Čo bolo v stánkoch?
Colníci v stánkoch so spotrebnými daňa-
mi, zaistenými falzifikátmi, históriou ale-
bo chránenými rastlinami a  živočíchmi  
sa celý čas nezastavili. Deťom vysvetľova-
li, aký je rozdiel medzi originálom a falzi-
fikátom a  prečo je dôležité dodržiavať 
zákon o  ochrane duševného vlastníctva. 
So záujmom si najmä mladšie ročníky 
prezerali pasy a pečiatkovali ich. Chlapci 

DEŇ COLNÍKOV 2015

PO NÁSTUPE ČESTNEJ JEDNOTKY OTVORILI OSLAVY DŇA COLNÍKOV 
PREZIDENT FINANČNEJ SPRÁVY FRANTIŠEK IMRECZE A  ŠTÁTNY  
TAJOMNÍK MINISTERSTVA FINANCIÍ SR RADKO KURUC.

FINANČNÉ AKTUALITY



Jozef Valko (im memoriam - rešpicient 
finančnej stráže na Okresnom finančnom  
riaditeľstve v Banskej Bystrici) - počas 
SNP sa podieľal na budovaní finančnej 
správy na povstaleckom území. Posled-
né známe miesto jeho pobytu je v oblasti 
Moštenickej doliny z dňa 25.10.1944. Pá-
tranie po ňom dodnes neprinieslo žiadny 
výsledok. 

mjr. Bc. Valerij Kuriatnik (CÚ Michalov-
ce) – 100-násobný darca krvi 

mjr. Mgr. Miroslav Malinovský (CÚ Bra-
tislava) - za pokus o záchranu života col-
ného deklaranta v priestoroch pobočky 
colného úradu v júli 2015

pplk. Mgr. Ing. Ľubomír Medvec (SCÚ) 
– za mimoriadne úsilie pri plnení si služob-
ných povinností

Ing. Peter Pavlásek (DÚ Nitra) – za zá-
chranu života kolegovi Ing. Jurajovi Čap-
kovičovi počas pracovnej doby v novembri 
2014

Mgr. Mária Trebišovská (DÚ Prešov) – 
za výnimočné pracovné výsledky v rámci 
vykonávaných kontrol a vyrubovacích ko-
naní s výrazným podielom tzv. koordinova-
ných daňových kontrol 

pplk. Ing. Jozef Masnica (Prezídium Po-
licajného zboru SR) – zaslúžil sa o regio-
nálnu spoluprácu finančnej správy a Ria-
diteľstva hraničnej a cudzineckej polície 
Banská Bystrica

mjr. Ing. Stanislav Švidek (GŘC ČR)
Ing. Peter Bulla (MF SR)
plk. Ing. Bernard Slobodník (Prezídium 
Policajného zboru SR)
plk. Mgr. Milan Lučanský (Prezídium Po-
licajného zboru SR)
Ing. Adriana Valovičová (FR SR)
Mgr. Miroslav Šabľa (FR SR)
Ing. Katarína Mrázová (FR SR)
Ing. Ľuboslava Chamková (SDÚ)
JUDr. Ing. Michaela Kútiková (FR SR)

mjr. Ing. Gabriela Liptáková (SCÚ)
Ing. Ľubica Kožíková (SDaC)
pplk. Ing. Jozef Krasuľa (FR SR)
Ing. Katarína Lintnerová (FR SR)
Ing. Katarína Slížiková (FR SR)
pplk. Ing. Miroslav Hilkovič (KÚFS)
mjr. Bc. Roman Hubočan (KÚFS)
mjr. Ing. Roman Snopčok (CÚ Banská 
Bystrica)
npor. Peter Partl (CÚ Bratislava) 
kpt. Ing. Juraj Kadiš (CÚ Nitra)

Mgr. Ján Haninec (CÚ Trenčín)
npor. Miloš Schmidt (CÚ Trnava)
pplk. Ing. Vladimír Kolcun (CÚ Košice)
mjr. Bc. Dominik Podstavek (CÚ Žilina)
Mgr. Ing. Marta Fašková (DÚ Banská 
Bystrica)
Ing. Helena Lehotová (DÚ Bratislava) 
Ing. Marianna Ptáčková (DÚ Bratislava)
JUDr. Peter Oltznauer (DÚ Košice)
Ing. Ingrid Čongrádyová (VDS Bratisla-
va)

ZLATÉ MEDAILY:

STRIEBORNÉ MEDAILY

7

FINANČNÉ AKTUALITY



FINANČNÉ AKTUALITY

8

NA ZAVEDENIE SYSTÉMU EDOVOZ SA ČAKÁ UŽ DLHŠIU DOBU. PRE-
ČO JE PRE NAŠU ORGANIZÁCIU TAKÝ DÔLEŽITÝ?
UŽ PRED VSTUPOM SR DO EÚ SME ZAČALI S AUTOMATIZÁCIOU COL-

NÝCH PROCESOV. PRVÝM VEĽKÝM PROJEKTOM BOL AUTOMATIZOVANÝ 
TRANZITNÝ SYSTÉM, PREVÁDZKA KTORÉHO BOLA JEDNOU Z  HLAVNÝCH 
PODMIENOK VSTUPU V COLNEJ OBLASTI.

Neskôr sa k  nemu pridali vývoz a  pred-
bežné colné vyhlásenia. Na začatie pro-
jektu automatizácie dovozu sme čakali 
niekoľko rokov. Sme radi, že sa predsa len 
nakoniec našli finančné a  ľudské zdroje 
na dopracovanie automatizácie colných 
procesov. V  súčasnosti, kedy sa pripra-
vujeme na zavedenie Colného kódexu 
únie do praxe je eDovoz už nevyhnut-
nou podmienkou colného konania. To 
by však bol malý prínos, aby sme to robili 
len preto, že to kážu predpisy únie. Na-
ším cieľom je zvýšenie efektivity colného 
konania v dovoze, využitie existujúcej 
obojsmernej elektronickej komunikácie, 

va všetky automatizované colné procesy 
v  tzv. štandardnom colnom konaní. Tes-
tovanie prototypu je náročné na vedo-
mosti nielen v  oblasti colných procesov, 
elektronickej komunikácie, celého tech-
nického pozadia systému, ale aj práce 
s  CEPom. Preto ho v  tejto fáze vykonáva  
9 ľudí z  celkového 25 členného projek-
tového tímu, ktorí zabezpečujú aj pre-
vádzku súčasného deklaračného sys-
tému a  nie colníci z  praxe. V  ďalšej fáze  
sa bude testovať tzv. zjednodušený pos-
tup. Aj toto bude sledovať rovnaká sku-
pina testerov. Až po doladení systému 
budú zapojení vybraní testeri z  colných 
úradov.

Systém bude v  prevádzke od mája bu-
dúceho roku. Aké zmeny z toho vyplynú 
pre prácu colníkov na úradoch a poboč-
kách?
Prvá fáza projektu, ktorá bude nasadená 
od 1. mája 2016, pokrýva základnú fun- 
kcionalitu systému eDovoz pre štandar- 
dné a  zjednodušené postupy v  colnom 
konaní. Colníci, ktorí vedia, čo sa pod tými- 
to pojmami skrýva, chápu, že to nezna- 
mená pre nich colné konanie bez práce. 
Rozhodovacie konanie v  štandardnom 
colnom konaní robí colník, systém mu 
to bude v  maximálnej možnej miere 
uľahčovať. Nikdy sme netvrdili, že po za-
vedení eDovozu nebudeme colníkov po-
trebovať. Práve naopak, bude potrebné  
sa viac sústrediť na samotné rozho-
dovanie o  prijatí, prepustení, zrušení,  
ale najmä na kontrolu dokladov, správ-
nosti zaradenia, ochranu práv duševného 
vlastníctva, colnej hodnoty a  ostatných 
súčastí colného konania, ktoré súvisia 
s  výberom ciel a  daní. V  neposlednej 
miere sa zvýši priestor na kontroly  
po prepustení tovaru, pokiaľ bol tovar 
prepustený do navrhovaného režimu 
zjednodušeným postupom. Toto kladie 
zvýšené nároky na znalosti colníkov, ako 
aj organizáciu práce na pobočkách col-
ných úradov. Bude potrebné stabilizo-
vať špecialistov na vykonávanie kontrol  
po prepustení a  kontrol dodržiavania 
podmienok zjednodušených postupov, 

eliminácia papierového spracovania, čím  
sa zväčší priestor pre colníkov na colných 
úradoch na vykonávanie kontrol v rámci 
colného konania, ako aj po prepustení.

V  akom štádiu sa momentálne nachá-
dza príprava systému? Koľko zames- 
tnancov finančnej správy sa na nej po-
dieľa a aké sú ich hlavné úlohy?
Nachádzame sa v polovici prvej fázy pro-
jektu. Prvá časť tejto fázy, ktorá bola ve-
novaná najmä detailnej funkčnej a tech-
nickej špecifikácii, je za nami. Paralelne 
prebiehal aj samotný vývoj prototypu, 
ktorý v súčasnosti testujeme. Ten pokrý- 

Jednou z  hlavných úloh modernizácie finančnej správy je zavedenie systému eDovoz. Čo je jeho cieľom, kedy ho uvedieme  
do praxe a ako ovplyvní prácu colníkov sme sa rozprávali s vedúcim business tímu projektu pplk. Miroslavom Bujnom.

PRICHÁDZA eDOVOZ

naše projekty
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Logo projektu 
Od októbra sa môžete vo všetkých 
materiáloch týkajúcich sa obojsmer-
nej komunikácie stretávať s  novým 
logom. Farby loga zelená a žltá boli 
vybrané v súlade s dizajn manuálom 
finančnej správy. Dve oproti sebe 
umiestnené šípky symbolizujú oboj-
smernú komunikáciu.

Všetky podania daňového subjektu 
v  rámci správy spotrebných daní, či už 
elektronické alebo listinné, sú uchováva-
né v DRScan, ktorý ich poskytuje na spra-
covanie aplikácii SysNeD. V  tejto apli-
kácii sa vygenerujú úradné dokumenty 
a  po podpise elektronickým podpisom 
povereným zamestnancom sú uložené  
do DRScan. Prijímané a odosielané doku-
menty sú evidované v elektronickom spi-
se daňového subjektu, ktorý je sprístup-
nený v rámci osobnej internetovej zóny 
na portáli finančnej správy. V produkčnej 
fáze od 2. novembra do 31. decembra 
2015 majú tieto prístupy iba vybrané sub-
jekty na spotrebných daniach.

Mandátne certifikáty
Keďže všetky listinné podania súvisiace 
so správou spotrebných daní sa od no- 
vembra skenujú, jednou z  dôležitých 
úloh bolo preverenie stavu vybavenia 
colných úradov skenermi. Skenovanie  
sa na jednotlivých pracoviskách nasadzo-
valo postupne v súlade so zabezpečením 
skenerov. Prioritne sa riešili podateľne 
s  najvyšším počtom podaní. Odosielané 
dokumenty podpisujú príslušní zames- 
tnanci elektronickým podpisom vytvore-

ným na báze kvalifikovaného certifikátu. 
Mandátny certifikát vydáva akreditovaná 
certifikačná autorita fyzickej osobe, kto-
rá preukáže oprávnenie konať za alebo 
v  mene mandanta, konať ako orgán ve-
rejnej moci alebo oprávnenie vykonávať 
činnosti alebo funkciu. Ako nás infor-
movala Alexandra Jurická, vedúca busi-
ness tímu projektu, vo finančnej správe 
bolo zadefinovaných 12 typov oprávnení  
pre mandátne certifikáty. Dohodnuté  
mandáty boli zapísané do zoznamu 
oprávnení, ktorý vedie Národný bezpeč-
nostný úrad. Vydávanie mandátnych 
certifikátov zabezpečovali registrátori 
finančnej správy, ktorí vykonávajú regis- 
tračné činnosti v  mene akreditovanej 
certifikačnej autority. Registrátori boli 
na výkon týchto registračných činnos-
tí preškolení. „Distribúcia mandátnych 
certifikátov zamestnancom sa uskutoč-
nila koncom septembra a začiatkom ok-
tóbra,“ dodala Jurická. 
Testovacie tímy zložené z  pracovníkov 
Odboru spotrebných daní ako aj zástup-
cov colných úradov testovali počas ok-
tóbra funkčnosť aplikácie SysNeD, pre-
dovšetkým v  častiach Elektronický spis 
a Saldokonto. Až po skončení testovacej 

fázy bolo možné v  spolupráci s  dodáva-
teľom začať školiť zamestnancov colných 
úradov. „Koncom októbra sme preškolili 
asi 60 pracovníkov podateľní na DRScan 
a  takmer 200 zamestnancov na prácu 
v  aplikácii SysNeD,“ povedal Norbert Ja-
kus, riaditeľ Odboru vzdelávania. Títo 
preškolení zamestnanci budú zabez-
pečovať podporu na colných úradoch 
a budú ďalej vystupovať ako školitelia os-
tatných kolegov pracujúcich v  SysNed-e. 
Ako uzatvára Jurická, „od OBK očaká-
vame prínos hlavne v spôsobe riadenia 
vnútorného chodu finančnej správy,  
vo vyššej kompaktnosti dát, ako aj zníže-
ní administratívnej záťaže voči daňovým 
subjektom“.            Iveta Adamíková

Vybrané skupiny daňových subjektov musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať od 1. januára 2014. Komu-
nikovať elektronicky smerom k daňovým subjektom v týchto dňoch začína aj finančná správa. Od 2. novembra 2015 sme spustili 
do produkčnej prevádzky prvú etapu obojsmernej komunikácie (OBK) pre agendu spotrebných daní prostredníctvom aplikácie 
SysNeD.

NEBOJME 
SA e-KOMUNIKOVAŤ

ktorým v súčasnosti nie je venovaná dos-
tatočná pozornosť.

Zavedenie eDovozu bude mať dopad aj 
na externé prostredie. Ako konkrétne  
sa pre podnikateľské subjekty zmení 
dovozné konanie?
Na vytvorenie colného vyhlásenia v  do-
voze už v súčasnosti deklaranti používa-
jú deklaračné systémy vytvorené dodá-
vateľmi, hoci colné vyhlásenie vytlačia  
na papier. Dodávatelia deklaračných 
systémov budú musieť prispôsobiť svoje 
systémy novému spôsobu komunikácie. 
Po zavedení eDovozu budú elektronické 

colné vyhlásenia podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom jednoducho 
odosielať prostredníctvom elektronickej 
podateľne CEPu. Prítomnosť deklaran-
ta na pobočke colného úradu, najmä  
po zavedení zasielania elektronických 
príloh (faktúr, nákladných listov s  vý-
nimkou niektorých dokladov, kde musí 
byť predložený originál napr. EUR1), tak 
nebude potrebná. Bude stačiť aj vodič 
kamióna, ktorý poskytne potrebnú sú-
činnosť pri fyzickej kontrole tovaru. Dô-
ležitá zmena nastane u  držiteľov zjed- 
nodušeného postupu zápisu do eviden- 
cie deklaranta. Evidencia je v  súčasnosti  

na strane deklaranta len papierová, údaje 
nie sú k dispozícii v čase podania colného 
vyhlásenia colným orgánom. Takýto stav 
by nám neumožnil splniť podmienky de-
finované v  Colnom kódexe únie. V  eDo-
voze budú automatizovaným spôsobom 
vrátane analýzy rizík spracovávané všet-
ky colné vyhlásenia v  zjednodušenom 
postupe v reálnom čase. Ak by sme teda 
eDovoz nerealizovali, nebolo by možné 
vykonávať takýto druh zjednodušeného 
postupu, čo by znamenalo v  mnohých 
prípadoch u  veľkých spoločností takmer 
existenčné problémy.

Drahomíra Adamčíková

naše projekty
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V TOMTO ROKU PRIPADLA FINANČNÉMU RIADITEĽSTVU SR ÚLOHA ZORGANIZOVAŤ PRACOVNÉ STRETNUTIE 
GENERÁLNYCH RIADITEĽOV COLNÝCH SPRÁV KRAJÍN V4. S CIEĽOM OTVORIŤ ĎALŠÍ PRIESTOR ZINTENZÍV-
NENIU VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE COLNÝCH A DAŇOVÝCH SPRÁV V RÁMCI REGIÓNU, FINANČNÉ RIADITEĽ-

STVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  NAVRHLO SPOJENIE UVEDENÉHO PODUJATIA SO ZASADNUTÍM GENERÁLNYCH 
RIADITEĽOV DAŇOVÝCH SPRÁV KRAJÍN V6.

ných s daňovým tajomstvom, zrušením 
registrácie DPH pri fyzických a  právnic-
kých osobách, primárnej úprave základu 
dane u závislých osôb či  simultánnych 
kontrolách. Témou bola colná hodnota 
a transferové oceňovanie a colný režim 
4200 so zameraním na problematiku 
voľného obehu a oslobodenia od DPH 
pri dodávkach tovaru do iného členské-
ho štátu EÚ. Najvýznamnejším bodom 
stretnutia bol podpis Spoločnej deklará-
cie krajín V4 o zavedení spoločných rizík 
pri kontrole textilu a obuvi dovážaných  
z ázijských krajín. 

Iveta Adamíková

Pokiaľ štáty stredoeurópskeho regiónu 
budú využívať jednotné postupy a  po-
dobné metódy, môže byť boj proti da-
ňovým podvodom podľa slov D. Meager 
oveľa efektívnejší. 

Spoločná deklarácia
Jednou z kľúčových tém stretnutia V4 boli 
výsledky pracovnej skupiny zaoberajúcej 
sa bojom proti daňovým únikom z mi-
nerálnych olejov. Rokovanie skupiny V6  
sa sústredilo na tému kontrolného výka-
zu DPH a jeho dopad na odhaľovanie da-
ňových podvodov. Na zasadnutí sa okrem 
iného diskutovalo aj o  otázkach spoje-

Stretnutie najvyšších predstaviteľov colných a daňových správ krajín Vyšehradskej štvorky spolu s Rakúskom a Slovinskom sa 
konalo 17. a 18. septembra 2015 v Trenčíne. Finančnú správu na ňom reprezentovali prezident František Imrecze, viceprezident-
ka Dana Meager a generálny riaditeľ sekcie colných úradov plk. Jozef Turčák.

STRETNUTIE 
NAJVYŠŠEJ ÚROVNE
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daňové novinky

REKORDNÝ PODVOD
(5,92 milióna eur). Firmy realizovali  
tzv. karuselové obchody, pričom tovar 
opakovane predávali, čím sa zvyšovala 
DPH. Na jej odpočet si následne od štátu 
nárokovala ďalšia spoločnosť v zložitom 
obchodnom reťazci. Obchody prebieha-
li najmä v Českej republike, Nemecku, 
Saudskej Arábii, Turecku i na Slovensku.

Finančná správa v Českej republike od-
halila v septembri najväčší podvod krá-
tenia dane z pridanej hodnoty v histórii. 
Pri obchodovaní s drahými kovmi sa dve 
spoločnosti obohatili o 4,5 miliardy čes-
kých korún (167 miliónov eur). Pri preve-
rovaní obchodov zaistila finančná správa 
približne 160 miliónov českých korún  Zdroj: TASR

ZMENA DANE NA LIEH
si kladie za cieľ zjednodušiť právne pred-
pisy EÚ, znížiť regulačné náklady a chrá-
niť spotrebiteľa. Zúčastnení by sa mali 
vyjadriť k prínosom oslobodenia od dane 
či k zníženiu sadzby pre malých výrobcov 
alkoholických nápojov a domácich pivo-
varníkov. Cieľom je zistiť, či sú spotrebite-
lia v EÚ riadne informovaní.

Európska komisia začala diskusiu s cie-
ľom posúdiť, či by sa niektoré pravidlá 
týkajúce sa spotrebnej dane z piva, vína 
a iných alkoholických nápojov nemali 
zmeniť. Tým chce účinne bojovať proti 
daňovým podvodom a znížiť predaj al-
koholu na čiernom trhu. Tento počin je 
súčasťou „lepšej regulácie“ agendy, ktorá 

KONTROLA BOHATÝCH
Nemá ho ani Nemecko. Len v piatich štá-
toch - Austrália, Grécko, Indonézia, Bri-
tánia a USA - tieto oddelenia disponujú 
aj prostriedkami, aby vykonali skutočne 
rozsiahle kontroly. Za bohatých sa po-
važujú jednotlivci s majetkom takmer  
900 000 eur.

Daňové správy mnohých krajín nie  
sú podľa Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) dostatočne 
pripravené na overenie daňových prizna-
ní bohatých. OECD v štúdii o správe daní  
v 56 krajinách prišla k záveru, že len tre-
tina z nich vytvorila špeciálne oddelenia 
pre bohatých daňových poplatníkov. 

KONIEC ÚĽAVÁM
Naxos, Paros a Skiathos prestala platiť 
úľava 30 % z dane z pridanej hodnoty, 
ktorú doteraz roky využívali. V súčasnosti 
sa dane na jednotlivé tovary na gréckych 
ostrovoch pohybujú v rozmedzí od 5 % 
do 16 %. Po dohode s medzinárodnými 
veriteľmi sa daň zvýši na 6 % až 23 %. 
Ostatné ostrovy zvýšenie dane pocítia  
v rokoch 2016 a 2017.

Šesť gréckych ostrovov, ktoré patria me-
dzi populárne dovolenkové destinácie, 
sa od októbra rozlúčilo s  daňovými úľa-
vami. Je to súčasť reformných opatrení, 
na ktorých sa Grécko dohodlo s medzi-
národnými veriteľmi výmenou za súhlas 
s tretím záchranným balíkom pre Grécko. 
Jeho hodnota dosahuje 86 miliárd eur. 
Na ostrovoch Santorini, Mykonos, Rodos, 
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UŽ V APRÍLI BOLO JASNÉ, ŽE SA FINANČNÁ SPRÁVA ZNOVA ZÚČASTNÍ TOHTO SKVELÉHO PODUJATIA. V OR-
GANIZAČNOM VÝBORE SME SI ZAČALI LÁMAŤ HLAVU, ČO NOVÉ BY SME MOHLI PRINIESŤ TENTO ROK. 
OSOBNE SOM SI MYSLELA, ŽE UŽ NIČ NOVÉ NEVYMYSLÍME, ALE PODARILO SA.

Keď na jednej z  prvých porád padol ná-
vrh, že naše stanovisko zinscenujeme 

ako štátnu hranicu, čosi mi hovorilo,  
že je to vynikajúci nápad. No a keď som 

to potom videla priamo na pľaci, behali 
mi zimomriavky po chrbte a vedela som, 
že ten deň nebudem jediná. Veď kde už 
dnes vidíte rampu, akou boli v šesťdesia-
tych rokoch minulého storočia zatarase-
né hranice? A  čo už môže vyvolať väčší 
pocit nostalgie ako tabuľa s nápisom Čes-
koslovenská republika? Nápad so štátnou 
hranicou bol pre niekoho vtipný, pre nie-
koho recesistický, iní sa kochali historic- 
kými tabuľami, ktoré už inde ako v  col-
níckom múzeu nie je možnosť vidieť. A to 
mali ešte celú našu expozíciu pred sebou. 

História i súčasnosť
Kroky návštevníkov viedli ďalej k  stán-
ku so strelnými zbraňami. Chlapi,  ktorí 
ich predvádzali, sa celý deň nezastavili. 
Záujemcov o  históriu zas „odchytával“  
pri vchode kolega Marcel Šuštiak. Z hlavy 
sypal informácie, aké by ste možno nedali 

Už po tretí raz sme z  letiska Sliač na sklonku posledného prázdninového víkendu odchádzali spokojní a  naplnení pocitom,  
že sme zo seba vydali všetko, čo sme mohli a  stálo za to. A kde sa v nás, kolektíve pracovníkov finančnej správy, ktorí zabezpe-
čujeme každoročnú účasť našej organizácie na prestížnom medzinárodnom podujatí Medzinárodných leteckých dňoch SIAF, 
berie to presvedčenie, že sme reprezentáciu zvládli na výbornú? Spätnú väzbu sme dostali od tisícok návštevníkov, ktorí za dva 
dni navštívili našu expozíciu.

SPOMIENKA 
NA LETECKÉ DNI
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dokopy ani po prečítaní desiatich encyk-
lopédií a ľudia sa od neho nevedeli odtrh-
núť. Obzvlášť, ak sa ešte ako bonus mohli 
odfotiť v  historickej uniforme. Stánok 
s  daňovou históriou ponúkal možnosť 
nahliadnuť do starých dokumentov, aké 
sa dajú nájsť len v  archívoch. Z  truhlice  

zo 17. storočia, do ktorej v dávnych dobách 
ukladali mešťania vybraté dane, si deti 
mohli povyťahovať čokoládové dukátiky. 
Na ľudí čakali kolegovia, odborníci na CI-
TES spolu so všetkými možnými druhmi 
vypreparovaných živočíchov alebo časti 
tiel zvierat, ktoré skončili v  rukách paše-
rákov ako kontraband, ale nakoniec ich 
odhalili colníci na hraniciach a  zhabali. 
Návštevníci sa zaujímali aj o fejky a kole-
govia sa im snažili vysvetľovať nielen to, 
čo všetko si majú všímať, aby sa nedali 
oklamať a  nekúpili namiesto originálu 
lacnú napodobeninu, ale poučili ich aj 
o  tom, aké nepriaznivé následky môžu 
mať nekvalitné falzifikáty na ich zdravie. 
Mnohých zaujala aj nelegálna pálenica 
a  informácie, ktoré sa o  nej dozvedeli. 
Pri ďalšom stánku s  napätím počúvali 
vedomosti Janka Ščerbíka, ktorý prezrá-
dzal fakty z histórie, čo umocňovalo aj to,  
že bol oblečený do historickej colníckej 
uniformy. 

Á propos, horúčavy! 
S  tými sa poriadne popasovali aj naši 
chlapi z  Čestnej aj  zásahovej jednotky. 
Svoje umenie predviedli návštevníkom 
niekoľkokrát za deň a zožali veľký úspech. 
Z  uniforiem sa nevyzliekali. Ľudia  
sa s  nimi chceli fotiť a  chlapi im boli 
ochotne k  dispozícii. Napriek extrémne 
teplému počasiu sa ochotne s  ľuďmi fo-
tili navlečení v  zásahových uniformách 
aj chlapi z Jednotky služobných zákrokov, 
ktorých ukážka bola mimoriadne atrak-
tívna pre malých aj veľkých. Slnko tento 
rok poriadne zmorilo i našich štvorno-
hých kolegov – colníckych psíkov. Napriek 
tomu svoju ukážku zvládli bravúrne a vy-
slúžili si obdiv prizerajúcich sa. Už štan-
dardne bol veľký záujem ľudí o  vystave-
nú techniku. Mobilný skener aj prístroje  
na detekciu a  identifikáciu rádioaktív-
nych látok či pojazdná colnícka kancelá-
ria. Tu sa tiež naši kolegovia nezastavili 
a  ukazovali,  vysvetľovali, zapínali sirénu 

a ľudia sa od nich nevedeli odtrhnúť. Pô-
sobenie finančnej správy na tohoročných 
Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 
2015 malo aj preventívny charakter a ľu-
dia sa mohli zapojiť do práce zamestnan-
cov dokonca aj interaktívne, napríklad 
colnou kontrolou poštových zásielok. Ve-
rejnosť sa tak u nás dozvedela množstvo 
praktických rád, ktoré im pomôžu vyhnúť 
sa problémom pri dovoze tovaru z tretích 
krajín. Vynikajúcu spätnú väzbu sme dos- 
távali od návštevníkov podujatia nielen 
priamo na mieste, ale množstvo ďakov-
ných e-mailov prišlo aj od našich zames- 
tnancov – účastníkov podujatia. Všet-
kým sa to, čo sme pripravili, páčilo. Vďaka 
prostredníctvom tohto článku im patrí  
za prejavenú podporu. Ale najmä všet-
kým kolegom, ktorí tohoročný program 
vymysleli, zorganizovali a odprezentova-
li. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Gabriela Dianová
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NEVEDNO, AKÝ MOTÍV VEDIE 
ĽUDÍ K  ÚČASTI NA VYTRVA-
LOSTNOM TESTE SVOJICH 

SCHOPNOSTÍ, ALE ŠTARTOVNÉ 
POLE ÚČASTNÍKOV ZAZNAMENALO 
OPAKOVATEĽNE REKORDNÝ NÁ-
RAST ADEPTOV OPROTI VLAŇAJ-
ŠKU.

vené na trati. Nehovoriac už o stratených 
mobiloch, hodinkách, či dokladoch a pla-
tobných kartách. Košickí organizátori zos- 
tali verní svojmu menu z ponímania do-
siahnutých kvalitných časov. Podľa tohto 
kritéria sa v  Európe tento rok zaraďujú 

v tesnom závese za štvoricou maratónov 
z  Berlína, Londýna, Paríža a  Rotterda-
mu. Samotný košický rekord síce tohto 
roku odolal len o  nepatrných 6 sekúnd  
a od hranice dvoch hodín a šiestich minút 
ho delilo len osem sekúnd. Z  pohľadu 
športových sumárov musíme spomenúť 
britského kolegu Garyho Penningtona, 
ktorý na trati polmaratónu zopakoval 
svoje skvelé tretie miesto spomedzi 
všetkých účastníkov spred troch rokov. 

Kolegyňa Anke Van Mil na trati ženské-
ho maratónu bola vo svojej vekovej ka-
tegórii najrýchlejšia a medzi korčuliarmi 
reprezentant finančnej správy, colník 
Pavol Petro z  Colného úradu Michalo-
viec, obsadil taktiež vynikajúce celkové 

5. miesto len sekundu za víťazom. A jeho 
šestnásťročný syn Daniel bol v rovnakom 
čase len o dve miesta za ním. To je dôkaz,  
že o  adekvátnych nástupcov do budúc-
nosti máme postarané.
Popri daných kolegoch využívame 
priestor na vymenovanie ostatných, kto-
rým touto cestou gratulujeme a vyslovu-
je vďaku za účasť na pretekoch.

Peter Bartoš

Takýto istý imperatív sprevádzal aj  
XI. majstrovstvá finančnej správy v  ma-
ratónskom behu a  zároveň 7. ročník 
s  medzinárodnou účasťou ako integrál-
ne vnorenú súčasť podujatia. Náš stav 
v pestrom poli pretekárov zviditeľňovalo 
vyše 170 aktívnych reprezentantov, medzi 
ktorými bol zástup 19 zahraničných kole-
gov. Nechýbali medzi nimi ani prezidenti. 
Popri prezidentovi finančnej správy Fran-
tiškovi Imreczem, ktorý nás podporoval 
od štartu až po záverečné slávnostné vy-
hodnotenie, bol v  kruhu aktívnych účas- 
tníkov aj prezident Európskej colníckej 
športovej asociácie (ECSA) Jan Hlinka 
z Českej republiky, ktorý si v Košiciach za-
behol svoj tretí maratón. Zloženie nášho 
tímu pozostávalo zo zástupcov Švédska, 
Nórska, Belgicka, Holandska, Veľkej Bri-
tánie, Českej republiky a,  samozrejme, 
hostiteľskej krajiny. Mali sme medzi se-
bou tridsiatku daňovákov, vyše 60 nová-
čikov, ktorí po prvýkrát na vlastnej koži 
okúsili chuť a  atmosféru košického be-
žeckého sviatku. 

Minimum negatív
V našom prípade ani tak nejde o dosiah-
nuté športové výsledky, podstatnejšie 
sú emocionálne zážitky, ktoré účastníci 
získajú. Dúfame, že vo väčšine prípadov 
kladné odozvy prekryli možné negatíva. 
Pritom za nepríjemnosti sa nemôžu po-
čítať nejaké odreniny z trate či zmodrané 
prsty na nohách, to je len nutná daň kvôli 
trvalejším pripomenutiam na časy strá-

Tohtoročný košický maratón (4. októbra) píšuci svoj 92. ročník bol náročnejší ako predchádzajúce. Nie však dĺžkou trate jednot-
livých disciplín, tie, našťastie, zostávajú nemenné. V usporadúvajúcom meste sa však robila rozsiahla rekonštrukcia električko-
vých koľajových tratí, ktorá urobila nejednu vrásku na čele organizátorov podujatia.

ZO ZÁKULISIA
MARATÓNU

VÝSLEDKY MUŽI ŽENY

Maratón
1. Kubíček Jaroslav SK Van Mil Anke NL

2. Vymazal Petr CZ Henriksen May-Tove NO

3. Čuvala Štefan SK

Polmaratón
1. Pennington Gary UK Chríbiková Božena SK

2. Kováč Jozef SK Strelková Silvia SK

3. Nesporný Hubert CZ Semanová Alexandra SK

Korčuľovanie
1. Petro Pavol SK Čorbová Stanislava SK

2. Ďurica Ján SK Zuzana Tebinková SK

3. Hrisenko Andrej SK Jaroslava Kochelková SK

Štafeta

1. KACAFÍRCI
Zaťka Martin Špaček Martin

SK
Nemčovič Milan Lengyel Erik

2. FUTBALISTI
Labanc Martin Kéri Igor

SK
Gduľa Ján Kušnír Jozef

3. LAST MINUTE
Onuška Lukáš Čergeť Vladimír

SK
Hreščák Michal Berecký Martin

„Na prvom ročníku sa zúčastnilo 7 colníkov. Po tohtoročnom 
maratóne pripisujeme do tabuliek číslo 777.“
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ZA OBROVSKÝ ÚSPECH MOŽNO POVAŽOVAŤ VÝKON NAŠICH PSO-
VODOV - NPOR. MIROSLAVA TRAUERA Z CÚ ŽILINA A PRAP. PETRA 
DLUŽANSKÉHO Z CÚ MICHALOVCE.

Dvaja zástupcovia finančnej správy sa v septembri zúčastnili otvorených Majstrovstiev Zboru väzenskej a justičnej stráže v slu-
žobnej kynológii vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok 2015 v Santovke. Policajti, colníci zo Slovenska a z Čiech, 
ako aj slovenskí, českí a maďarskí „justičáci“ nominovali zo svojich radov tých najlepších. Medzinárodného zápolenia sa zúčas- 
tnili víťazi rezortných súťaži.

FANTASTICKÝ ÚSPECH 
NAŠICH PSOVODOV

výcviku psov finančnej správy. Jeho vý-
kon pri posudzovaní cvikov poslušnosti, 
keď v  priebehu jedného dňa hodnotil 
všetkých 26 psov, považovali za vysoko 
profesionálny a objektívny a to aj napriek 
extrémnej teplote, ktorá v deň súťaže pa-
novala. V  Santovke sa viedli nekonečné 
debaty o  nových spôsoboch označenia 
hľadanej látky. Pes ukazuje miesto ukry-
tia buď aktívnym spôsobom (hrabaním, 
hryzením, škriabaním) alebo pasívnym 
spôsobom, keď pri mieste ukrytia „za-
mrzne“. Zástancovia jedného alebo 
druhého spôsobu vyťahovali argumenty 
a obhajovali svoju cestu. V týchto rozho-
voroch nebolo víťazov ani porazených, 
pretože každý smer má svoje pre a proti. 
Jeden zmysluplný záver však táto debata 
mala. Prekonávať zastarané, i keď rokmi 
overené metódy, skúšať nové veci v rámci 
výcviku a  vedieť ich následne aplikovať 
v  praxi je v  dnešných podmienkach po- 
merne zložité. Priestor na experimenty 
a  rozvoj je ohraničený pracovnou do-
bou, technickými pomôckami, finan-
ciami a  ďalšími faktormi, ktoré výrazne 
limitujú oblasť služobnej kynológie. Ísť 
ďalej, vyvíjať sa a prekonávať zabehnu-
té štandardy je možné len s  entuziaz-
mom na úkor vlastného času a  financií.  
Na tomto sa zhodli všetci zúčastnení. 

kpt. Milan Dibala

Obidvaja majú v  tomto roku na konte 
množstvo záchytov aj vo výkone. Títo pso-
vodi na sebe pracujú, čo sa odzrkadľuje 
i  v  efektivite nasadzovania ich služob-
ných psov. V  kynologických kurzoch 
dosahujú stabilne vynikajúce výsledky. 
Celkové umiestnenie v Santovke bolo  
pre nich zaslúženou sladkou odmenou  
za vynaložené celoročné úsilie. 

Víťazstvo s prehľadom
Pri pachových prácach sa hodnotila prá-
ca psov a psovodov na nákladných vo-
zidlách, v  miestnostiach, prehľadávali  
sa balíky, korešpondencia a  batožina. 
Zvlášť hodnotenou kategóriou bola po-
slušnosť. V silnej konkurencii sme obstáli 
na jednotku. Neuveriteľných 589 bodov 
zo 600 možných získala dvojica Trauer 
so služobným psom Argom. Minimál-
na bodová strata pri pachových prácach  
a 95 bodov z cvikov poslušnosti nedali sú-
perom ani najmenšiu šancu a colníkom 

vyniesli prvé miesto. Trauer je v  Santov-
ke už známou postavou. Ešte so starým 
psom Benym v roku 2011 Santovku s pre-
hľadom vyhral. Pre Petra Dlužanské-
ho to na súťaži podobného rangu bola 
premiéra. S  výkonom 565 bodov obsadil 
„zemiakové“ štvrté miesto (organizáto-
ri ho vtipne ocenili vrecom zemiakov). 
Dlužanský však ukázal potenciál a mno-
hým skúseným favoritom  aj spôsob, 
„ako sa to má robiť“. Medaila mu unikla 
len o  tri body. Svoju sučku Sáru dokázal 
v pomerne krátkom čase pripraviť na ná-
ročné disciplíny, na ktoré nie je colnícka 
kynológia zameraná. Právom mu preto  
po ukončení celej súťaže patrila pochvala 
od vedúceho družstva npor. Jozefa Oku-
liara. 

Potrebný entuziazmus
Veľmi dobre mi padli aj slová uznania 
z  radov organizátorov na adresu roz-
hodcu nstržm. Jozefa Klímu, inštruktora 
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POMOC V BOJI 
PROTI PAŠERÁKOM

COLNÝ ÚRAD PREŠOV AKTÍVNE SPOLUPRACUJE SO SUSEDNOU POĽSKOU IZBOU CELNOU PRZEMYSL UŽ NIE-
KOĽKO ROKOV. NEDÁVNO SA K TEJTO SPOLUPRÁCI PRIPOJIL AJ COLNÝ ÚRAD MICHALOVCE, KTORÝ PRIJAL 
POZVANIE RIADITEĽA IZBY CELNEJ V PRZEMYSLI NA SPOLOČNÉ DVOJDŇOVÉ STRETNUTIE V PRZEMYSLI.

Vzájomná výmena informácií prispieva k skvalitneniu činnosti všetkých zainteresovaných zložiek. Toho sú si vedomé nielen 
slovenské, ale aj poľské colné orgány, a preto sa obe strany snažia úzko spolupracovať. Jednou z dôležitých foriem spolupráce 
je regionálna cezhraničná spolupráca, vďaka ktorej si colné úrady z oboch strán hranice spoločnými silami mapujú svoj región 
a na základe výsledkov zistení prijímajú opatrenia voči prípadným nelegálnym aktivitám.

kde bolo v  rovnakom období zaistených 
19,5 miliónov, ide o  obrovské číslo. Ak 
vezmeme do úvahy, že pri vstupe do SR 
sa na hraničnom prechode s tretími kra-
jinami skenuje každé nákladné vozidlo 
a pri vstupe do Poľska len 40 % vozidiel, 
je jasné, že veľká časť pašovaných ciga-
riet sa v Poľsku dostane do vnútrozemia. 
Na Slovensku eliminujeme pašovanie 
už na hranici, preto je počet záchytov  
vo vnútrozemí podstatne nižší. Veľkú 
úlohu zohráva aj výber „vhodného“ hra-
ničného prechodu. Pašerák z  Ukrajiny  
si dobre premyslí, či bude pašovať tovar 
cez slovenský hraničný prechod, kde má 
vysokú pravdepodobnosť odhalenia, 

Témami boli analýza rizík v  súvislosti  
s únikmi na spotrebných daniach z taba-
kových výrobkoch a z minerálnych olejov. 
Nakoľko však Izba celna Przemysl „spra-
vuje“ päť vonkajších hraničných precho-
dov (s Bieloruskom a Ukrajinou), rezono-
vali aj problémy súvisiace s  hraničnými 
kontrolami a  s pašovaním tovaru. V  boji 
proti podvodom zohráva dôležitú úlohu 
aj organizačná štruktúra. Tá určuje zame-
ranie konkrétneho organizačného útvaru 
a  tiež prostriedky, ktoré má k  dispozícii. 
Izba celna v  Przemysli má v  porovnaní 
so slovenskými colnými úradmi výhodu 
v tom, že disponuje vlastným colným la-
boratóriom. Skúma napríklad organické 

a anorganické zlúčeniny, výrobky z oce-
le, alkoholické výrobky, omamné a psy-
chotropné látky, kožu, textil, plasty, lieči-
vá a vitamíny, parfumériu či  kozmetiku. 
Ďalšou odlišnosťou oproti slovenským 
colným úradom je „dozorovanie“ hazard- 
ných hier. V  tomto smere dosahuje aj 
veľmi dobré výsledky. V roku 2014 sa im 
podarilo zaistiť až 600 kusov nelegálne 
umiestnených hracích automatov.

Uhoľ pohľadu
Pašovanie tabakových výrobkov dosa-
huje v  Poľsku pomerne veľké rozmery. 
V roku 2014 zaistili vyše 501 miliónov ku-
sov cigariet. V porovnaní s údajmi za SR, 
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alebo cez poľskú hranicu, kde je riziko 
podstatne nižšie, nehovoriac už o  tom, 
že poľská hranica s  Ukrajinou má dĺž-
ku 535 km a  slovensko–ukrajinská len  
98 km, preto je nápor na poľské prechody 
omnoho väčší. Ďalším nemenej dôleži-
tým kritériom je výška udeľovaných san- 
kcií. Kým v  Poľsku sa za pašovanie ude-
ľuje zákaz vstupu po piatom porušení 
colných predpisov, v  SR je to po treťom. 
V  prípade, že ide o  škodu väčšiu ako  
266 eur (čo zodpovedá cca 10 kartónom 
cigariet), zákaz vstupu na územie SR  
sa udelí už po prvom porušení predpisov 
(základný rozdiel medzi Poľskom a  Slo-
venskom je v počte kartónov, v Poľsku ide 
o trestný čin až pri pašovaní 50 kartónov 
a viac, na Slovensku už od 10 kartónov). 
Ďalším fenoménom je používanie evi-
denčných čísiel vozidiel susedných štátov. 
Podľa informácií od poľských kolegov,  
80 % ukrajinských vodičov používa  
na prestup hranice vozidlá s  poľskými 
číslami. Na Slovensku zaznamenávame 
rovnaký problém a  podľa našich odha-
dov slovenské evidenčné čísla používa  
30 % Ukrajincov.

Dôvody pašovania
Existuje viacero dôvodov, prečo sa ľudia 
uchyľujú k pašovaniu. Sú to sociálne prí-
činy (verejné akceptovanie javu, spôsob 
života - práca bez šéfa, neregulovaný 
pracovný čas, nízke riziko odhalenia) 
a  ekonomické (cenový rozdiel na oboch 
stranách hranice, obrovské zisky pre ob-
chodníkov, silný dopyt po tovare, ľahká 
prenosnosť). Ak vezmeme do úvahy,  
že rozdiel v cene cigariet medzi Poľskom 
a  Ukrajinou je 500 %, v  cene alkoholu  
250 % a v cene PHM je 140 %, nemôžeme 
sa čudovať, že pašeráci sa denne pokúšajú 

prepašovať do Európy množstvo takého-
to tovaru. Ponuka sa vždy riadi dopytom 
a dopyt po cigaretách je z dôvodu veľkých 
cenových rozdielov medzi jednotlivými 
krajinami obrovský. Škatuľka cigariet  
na Ukrajine vychádza 0,70 centov, v Poľ-
sku 2,52 a  na Slovensku na 2,80 eur. 
Najlacnejšie cigarety v  Európe nájdete 
v Bielorusku, kde ich kúpite za 0,40 a naj-
drahšie v  Nórsku, kde za škatuľku ciga-
riet zaplatíte neuveriteľných 10,21 eur. 
Nezákonné obchodovanie s tabakovými 
výrobkami je jedným z najviac ziskových 
oblastí medzinárodnej organizovanej 
trestnej činnosti. V  roku 2014 sa v EÚ 
spotrebovalo 56,6 miliardy nelegálnych 
cigariet. Straty štátneho rozpočtu Poľ-
ska zo šedého trhu v odvetví tabakových 
výrobkov činia 4,6 miliardy PLN ročne. 
Zisky čierneho trhu v oblasti tabakových 
výrobkov radia Poľsko na piate miesto 
v rámci EÚ. Pre poľskú colnú správu preto 

predstavuje boj proti pašovaniu a  falšo-
vaniu tabakových výrobkov jednu z prio-
rít. Čo sa týka percentuálneho zloženia 
záchytov tabakových výrobkov, až 74 % 
záchytov ide na konto colníkov. Aj štruk-
túra záchytov tovarov podliehajúcich 
spotrebným daniam (IC Przemysl za rok 
2014) ukazuje, že najväčší problém pred-
stavujú tabakové výrobky, ktoré tvoria až 
98 % zaistených tovarov. Z  uvedeného 
dôvodu Poľsko navrhlo založenie Pracov-
nej skupiny V4, ktorá sa bude zameriavať  
na boj proti nelegálnej činnosti v  da-
nej oblasti. Tento návrh bol preroko-
vaný a  odsúhlasený na septembrovom 
stretnutí generálnych riaditeľov colných 
správ V4 v Trenčíne.

Negatívne dôsledky pašovania 
Obchod s  pašovanými tabakovými vý-
robkami má za následok rad nežiaducich 
účinkov, napríklad porušovanie zákona 
a  verejného poriadku a  tiež vytváranie 
priaznivých podmienok pre tvorbu gan-
gov. Najväčším negatívnym dôsledkom 
je však zvyšovanie zdravotných rizík  
u obyvateľstva. Na pracovnom stretnutí 
nechýbala ani problematika minerálnych 
olejov. Zneužívanie pohonných látok je 
fenomén, ktorý rezonuje v  celej Európe 
a  riešenia sa nehľadajú ľahko. Poľsko 
zápasí najmä s  miešaním zdanených 
a  nezdaných minerálnych olejov a  s pa-
šovaním pohonných látok z tretích krajín. 
Práve v tejto oblasti si Colný úrad Prešov 
a Izba celná Przemysl vymieňajú dôležité 
informácie už niekoľko rokov. Dokonca už 
podnikli aj niekoľko spoločných monito-
rovacích akcií a v tejto spolupráci hodlajú 
aj naďalej intenzívne spolupracovať. 

mjr. Renáta Kravcová
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naše úspešné zásahy

DROGY V ZÁSIELKE
medzi syntetické stimulačné drogy. Ide 
napr. o chemickú látku nazývanú 4-chlo-
rometkatinón, tiež známu ako 4-CMC, 
alebo klefedron, prípadne 3-chloromet-
katinón, 3-CMC, alebo metaklefedron.
Cena týchto látok sa pri ich nákupe 
v krajine odoslania pohybuje okolo  
3 000 eur za kilogram, čo pri zadržaných 
22 kg predstavuje hodnotu asi 70 000 eur.

Bratislavskí colníci odhalili v  poslednom 
období viacero zásielok tovaru, ktoré 
mali skončiť v rukách drogových dílerov. 
V septembri zaistili 2,2 kg marihuany  
z tretích krajín na územie Slovenska, 
následne katu jedlú (khat) v množstve  
16 kg a do tretice ďalších 22 kg tejto rastli-
ny. Zabránili aj dovozu tzv. „dizajnérskych 
drog“, keď odhalili päť zásielok obsahu-
júcich vyše 22 kg rôznych látok patriacich 

MILIÓN CIGARIET
činu ho zaistili, pričom z dôvodnej obavy, 
že sa pokúsi o  útek, použili aj putá.  Prí-
pad si vzhľadom k  výške škody prevzal 
vyšetrovateľ finančnej správy, ktorý začal 
voči páchateľovi trestné stíhanie. Únik  
na spotrebnej dani z  cigariet bol pred-
bežne vyčíslený na 90 932 eur.

Pri kontrole vozidiel v  kysuckom regió-
ne zastavili žilinskí colníci v  septembri 
dodávku, ktorú viedol poľský vodič.  
V úložnom priestore našli 250 papiero-
vých škatúľ plných cigariet v  celkovom 
množstve 999 250 kusov. Na tvári vodiča 
si všimli staršie odreniny a  podliatiny.  
Pre podozrenie zo spáchania trestného 

ŠKODLIVÉ FALZIFIKÁTY
šampónov, nakoľko nadobudli podozre-
nie, že ide o falzifikáty. V ďalšom konaní 
sa zistilo, že zaistené šampóny sú „fejky“. 
Hodnota tovaru, ktorý bol určený na slo-
venský trh, bola vyčíslená oprávnenou 
osobou na 2 665,90 eur. Obchodníkovi 
však hrozí pokuta až do výšky 67 000 eur.

Pri kontrole skladových priestorov ob-
chodnej spoločnosti v  Komárne zistili 
colníci z  Stanice colného úradu Štúrovo, 
že sa v nich nachádzajú aj balenia šam-
pónov označených Head & Shoulders. 
Po kontrole základných identifikačných 
znakov zaistili 1 006 balení (503 litrov) 

NELEGÁLNY JANTÁR
pod sedadlom spolujazdca našli štyri 
čierne igelitové vrecia s neznámym ma-
teriálom podobajúcim sa na surový jan-
tár. Nakoľko nebol prihlásený pri vstupe 
na územie SR colným orgánom, došlo  
k spáchaniu colného priestupku a tovar 
bol zaistený na ďalšie konanie.

Takmer 10 kíl nelegálneho jantáru chceli 
na územie Slovenska prepašovať dva-
ja Ukrajinci. Zabránili im v tom colníci 
z KÚFS na hraničnom priechode Ubľa  
pri kontrole osobného auta s ukrajinský-
mi evidenčnými číslami. Pod čalúnením 
a izoláciou podlahy v priestore vodiča  
a spolujazdca a pod čalúnením podlahy 
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naše úspešné zásahy

FALOŠNÉ LIEKY
záchytov zaznamenali na bratislavskom 
letisku. Colný úrad Žilina eviduje za šesť 
mesiacov jeden prípad v súvislosti so zais- 
tením anabolík. Pri kontrole pneumatík 
v kontajneri colníci objavili alobalové ba-
líčky s neznámou látkou. S veľkou pravde-
podobnosťou išlo o anabolické steroidy. 
Na Pobočke colného úradu Košice Pošta 
poslali za tento rok späť odosielateľovi  
12 zásielok. Tie obsahovali spolu 118 bale-
ní liekov alebo výživových doplnkov.

Colníci počas prvého polroka zhaba-
li falzifikáty farmaceutického tovaru  
za viac ako 66 000 eur. Zadržaný tovar 
bol zachytený skôr, ako sa dostal na slo-
venský, a tým aj európsky trh. Najčastej-
šie zaisteným tovarom boli anabolické 
steroidy, omamné a psychotropné látky, 
výživové doplnky a neznáme chemikálie 
odoslané na kriminalistickú expertízu. 
Medzi zadržaným tovarom sa nachá-
dzal aj testosterón propionat. Najviac 

NEBEZPEČNÉ PALETY
vaných paliet súhlasili so zničením to-
varu, ten bude zničený pod dohľadom 
nitrianskych colníkov. Na Slovensku ne-
šlo o  prvý prípad zaistených drevených 
paliet. Colné orgány v predchádzajúcom 
období identifikovali a zaistili spolu viac 
ako 4 000 kusov falšovaných drevených 
euro paliet EPAL.

Na pobočke v Topoľčanoch skontrolo-
vali colníci kamión, v  ktorom český do-
vozca dovážal z  Ukrajiny drevené euro 
palety určené na slovenský trh. Kontrola 
ukázala, že predložený tovar vykazuje 
znaky falšovania. Colníci preto zaistili  
842 kusov paliet. Nakoľko majiteľ 
ochrannej známky a  tiež dovozca falšo-

ŠPECIÁLNE ÚKRYTY
dený aj služobný pes vycvičený na vyhľa-
dávanie tabakových výrobkov. Pes značil  
vo vozidle niekoľko podozrivých miest, 
ktoré následne skenovacie zariadenie po-
tvrdilo. Prípad bol vzhľadom na podozre-
nie zo spáchania trestného činu postúpe-
ný príslušnému vyšetrovateľovi KÚFS.

Colníci na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké odhalili v  septembri v špeciál-
ne vybudovaných úkrytoch ukrajinské-
ho dodávkového vozidla 153 860 kusov 
pašovaných cigariet rôznych značiek. Fi-
nančný únik je v tomto prípade takmer  
21 000 eur. Pri colnej kontrole bol nasa-

„EXKLUZÍVNE“ KABELKY
zadržali 4 440 kabeliek týchto napodo-
benín a 3 720 peňaženiek. Odhadovaná 
škoda, ktorá by vznikla predajom týchto 
falzifikátov ako originálov bola vyčíslená 
na 1,7 milión eur.  Zástupcovia majiteľov 
ochranných známok už potvrdili, že ide 
o falšovaný tovar.

Colníci v  Dunajskej Strede kontrolovali 
tri zásielky, ktoré pochádzali z Číny a ur-
čené boli na maďarský a slovenský trh. 
Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie 
z  porušovania práv duševného vlas- 
tníctva ochranných známok MICHAEL 
KORS a  LOUIS VUITTON.   Colníci preto 
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ska je totiž rovinatý a najvyšší vrch Suur 
Munamägi dosahuje výšku len 318 met-
rov nad morom. 
V rámci medzinárodnej súťaže sa najviac 
darilo českým strelcom a v  národnej sú-
ťaži si kvalitné umiestnenie vybojovali 
aj zástupcovia organizujúceho Colného 
úradu Prešov, kde sa darilo najmä ženám. 
Víťazný pohár si z  rúk riaditeľa Colného 
úradu Prešov Vladimíra Pirníka odniesli:

Domáca súťaž
Ženy: 
1. Ivana Fedorjaková (CÚ Michalovce)
2. Martina Pasierbová (CÚ Prešov)
3. Emília Dobrucká (CÚ Trnava)

Družstvá žien: 
1. CÚ Prešov (Zuzana Grobauerová, Mar-

tina Pasierbová, Michaela Poutniková )
2. CÚ TT, CÚ BB, CÚ BA (Emília Dobrucká, 

Martina Gregorcová, Mária Šindlerová)
3. CÚ Michalovce (Ivana Fedorjaková, 

Lucia Dubravčáková, Miroslava Berez-
ňaninová) 

Muži: 
1. Peter Veľký (CÚ Banská Bystrica))
2. Ján Kubinec (CÚ Banská Bystrica)
3. Ján Fukacs (CÚ Banská Bystrica)
Družstvo mužov: 
1. CÚ Banská Bystrica (Peter Veľký, Ján 

Kubinec, Ján Fukacs)

Svoje sily si zmerali v  piatich náročných 
parkúroch, kde sa striedali pozície streľ-
by v stoji a kľaku. Strelecká pripravenosť 
zúčastnených strelcov bola najviac pre-
verená na parkúre č. 5, kde boli pri streľ-
be použité tri zbrane (brokovnica vz. BE-
NELI, automatická puška SA.58 a pištoľ).  
Na dodržiavanie pravidiel súťaže dozerali 
okrem colníkov aj nezávislí rozhodcovia - 
členovia streleckého klubu CONDOR Pre-
šov, ktorí viedli aj evidenciu dosiahnutých 
výsledkov.

Tatry očarili Estóncov
Organizátori súťaže nezabudli ani na svo- 
je hostiteľské povinnosti. Pre zahranič-
ných účastníkov pripravili okrem pre-
zentácie organizačnej štruktúry FR SR 
a CÚ Prešov aj krátky výlet do Tatier, kde 
im ponúkli prechádzku okolo Štrbského 
plesa a kávovú siestu v nadmorskej výške 
1 840 metrov. Cestu lanovkou a nádherný 
výhľad z Chaty pod Soliskom si najviac 
vychutnali estónski colníci. Povrch Estón- 

NA STRELECKÚ SÚŤAŽ SA 
KVALIFIKOVALO 61 ÚČAS- 
TNÍKOV, Z  TOHO 16 ŽIEN. 

ZÁSTUPCOVIA COLNÝCH ÚRA-
DOV, FINANČNÉHO RIADITEĽ-
STVA A COLNÍCI ZO ZAHRANIČIA 
VYTVORILI SPOLU 20 DRUŽSTIEV.

2. KÚFS Západ (Radovan Matuský, Pavol 
Harajčik, Peter Šimonek),

3. CÚ Bratislava (Roman Hervay, Miro-
slav Tužinský, Peter Prokop)

Medzinárodná súťaž
Muži jednotlivci:
1. Josef Baier (ČR)
2. Peter Veľký (SR)
3. Zoltán Szabados (Maďarsko)
Muži družstvá:
1. ČR (Josef Baier, Petr Kučerik, Josef Po-

lach)
2. Maďarsko (Zoltán Stabados, Zoltán 

Herbszt, István Ordog, József Pető)
3. SR (Milan Pittich, Peter Veľký, Marián 

Martiček)
Pohár najlepšieho strelca XIII. ročníka re-
zortných majstrovstiev finančnej správy 
v praktickej combat streľbe: Josef Baier 
(ČR)

mjr. Renáta Kravcová

Cemjata pri Prešove sa opäť stala dejiskom rezortných majstrovstiev finančnej správy v praktickej combat streľbe. Išlo už o 
XIII. ročník domácej súťaže, ktorý sa uskutočnil pod taktovkou Colného úradu Prešov a odborárov. Tento rok však išlo o výni-
močné podujatie. Colný úrad Prešov sa totiž na základe záujmu iných colných správ rozhodol zorganizovať aj I. ročník medziná-
rodných majstrovstiev v praktickej combat streľbe. Pozvanie prijalo 11 strelcov z Česka, Maďarska a Estónska.

STRELECKÉ PRETEKY 
PO NOVOM
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ako nás nepoznáte

Spravidla vám na tejto strane prinášame rozprávanie o niektorom z našich kolegov, ktorý má tradičného alebo netradičného 
koníčka. Tentoraz urobíme niekoľko výnimiek. Nepredstavíme vám jedného kolegu či kolegyňu, ale celý kolektív. A nebude  
to o záľube, ktorú vykonáva vo voľnom čase. Bude to o zábave.

TAK TAKTO ICH 
NAOZAJ NEPOZNÁTE

podujatí sú Janka Mesarkinová a  Danka 
Kováčová, ktoré píšu verše, skúšajú scén-
ky, vymýšľajú kostýmy.

-gd-

Daňový inštitút v Banskej Bystrici na La-
zovnej tvorí kolektív jedenástich zames- 
tnancov. Vedúci Janko Nociar, šesť me-
todikov vzdelávania (Emil Burák, Katka 
Donovalová, Danka Ďurkovicová, Zuzka 
Hrdinová, Milan Kollár,   Mirko Tresťan-
ský) a štyri referentky vzdelávania (Ina 
Albertová, Danka Kováčová, Janka Me-
sarkinová  a Erika Vránová). Poznáme ich 
ako serióznych ľudí, ak ide o organizáciu 
vzdelávania. Mnoho kolegov sa s nimi 
stretáva na rôznych vzdelávacích aktivi-
tách, ktoré pre nás zabezpečujú s plným 
nasadením. Čo o nich ale možno neviete 
je, že títo seriózne pôsobiaci zamest-
nanci tvoria perfektne zohratú partičku  
aj mimo pracovnej doby. A tam sa už ve-
dia poriadne odviazať. Ich spoločné pose-
denia, narodeninové, meninové alebo ka-
pustnicové sa pomaly stávajú kultovými. 
Vždy sú „okorenené“ zábavnými scénka-
mi v  kostýmoch. Pri oslavách narodenín 
pre každého oslávenca zložia básničku  

na telo a k tomu pridajú scénku inšpiro-
vanú jeho životom. A   kapustnicové vy-
stúpenia sa týkajú života celého kolektí-
vu. Dvornými organizátorkami všetkých 

Oslava narodenín kolegyne – francúzske dámy
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varíš, varím, varíme

S  KAŽDÝM DŇOM PRED BLÍŽIACIM SA PODUJATÍM UBÚDALI V  PRED-
POVEDIACH TEPLOTY A PRIBÚDALI DAŽĎOVÉ KVAPKY, ABY SA NAKO-
NIEC, DVA DNI PRED TERMÍNOM, ZMENILI NA SNEHOVÉ.

ZLATÝ GULÁŠ
OD BYSTRIČANOV
Prvý ročník súťaže o Zlatú varešku za najlepší guláš sa bez pochýb zapíše do histórie. A to nielen preto, že bol prvý. Keď sme ako 
organizačný tím vyberali termín podujatia, nenapadlo nám, že by 12. október mohol byť dňom prvej snehovej nádielky. Veď 
meteorológovia predpovedali dlhú jeseň.

prišli na pomoc členovia vedenia. Verdikt, 
ktorý padol, potešil družstvo Colného 
úradu Michalovce spolu s Daňovým úra-
dom pre vybrané daňové subjekty Brati-
slava. Skončili strieborní a bronzové bolo 
družstvo z FR SR a KÚFS. 

Hodnotenie cez mobil
Dôležitou zložkou hodnotenia však ne-
bola iba chuť. Guláš musel byť aj invenčne 
naservírovaný. Aj tu sa ukázala vynalieza-
vosť, ktorá každý tím robila jedinečným. 
Súťažiaci servírovali do misiek, tanierov, 
kotlíka, bochníka a pridanou hodnotou 
bola aj výzdoba tácky. A porota obzerala, 
ochutnávala a  všetky postrehy dôsledne 
zapisovala. Hodnotenia sa dokonca zú-
častnil na diaľku aj prezident František 
Imrecze, ktorému pracovné povinnosti 
nedovolili prísť. Cez mobil zhodnotil vi-
zuálnu stránku. Zlatú varešku a diplomy 
pre víťazov odovzdal generálny riaditeľ 
Sekcie daňovej a colnej Daniel Čech. Gu-
láš bol navarený, víťazi známi a  otvoril  
sa priestor na príjemné posedenie. Neraz 
bolo počuť vetu: „Rád vás spoznávam, 
doteraz sme sa počuli len cez telefón...“ 
A  práve to bol cieľ tohto neformálneho 
podujatia. Poďakovanie patrí vedeniu, 
ktoré zamestnancom umožnilo stretnúť 
sa nielen pri práci, ale aj nad kotlíkom 
gulášu. A tiež všetkým, ktorí sa prihlásili, 
bojovali a vytvorili jedinečnú atmosféru.

 Gabriela Dianová

Povedali sme si však, že sneh nám nebu-
de vadiť. Členovia jednotlivých družstiev 
nenechali nič na náhodu. Mnohí mali 
na vetrovkách navlečené zástery s  nápi-
som tímu, na hlavách vysoké kuchárske 
čiapky. Žilinský tím si dokonca priniesol 
za sebou kotlík v tvare vláčika. Pár minút 
po štarte sa už v  každom kotlíku smaži-
la cibuľka. A  to bol ten jediný moment,  
do ktorého boli všetky guláše rovnaké. 

Ťažké rozhodovanie
Prejsť sa pomedzi bublajúce kotlíky o ho-
dinu už znamenalo vidieť v každom z nich 
niečo iné. Jeden guláš vyzeral hustejšie, 
v  ďalšom bolo viac zeleniny a  všetky 
spolu splývali do voňavého oparu, ktorý  
sa vznášal nad chatou na Donovaloch. 
S  blížiacim sa finišom napätie gradova-

lo. Niektorým ešte nezmäkli zemiaky, iní 
zase riešili, či ten ich guláš nie je trochu 
slanší. To už začali prichádzať členovia 
vedenia, čo nasvedčovalo, že čas určený 
na varenie sa končí. Hladnejší už ochut-
návali. Ako som sa prechádzala popri 
družstve colného a  daňového úradu 
z  Banskej Bystrici, ponúkol ma Stanko 
Pekelnický slovami: “My už sme hotoví, 
aj sme si dali. Dáš si aj ty?“ Ako by som 
si mohla nedať! To som ešte netušila,  
že ochutnávam víťazný guláš. Zhodno-
tila som, že veru „píše“. O chvíľu písali  
už aj porotcovia do hárkov práve tomuto 
gulášu najviac bodov. Na víťazstve Ban-
skobystričanov sa porotcovia zhodli jed-
nomyseľne. Určiť ďalšie poradie už bolo 
ťažšie. Porote v  zložení našich donoval-
ských kuchárov Romana, Heleny a Janky 
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na dobrú náladu

„Nezdá, otázky sú rovnaké, len odpovede 
sú teraz celkom iné.“

Riaditeľ firmy si dal zavolať nového za-
mestnanca:
„Prepáčte, ale vy ste v životopise tvrdili,  
že máte päťročnú odbornú prax, a teraz 
som sa dozvedel, že je to vaše prvé za-
mestnanie!“
„Pán riaditeľ, ale vy ste hľadali na túto 
prácu kreatívneho človeka s dobrou fan-
táziou...“

Rozprávajú sa dvaja známi: 
„Ahoj, ako žiješ?“ 
„Ale, ide to. Mám dobrú prácu. Predstav 
si, mám pod sebou 500 ľudí!“ 
„Hmmm, a čo vlastne robíš?“ 
„Kosím trávu na cintoríne.“

Hovorí manažér kolegovi z inej firmy: 
„Hľadáme účtovníka.“ 
„A nenajali ste nového pred pár týždňa-
mi?“ 
„No, veď práve toho hľadáme.“

Kto je to účtovník? Osoba, ktorá vyrieši 
váš problém, o  ktorom neviete, spôso-
bom, ktorý nechápete.

Mladý muž nastúpil na miesto riaditeľa 
veľkej firmy. Prvý deň sa stretol s bývalým 
riaditeľom, keď mu odovzdával kancelá-
riu. Keď sa ocitli osamote, jeho predchod-
ca mu podal tri obálky a povedal: „Keď 
narazíte na problém, o ktorom si budete 
myslieť, že je neriešiteľný, otvorte jednu 
obálku a urobte, čo je vo vnútri napísané.“ 
Nová práca sa mužovi páčila, všetko išlo 
dobre, ale po šiestich mesiacoch obrat 
klesal a žiadne opatrenia nepomáhali. 
Keď už riaditeľovi došla inšpirácia, spo-
menul si na tri obálky. Otvoril prvú a čí-
tal: „OBVIŇTE SVOJHO PREDCHODCU“.  
A tak zvolal tlačovú konferenciu a taktne 
zhodil vinu na svojho predchodcu. Novi-
ny a burza zareagovali pozitívne a obcho-
dy sa zase začali hýbať. Asi o rok neskôr 
opäť došlo k prepadu tržieb spojeného  
s vážnymi personálnymi problémami. 
Riaditeľ siahol do šuplíka a z druhej 
obálky vytiahol pokyn „REORGANIZUJ-
TE FIRMU“. Urobil teda veľkú reorgani-
záciu, firma sa rýchle dala dohromady,  
no po roku a pol prišla ďalšia vlna problé-
mov. Šéf sa zavrel do kancelárie, vytiahol 
zo šuplíka tretiu obálku a otvoril ju. Od-
kaz znel: „PRIPRAVTE TRI OBÁLKY!“

Chlapík je prvý deň v novej práci. Zdvihne 
telefón, vytočí číslo a zreve:
”Dones mi jednu kávu, ale rýchlo, do kelu!”
Z telefónu sa ozve:
”Čo si to dovoľujete? Viete vôbec, s kým  
sa rozprávate?”
”Nie. Neviem.”
”Ja som riaditeľ tejto spoločnosti, vy 
idiot!”
”A viete vy, s kým sa rozprávate, vy idiot?
”Nie.” odpovedá riaditeľ.
”To je dobre,” povie chlapík a zloží slú-
chadlo.

„Konečne som dnes poriadne udrel šéfovi 
po stole.“ 
„A čo na to povedal?“ 
„Nič, je na dovolenke.“

Promovaný ekonóm sa na staré kolená 
príde pozrieť na univerzitu, na ktorej 
kedysi študoval. Ako renomovaného od-
borníka ho náležite uvítajú a sprevádzajú 
po budove. Nahliadnu do učebne, kde  
sa práve konajú skúšky. Ekonóm nakukne 
cez rameno jednému študentovi a udive-
ne sa pýta profesora: 
„Zdá sa mi to, alebo sú tie otázky úplne 
rovnaké ako pred štyridsiatimi rokmi?“ 



FOTO

súťaž

Pozoruhodné fotografie nám poslal do súťaže odbor-
ný colný referent Colného úradu v  Trnave Rastislav 
Oslej. Urobil ich počas návštev leteckých show v Čes-
ku, Maďarsku a  na Slovensku. Majstrovsky zachytil 
tureckú akrobatickú skupinu Turkish Stars aj fran-
cúzsku Breitling Jet Team. Z tohtoročných Medziná-
rodných leteckých dní SIAF 2015 na Sliači nám pos- 
lal záber letovej ukážky „demo“ slovenskej stí-
hačky MiG-29. Ďakujeme za snímky a  na adrese  
casopis@financnasprava.sk sa tešíme na ďalšie. Au-
tor musí poslať minimálne tri, každú vo veľkosti as-
poň 1 MB.


