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Milé kolegyne a kolegovia,

som rád, že som mohol s Vami prežiť ďalší pracovný rok. Ubehol veľmi rýchlo, čomu sa ani nemožno čudovať. 
Tak nabitý úlohami, termínmi a novinkami ešte v tejto inštitúcii asi žiaden nebol. Preto si s úľavou môžeme vy-
dýchnuť a skonštatovať, že je úspešne za nami!

Najdôležitejšiu úlohu roku 2015 sme zvládli – nový daňový informačný systém sme spustili do prevádzky. Nes- 
mierne ma teší, že sa nám to spoločne podarilo. Tento rok sa tak zapíše do histórie našej inštitúcie. A aj ďalšie 
projekty môžeme zaradiť do kategórie prelomových, napríklad virtuálnu registračnú pokladnicu. Získali sme  
za ňu dve ocenenia na odborných konferenciách, čo svedčí o tom, že táto služba je v rámci Slovenska i blízkeho re-
giónu výnimočným počinom. Z hľadiska prinášania technologických noviniek a moderného prístupu ku klientom 
sa finančná správa stáva jedným z lídrov.

Mnohé projekty máme rozpracované a  ich dokončenie nás čaká v  roku 2016 a 2017. Bol by som rád, keby  
sa nám pracovalo v  pohode, bez zbytočných stresov a  vypätých situácií. Uvedomujem si, že je to niekedy ťaž-
ké, preto Vám v novom roku prajem v pracovnom i osobnom živote veľa zdravia, čo najviac spokojnosti, radosti  
a pozitívnych zmien.

Veľa šťastia!
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PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI SME VYSPOVEDALI RIADITEĽKU DAŇOVÉHO 
ÚRADU ĽUBICU HALADOVÚ A RIADITEĽA COLNÉHO ÚRADU MARTI-
NA HANKA.

v  oblasti správy daní, kontroly,  exekúcie. 
Ale na druhej strane je aj zaväzujúce na-
ďalej udržať tento trend a nepoľaviť.
M. Hanko: Osobne to vnímam v  dvoch 
rovinách. Každého manažéra v  riadia-
cej funkcii poteší, keď sú „jeho ľudia“  
a „jeho úrad“ vnímaní v  očiach vedenia 
pozitívne. V dnešnej uponáhľanej a hek-
tickej dobe zabúdame na jednoduchý 
spôsob motivácie aký existuje a kto-
rý  nikoho nič nestojí - pochvalu. Preto 
ma teší, že každodenná práca ľudí, ich 
svedomitý prístup, odbornosť a  chuť  
na sebe pracovať je vnímaný a ocenený. 
Na druhej strane je toto ocenenie veľký 
záväzok do budúcna. Obhájiť postave-
nie najlepšieho colného úradu nebude  
pri nastavení súčasných kritérií i  vzhľa-
dom na obdobie, ktoré finančnú správu 
v  oblasti colníctva čaká, jednoduché.  
Som však presvedčený, že zamestnanci 
CÚ Trnava urobia maximum preto, aby 
toto ocenenie obhájili. 

Na čele úradu ste už dlhšie obdobie 
a tak je namieste aj bilancovať. S akými 
predstavami ste namiesto riaditeľa pri-
chádzali a čo z nich sa poradilo už zreali-
zovať? Na čo ste najviac hrdí?
Ľ. Haladová: Na pozíciu riaditeľky úra-
du som nastúpila v  druhej polovici roku 
2012. Šesť mesiacov po zmenách v štruk-
túre daňových úradov, kedy sa pôvodných 
12 daňových úradov zrušilo, vznikol jeden 
úrad, ktorý mal 5 pobočiek a  6 kontakt-
ných miest. Nastupovala som s  predsta-
vou vytvorenia silných organizačných 
zložiek, ktoré bezproblémovo zabezpe-
čia plnenie všetkých úloh a zároveň budú 
plnohodnotným partnerom daňovým 
subjektom. Toto predsavzatie sa zreali-
zovalo. Z pôvodného počtu šiestich kon-
taktných miest zostali dve; kontaktné 
miesta Sládkovičovo, Sereď, Veľký Meder, 
Šaštín-Stráže sa zlúčili do najbližších 
pobočiek. Ďalej som sa zamerala na op- 

Váš úrad bol vyhodnotený ako najlepší 
v rámci daňových a colných úradov z ce-
lého Slovenska. Čo pre vás toto ocenenie 
znamená?

Ľ. Haladová: Byť ocenený je na jednej 
strane milé a príjemné. Je to ohodnotenie 
tvrdej práce všetkých zamestnancov DÚ 
Trnava pri zabezpečovaní náročných úloh  

Daňový a colný úrad v Trnave sa umiestnili na prvom mieste v hodnotení ukazovateľov výkonnosti colných a daňových úradov 
za rok 2014. Slávnostné odovzdanie putovných pohárov pre víťazné úrady sa uskutočnilo 20. novembra v Trnave. Ocenenie odov- 
zdalo vedenie finančnej správy za účasti zamestnancov. 

JEDNODUCHO
NAJLEPŠÍ
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timalizáciu záťaže na správe daní a spo-
lu s  riaditeľom odboru správy daní sme 
monitorovali jednotlivé činnosti správ-
cov. Výsledkom je prerozdelenie agendy 
správcov tak, aby pri rovnakom počte da-
ňových subjektov spravovali všetky druhy 
daní. 
M. Hanko: Predstavy, s  ktorými som  
na colný úrad prichádzal, boli rôzne. Kaž-
dý colný úrad je svojim spôsobom špeci-
fický. Po analýze vtedajšieho stavu sme 
si spolu s námestníkmi dali za cieľ zasta-
bilizovať niektoré mechanizmy denné-
ho chodu úradu. S  tým súvisela najmä 
skutočnosť, že nie je dôležitá kvantita 
uzavretých a  rozpracovaných prípadov, 
ale najmä ich kvalita. Snažím sa zames- 
tnancom vytvárať podmienky, aby nevy-
konávali svoju prácu pod tlakom a mohli 
dávať dôraz na profesionalitu a  odbor-

nosť. Ďalším cieľom bolo posilniť mate- 
riálno–technické vybavenie úradu tak, 
aby čo najviac zodpovedalo súčasným 
štandardom a  zároveň čo najviac uľah-
čovalo prácu colníkov priamo vo výkone. 

Je všeobecné známe, že práca s  ľuďmi 
je najťažšia. Ak však treba manažovať 
prácu desiatok či stoviek ľudí, úsilie  
sa výrazne komplikuje. Čo vám pomáha 
zvládať náročné úlohy spojené s  výko-
nom vašej funkcie?
Ľ. Haladová: Sú to najmä dlhoročné skú-
senosti, ktoré som získala počas môjho 
pôsobenia v  daňovej správe na rôznych 
pozíciách od správy cez kontrolu, meto-
diku, odvolacie konanie, vedúcu odde-
lenia. Každá pozícia prispela k  môjmu 
odbornému rastu, komunikačným zruč-
nostiam a celkovému prehľadu, poznám 

prácu od priameho výkonu cez meto-
dické usmerňovanie, riešenie odvolaní  
až po zodpovednosť za vedenie kolektívu. 
A toto všetko teraz zužitkovávam. Dôleži-
tým článkom pri zvládaní náročných úloh 
je pre každého riadiaceho pracovníka 
dobrý pracovný tím, s  ktorým vie vytvo-
riť správnu atmosféru, motivovať ľudí.  
A ja takýto tím mám. 
M. Hanko: Táto práca je predovšetkým 
o ľuďoch a dialógu. Jednou z prvých vecí, 
ktoré som sa snažil zamestnancov col-
ného úradu po mojom nástupe naučiť, 
bola skutočnosť, že o  všetkom treba ho-
voriť a  diskutovať. O  každom možnom 
probléme je potrebné hovoriť hneď  
od začiatku. Každý vie, že má kedykoľvek 
dvere do mojej kancelárie otvorené. Či už  
sa bavíme o  problémoch pracovných, 
kedy sa spoločnými silami snažíme nájsť 
najvhodnejšie riešenia, alebo o prob-
lémoch týkajúcich sa medziľudských 
vzťahov či bežných starostí. Keby som 
chcel vystihnúť odpoveď na túto otázku 
jedným slovom, bol by to jednoznačne 
„dialóg“.

Ako by mal podľa vás vyzerať stav, kto-
rý by ste vy i zamestnanci vášho úradu 
mohli považovať za ideálny?
Ľ. Haladová: Všetci snívame o ideálnom 
daňovníkovi, ktorý plní termíny, platí na-
čas a v správnej výške, komunikuje s nami 
s úsmevom, nerozčuľuje ho kontrola, ne-
dráždi exekúcia. V  skutočnosti by sme  
za ideálny stav považovali úplné elimino-
vanie daňových únikov na DPH, 100%-ný 
výber daní, minimalizovanie objemu da-
ňových nedoplatkov, dosiahnutie maxi-
málnej spokojnosti daňových subjektov 
s  poskytovanými službami, dosiahnutie 
uspokojivého finančného ohodnotenia 
zamestnancov, ale i neustále zlepšovanie 
pracovných podmienok. Najmä počas 
horúcich letných dní, kedy by sme uvítali 
klimatizované kancelárie. 
M. Hanko: Želal by som si najmä to, aby 
sme colný úrad dovybavili už spomína-
ným materiálno–technickým vybave-
ním, čím by sa colníkom uľahčila práca. 
A tiež, aby sa personálne posilnil priamy 
výkon štátnej služby.

Určite máte ešte viacero plánov, ktoré 
by ste chceli realizovať. Ktoré tri stoja 
v  tomto rebríčku na najvyšších prieč-
kach? 
Ľ. Haladová: V  prvom rade dobudova-
nie klientskych zón na všetkých orga-
nizačných útvaroch tak, aby dôstojne 
reprezentovali daňový úrad. Ďalej opti- 
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do praxe všetky výdobytky dnešnej doby, 
a takto je i vnímaný.
M. Hanko: Vzhľadom na špecifické pos- 
tavenie colného úradu Trnava, ktorý má 
vo svojom územnom obvode najväčšie 
kontajnerové prekladisko na Slovensku 
(a práve tam colníci zachytávajú najväč-
šie množstvo tovaru, pri ktorom vzniká 
podozrenie z  porušovania práv dušev-
ného vlastníctva), je prezentácia nášho 
úradu do médií zameraná najmä na túto 
ochranu. Prácu colníkov sa snažíme pri-
blížiť verejnosti aj organizovaním rôz-
nych podujatí a  prednášok na základ-
ných či stredných školách v Trnavskom 
kraji. Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým zamestnancom Colného úradu 
Trnava za ich odvedenú prácu v roku 2015 
a zaželať im pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko dobré v novom roku.

Drahomíra Adamčíková

malizovať činnosti jednotlivých oddelení 
v  rámci úradu s  cieľom dosiahnuť ma-
ximálne efektívny stav pre daňovníkov 
i  zamestnancov. A  na treťom mieste je 
pozitívna medializácia činnosti daňové-
ho úradu. 
M. Hanko: Plánov je mnoho. Colnú ob-
lasť čaká v  roku 2016 náročné obdobie 
spojené so zavádzaním e-Dovozu, uplat-
ňovaním colného kódexu únie a pokra-
čovaním prechodu na obojsmernú elek-
tronickú komunikáciu. Želám si, aby sme 
tento prechod zvládli čo najlepšie. Je po-
trebné naďalej profesionálne pristupovať 
k  plneniu úloh čo najlepším napĺňaním 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  COLNOM 
ÚRADE TRNAVA:

 • počet zamestnancov: 386 
 • počet pobočiek / kontaktných 
miest/ staníc: 8 pobočiek, 2 sta-
nice

 • špecifickosť/ odlišnosť od iných 
úradov: najväčšie množstvo za-
chyteného tovaru 

 • akútny problém v  súčasnosti: 
materiálno-technické vybavenie

pplk. JUDr. Martin Hanko
 • najobľúbenejšie jedlo: palacinky 
 • najobľúbenejšia kniha: čítanie 
detektívok

 • ideálny relax: kultúrno-spolo- 
čenské podujatia

na slovíčko s ...FINANČNÉ AKTUALITY

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  DAŇO-
VOM ÚRADE TRNAVA:

 • počet zamestnancov: 465
 • počet pobočiek / kontaktných 
miest: 5 pobočiek, 2 kontaktné 
miesta + sídlo DÚ v Trnave

 • špecifickosť / odlišnosť od iných 
úradov: Z najvzdialenejších or-
ganizačných zložiek, z  juhu aj  
zo severu, je dojazd do sídla ho-
dinu autom. Zároveň patrí me-
dzi úrady s  najmenším počtom 
kontaktných miest. 

 • akútny problém v súčasnosti: boj 
s daňovými podvodmi na DPH 

Ing. Ľubica Haladová
 • najobľúbenejšie jedlo: makové 
šúľance

 • najobľúbenejšia kniha: Osudy 
dobrého vojaka Švejka (Jaroslav 
Hašek)

 • ideálny relax: kvalitná káva 
s dobrými priateľmi

príjmovej časti štátneho rozpočtu a v  čo 
najväčšej miere zamedzovať daňovým  
a colným únikom. Taktiež si prajem, aby 
sme si takto o  rok pri bilancovaní mohli 
opäť prevziať ocenenie „najlepší colný 
úrad“.

Ako vnímate postavenie a  prezentáciu 
vášho úradu v rámci daného regiónu?
Ľ Haladová: Daňový úrad ako orgán 
štátnej správy vzbudzuje rešpekt u  da-
ňovníkov i  širokej verejnosti vzhľadom 
na činnosti, ktoré zastrešuje. Prezentácia 
nášho úradu v tomto roku bola negatívna 
aj  pozitívna. Negatívna pre  podozrenia, 
ktoré sú vznesené na niektorých našich 
bývalých kolegov a pozitívna cez úspešné 
akcie zamerané na preverovanie dodržia-
vania zákonov. Celkovo predstavuje da-
ňový úrad modernú inštitúciu aplikujúcu 
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PRE NÁS AKO ZAMESTNANCOV SÚ DÔLEŽITÉ NIELEN SLOVÁ A DOKU-
MENTY, ALE VÝZNAMNE NA NÁS VPLÝVA IMIDŽ A  POVESŤ FINAN- 
ČNEJ SPRÁVY, JEJ VÍZIA, STRATÉGIA A CIELE, ATMOSFÉRA VO VNÚT-

RI, ÚSPECHY, ALE AJ NEÚSPECHY, ÚROVEŇ PRACOVNÉHO PROSTREDIA, 
TEDA VŠETKO, ČO SA V FINANČNEJ SPRÁVE A MIMO NEJ DEJE.

nebudú nadradené nad čestný prístup. 
Inými slovami, deklarujeme, že chceme 
dosahovať stanovené ciele, ale zároveň  
sa pritom správať príkladne a zodpoved-
ne. V prílohe č. 1 smernice je popísané, aké 
základné pravidlá sa od nás, zamestnan-
cov finančnej správy, očakávajú. Do istej 
miery kopírujú etický kódex colníka, kto-
rý tak môžeme považovať za predchodcu 
súčasného kódexu. Musíme si uvedomiť, 
že nevhodné správanie a porušenie štan-
dardov správania sa, ako aj porušenie 
zákonov a právnych predpisov, môže mať 
vážne dôsledky nielen pre zamestnancov, 
ale celú finančnú správu. 

Vzťahy ku klientom
Finančná správa má zodpovednosť pre-
dovšetkým voči svojim klientom. A prečo 
hovoríme v  štátnej organizácii o  klien-
toch? Ľudia očakávajú od štátu plnenie 
istých úloh či výkon určitých služieb. 
Týmto sa napĺňa zmysel finančnej sprá-
vy ako poskytovateľa služieb. Klientom  
je pre nás každá osoba i organizácia, 
ktorej finančná správa poskytuje služ-
by alebo je s  finančnou správou v inom 
vzťahu (napr. daňový subjekt, daňovník, 
zdaniteľná osoba, deklarant, orgány ve-
rejnej správy, organizácie tretieho sekto-
ra, verejnosť atď.). Zverejnením štandar-
dov správania sa voči klientom chceme 
zdôrazniť, že nám záleží na tom, aby sme 
klientom poskytovali služby nestranné, 
spoľahlivé a  založené na vzájomnom 
rešpekte a  dôvere. Z  dlhodobo dobré-
ho obojstranného vzťahu ťažíme všetci.  
A predovšetkým klienti, ktorý majú naj-
väčší profit zo zlepšenia prístupu k  nim. 
Len samotná existencia etického kódexu 
pozitívne výsledky neprinesie. Výsledky 
je možné dosiahnuť len vtedy, ak etic-
ký kódex budeme uplatňovať a správať  
sa podľa neho pri našej každodennej prá-
ci.

Iveta Adamíková

Kým stratégia organizácie stanovuje,  
čo treba robiť a kam chceme smerovať, 
pravidlá a  princípy správania popísané 
v  etickom kódexe nám poskytujú po-
trebný návod, ako dosiahnuť tieto ciele. 
Objasňujú, aké správanie organizácia  
od nás očakáva v rôznych situáciách a zá-
roveň dávajú najavo, že zámerom a oča-
kávaním organizácie je vštepiť zamest-
nancom etické dimenzie svojej činnosti. 

Základné pravidlá
Začiatkom novembra bola vydaná smer-

nica č. 24/2015 o  etickom kódexe finan- 
čnej správy. Vznikla spoločným úsilím 
a  prácou kancelárie prezidenta a  osob-
ného úradu. Skladá sa z  niekoľkých 
častí. Rieši základné pravidlá správania 
sa zamestnancov, vzájomné vzťahy za-
mestnancov, pravidlá služobnej zdvo-
rilosti colníkov, vzťahy zamestnávateľa  
k zamestnancom a v neposlednom rade 
vzťahy ku klientom. Eticky korektné ko-
nanie je individuálnou zodpovednosťou 
každého zamestnanca. Okolie musí také-
to správanie podporovať tak, že výsledky 

Kvalitná interná komunikácia neovplyvňuje iba pracovný výkon, ale tiež reputáciu organizácie. Zamestnanec, ktorý pozná 
smerovanie organizácie, stotožňuje sa s jej hodnotami a cíti, že je pre ňu dôležitý, prenáša svoje pozitívne postoje a pocity k or-
ganizácii aj na svoje okolie.

PREČO MÁME ETICKÝ 
KÓDEX?
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Colná časť finančnej správy sa momen-
tálne pripravuje na viaceré dôležité zme-
ny, o ktorých zamestnanci musia byť včas 
informovaní. Prezident František Imrecze 

spolu s  top manažmentom organizácie 
preto odštartovali koncom októbra v Mi-
chalovciach sériu stretnutí na colných 
úradoch. Do konca februára 2016 by mal 
prezident  okrem centrálnych krajských 
úradov spolu s ostatnými členmi vedenia 
navštíviť aj jednotlivé pobočky.

Z východu na západ a späť
Zamestnanci z úradov v Košiciach, Trna-
ve, Malackách, Michalovciach, Komárne, 
Nitre či Nových Zámkoch už zástupcov 
vedenia medzi sebou privítali. Program 
stretnutí bol relatívne obsažný, pretože 
colníkov okrem otázok súvisiacich so za-
vádzaním   nových informačných systé-
mov zaujímali prirodzene aj témy, ktoré 
sa dotýkali bežného chodu ich úradu, 
eventuálne kompletnej colnej agendy. 
Prezident okrem iného informoval prí-
tomných colníkov o  aktuálnom výbere 
spotrebných daní, kde došlo k medziroč-

nému nárastu vzhľadom na priaznivý 
vývoj v  prípade spotrebných daní z  mi-
nerálnych olejov, tabakových výrobkov 
aj dani z  liehu. Štatistické údaje doplnil 

o počty kontrol elektronických registrač-
ných pokladníc a  uložených sankciách. 
V  tejto súvislosti poďakoval colníkov  
za odvedenú prácu.

Od papierov k výkonu 
„Zavedenie nových informačných sys-
témov neznamená znižovanie počtu 
colníkov, ale zmenu ich kompetencií,“ 
upozornil prezident. Naši kolegovia  
sa momentálne pripravujú na zavedenie 

obojsmernej elektronickej komuniká-
cie (OBK) a  systému eDovoz. Kým sys-
tém eDovoz sa nasadzuje do prevádzky  
až 1. mája 2016, projekt OBK je aktuál-
nejší. V  prvej etape sa týka spotrebných 
daní (SPD) a  komunikácie s  vybranými 
subjektmi. S  týmto sa spája vybavenie 
colných úradov skenermi, keďže sa lis-
tinné podanie SPD musia skenovať, tes-
tovanie, preškolenie zamestnancov či vy- 
dávanie mandátnych certifikátov. Zme-
ny v  pracovných postupoch čakajú aj 
colníkov po zavedení systému eDovoz. 
Papierové colné vyhlásenia a platobné 
výmery nahradia elektronické správy,  
na čo sa treba takisto poctivo pripraviť. 
Po testovaní vybranou skupinou colníkov 
prídu na jar 2016 školenia pre užívate-
ľov. Aktuálne sú aj otázky modernizácie 
vybavenia úradov, zabezpečenia nových 
uniforiem i  ďalšie investičné aktivity. 
Každý z  prítomných má možnosť spýtať  
sa na to, čo ho zaujíma. Členovia vedenia 
sú vždy pripravení otvorene na otázky od-
povedať, čo stretnutiam dodáva dôverný 
a neformálny charakter. 

-ad-

SÉRIA STRETNUTÍ 
S COLNÝMI ÚRADMI

Osobná komunikácia so zamestnanca-
mi sa stala pre manažment našej orga-
nizácie integrálnou súčasťou ich agendy. 
Priamy kontakt s podriadenými v rámci 
„roadshow“ možno považovať v  štát-
nej správe za úplnú novinku. Osvedčila  
sa pri nasadzovaní nového informačné-
ho daňového systému, kedy bolo treba 
zamestnancov daňových úradov infor-
movať o aktuálnom dianí. A v tomto ob-
dobí sa tak deje aj na colných úradoch.
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BOL TO MIMORIADNY 
ROK!
O každom roku by sa dalo poznamenať, že si uchováva charakter originality. Všedné dni striedajú prekvapivé, obyčajné udalosti 
sa menia na výnimočné. Tak, ako sa toto tempo strieda v súkromnej, tak neobchádza ani pracovnú sféru. Normálny pracovný 
rytmus dokážu narušiť prípady z neho sa vymykajúce. A to je príklad roku 2015 vo finančnej správe.

si pomáhali viacerými komunikačnými 
nástrojmi (roadshow, školenia, zriadenie 
interného call centra, časopis, newsletter, 
plagáty a  ďalšie). A  tie získali ocenenie 
na troch podujatiach. Brožúrku s  foto-
grafiami a  výrokmi celého projektového 
tímu ISFS-SD vrátane testerov, imple-
mentátorov či školiteľov si všimli v  sú-
ťaži Podnikové médium roka 2014 a  tak  
si odniesla 3. miesto (kategória Podniko-
vá brožúra). Najväčší úspech však prinies-
lo predstavenie celej taktickej internej 
komunikácie projektu ISFS-SD (Komuni-
kácia - kľúč k úspechu) v rámci národného 
kola súťaže internej komunikácie AICO 
Grand Prix 2015. Zvíťazili sme v kategórii 
Taktické riešenia (krátkodobé) a  necha- 

Zaviedli sme toľko noviniek, na vrchole 
ktorých stojí integrovaný daňový sys-
tém. Začali sme digitálnu revolúciu, keď 
sme verejnosti sprístupnili 4 mobilné 
aplikácie, pričom jedna z nich – virtuálna 
registračná pokladnica (VRP) – by sa da- 
la označiť „službou roka“. Nielen preto, 
že slúži od apríla tohto roka bezplat-
ne tisíckam podnikateľom, ale aj preto,  
že v  našom blízkom regióne je to oje-
dinelý počin. A  to si všimli aj odborníci  
na viacerých fórach, kde sme túto služ-
bu prezentovali. Na 14. ročníku kongre-
su ITAPA, ktorý je najväčším podujatím  
na Slovensku zastrešujúcim oblasť eGo-
vernmentu a  digitalizácie spoločnosti, 
sme s  projektom VRP získali v  jednej 

z dvoch hlavných kategórii súťaže o Cenu 
ITAPA 2015 (Nové služby) 2. miesto. Naša 
mobilná aplikácia Pokladnica oslovila  
aj porotu na súťaži Mobile rulezz 2015, 
ktorá jej udelila 3. miesto v kategórii ne-
brandovaných aplikácií.

Úspechy s ISFS-SD 
Projekt zavádzania nového Integrova-
ného systému finančnej správy – správa 
daní (ISFS-SD) nebol náročný len z  od-
borného hľadiska. Významnú úlohu 
v  ňom zohrala aj komunikačná stra-
tégia, ktorej základným cieľom bolo 
dostať medzi zamestnancov daňových 
úradov čo najviac informácií a  predísť 
tak rôznym interpretáciám. V  tom sme 
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Môžete nám stručne popísať, ako sa vy-
víjala elektronická komunikácia v ČR? 
V  roku 2005 vláda prijala štátnu straté-
giu pre informačnú ochranu a súkromie.  
Pre verejné inštitúcie začala povinnosť 
prevádzkovať elektronické podateľne. 
V  júli 2006 česká daňová správa začala 
prevádzku daňového portálu pre verej-
nosť.

Musia niektoré subjekty povinne komu-
nikovať elektronicky?
Áno, a  to podľa daňového poriadku, ale  
aj podľa zákona o DPH. Od roku 2014 mu-
sia platitelia DPH povinne podávať daňo-
vé priznanie elektronicky a od roku 2015 
túto povinnosť majú všetky subjekty, kto-
ré majú sprístupnenú dátovú schránku. 

Čo je dátová schránka? 
Dátové schránky predstavujú jeden  
zo základných stavebných blokov české-

ČESKÉ SKÚSENOSTI 
S E-KOMUNIKÁCIOU
V polovici novembra začala finančná správa dôležitú fázu elektronickej komunikácie - obojsmernú elektronickú komunikáciu 
(OBK). Prvá etapa projektu sa týka len agendy spotrebných daní colných úradov a Finančného riaditeľstva SR. Na skúsenosti 
s elektronickou komunikáciou v Českej republike sme sa opýtali riaditeľky Odboru komunikácie Generálneho finančného ria-
diteľstva Petry Petlachovej.

Evidujú sa tu jednotlivé dane podľa splat-
ností, platby, úroky z omeškania, prevody 
preplatkov a podobne. Každá daň, na kto-
rej bol zaznamenaný pohyb má eviden-
ciu časovo usporiadanú.

Má daňovník možnosť požiadať o výpis 
z osobného účtu elektronicky? Prípadne 
má možnosť vidieť stav účtu on-line?
Daňovník môže požiadať o výpis z  účtu 
elektronicky cez tzv. „obecnou písem-
nost“. Vydanie potvrdenia o stave osob-
ného daňového účtu však podlieha 
správnemu poplatku. Stav účtu je možné 
sledovať v DIS, ale nie úplne on-line. Z dô-
vodu kompletizácie a prenosu dát ide  
o odstup približne 48 hodín.

Aké informácie môžeme nájsť v elektro-
nickom spise?
Služba Prehľad písomností umožňuje 
elektronické sprístupnenie zoznamu 
písomností z verejnej časti spisu. V rám-
ci elektronického spisu sú užívateľo-
vi prístupné iba tie písomnosti, ktoré  
boli správcovi dane doručené elektronic-
ky. Písomnosti v  papierovej podobe uží-
vateľ v  elektronickom spise k  dispozícii 
nemá.

A novinky v Česku pre rok 2016?
Plánujeme zaviesť kontrolné hlásenie, 
čo je obdoba slovenského kontrolné-
ho výkazu DPH a  takisto sa pripravuje  
tzv. elektronická evidencia tržieb. To by 
som prirovnala k vašej VRP. 

Iveta Adamíková

ho e-governmentu. Občania do nej môžu 
dostávať väčšinu úradných písomností. 
Ten, kto má dátovú schránku, sa môže 
prihlásiť do systémov sociálnej aj finan- 
čnej správy a  takisto zdarma získavať  
výpisy z  verejných a  neverejných regis-
trov.
 
Aký rozsah informácií môže registrova-
ný používateľ dostať z vášho portálu? 
Registrovaný užívateľ má k  dispozícii  
tzv. daňovú informačnú schránku (DIS). 
Daňový subjekt, ktorý má dátovú schrán-
ku, už nemusí žiadať o zriadenie DIS, lebo 
mu bola založená automaticky. V  rámci 
nej má prístup k osobným daňovým úč-
tom, osobnému daňovému kalendáru, 
k prehľadu písomností a  informáciám 
o subjekte. 

Čo môže daňovník vidieť na osobnom 
daňovom účte?

li za sebou také spoločnosti ako Allianz  
či Slovenskú poštu. Šťastie nám však pria-
lo aj v európskom finále FEIEA Grand Prix 
2015, na ktoré sme sa víťazstvom automa-
ticky nominovali. A tam to prišlo! Ďalšia 
cena a znovu tá najvyššia. Osobne ju boli 

prevziať v  talianskom Ríme prezident 
František Imrecze a riaditeľka kancelárie 
Andrea Stoklasová. Takýto mimoriadny 
úspech nemá v  rámci štátnych inštitúcií 
doteraz obdobu. Takisto ako nominácia 
našej hovorkyne Patrícii Macíkovej me-

dzi najlepších piatich hovorcov roka 2015 
v kategórii Štátna správa a štátny sektor. 
Aj táto nominácia je pre finančnú sprá-
vu ocenením toho, že ju verejnosť vníma 
oveľa pozitívnejšie a proklientský prístup 
sa v praxi skutočne uplatňuje.                 -ad-
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ZÁSTUPCOVIA SPOLOČNOSTÍ SI V  DECEMBRI V  BRATISLAVE PREVZALI OCENENIE Z  RÚK PREZIDENTA FI-
NANČNEJ SPRÁVY FRANTIŠKA IMRECZEHO. SPOLOČNOSTI NEMOHLI MAŤ ŽIADEN DLH NA DANIACH, ŽIAD-
NE NÁLEZY Z  DAŇOVÝCH KONTROL NAD 10  000 EUR A NIJAKÉ PORUŠENIA ZÁKONA O POUŽÍVANÍ ELEK-

TRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE.

s.r.o.. Spoločnosť eustream, a.s. získala 
cenu Skokan roka pre daňový subjekt, 
ktorý v  medziročnom porovnaní 2013 

a 2014 zaznamenal najväčší nárast dane 
z príjmu.

-ia-

Ocenenie by malo byť povzbudením  
pre spoločnosti a motiváciu k dosahova-
niu dobrých výsledkov.

Víťazi jednotlivých kategórií
Za Bratislavský kraj si cenu odniesla 
Jadrová a  vyraďovacia spoločnosť, a. s.. 
V  Banskobystrickom kraji to bola Slo-
venská banská, spol. s  r. o.. Najlepším 
platiteľom dane z  príjmu v  Košickom 
kraji bola Východoslovenská energetika 
a.s., v  Nitrianskom kraji de Miclén a.s., 
v  Prešovskom kraji MULLER TEXTILES 
SLOVAKIA, s.r.o., v  Trenčianskom kraji 
PHARMAEDUCA s.r.o., v Trnavskom kra-
ji Respect Slovakia, s.r.o. a  v  Žilinskom 
kraji DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE 
s.r.o.. Najvyššiu zaplatenú daň z príjmov 
v rámci Daňového úradu pre vybrané da-
ňové subjekty mala Kia Motors Slovakia 

Ocenili sme najlepších platiteľov dane z  príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2014. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2015  
za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v  jednotlivých krajoch,  
ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.

CENY MERKÚR 2015

FINANČNÉ AKTUALITY
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PLAKETY PREZIDENTA 
ZA PROJEKTY

kpt. Mgr. Robert Hladký
kpt. Ing. Martin Krajmer
Ing. Ľudmila Hámošová
Ing. Eva Mešková
Ing. Ľubomíra Kováčiková
Ing. Anna Lásková
JUDr. Zuzana Bukovinová
Mgr. Jarmila Šírová
Ing. Zita Kajanovičová
kpt. Ing. Katarína Šiarna
kpt. Ing. Božena Chríbiková
kpt. Ing. Miroslav Letaši
kpt. Ing. Ján Mičacík
mjr. Ing. Katarína Hamarová
por. Mgr. Katarína Ožvoldíková
por. Ing. Michal Puch
mjr. JUDr. Ing. Martina Slamková Šimová
mjr. Mgr. Lýdia Valacsaiová
kpt. Ing. Milan Dermíšek
mjr. Ing. Richard Záhumenský
mjr. Ing. Ivan Zelenák
Bc. Peter Kellner
mjr. Mgr. Lucia Ďurišová
kpt. Štefan Bajnok
pplk. Ing. Štefan Illéš
mjr. Ing. Vladislav Čullák
Ing. Vladimíra Matejová
Mgr. Zuzana Orešková
Ing. Katarína Polláková
Mgr. Beáta Skovajová

pplk. Ing. Marcel Šuštiak
Mgr. Petra Szeghy
Mgr. Drahomíra Adamčíková
Mgr. Patrícia Macíková
JUDr. Lucia Fecková
Ing. Zuzana Švačová
Mgr. Peter Boháčik
Ing. Mário Chválik
Ing. Adriana Nemcová
Ing. Peter Gonos
Ing. Stanislav Cút
Ing. Miroslava Barlová
Ing. Renáta Považanová
pplk. Ing. Pavol Ruža
mjr. Mgr. Linda Igazová
mjr. Ing. Alexandra Jurická
mjr. Bc. Ľubomír Balga
Mgr. Daniel Šika
pplk. JUDr. Rudolf Hubočan
mjr. Mgr. Ing. Peter Vanko
kpt. Ing. Slavomír Kováč
Ing. Ildikó Kollárová
JUDr. Ing. Juraj Mlčúch
Ing. Stanislava Beháňová
Mgr. Ivan Sekáč
Ing. Janka Nyitrayová
Ing. Silvia Jánošová
Zuzana Považancová
Ing. Ľuboš Škvarka
Ing. Jana Lukáčová

FINANČNÉ AKTUALITY

Blanka Pavelková
Mgr. Eva Bartková
Ing. Janka Petňuchová
Ing. Jana Chupáňová
Ing. Štefan Duraj
Ing. Diana Palovičová
PhDr. Daniela Jílková
Ing. Stanislava Rakytová
Ing. Zuzana Fábryová
Ing. Alena Mišánková
Ing. Vasil Paňko
Ing. Lucia Rusková
mjr. Mgr. Tomáš Polák
Ing. František Árendás
Ing. Gabriela Kováčová
Ing. Mária Rejdovianová
Ing. Beáta Počúchová
Ing. Jana Václavíková
Ing. Jaroslava Lehocká
Ing. Ivan Haspra
Ing. Michal Barla
Mgr. Ján Vaník
Ing. Miriam Brunnerová
Bc. Stanislav Bekeš
Mgr. Ján Adamík
Ing. Pavol Červenák
Ing. Milan Louma
Ing. PhD. Michal Hornok
Ing. Valéria Ďuricová
Ing. PhD. Dana Slivková

Po prvýkrát v histórii finančnej správy udelil prezident František Imrecze plakety za zásluhy o spoluprácu, budovanie a roz-
voj inštitúcie. Dostalo ich 90 zamestnancov zo všetkých organizačných zložiek, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh projektov  
ISFS-SD, ADMIS, VRP, Alladin, MOSS, OBK, PFS, KV DPH, eDovoz či CEP. Slávnostné odovzdávanie plakiet sa uskutočnilo v de-
cembri v Bratislave.

Na plakete je v  zelenom me-
dzikruží po obvode umiestne-
ný v  hornej polovici nápis PLA-
KETA PREZIDENTA a v spodnej  
FINANČNEJ SPRÁVY. V  strede je  
na bielom podklade umiestnený 
slávnostný znak finančnej sprá-
vy. Plaketa je vyrobená z  tombaku 
(dvojzložkovej mosadze) z obsahom 
medi 80 % (MS-80). Vyhotovenie je 
niklované, leslé a farebné s prieme-
rom 50 mm.
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NOVÁ ETAPA RENOVÁCIE SA ZAČALA V APRÍLI A TRVALA DO SEPTEM-
BRA, PRIČOM HRANIČNÝ PRIECHOD BOL POČAS TOHTO OBDOBIA 
V PREVÁDZKE.

nú dopravu z 2 na 3 na výstupe zo SR,
 • upraviť koridor pre chodcov a cyklistov,
 • rozšíriť a vybudovať účinnejšie od- 

vodňovacie kanály,
 • zmodernizovať a rozšíriť kamerový sys-
tém,

 • inštalovať záložný zdroj elektrickej 
energie,

 • generálne opraviť pôvodnú administra-
tívno-prevádzkovú budovu zo 60-tych 
rokov 20. storočia,

 • osadiť nový oceľový portál a informač-
nú tabuľu pri vstupe na územie SR.

Práce budú pokračovať
Slovenská strana hraničného priechodu 
Vyšné Nemecké – Užhorod bola zrekon-
štruovaná v rámci spoločného slovensko– 
ukrajinského projektu „Modernizácia 
a rekonštrukcia hraničných priechodov 
na slovensko-ukrajinskej hranici“, ktorý 
je implementovaný prostredníctvom 
Programu cezhraničnej spolupráce ENPI 
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukra-
jina 2007 – 2013 a spolufinacovaný Eu-
rópskou úniou. K ďalšiemu zlepšovaniu 
podmienok na hraničnom priechode 
Vyšné Nemecké – Užhorod prispeje  
aj rekonštrukcia ukrajinskej strany hra-
ničného priechodu, ktorá začala v sep-
tembri tohto roku.                   -red-

Celkové náklady na rekonštrukciu 
dosiahli výšku 1 779 788,80 eur, pri-
čom 90 % nákladov (1 601 809,92 eur)  
je financovaných z prostriedkov EÚ  
a 10 % nákladov (177 978,88 eur) je fi-
nancovaných zo štátneho rozpočtu. Do-
končená modernizácia a rekonštrukcia 
hraničného priechodu prispeje k zvý-
šeniu komfortu vybavenia cestujúcich, 
zníženiu čakacích dôb v osobnej doprave  
a zvýšeniu bezpečnosti na hraničnom 
priechode. Zároveň pre chodcov a cyklis-
tov vytvára podmienky, aby cestný hra-
ničný priechod mohol byť bez problémov 
využívaný aj týmito cestujúcimi.

V rámci rekonštrukcie sa na hraničnom 
priechode podarilo:

 • zvýšiť počet jazdných pruhov pre osob-
nú dopravu z 3 na 4 na vstupe do SR,

 • zvýšiť počet jazdných pruhov pre osob-

Päť mesiacov rekonštrukčných prác, miliónové náklady, znížený komfort cestujúcej verejnosti. S takýmto priebehom sme mu-
seli zápoliť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod. Zvládli sme to a v októbri sme mohli priechod slávnostne otvo-
riť za účasti zástupcov slovenskej aj ukrajinskej strany.

VYŠNÉ NEMECKÉ 
PO REKONŠTRUKCII
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daňové novinky

POKUTY ZA VÝHODY
nespravodlivú konkurenčnú výhodu  
a zaviedli voči týmto firmám rovnaké 
daňové zaobchádzanie ako s inými spo-
ločnosťami v podobnej sfére činnosti. 
Luxembursko sa bráni tým, že tieto da-
ňové rozhodnutia sú v súlade so záko-
nom. Spoločnosti, ktorých sa to týka zase 
deklarujú, že rešpektujú daňové zákony  
vo všetkých krajinách, kde pôsobia.

Európska komisia rozhodla, že selektívne 
daňové výhody pre Fiat v Luxembursku 
a pre Starbucks v Holandsku sú nezluči-
teľné s pravidlami európskej legislatívy  
o poskytovaní štátnej pomoci. Obe nad-
národné spoločnosti musia zaplatiť po-
kuty vo výške do 30 miliónov eur.  Komi-
sia nariadila obom krajinám, aby spätne 
vymáhali nezaplatené dane, odstránili 

DAŇ NA DIESEL
tich rokov vyrovnať daňový rozdiel medzi 
benzínom a dieselom, ktorý aktuálne 
dosahuje asi 20 centov. Prvým krokom 
má byť zvýšenie dane na diesel v 2016  
a 2017 vždy o 1 cent. Zároveň sa má zdvoj-
násobiť príspevok na kúpu nového auta  
na 1 000 eur pre majiteľov minimálne 
desať rokov starého dieselového vozidla.

Francúzi chcú zakročiť proti prílišnej 
popularite dieselových motorov. Paríž 
plánuje zvýšiť daň na diesel na úroveň 
benzínu. To sa stretlo s odporom au-
tomobilového zväzu, ktorý tento plán 
označil za neférový voči majiteľom die-
selových vozidiel. Premiér Manuel Valls 
ohlásil, že jeho cieľom je v priebehu pia-

ŠVAJČIARSKO SKONČILO
na boj proti daňovým podvodom a úni-
kom podpísala EÚ a Švajčiarsko 27. mája 
tohto roka. Informácie sa nebudú týkať 
len príjmov občanov, napríklad vo for-
me úrokov a dividend, ale aj zostatkov  
na účtoch a výnosov z predaja finanč-
ných aktív. Spomínaná dohoda by mohla  
nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017.

Ukrývanie hotovosti na švajčiarskych 
kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní 
v únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. 
Európsky parlament prijal stanovisko 
k dohode, ktorá od roku 2018 umožní 
automatickú výmenu informácií medzi 
EÚ a Švajčiarskom o bankových účtoch 
svojich občanov. Dohodu zameranú  

OBNOVENÁ DEBATA
sa bude po jej zavedení správať zodpo-
vednejšie. Kritici oponujú, že to zvýši jeho 
náklady, čo môže viesť k presmerovaniu 
investícií smerom od Európy. Rokovania 
o pripravovanej dani z finančných tran-
sakcií v jedenástich krajinách Európy  
by sa mohli dokončiť v závere tohto roka. 
Do platnosti by mala vstúpiť v roku 2017.

Jedenásť z 19 členov eurozóny vrátane 
Nemecka obnovilo debatu o dani z fi-
nančných transakcií. Žiadajú schválenie 
tejto dane napriek tomu, že projekt bol 
odložený a zvyšní ôsmi členovia menovej 
únie sú proti. Stúpenci dane argumentu-
jú, že finančný sektor, ktorý mnohí pova-
žujú za zdroj nedávnej globálnej krízy,  Zdroj: TASR, internet



FINANČNÉ AKTUALITY

16

FINANČNÉ AKTUALITY

Každá téma pozostávala z  teoretickej 
a  praktickej časti. V  rámci prvej urobil 
Stefaan prierez teoretickým základom, 
ktorý väčšina účastníkov už dobre ovláda. 

ŠPECIALIZOVANÝ SEMINÁR 
BOL ROZDELENÝ DO DVOCH 
TEMATICKÝCH CELKOV – FI-

NANČNÉ TRANSAKCIE A OCEŇO-
VANIE NEHMOTNÉHO MAJETKU.

Venoval sa princípu nezávislého vzťahu, 
analýze porovnateľnosti a tiež metódam 
transferového oceňovania. Tento základ 
medzinárodného zdaňovania a  transfe-
rového oceňovania obohatil o svoj osobi-
tý prístup a  pohľad na niektoré diskuto-
vané témy na pôde OECD, akou nesporne 
je aj projekt BEPS (Base Erosion and Pro-
fit Shifting – zamedzenie erózie základu 
dane a  presunu ziskov). Určite viacerí 
ocenili jeho jednoduché príklady, pomo-
cou ktorých dokázal aj tie najzložitejšie 
časti prosto vysvetliť a tiež zápal, s akým 
danú problematiku prednášal. Treba 
spomenúť a vyzdvihnúť, že Stefaan sa po-
pasoval aj so slovenčinou a niektoré frázy 
si naozaj osvojil veľmi dobre, čím si účas- 
tníkov školenia hneď získal. Praktická 

časť pozostávala z  riešenia prípadových 
štúdií. Išlo aj o konkrétne prípady z praxe, 
z reálne vykonávaných daňových kontrol. 
Vďaka prítomnosti experta na transfe-
rové oceňovanie mohli účastníci získať 
nový pohľad na riešenie, či nájsť odpo-
vede na niektoré zložité otázky. Celkovo  
sa na seminári zúčastnilo temer 60 kon-
trolórov z daňových úradov, ktorí sa špe-
cializujú na danú problematiku. Kapaci-
ta bola obmedzená, preto sa ho nemohli 
zúčastniť všetci, ktorí mali záujem. Ste- 
faan vyzdvihol našich ľudí, ich vedomos-
ti i praktické skúsenosti. Páčili sa mu ich 
návrhy, otázky, riešenia. Na konci vyjadril 
prísľub, že v prípade záujmu sa sem vráti 
opäť veľmi rád. A my dodávame, že sa bu-
deme tešiť.                 Silvia Karelová

Oddelenie medzinárodného zdaňovania FR SR zorganizovalo v dňoch 12. až 15. októbra v spolupráci s Daňovým inštitútom vý-
nimočný seminár. Použitie slovíčka výnimočný je v tomto prípade naozaj na mieste, pretože pozvanie ako lektor prijal Stefaan 
De Baets, expert na transferové oceňovanie pôsobiaci priamo v OECD v Paríži. Banskú Bystricu navštívil po druhýkrát a podľa 
jeho vlastných slov sa sem vracia veľmi rád.

O OCEŇOVANÍ 
S EXPERTOM OECD

Nedávno sme písali o  osude mladého 
financa Janka Ihrackého, ktorý zahynul  
pri výkone služby na konci 2. svetovej 
vojny rukou pašerákov z Banderovskej 
bandy. Keď tento príbeh vyplával v súčas-
nosti na povrch a  Spolok histórie colníc-
tva a finančnej správy potvrdil totožnosť 
nášho bývalého zamestnanca, vedenie 
finančnej správy nezaváhalo. S  úctou 
sme sa pripojili k obecnému úradu v Ban- 

skom Studenci, ktorý inicioval odhalenie 
pamätnej tabule svojmu rodákovi. Od-
halenia a  položenia venca k  pamätníku  
sa zúčastnil koncom novembra zástup-
covia finančnej správy prezident Fran-
tiškom Imreczem, generálny riaditeľ sek-
cie colných úradov Jozef Turčák, riaditeľka 
Colného úradu v Banskej Bystrici Andrea 
Boháčiková a  členovia Spolku histórie 
colníctva a finančnej správy, ktorí pripra-
vili pre prítomných hostí z obce a okolia  
aj výstavu. Slávnostnosť chvíle umocňo-
vala aj prítomnosť čestnej stráže, ktorú 
zabezpečili chlapci z  našej Čestnej jed-
notky.

-gd-

Sedemdesiat rokov starý príbeh, ktorý 
nedávno ožil aj na stránkach nášho ča-
sopisu, mal veľmi dôstojné pokračova-
nie.

PAMÄTNÍK JÁNOVI 
IHRACKÉMU
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V  tomto období sa určený inštruktor vý-
cviku, dvaja novoprijatí psovodi (z Col-
ného úradu Bratislava a  Colného úradu 
Nitra) s novými psami, začali trápiť s tou-
to metódou bez predchádzajúcich prak-
tických skúseností. Ide však o cestu, ktorá 
v  praxi dokáže významným spôsobom 
zefektívniť výkon služobnej kynológie.

Chýbali technické pomôcky
V  ucelených blokoch sa teoretické témy 
striedali s  praktickými ukážkami. Kyno-
lógovia, ktorí už majú s uvedeným výcvi-
kom aj niekoľkoročné skúsenosti, v pria-
teľskej atmosfére prezentovali svoje 
poznatky. Konfrontačnú atmosféru, akou 
sú nasiaknuté napríklad súťaže psovo-
dov, tu cítiť nebolo. Zásadné línie metodi-
ky sú veľmi podobné. Odchýlky boli naj-
mä pri začiatočných fázach výcviku (pes 
sa učí zaujať určitú polohu, napr. sed - ľah, 
označuje korisť tzv. „mrznutím“; používa- 

IDE O  METODIKU, S  KTOROU 
SME SA V NAŠICH PODMIEN-
KACH ZAČALI INTENZÍVNE 

ZAOBERAŤ AŽ V  APRÍLI TOHTO 
ROKU.

Kolégium dvadsiatich troch psovodov, kynológov, inštruktorov výcviku a funkcionárov z rôznych rezortov a ozbrojených zborov 
(vojsko, polícia a justícia) zo Slovenska aj zo zahraničia sa stretlo v novembri na dvojdňovom odbornom seminári v Gajaroch. 
Nosnou témou bol výcvik a použitie služobných psov na špeciálne pachové práce s pasívnym spôsobom značenia.

STRETNUTIE 
KYNOLÓGOV

zásadným spôsobom ovplyvňujú celkový 
výsledok v nastavených postupoch. Hlav-
ným cieľom stretnutia bolo porovnať 
nastavenú úroveň prípravy, získať nové 
vedomosti a  praktické predvedenie prá-
ce psov s  pasívnym spôsobom značenia 
ukrytej látky. Pri pohľade na prácu našich 
služobných psov a psovodov možno kon-
štatovať, že sme sa vydali správnym sme-
rom. Otázniky vo výcviku sme úspešne 
zodpovedali. Zodpovedať otázniky, ktoré 
prinesie prax a  výkon, teraz leží na ple-
ciach psovodov. Až skutočný výkon  totiž 
preverí dosiahnutú úroveň vycvičenosti 
psov a kvalitu psovodov.

kpt. Milan Dibala

nie aportu, alebo sa pracuje od začiatku 
s  čistým pachom). Ďalej v  spôsobe od-
meňovania psa (využívanie napr. klikra,  
resp. rôznych druhov odmien) a  samo-
zrejme v  technických pomôckach. Tech-
nické pomôcky, bez ktorých nie je možné 
výcvik psa na pasívne značenie realizovať, 
sme na začiatku nemali prakticky žiadne. 
Počas prebiehajúcich kurzov ich súbež-
ne s  tréningom takpovediac „na kolene“ 
vyrábali ľudia priamo zainteresovaní  
do výcviku, či už psovodi alebo inštrukto-
ri výcviku. Na prvý pohľad predpotopne 
vyzerajúce debničky, obrovská drevená 
stena s otvormi a auto „prešpikované“ no-
vodurovými rúrami sa ani náhodou ne-
dali porovnať so špeciálnymi modernými 
predmetmi z  nerezovej ocele, ktoré de-
monštrovali rakúski kolegovia. Účel však 
svätí prostriedky a aj z mála sme dokázali 
vyťažiť maximum.

Výkon ich preverí
Ako rozhodujúce faktory sa pri tomto 
výcviku ukazuje kynologické myslenie, 
čiže schopnosť ľudí pragmaticky riešiť 
množstvo problémov, ktoré dennodenne 
„vyskakujú“ pri novej metóde a  dôsled-
nosť pri ich odstraňovaní, t. j. bazírovanie  
na detailoch, malých, pre laika mnoho-
krát neviditeľných prvkoch, ktoré však 
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naše úspešné zásahy

ZÁCHYTY NA VÝCHODE
našli zase kartóny nelegálnych cigariet, 
pri ktorých by únik na daniach predsta-
voval takmer 20 tisíc eur. Vodič Mykhaylo 
V. (31) z  Ukrajiny uviedol, že prepravuje 
skonfiškované cigarety. Z  Ukrajiny vraj 
prišiel na Slovensko cez Vyšné Nemecké 
a  cigarety mu naložili neznáme osoby  
do auta v Michalovciach.

Viac ako 1 000 kartónov nelegálnych ci-
gariet i migrantov zadržali colníci z KÚFS 
v  novembri na východe Slovenska.  
Pri priechode Dargov spozorovali dodáv-
ku s bratislavskými evidenčnými číslami, 
v  ktorej našli osoby cudzej národnosti 
pravdepodobne z  Afganistanu. Pri kon-
trole vozidla s diplomatickými značkami 

NELEGÁLNY OLEJ
počítače, USB kľúče a iné listinné dôkazy. 
Bratislavská firma si fiktívne vykazovala 
nákupy motorovej nafty od spoločnosti 
z  Partizánskeho, ktorá mala zrušenú re-
gistráciu na DPH z úradnej moci, nemala 
povolenie na obchodovanie s  minerál-
nym olejom a  konateľom tejto spoloč-
nosti bol bezdomovec. 

Desiatky tisíc litrov nelegálnej motorovej 
nafty vozili podnikaví Slováci a predávali 
ich na benzínkach. Škoda, ktorú takto 
spôsobili je takmer dva milióny eur. Vy-
šetrovateľ Kriminálneho úradu finan- 
čnej správy obvinil po akcii v  septembri 
takmer 20 ľudí. Colníci počas septem-
brovej akcie zaistili 34 500 litrov mine-
rálneho oleja, účtovné a daňové doklady, 

FALOŠNÉ BLOČKY
Podľa zistení colníkov firma skutočne 
nenakúpila ani 9% z  uvedeného množ-
stva. Doklady od reálne odobratej nafty  
sa v jej účtovníctve vôbec neobjavili. Col-
níci vyčíslili škodu na spotrebnej dani  
46  640 eur. Zároveň došlo aj k  únikom  
na DPH a dani z príjmov.

Spoločnosť zo žilinského regiónu mala 
k  pohonným hmotám určeným do ná-
kladných vozidiel vo výdavkoch zaúčto-
vané údaje z falošných dokladov. Mala 
odobrať 120  704 litrov tejto suroviny  
a podľa falošných bločkov zaplatiť 
167  864 eur za obdobie dvoch rokov. 

MNOŽSTVO FALZIFIKÁTOV
a  tovar v prevádzkach daňových subjek-
tov. V týchto prevádzkach colníci skontro-
lovali všetky predajné a skladové priesto-
ry, legitimovali prítomné osoby. V štyroch 
subjektoch našli a  zaistili rozličný tovar 
z dôvodu podozrenia z porušovania práv 
duševného vlastníctva v celkovej hodno-
te 40 184 eur.

Bratislavskí, malackí a  trnavskí colníci 
skontrolovali počas prvej novembrovej 
soboty 68 predajní a  skladov na Starej 
Vajnorskej ulici v  hlavnom meste. Kon-
trolnej akcie sa zúčastnilo 67 colníkov 
a 12 policajtov z oddelenia hraničnej  
a cudzineckej polície.  Kontrolovali 
priestory a  osoby v dvoch ubytovniach 
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PES ZABODOVAL
upozornení vodič opäť vyhlásil, že žiadny 
tovar neprepravuje. Senický psovod na-
sadil služobného psa zameraného na vy-
hľadávanie omamných a psychotropných 
látok. Ten označil priehradku pred spolu-
jazdcom, v ktorej sa nachádzalo čierne 
vrecko s rastlinnou sušinou.

Senickí colníci kontrolovali v decembri  
na diaľnici v Brodskom českú dodávku. 
Na výzvu colníkov, či prepravuje tovar 
podliehajúci daňovému dozoru alebo 
colnému dohľadu vodič, odpovedal zá-
porne. Oznámili mu, že vykonajú kon-
trolu so služobným psom. Aj po tomto 

MEDVEĎ V BALÍKU
chov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 
Podliehajú zákazom a  obmedzeniam 
a pri dovoze musí byť spolu s  tovarom 
predložené aj povolenie vydané výkon-
ným orgánom členského štátu miesta ur-
čenia. Dovozca tieto doklady nemal a ani 
ich v  určenej lehote nepredložil, a  preto 
mu colníci tovar zaistili.

V zásielke z USA sa podľa dokladov mal 
nachádzať stenový poľovnícky koberec 
a  cukrovinky. Pri kontrole na vyclievacej 
pošte v  nej žilinskí colníci našli vypraco-
vanú kožu a štyri kusy zubov z medveďa 
baribala. Na živé, ale aj neživé exemplá-
re tohto zvieraťa sa vzťahujú predpisy 
o  ochrane druhov voľne žijúcich živočí-

REKORDNÝ KONTRABAND
tyšsku. Vo   vnútri dosiek boli vyfrézova-
né dutiny, v  ktorých boli ukryté cigarety.  
Na základe podozrenia colníka, ktorý 
označil na snímkach podozrivé miesta, 
kontroloval vozidlo aj služobný pes cviče-
ný na vyhľadávanie tabakových výrobkov. 
Finančný únik na cle a daniach bol vyčís-
lený na 269  307,98 eur. Z  toho len únik 
na spotrebnej dani predstavuje sumu 
181 676,02 eur.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemec-
ké kontrolovali colníci koncom novembra 
ruský kamión so zásielkou ihličnatého 
reziva. V špeciálne vybudovanom úkryte 
odhalili kontraband pašovaných cigariet 
bieloruskej značky v  celkovom množ-
stve 1 918  640 kusov (9  593,2 kartónov). 
Zásielka drevených dosiek uložených  
v  20 paletách po 207 dosiek smerovala 
od ruského odosielateľa príjemcovi v Lo-

JANTÁR V KURZE
miliardy dolárov. Štátom kontrolova-
ná ťažba je len minimálna. Neoficiálne 
zdroje hovoria o  takzvanej „zlatej jantá-
rovej horúčke“ , ktorá súvisí so zvýšeným 
počtom záchytov jantáru na hraniciach 
s Ukrajinou. Jantár nie je možné z Ukraji-
ny legálne vyviezť, nakoľko je to nerastné 
bohatstvo krajiny.

Colný úrad Michalovce zaznamenal  
do polovice októbra štyri pokusy o nele-
gálny dovoz jantáru. Pašeráci sa snažili 
previezť cez hranicu viac ako 220 kíl tohto 
nerastu. Podľa neoficiálnych informácií 
to súvisí s  objavením nového nálezis-
ka jantáru na Ukrajine.    Podľa odhadov  
sa na Ukrajine ročne vyťaží jantár za pol 
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Kapitolou samou o  sebe je oblasť spot-
rebných daní, kde tento úrad odviedol  
do štátneho rozpočtu za prvých desať 
mesiacov takmer 74 % z  celkového vý-
beru. Pri spotrebných daniach z  mine-
rálnych olejov a  z tabakových výrobkov 
je to dokonca viac než 83 %. Špecifickosť 
colného úradu zvýrazňujú aj dve vysoko-
špecializované oddelenia s  celosloven-
skou pôsobnosťou - oddelenie colných 
taríf a  oddelenie certifikácie a  forénznej 
analýzy.

Stopka pre extrémistov 
Rok 2015 nebol úspešný iba z  pohľadu 
napĺňania štátneho rozpočtu. Bratislav- 
skí colníci sa s  rovnakým nasadením ve-

z pera našich hovorcov

novali odhaľovaniu porušení colných 
a  daňových predpisov. Okrem množstva 
„tradičných“ záchytov (preprava a držba 
nelegálnych cigariet,  tovar porušujúci 
práva duševného vlastníctva a  porušo-
vanie zákona o  ERP) odhalili colníci aj 
viacero zaujímavých prípadov. Napríklad  
v auguste na pošte zaistili dovoz oble-
čenia s vyobrazenými extrémistickými 
znakmi. V  tomto prípade sa objednáva-
teľ k tovaru nielenže nedostal, ale navyše 
vyšetrovateľ vzniesol voči trom osobám 
obvinenie z  trestného činu rozširovania 
extrémistických materiálov. Za pomoci 
špeciálnej techniky odhalili v júni a v no-
vembri dva prípady nelegálnej prepravy 
rádioaktívneho materiálu, ktoré taktiež 
prevzal vyšetrovateľ pre podozrenie  
zo spáchania trestného činu nedovolenej 
výroby a držania jadrových materiálov  
a rádioaktívnych látok.

Obchádzanie dohovoru
Každoročnou letnou dovolenkovou té-
mou, napriek intenzívnej osvete, je dovoz 
exemplárov podliehajúcich dohovoru 
CITES. V tomto roku colníci zamedzili do-
vozu takéhoto tovaru v piatich prípadoch, 
pri ktorých zaistili 86 kusov neživých 
exemplárov koralov radu Scleractinia 
spp., dve zásielky s  krytom na mobilný 
telefón potiahnutý kožou z hada z čeľade 
Pythonide, jednu zásielku   s 30 balenia-
mi výživových doplnkov a jednu zásielku  
s dvoma doštičkami z koralu radu 
Scleractina spp.. Koniec roka bol zase 
bohatý na záchyty omamných a  psy-
chotropných látok. V  septembri bolo  

BRATISLAVSKÁ COLNÁ POŠ-
TA ZASE KRAĽUJE ŠTATIS- 
TIKÁM V MNOŽSTVE DO- 

VÁŽANÉHO TOVARU NEOB-
CHODNÉHO CHARAKTERU, NA-
KOĽKO CEZ ŇU DENNE PREJDE 
VIAC AKO 10 000 ZÁSIELOK.

Colný úrad Bratislava je dlhodobo najvyťaženejším slovenským colným úradom, ktorý vedie štatistiky nielen v odvodoch do 
štátneho rozpočtu, ale najmä v počte uskutočnených colných konaní. V celoslovenskej „top“ trojke pobočiek colných úradov sú 
všetky tri bratislavské - PCÚ Letisko, Prístav a Staviteľská.

COLNÍCI BILANCUJÚ

na pošte odhalených 6 zásielok o  celko-
vej hmotnosti 41,59 kg, ktoré obsahovali 
omamné a psychotropné látky. V piatich 
zásielkach z  Etiópie sa nachádzala su-
šená rastlina Khata jedlá s  hmotnosťou  
39,39 kg a obsahom psychotropnej látky 
katín. Išlo o  historicky prvý záchyt tejto 
látky na našom území. Šiesta zásielka 
pochádzala  z Južnej Afriky a obsahovala 
2,2 kg sušenej rastliny canabis. O mesiac 
neskôr bol opäť na bratislavskej pošte 
odhalený v  zásielke z  Číny dovoz bielej 
kryštalickej látky s  hmotnosťou 1,29 kg, 
ktorá bola po expertíze identifikovaná 
ako látka - pyrolidinovalerofenón (-PVP). 
Tá patrí do skupiny nových látok na ile-
gálnom drogovom trhu, tzv. „dizajnér-
skych“ drog a  v  súčasnosti je zaradená  
do zoznamu rizikových látok. Celkovo 
tohto roku colníci nášho úradu zaistili  
8 zásielok s viac ako 25 kg týchto nových 
drog.

Zadržaní migranti
Pri výkone hliadkovej a  kontrolnej čin-
nosti na trasách tovarových tokov v  slo-
vensko-maďarsko-rakúskom pohraničí 
colníci narazili aj na aktuálny celospo-
ločenský problém nelegálnej migrácie.  
Pri kontrole vozidiel zaistili a  následne 
odovzdali cudzineckej polícii 102 osôb, 
z toho 8 pre podozrenie z trestného činu 
prevádzačstva. Na záver treba dodať, 
že ani posledný mesiac v  roku nebol 
rozhodne oddychový. Vianočná sezóna  
so sebou prináša enormné zaťaženie 
a kladie vysoké nároky na všetkých colní-
kov vo výkone služby.

Mgr. Katarína Tehlárová

• narodila sa 11.augusta 1987 v Bratislave
• vyštudovala odbor žurnalistka na Univerzite Komenského v Bratislave
• počas štúdia a po jeho ukončení v roku 2011 pracovala vo viacerých médiách – TA3, TV Markíza, 

RTVS
• v roku 2013 nastúpila na oddelenie komunikačné FR SR
• od roku 2014 zastupuje ako hovorkyňa Colný úrad Bratislava
• je slobodná, medzi jej koníčky patrí cestovanie, fitness, fotografovanie, pečenie koláčikov a psy.
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ako nás nepoznáte

nekontrolovateľne letí,“ hovorí. Raz sa mu 
zase roztrhol pás. Našťastie má brúsku 
usporiadanú tak, že má aj zachytávač 
pásu. „Ale kebyže tú šupu dostanem  
do tváre, mal by som asi navždy pamiat-
ku,“ dodáva. Inšpiráciu pre nevšedného 
koníčka získal už v  detstve, keď dostal 
ako darček krásny zatvárací nožík. Sku- 

Nebezpečný koníček
Vskutku netradičná záľuba, pri ktorej 
treba byť nielen zručný, ale aj poriadne 
ostražitý. To bolo porezaných prstov, kým 
sa mu pod rukami zrodili desiatky krás-
nych nožov. „Práca s brúskou nie je zába-
va. Sú tam točiace časti a ak by náhodou 
výrobok niektorá z  nich zachytila, čepeľ 

PREDSTAVTE SI, ŽE NA ZAČIAT-
KU PRED NÍM LEŽÍ LEN VEĽKÁ 
OCEĽOVÁ PLATŇA A  KUS NE-

OPRACOVANÉHO DREVA, PRÍPAD-
NE INÉHO MATERIÁLU PRIPRA-
VENÉHO NA RÚČKU. A  NA KONCI 
PROCESU JE KRÁSNY, KVALITNÝ  
A PLNE FUNKČNÝ NÔŽ. MALÝ, VEĽKÝ, 
ZATVÁRACÍ, POĽOVNÍCKY, NA AKÝ  
SI LEN SPOMENIETE.

Náš kolega Štefan Strhársky pracuje na pobočke daňového úradu v Žiari nad Hronom ako kontrolór v oblasti dani z pridanej 
hodnoty. Či je taký ostrý kontrolór ako britva, nevieme, každopádne má s  ostrením, aj keď nie britiev, ale veľmi podobných 
predmetov, vďaka svojej záľube veľa spoločného. Štefan totiž vyrába nože.

ZÁĽUBA, PRI KTOREJ 
TRPIA PRSTY

točnú záľubu v  skutočnosti odštartoval 
až o niekoľko rokov neskôr zlomený nôž 
a  internet. „Naďabil som naň náhodou 
a  povedal som si, že ho idem opraviť.  
Na českých stránkach sa práve rozbiehalo 
nožiarske fórum. Radili sme si, dopĺňali 
svoje poznatky,“ uviedol. Táto zábavka  
ho robí populárnym v rodine. Veď kvalit-
ný nôž sa v domácnosti vždy zíde a dostať  
ho ako darček je pre členov rodiny bonu-
som. Kolega má doma malú dcérku, a keď 
ho zo žartu naťahujeme, či náhodou 
nepovedie aj svojho potomka k tejto zá- 
ľube, s úplne vážnou tvárou nám odpovie,  
že sa už stretol so ženami - nožiarkami. 
Pri tejto práci sa uplatnia pri kovorytec-
tve, keď zdobia čepele alebo šijú púzdra. 
Takže, nikdy nehovor nikdy. 

Gabriela Dianová
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varíš, varím, varíme

ROMAN PRACUJE AKO COLNÍK OD ROKU 1992. MOMENTÁLNE NA PO-
BOČKE COLNÉHO ÚRADU ŽILINA V  TRSTENEJ AKO ODBORNÝ COL-
NÝ REFERENT. DOMA MÁ OKREM MANŽELKY EŠTE DVOCH „PUBER-

TIAKOV“ – DCÉRU A SYNA VO VEKU 13 A 15 ROKOV.

STÔL PLNÝ DOBRÔT
Sviatočné chvíle bez pochúťok na stole by boli veľmi skľučujúce. V našich končinách, hoci to miestami možno preháňame, sú 
slávnostné okamihy spojené s dobrým jedlom, príjemným posedením a nevšednými kulinárskymi zážitkami. Také si môžete 
užiť, ak vyskúšate recepty nášho kolegu Romana Dedinského.

cháme ich odstáť aspoň 12 hodín. „Ja 
osobne ich údim dva dni na veľmi slabom 
bukovom dyme. Výborné sú aj nezaúde-
né,“ dodáva Roman.

Vianočné trubičky 
½ kg hladkej múky (nie extra)
¼ kg práškového cukru
1 vanilkového cukru
1 škoricového cukru
1 čajová lyžička mletej škorice
1 l mlieka (3,5 %)
1 celé vajce
75 g masla

Namiesto škorice a  škoricového cukru  
sa môžu dať aj pomleté orechy (4 poliev-
kové lyžice). Kolegovia zo žilinského úra-
du milujú najviac škoricové. Múku, cukor 
(orechy) premiešame, za stáleho mie-
šania pomaly pridávame mlieko, pokiaľ  
nevznikne homogénne cesto. Pridáme 
žĺtok a  maslo, prilievame zvyšné mlie-
ko a  miešame dovtedy, kým nie je cesto 
hladké. Jednu polievkovú lyžicu zmesi 
nalejeme na rozohriatu platňu oblát-
kovača, druhou platňou zaťažíme a  pe-
čieme asi osem sekúnd. Oblátku treba  
za pomoci príborového nožíka oddeliť  
od platne, zvinúť na rúrku alebo drevenú 
paličku o  priemere, ktorý vám vyhovuje. 
Romanovi najviac vyhovovala kovová 
rúčka z metly, z ktorej si ju odpílil.

-red-

„Veľmi rád pečiem, grilujem, údim 
i  varím,“ menuje takmer všetky druhy 
kuchárskej zručnosti. Dokonca chodí 
variť guláše aj súťažne. „Bez problé-
mov ukuchtím hocičo kolegom z  práce 
a známym. Recepty musím dávať najmä 
kolegyniam,“ poznamenal. Popri vareniu 
sa venuje športovej streľbe, jazde na mo-
torke, štvorkolke, hubárčeniu a domácim 
zvieratám. Z nich si najviac zamiloval ak-
váriové rybičky a  papagája sivého žaka, 
ktorý dostal meno Vilko.
Keďže vianočné a  novoročné obdobie 
dáva priestor na všakovaké experimenty, 
nové nápady a recepty, nechajte sa inšpi-
rovať aj tými, ktoré pre vás kolega vybral.

Domáce klobásy
10 kg mäsa (z toho aby bolo aspoň 3-4 kg 
mastného - slanina, bôčik)
19 dkg soli
10 dkg sladkej mletej papriky
4 dkg čierne korenie
1 dkg štipľavej mletej papriky
2 dcl vody
1 polievkovej lyžice cukru
2 dkg drvenej rasce
10 dkg – cesnaku

Všetko premlieť a pridať vodu, dôklad-
ne premiešať a  nechať 24 hodín odstáť. 
Znova premiešať po 24 hodinách a  dať  
do čriev. Klobásy dáme do udiarne a ne-



FINANČNÉ AKTUALITY

23

na dobrú náladu

Staršia pani stretne na ulici plačúceho 
chlapca.
„Čo sa ti stalo,“ pýta sa ho.
„Ja som sa stratil,“ hovorí.
„Ale to nič,“ chlácholí ho. „A poznáš svo-
ju adresu?“
„Áno, poznám. Miško, zavináč, centrum, 
bodka eská.“

Hasič príde do zbrojnice, dá si kávu a ho-
vorí ostatným kolegom: 
„Chlapci, pomaličky sa dvíhajte, horí da-
ňový úrad.“

čeným komentárom: 
„A to akože v tú stredu tu dokedy budeme 
musieť trčať?“

„Človeče, ten náš nový šéf je skutoč-
ne šľachetný. Predstav si, že ťa pozve  
na večeru, zaplatí dve fľaše vína a ešte  
ťa nechá u seba prespať. Tebe sa to už 
niekedy stalo?“
„Mne nie, ale mojej žene už trikrát.“

Šéf sa obracia k zamestnancovi: 
„A to viete, pán Šebesta, že od práce ešte 
nikto nezomrel?“
„Viem, šéfe, ale aj tak sa bojím, že budem 
prvou obeťou.“

Ako chodí normálny človek výťahom  
na 13. poschodie? Predsa stlačí číslo 13.
A ako chodí na 13. poschodie ítečkár?
Stlačí 1, potom 3 a zúrivo hľadá ENTER.

„Mám nejaký problém s  Windows,“  
hovorí sekretárka do telefónu informati-
kovi.
„A čo máte na monitore?“
„Eee...kvetináč,“ odpovedá.
„Chcem vedieť, čo tam máte napísané...“
„Aha, myslíte SONY!“

Manžel sa vracia neskoro večer domov:
„Kde si bol tak dlho? A hlavne mi netvrď, 
že v práci!,“ kričí na neho žena.
„Prepáč, ja som skutočne bol v  práci.  
Ale všetci odišli domov a zabudli ma zo-
budiť...“

Kamarát sa pýta pána Nováka, prečo  
ho vyhodili z práce. 
„Pre kašeľ,“ priznáva Novák. 
„Ako to? Veď za to, že si chorý, predsa ne-
môžeš.“ 
„To áno, ale ja som kašľal na prácu.“

Hovorí šéf zamestnancovi: 
„Je mi veľmi ľúto, že ste dali výpoveď.“ 
„Naozaj?,“ hovorí prekvapený zamest-
nanec. 
„Áno. Tak som sa tešil, ako vás jedného 
dňa vyhodím.“

Nový riaditeľ sa zoznamuje s kolektívom: 
„Oddnes budeme pracovať podľa nového 
poriadku. Pondelok - oddych po víken-
de. Utorok - príprava na pracovný deň. 
Streda - pracovný deň. Štvrtok - oddych  
po pracovnom dni. Piatok - príprava na ví-
kend. Sobota a nedeľa - víkendové voľno.“
Ktosi z úradníkov sa ozve s tichým roztrp-

Určite ste sa vo svojej praxi stretli 
s mnohými úsmevnými príhodami. 
Ak nám ich pošlete, v  tejto rubri-
ke ich veľmi radi uverejníme. Radi  
by sme vyzvali aj tých z  vás, ktorí 
majú vzťah ku kresleniu, venujú  
sa karikatúram alebo maľujú iné 
vtipné obrázky, aby sa so svojou 
tvorbou podelili aj na stránkach 
nášho časopisu. Toto periodikum je 
o nás a pre nás a to, čo bude jeho ob-
sahom, máme vo vlastných rukách. 
Ďakujeme za váš čas a spoluprácu!



Do posledného kola našej fotografic-
kej súťaže v  tomto roku sme vybrali 
zábery vedúcej oddelenia daňovej 
exekúcie 2 z  Daňového úradu v Ban-
skej Bystrici Silvie Longauerovej. 
Najradšej fotí prírodu, ktorá je v oko-
lí Tatier nevšedná. Kriváň v  ružo-
vom zafarbení, pohľad na Ďumbier 
z  Jasnej či zasnežená Horná Lehota  
sú v  tomto zimnom šate očarujúce. 
Ďakujeme autorke i  všetkým, ktorí 
sa počas roka zapojili do fotosúťaže. 
Všetky fotografie sme, žiaľ, zverejniť 
nemohli. Tých, ktorých zábery sme vy-
brali, odmeníme.

FOTO

súťaž


