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Milé kolegyne a kolegovia,

sme čoraz bližšie k cieľom, ktoré sa od modernej finančnej správy očakávajú. 
Obojsmerná elektronická komunikácia je jedným z tých najdôležitejších a túto 
povinnosť postupne zavádzame.

Oblasť správy spotrebných daní má už za sebou prvotné skúsenosti. Počas prvého 
mesiaca sme odoslali viac ako 1 000 elektronických dokumentov, ktoré sme 
doručovali približne 600 firmám. Na call centrum sa v tejto súvislosti obrátili naši 
klienti s viac ako 800 dopytmi. A to je len začiatok. Musíme byť pripravení na ďalšie 
otázky, ktoré v kontexte obojsmernej komunikácie vystanú. Zvlášť, keď od mája 
zavádzame aj nový colný informačný systém eDovoz. 

Očakávania od našej inštitúcie sú veľké. Prognóza ministerstva financií odhaduje 
navýšenie príjmov verejnej správy z daní a odvodov na roky 2016 až 2018 v rozpätí od 
369 miliónov do 444 miliónov eur. Východiskom pre dané čísla bol lepší výber dane 
z pridanej hodnoty i dane z príjmov právnických osôb, čo je výsledok Vašej práce a za 
čo Vám patrí poďakovanie. Verím, že v tomto nastúpenom trende budeme úspešne 
pokračovať.

František Imrecze 
prezident finančnej správy

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

3

01
/1

6



Na čele úradu ste už 
dlhšie obdobie, a tak je 
namieste aj bilancovať. 
S akými predstavami ste na 
miesto riaditeľky/ riaditeľa 
prichádzali a čo z nich sa 
poradilo už zrealizovať? 

M. Hricová: Na tento úrad som prišla 
v roku 2012. Musím sa priznať, 
mala som pri nástupe určité obavy, 
či to zvládnem. Je to predsa len 
úrad, ktorý sa vymyká zameraním 
od ostatných úradov. Až potom 
nasledovali predstavy, čo všetko by sa 
dalo vylepšiť, ako nastaviť stratégiu, 
pracovné postupy a podobne. Tento 
úrad je silný vďaka ľuďom, ktorí tu 
pracujú, najmä po odbornej stránke. 
Máme veľmi dobré zázemie, čo sa 
týka medzinárodného zdaňovania. 

To je oblasť, na ktorú je úrad 
zameraný. Takže moje strategické 
ciele sa vyprofilovali v priebehu 
krátkeho času. Prvým z nich bol ten, 
že úrad bude v budúcnosti expertom 
práve v oblasti medzinárodného 
zdaňovania. Ďalšími podstatnými 
okruhmi sú kontrola dane z pridanej 
hodnoty a analýza rizík. To sú tri 
zásadné smery, ktoré chcem rozvíjať 
a vylepšovať. S hrdosťou môžem 
povedať, že sa nám na tomto poli už 
veľa podarilo zrealizovať.

V. Procek: Každá doterajšia pozícia, 
ktorú som v colnej, dnes vo finančnej 
správe za uplynulých vyše 18 
rokov zastával, mi umožnila získať 
iný prehľad. Každá bola prínosom 
s neoceniteľnými skúsenosťami 
a poznatkami. Post riaditeľa colného 
úradu je kariérny posun, ktorým sa 
mi otvorili možnosti a príležitosti 
k naplneniu nových vízií a cieľov 
v mojom profesijnom živote. Musím 
však povedať, že zvládnuť a dobre 
obstáť v tejto funkcii je náročnejšie, 
ako boli moje prvé predstavy. Dôležité 
je stanoviť si reálne ciele, pretože 
nie všetko je v kompetencii riaditeľa 
colného úradu. Som však veľmi rád, 
že dnes môžem vidieť výsledky tak 
v oblasti pracovných a medziľudských 
vzťahov ako aj stabilizácie niektorých 
procesov. Podarilo sa nám zlepšiť 
pracovné podmienky pre colníkov 
na hraničných pobočkách Vyšné 
Nemecké, Veľké Slemence, Maťovce 

aj na oddelení špeciálnych 
technológií v Maťovských Vojkovciach. 
Pokračujeme a úspešne rozvíjame 
medzinárodnú spoluprácu, keďže sme 
vzhľadom na špecifikum vonkajšej 
hranice stále „výkladnou“ skriňou 
finančnej správy. Počas celého roka 
tu vítame množstvo delegácií aj 
na vysokej úrovni. Osobitne ma 

však teší, že sa nám darí vytvárať 
dobrú pracovnú klímu. Myslím 
tým atmosféru otvorenosti, dôvery, 
korektných ľudských vzťahov, ochotu 
spolupracovať, podieľať sa na plnení 
úloh, ale aj zodpovednosti, a to bez 
ohľadu na to, v akej pozícii je kto 
zaradený. Ide mi o vzájomnú slušnosť 
a taký spôsob komunikácie, aby každý 
vnímal svoj podiel na plnení úloh 
v celom systéme. Ale na druhej strane 
aby mohol mať každý aj dobrý pocit 
z odvedenej práce a mohol sa rozvíjať 

Za výkladnou skriňou finančnej správy
Dvaja riaditelia, dva úrady, dve špecifické poslania. Riaditeľka 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS) 
Marcela Hricová vidí silu svojho úradu vďaka odborníkom, 
ktorí tu pracujú. Šťastnú ruku pri výbere najbližších 
spolupracovníkov mal aj šéf Colného úradu Michalovce 
Viliam Procek. Spoločne nám otvorili dvere svojich úradov.

 „Darí  
 sa nám  
 vytvárať  
 dobrú  
 pracovnú  
 klímu.“ 

Ing. M. Hricová:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
cestoviny

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Nemám, keďže nie som typ, 
ktorý číta knihu viackrát. Čítam 
veľmi veľa a rôzne žánre.

 � IDEÁLNY RELAX 
spoločnosť obľúbených priateľov

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

4

01
/1

6



Za výkladnou skriňou finančnej správy
v zdravom kolektíve. Myslím, že práve 
taký kolektív má najlepšiu šancu 
na úspech a zvládanie náročných 
úloh a výziev. Aj touto cestou preto 
ďakujem a držím palce všetkým, ktorí 
zdieľajú tento názor a prikladajú ruku 
k spoločnému dielu.

Je všeobecné známe, 
že práca s ľuďmi je tá 
najťažšia. Ak však treba 
manažovať prácu desiatok 
či stoviek ľudí, úsilie sa 
výrazne komplikuje. Čo 
vám pomáha zvládať 
náročné úlohy spojené 
s výkonom vašej funkcie?

M. Hricová: Mňa veľmi posúvajú 
dopredu aj tie najmenšie úspechy, 
ktoré sa podaria. Pomáhajú mi 
nestrácať vieru a motiváciu 
a posilňujú pocit, že cieľ sa dá 
dosiahnuť.

V. Procek: Od skončenia vysokej 
školy som pôsobil v pozíciách, 
pri ktorých práca s ľuďmi bola 
každodennou súčasťou mojej 
náplne. Áno, je to naozaj ťažká práca, 
v ktorej sa stretnete so všeličím 
pozitívnym, úsmevným, negatívnym 
a nepríjemným. Neraz musíte prijať aj 
nepopulárne opatrenia. To všetko je 
potrebné zvládnuť profesionálne ale 
ľudsky, s rešpektom, a predovšetkým 
objektívne, spravodlivo a korektne. 
Uľahčuje mi to nastavenie kritérií, 
ktoré je vopred známe všetkým 
a dobrá tímová práca. Môžem 
povedať, že som mal šťastnú ruku 
pri výbere mojich najbližších 
spolupracovníkov, za ktorých 
považujem najmä námestníkov 

a vedúcich jednotlivých útvarov. 
Vysoko si cením ich profesionálny 
prístup, odbornosť a nasadenie. 
Myslím si, že kolektív ľudsky i odborne 
zdatných a zodpovedných riadiacich 
spolupracovníkov výraznou mierou 
ovplyvňuje zvládanie náročných úloh 
colného úradu. A v osobnej rovine 
samozrejme tolerantnosť a podpora 
rodiny, bez ktorej by to bolo určite 
ešte ťažšie.

Ako by mal podľa vás 
vyzerať stav, ktorý by 
ste vy i zamestnanci 
vášho úradu mohli 
považovať za ideálny?

Základné údaje 
o DÚ VDS:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
121

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH/
REFERÁTOV MIEST 
Sídlom je Bratislava, referáty 
sú zriadené v Žiline, Košiciach 
a v Banskej Bystrici. V každom 
z týchto miest sú tri referáty 
zamerané na jednotlivé 
oblasti - DPH, priame dane 
a medzinárodné zdaňovanie.

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Medzi vybrané daňové subjekty 
patria finančné inštitúcie ako 
banky, poisťovne, zaisťovne 
a taktiež subjekty, ktoré dosiahli 
ročný obrat nad 40 miliónov eur.  

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Nič, čo by nebolo riešiteľné. 
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M. Hricová: Za ideálny stav 
považujem, že ako zástupca 
zamestnávateľa budem vedieť 
svojim ľuďom poskytnúť všetok 
komfort, ktorý potrebujú k svojej 
práci. A tým myslím dostatočné 
vzdelávacie aktivity, pracovné 
prostredie a adekvátne ohodnotenie 
ich práce. Na druhej strane očakávam 
to najvyššie úsilie a samozrejme 
najlepšie výsledky.

V. Procek: Ideálny stav samozrejme 
neexistuje, ale len stále snaženie 
dosiahnuť ho nás môže aspoň 
priblížiť k tomuto cieľu. Dôležité je 
uvedomiť si, že výkon služby colníka 
je veľmi mnohotvárna a náročná 
činnosť a každý deň prináša nové 
výzvy, ktoré si vyžadujú aj nové 
riešenia – operatívne i systémové. 
Byť dobrým colníkom totiž znamená 
byť dobrým právnikom, analytikom, 
tovaroznalcom, psychológom, 
technikom, organizátorom, 
manažérom, administrátorom, 
sekretárkou a mnohým ďalším 
zároveň, najlepšie so znalosťou 
niekoľkých cudzích jazykov. Vždy vo 
výbornej fyzickej i psychickej kondícii, 
byť čestný, morálny, byť dobrým 
kolegom v každej pozícii a neustále 
napredovať a rozvíjať sa. Prakticky 
teda neriešim „ideálny“ stav, skôr by 
som tento pojem nahradil slovami 
„úspešný, morálny a spokojný“. 
Zvládnuť úspešne zadefinované úlohy, 
vedieť sa prispôsobiť zmenám, zostať 

čestný, konať v súlade s etickými 
pravidlami a byť vnútorne spokojný. 
K tomu mať zdravé, čisté pracovné 
prostredie, dobrých kolegov, možnosť 
kvalitnej prípravy, náležité finančné 
ohodnotenie a stabilitu a perspektívu 
do budúcnosti. A keďže sme 
represívna zložka, za úspešný colný 
úrad považujem taký, ktorý nielen 
včas a správne plní stanovené úlohy, 
ale dokáže byť o krok vpred, keď si 
dokáže vybudovať status uznávaného 
odborného subjektu aj v očiach 
verejnosti a kde je aj colník spokojný 
a hrdý na svoju prácu. 

Určite máte ešte viacero 
plánov, ktoré by ste chceli 
realizovať. Ktoré tri stoja 
v tomto rebríčku na 
najvyšších priečkach? 

M. Hricová: Chcela by som čo 
najviac expertov na kontrolu 
medzinárodného zdaňovania, 
teda čo najväčšiemu počtu 
kontrolórov priamych daní 
poskytnúť najlepšie možné 
vzdelanie a potom ich primerane 
ohodnotiť. Taktiež by som uvítala, 
aby niektoré vnútorné procesy 
boli efektívnejšie, na čom 
intenzívne momentálne pracujem. 
A plánujem naďalej robiť všetko 
preto, aby moji zamestnanci 
chodili do práce radi a bez stresu. 

V. Procek: Medzi najbližšie plány 
samozrejme patrí úspešne zvládnuť 
prechod na nový Unijný colný 
kódex a systém eDovoz. S ohľadom 
na hraničnú problematiku treba 
udržať status zabezpečenej a dobre 
chránenej hranice so zvýšením 
priepustnosti hraníc a zároveň 
zlepšením v oblasti odhaľovania 
porušení colných a daňových 

pplk. Ing V. Procek: 

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO  
plnené kapustné listy, na 
východe „holubky“ 

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA  
literatúra faktu a z posledného 
obdobia knihy Štefana Kariku

 � IDEÁLNY RELAX 
hodinka so psom v lese, 
rekreačne beh, cyklistika, 
tenis a drobnochovateľstvo
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predpisov i v prevencii a boji proti 
pašovaniu. A v neposlednom rade 
je to zlepšenie personálneho 
zabezpečenia, bez ktorého je 
dosahovanie akýchkoľvek cieľov 
nemožné.

Ako vnímate postavenie 
a prezentáciu vášho úradu 
v rámci daného regiónu? 

M. Hricová: DÚ VDS funguje od 
roku 2002. Na začiatku mal územnú 
pôsobnosť v rámci Bratislavského 
kraja. Od roku 2013 sa jeho 
pôsobnosť rozšírila na celé územie 
Slovenska. Z pôvodných 300 
spoločností sa počet jeho klientov 
rozšíril na takmer 650. Jeho úlohou je 
zjednocovať správu daní vybraných 
daňových subjektov, ktorých špeciálne 
zameranie a riešenie ich daňových 
vzťahov vyžaduje úzko špecializovaný 
prístup. Ide o najväčšie spoločnosti na 
Slovensku, ktoré zamestnávajú tisíce 
ľudí a ich vplyv v rámci regiónu je 
obrovský. Podiel DÚ VDS na hrubom 
výnose celoslovenských daňových 
príjmov bol v roku 2014 takmer 23 
%. Pre našich klientov každoročne 
organizujeme prezentácie na 
odborné témy, deň otvorených dverí 
a snažíme sa metodicky veľmi rýchlo 
pomáhať pri vzniknutých problémoch. 
Správcovia dokážu komunikovať 
s klientom na oveľa bližšej úrovni 
ako na iných úradoch, čím taktiež 
prispievajú k dobrej spolupráci. Máme 
pripravené nové projekty, ktorými 
by sme chceli ešte viac zvýšiť kredit 
úradu. Dúfam, že naši klienti to 
vnímajú rovnako. 

V. Procek: Colný úrade Michalovce 
evokuje automaticky hranicu, 
možno Ukrajinu, obchod, čakacie 
doby, kontroly, nákupy, cigarety... 
Pozitívny posun v tomto smere 
v očiach verejnosti priniesla 
najmä rekonštrukcia hraničných 
priechodov, kde už máme moderné 

štandardné podmienky aj pre 
cestujúcich a deklarantov. V regióne 
patríme medzi významných 
zamestnávateľov, preto máme vždy 
aj stovky záujemcov, ktorí žiadajú 
o prijatie do služobného pomeru 
colníka. Ale nie je to len hranica. 
V našom obvode sú aj významné 
obchodné subjekty aj významný 
daňový sklad na minerálne oleje. 
Jedným z našich cieľov je pozitívna 
prezentácia colného úradu, činností, 
ktoré zabezpečujeme, výsledkov, 
ktoré sme dosiahli ako aj pôsobenie 
v oblasti prevencie. Okrem častých 
záchytov na hranici pravidelne 
organizujeme prezentačné akcie pri 
príležitosti Národného dňa colníkov 
v jednotlivých mestách v územnom 
obvode úradu, nadviazali sme 
výbornú spoluprácu so Zemplínskym 
osvetovým strediskom, s ktorým sme 
pripravili výchovno-vzdelávací cyklus 
prednášok určený pre stredoškolákov 
a verejnosť, ktorý sa stretol s vysoko 
pozitívnou odozvou. Počas roka 
spolupracujeme so základnými 
a strednými školami, našu prácu 
prezentujeme aj v menších oblastiach 
regiónu pri rôznych príležitostiach 
ako sú dni obcí, či deň detí. Veľmi 
si cením výborné hodnotenie od 
subjektov, ktoré sú účastníkmi 
colného alebo daňového konania, 
s ktorými sme urobili dotazníkový 
prieskum v roku 2015. Boli v ňom 
zapojené veľké, stredné aj malé 
firmy vrátane tých, u ktorých sme 
vykonali bežné, následné alebo 
kontroly SHS. V tomto dotazníku 
bola kvalita služieb poskytovaná 
colným úradom hodnotená takmer 
vo všetkých oblastiach veľmi dobre 
až výborne. Myslím, že máme právo 
byť hrdí, no nezabúdame ani na tie 
oblasti, v ktorým sa musíme zlepšovať 
a naprávať imidž.

Ako bol váš úrad 
hodnotený v rámci KPI? 
Aké ste v tomto smere 
prijali opatrenia?

M. Hricová: Ako som už spomínala, 
tento úrad je veľmi špecifický 
a veľmi ťažko sa preto aj porovnáva. 
Niekto by si možno povedal, že je to 
výhoda, avšak ja to skôr vnímam ako 
hendikep, pretože práve v prípade, 
ak sa darí získavať dobré výsledky, 
existuje stále pochybnosť o tom, či 
úspech nie je len výsledkom týchto 
špecifík.

V. Procek: Colný úrad Michalovce 
obsadil v rámci hodnotenia KPI 
za prvých 9 mesiacov minulého 
roka prvé miesto, Verím, že 
rovnako obstojíme aj v celoročnom 
hodnotení. A prijaté opatrenia? 
Dôležité je nastavenie vhodných 
kritérií, zabezpečenie požadovaného 
počtu personálnych a materiálno-
technických kapacít a dôsledná 
kontrola plnenia stanovených úloh. 
Spoločne sa nám podarilo odviesť 
veľký kus práce. A za to patrí vďaka 
celému kolektívu colného úradu. 
Verím, že v tomto úsilí nepoľavíme 
a budeme na prvých priečkach aj pri 
ďalšom hodnotení.

Iveta Adamíková
kpt. Klára Baloghová

Základné údaje 
o CÚ Michalovce:

 � POČET ZAMESTNANCOV
476

 � POČET POBOČIEK
8 pobočiek (z toho 5 
hraničných) a 1 stanica

 � ŠPECIFICKOSŤ / 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV
ochrana vonkajšej hranice EÚ 
a zároveň schengenskej hranice

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
personálny stav
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Spustili sme obojsmernú 
komunikáciu
Niekoľko rokov sa hovorilo o tom, že finančná 
správa začne komunikovať obojsmerne. 
OD 11. januára 2016 sa táto idea stala realitou.

Ako hodnotí prvé 
týždne fungovania OBK 
vedúca biznis tímu 
Alexandra Jurická?

Myslím si, že na novú formu 
komunikácie sme nabehli veľmi 
dobre. Musím poznamenať, že 
nám výrazne pomohlo spustenie 
„pilotnej“ prevádzky ešte v novembri 
2015, v rámci ktorej sa podarilo 
vychytať nedostatky. Správcovia 
dane mali zároveň čas na prípravu. 
V module Spis plnohodnotne 
pracovali od prvého nasadenia, 
len elektronické odosielanie 
dokumentov pre daňové subjekty 
bolo v tejto fáze pozastavené. 
Reálne elektronické odosielanie 
dokumentov sa robilo 
duálne spolu s „papierovým“ 
odosielaním len na vybraných 
colných úradoch. Rada by 
som sa poďakovala môjmu 
pracovnému tímu, ale rovnako 
obrovská vďaka patrí colným 
úradom, ktoré sa týmto zmenám 
veľmi rýchlo prispôsobili.

Čo bolo najväčšou 
výzvou pre váš tím?

Vybudovať za veľmi 
krátke časové obdobie 
plnohodnotný systém „šitý“ 
pre správu spotrebných 
daní, ktorý umožňuje 

správcom dane a FR SR obojstranne 
elektronicky komunikovať s daňovými 
subjektmi.

Podarilo sa vyriešiť všetky 
body alebo existujú 
nejaké otvorené otázky?

Je potrebné si uvedomiť, že projekt 
OBK v oblasti spotrebných daní 

zahŕňa poskytovanie 
viacerých 

elektronických 
služieb, 

nielen 
službu 

elektronického doručovania 
dokumentov. Z toho dôvodu bolo 
potrebné zahrnúť do projektu viacero 
oblastí a integrovať viacero aplikácií 
finančnej správy za extrémne krátke 
časové obdobie. Súčasne bolo, 
a stále je, potrebné v projekte OBK 
v oblasti spotrebných daní zabezpečiť 
dodržiavanie pravidiel spisovej 
a registratúrnej služby finančnej 
správy. To je takisto veľká a náročná 
oblasť. Je logické, že aplikačná prax 
prináša stále nové situácie, ktoré 
je potrebné v rámci projektu ešte 
doriešiť. Intenzívne ďalej pracujeme, 
riešime, implementujeme nové 
funkčnosti, vyvíjame a usmerňujeme. 
Dovolím si však tvrdiť, že to 
najdôležitejšie sme zabezpečili.

Ako sa ďalej bude 
vyvíjať OBK?

Momentálne už začala druhá 
etapa OBK, ktorá by mala 

zahrnúť do obojstrannej 
komunikácie okrem 
SysNeD-u aj iné systémy 
ako ADMIS a ISFS-SD. Je 
potrebné vyriešiť množstvo 
kľúčových otázok a bolo by 
naozaj trúfalé teraz tvrdiť, 
že vieme presne kam nás to 
posunie. Jednoznačne však 
konečným cieľom je úplná 
elektronizácia.

Iveta Adamíková
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Ministerské ocenenie
Po prvýkrát v histórii finančnej správy udelil 
podpredseda vlády a minister financií SR Peter 
Kažimír pamätné medaile našim zamestnancom. 
Pri  tejto príležitosti sme mu položili zopár otázok:

Zriadenie ocenenia „Pamätná 
medaila Ministerstva financií SR“ je 
úplne novým počinom. Prečo ste sa 
rozhodli pre tento druh uznania?

Práca pre štát má svetlé stránky, ale 
často i mnohé úskalia.  Táto pamätná 
medaila je poďakovaním a uznaním 
jedinečných kvalít ocenených 
zamestnancov finančnej správy 
a poďakovanie za to, že tieto kvality 
využívajú práve v prospech rozvoja 
štátu. 

Vybrali ste 22 zamestnancov 
daňových a colných úradov, ktorým 
ste toto ocenenie vo februári udelili. 
Aké kritériá ste pritom zohľadňovali?

Výber dvoch desiatok ľudí 
z tisícok zamestnancov je veľmi 
zodpovedná úloha. A tak sme k nej 
spolu s vedením finančnej správy 
a riaditeľmi úradov aj pristupoval. 
Brali sme do úvahy, že každý 
z nich preukázal osobitné plnenie 
služobných a pracovných úloh. Za 
mimoriadnym ocenením je preto 
v každom z týchto prípadov aj 
mimoriadny počin. Chcem, aby sa tieto 
pamätné medaily stali prestížnym 

ocenením. A ich vlastník bol  hrdý, že 
je súčasťou tímu, ktorý aktívne mení 
veci vo finančnej správe k lepšiemu. 

Spomínate zmeny k lepšiemu. 
Ako hodnotíte úlohy, ktoré sa 
finančnej správy podarilo za 
posledné roky zrealizovať?

V roku 2012 sme si uvedomili, 
že fungovanie finančnej správy 
je katastrofálne. Začali sme robiť 
opatrenia, aby sa jej činnosť 
sprofesionalizovala. A výsledky sa 
dostavili. Či už ich vidíme vo vyššom 
výbere daní, v boji proti daňovým 
únikom, zvyšovaním kvalifikácie 
jej zamestnancov, ale aj  v lepšom 
vnímaní tejto inštitúcie v očiach 
verejnosti. A tak hodnotím činnosť 
finančnej správy vysoko pozitívne.

Ako vidíte jej postavenie 
do budúcnosti?

Som presvedčený o tom, že sa 
bude len a len zlepšovať. Trend je 
nezastaviteľný a budovanie modernej 
inštitúcie je na najlepšej ceste. Verím, 

že táto cesta bude viesť správnym 
smerom a klienti ho ocenia. Preto by 
som chcel z tohto miesta poďakovať 
všetkým zamestnancom, ktorí sa 
o to zaslúžili a v budúcnosti rovnako 
potiahnu túto inštitúciu  ďalej.  

-red-

Zoznam ocenených:

Mgr. Eva Almásiová (DÚ Nitra)

Ing. Monika Bušová (DÚ Žilina)

Ing. Jozef Byrtus (DÚ Bratislava)

Ing. Veronika Ďatelová (DÚ Bratislava)

Ing. Eva Dolanová (DÚ Nitra)

kpt. Mgr. Ján Gduľa (CÚ Prešov)

nprap. Gabriel Hajabács (CÚ Trnava)

mjr. Ing. Branislav Hamar (CÚ Bratislava)

mjr. Bc. Jaroslav Hrebeňak (CÚ Prešov)

Ing. Valéria Hudáková (DÚ Trenčín)

npor. Marek Kakoš (CÚ Michalovce)

Ing. Alžbeta Karabášová (DÚ Prešov)

Ing. Zdenka Karak (DÚ VDS)

mjr. Ing. Dana Krajčíková (CÚ Trenčín)

Ing. Ľubomíra Makanová (DÚ Banská Bystrica)

Ing. Věra Matušková (DÚ Košice)

kpt. Ing. Martina Oravcová (CÚ Nitra)

JUDr. Martina Palkovičová (DÚ Trenčín)

kpt. Mgr. Žaneta Tatárová (CÚ Žilina)

Ing. Denisa Vavrová (DÚ Trnava)

por. Ing. Miroslav Vincej (CÚ Michalovce)

Ing. Jana Vladovičová (DÚ Trnava)
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O necelé dva mesiace 
budeme spúšťať do 
prevádzky nový systém 
eDovoz. Keď sme o ňom 
naposledy informovali 
v tomto časopise, boli 
sme v polovici prvej 
fázy projektu a začínalo 
sa s testovaním 
automatizovaných 
colných procesov v tzv. 
štandardnom colnom 
konaní. Kde sa projekt 
v rámci prípravy 
nachádza v súčasnosti?

V súčasnosti projektový tím opätovne 
testuje upravenú verziu systému. 
Sústreďujeme sa najmä na štandardný 
postup. Členovia projektového 
tímu, ktorí sú zaradení na rôznych 
pracoviskách sú však vyťažení 
prevádzkou colného informačného 
systému, jeho vývojom, prípravou 
nových postupov a mnohými ďalšími 
úlohami. eDovoz sa bohužiaľ robí 
v čase, keď je mnoho iných dôležitých 
aktivít, ale asi by sme ťažko hľadali 
nejaké úplne voľné obdobie. Okrem 
samotného testovania nášho 
systému ich čaká ešte testovanie 
s dodávateľmi software pre 
deklarantov.

Objavili sa v rámci 
testovania a celkovej 
prípravy nejaké 
funkcionality, ktoré by pri 
práci so systémom mohli 
colníkom spôsobovať 
nejaké problémy?

Všetko ukáže prax. Snažili sme sa, aby 
tomu tak nebolo. To, čo sa nám počas 
testov zdá byť komplikované ešte 
dolaďujeme.

Bude teda práca so 
systémom v podstate 
nenáročná?

Systém eDovoz vychádza z prostredia, 
ktoré je colníkom známe ako 
Deklaračný systém. V tomto systéme 
sa v súčasnosti spracovávajú colné 
vyhlásenia pre dovoz/vývoz. Systém 
eDovoz bude síce samostatný 
modul, ale bude využívať prostredie 
(obrazovky) deklaračného systému, 
na ktoré sú colníci zvyknutí. Niektoré 
úkony týkajúce sa výpočtu dovoznej 
platby, zabezpečenia (v druhej fáze 
aj odpisovania úhrad), ale najmä 

komunikácie s deklarantom, vykoná 
systém automatizovane. Vzhľadom 
k tomu, že dovozné colné vyhlásenia 
budú podávané elektronicky 
podobným spôsobom, ako je to 
v súčasnosti pri vývoze, colníci 
nebudú musieť „prepisovať“ údaje 
z písomného colného vyhlásenia 
do systému. Tým pádom budú môcť 
venovať väčší dôraz na vykonávanie 
kontroly tovaru a dokladov. Zo 
začiatku si bude treba zvyknúť 
na niektoré nové stavy, operácie 
a postupy, ale myslím, že naši colníci 
to hravo zvládnu.

Zamestnanci, ktorí budú 
s eDovozom pracovať, 
musia samozrejme prejsť 
odborným školením. Začať 
by sa malo v marci. V akom 
časovom harmonograme 
sa školenia budú konať?

Školenia, ktoré sú organizované 
Odborom vzdelávania FR SR, sa budú 

Colníci to hravo zvládnu 
Príprava na spustenie informačného colného 
systému pre dovoz prechádza jednotlivými 
fázami. Prvý máj sa blíži, a preto práce naberajú 
na obrátkach. Ako v projekte napredujeme, hovorí 
pplk. Miroslav Bujna, vedúci bussines tímu.
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realizovať v  niekoľkých etapách. 
Školitelia z radov colníkov, ktorí 
budú školiť ostatných užívateľov, 
sa vyberali na colných úradoch. Ich 
úlohou bude školiť colníkov v apríli 
na funkcionalitu štandardných 
postupov. Zároveň budú projektovým 
tímom vyškolení aj tzv. kľúčoví 
užívatelia, ktorí budú nápomocní 
najmä pri nábehu systému. Colníkov, 
ktorí vykonávajú colný dohľad nad 
držiteľmi zjednodušených postupov, 
bude školiť priamo projektový tím 
v máji.

Ako sa jednotlivé colné 
úrady pripravujú na 
zavedenie systému?

Prípravy na colných úradoch sa začnú 
až školeniami v apríli. Potrebné 
pokyny a postupy budú zverejnené 
interným aktom riadenia. V súčasnosti 
je potrebné sa viac venovať novej 
legislatíve, ktorá nás v krátkej dobe 
čaká.

Modernizuje sa počítačová 
technika, vyraďujú 
sa staré zariadenia, 
prípadne sa robia iné 
opatrenia na plynulé 
zavedenie eDovozu?

Čo sa týka výpočtovej techniky, 
najväčšie nároky sa kladú na 

serverové prostredie na centrálnej 
úrovni, ktoré je už teraz sústredené 
v Banskej Bystrici. Hromadná výmena 
počítačov na colných úradoch nie je 
v tomto okamihu potrebná, pretože 
výpočtová technika, ktorá sa používa 
pre súčasný deklaračný systém, je 
postačujúca.

Inšpirovali sme sa 
pri príprave systému 
zahraničím? Ak áno, ako sa 
to konkrétne prejavilo?

Áno. Ešte v roku 2014 sme boli 
niekoľko dní u českých kolegov, 
ktorí eDovoz pred niekoľkými rokmi 
zaviedli a sú v mnohých oblastiach 
colného informačného systému 
ďaleko pred nami. Hoci samotný 

eDovoz budeme mať približne 
na rovnakej úrovni, v ostatných 
spolupracujúcich systémoch ako je 
záručný systém, dočasné uskladnenie 
tovaru, centralizované colné konanie, 
vzájomné prepojenie colných systémov 
či evidencia colných rozhodnutí, 
musíme „pridať“. V súvislosti s vývojom 

systémov pre nové legislatívne 
podmienky je pred nami naozaj ešte 
veľa práce. V porovnaní s niektorými 
veľkými európskymi štátmi, ktoré 
spracovávajú niekoľko desiatok 
miliónov operácií ročne, nie je náš 
systém dimenzovaný na také veľké 
množstvo. I tak počítame s nárastom 
počtu colných vyhlásení, ktoré budú 
spracovávané v rámci eDovozu, a to 
najmä v zjednodušenom postupe.

Drahomíra Adamčíková

Colníci to hravo zvládnu 
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Daňové novinky
Na podvodoch s DPH chceli zbohatnúť 
podnikaví Bratislavčania. Koncom 
januára počas zásahu zadržali 
príslušníci KÚFS a polície troch mužov. 
Išlo o súčasť akcie, ktorou sa daňová 
kobra začala zaoberať v roku 2013, 
pričom sa týka ekonomickej trestnej 
činnosti na území západoslovenského 
kraja. Obvinení v období od marca 2011 

do júna 2015 podávali na daňových 
úradoch daňové priznania k DPH 
z obchodov, ku ktorým nikdy nedošlo. 
Takýmto konaním spôsobili škodu 
v celkovej výške cca 3,3 milióna eur. Ide 
o zločin skrátenia dane a poistného, za 
čo im v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

DÚ VDS nadväzuje na niekoľkoročnú 
tradíciu organizovania Dňa otvorených 
dverí. V priestoroch úradu sa 4. februára 
uskutočnilo stretnutie so zástupcami 
daňových subjektov, ktoré prešli od 1. 
januára tohto roku pod jeho správu. 
Zámerom podujatia bolo informovať 
nových klientov o spôsobe spolupráce 
so správcom dane. Účastníci sa 

dozvedeli o spôsobe komunikácie, 
postupe pri vybavovaní žiadostí, 
podaní, spôsobe výkonu daňových 
kontrol a taktiež aj o špecifikách 
kontroly v oblasti medzinárodného 
zdaňovania. Bonusom bola prezentácia 
na tému „Dokumentácia transferového 
oceňovania a transakcie v transferovom 
oceňovaní“.

Ustanovenia zákona o hazardných 
hrách  hovoria o zákaze zúčastňovať sa 
hazardných hier osobám mladším ako 
18 rokov, ako aj o zákaze prevádzkovania 
vybraných hazardných hier vo 
vzdialenosti do 200 metrov od školy. Aj 
preto pracovníci oddelenia dozoru nad 
hazardnými hrami DÚ Trenčín zamerali 
pozornosť týmto smerom a pri výkone 

dozoru u prevádzkovateľa videohier 
v obci Pruské zistili porušenie zákona. 
Prevádzka, v ktorej boli umiestnené 
dve videohry, bola vzdialená od areálu 
Strednej odbornej školy len 98,4 m 
a od areálu základnej školy 179,02 
m. Podnikateľovi bolo doručené 
rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 
4 000 eur.

Podvodmi s dovozom repky olejnej sa 
snažili zbohatnúť košickí podnikatelia. 
Spoločnosti si medzi sebou vystavovali 
fiktívne faktúry za nákup repky olejnej 
z Poľska a Maďarska. Traja muži 
a dve ženy z Košíc a z Trebišova si 
podvodným spôsobom uplatňovali 
nadmerné odpočty DPH v rokoch 
2012–2013. Škoda, ktorú svojím 
konaním spôsobili bola vyčíslená 

na viac ako 840 tisíc eur. Takýmto 
konaním sa päťčlenná organizovaná 
skupina dopustila zločinu skrátenia 
dane a poistného a zločinu daňového 
podvodu, za čo trom z nich v prípade 
dokázania viny hrozí trest odňatia 
slobody na 7 až 12 rokov a ďalším 
dvom obvineným trest odňatia slobody 
na 4 až 10 rokov. 

 Prípad „Ariela“ 

 Deň otvorených dverí na VDS 

 Videohry pri škole  

 Podvody s repkou 
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Daňové novinky
O takmer 90 tisíc eur sa chcelo obohatiť 
deväť spoločností z banskobystrického 
regiónu pri obchodovaní so stavebnými 
pozemkami, v mene ktorých 
vystupovala ako štatutárny orgán tá 
istá osoba. Spoločnosti požiadali DÚ 
Banská Bystrica o registráciu DPH 
z titulu dosiahnutého zákonného 
obratu z predaja stavebných 

pozemkov, pričom ich deklarovali 
ako trvalo-trávnaté porasty. Tým sa 
vyhli priznaniu a odvedeniu DPH. 
V spolupráci s orgánmi činnými 
v trestnom konaní sa po rozsiahlom 
šetrení a dokazovaní nakoniec podarilo 
dosiahnuť  dodatočné zaplatenie 
splatnej dane do štátneho rozpočtu 
v plnej výške.

Zdaňovanie medzinárodných 
športovcov a umelcov je malou, ale zato 
špecifickou témou medzinárodného 
zdaňovania. DÚ Košice v rámci šetrenia 
preveril 38 prípadov verejných 
vystúpení zahraničných umelcov. Každá 
zmluva bola posudzovaná samostatne 
vzhľadom na rôzne stanovené 
podmienky vyplatenia odmeny. 

V rámci šetrenia boli preverené aj 
všetky zmluvne dohodnuté benefity 
poskytnuté umelcovi, ktoré znáša 
slovenský platiteľ dane, ako ubytovanie, 
strava, pozemná doprava a podobne. 
Predbežne vyčíslená daň vyberaná 
zrážkou za rok 2012 sa pohybuje okolo 
90 tisíc eur a za rok 2013 asi 30 tisíc 
eur.

V rámci akcie „Čierny motýľ“ preveroval 
DÚ Trnava doklady z kontrolného 
výkazu evidované v skupine B3 
vyhotovené z ERP za nákup PHM 
u prepravcu v regióne. Tento 
prepravca reálne vykonával nákladnú 
motorovú dopravu zo Slovenska do 
Maďarska a Českej republiky. Doklady 
deklarované v nákladoch prepravcu 
neboli evidované v ERP na čerpacej 

stanici dodávateľa, boli totiž falošné. 
Preverovanie u dodávateľa nafty ukázalo, 
že falošné bloky z ERP vyhotovoval 
priamo zamestnanec čerpacej stanice 
na jednej z riadne zaregistrovaných 
pokladníc. Dorub z titulu neoprávnene 
zaúčtovaných falošných dokladov na 
DPH len za jeden mesiac predstavoval 
sumu 4 326 eur.

Pracovníci oddelenia dozoru nad 
hazardnými hrami DÚ Banská 
Bystrica zistili, že v Rimavskej Sobote 
sa propaguje nelegálny poker. Do 
turnaja v pokeri bolo možné prihlásiť 
sa iba cez telefónne číslo uvedené 
na letáku. Hráčom bola účasť 
potvrdzovaná prostredníctvom SMS. 
Daniari preverovali, v ktorej prevádzke, 
kto, kedy a na koľkých pokerových 

stoloch hazardnú hru prevádzkuje. 
Ďalšie prevádzkovanie nepovolenej 
kartovej hry a jej propagáciu daniari 
zastavili. Prevádzkovateľovi uložili 
pokutu 70 000 eur za prevádzkovanie 
hazardnej hry bez udelenej alebo 
vydanej licencie a pokutu 40 000 eur za 
propagáciu nepovolenej hazardnej hry. 
Nelegálny poker teda prevádzkovateľa 
vyšiel na úctyhodných 110 000 eur.

 Tráva, či stavebný pozemok? 

 Špecifické zdaňovanie 

 Poker už dohrali 

 Čierny motýl 
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Minulý rok sme oslavy tohto dňa 
spojili aj s ďalším významným 
aktom – mimoriadnym povyšovaním 
do hodností. A spomínanú novú 
tradíciu sme dodržali aj v tomto roku. 
Prezident finančnej správy František 
Imrecze odovzdal 10 colníkom čestné 
uznania Svetovej colnej organizácie 
(WCO) a ďalší 27 kolegovia boli 
pri danej príležitosti mimoriadne 
povýšení do hodností.

Nový prístup

WCO v tomto roku upriamila 
pozornosť na to, čo je aj prioritou finančnej správy v posledných 

rokoch–elektronizáciu služieb. 
Mottom tohto roku bolo “Digitálne 
colníctvo–progresívne zapojenie“ 
(Digital Customs–Progressive 
Engagement). A tak sa tí colníci, ktorí 
na tomto poli obstáli najlepšie, stali 
hrdými majiteľmi čestných uznaní, 
ktoré potvrdili úspešnosť realizácie 
v uvedenej oblasti.

Odchádzali s novými 
hodnosťami

Prezident Imrecze pripomenul 
oceneným i povýšeným colníkom, 
že tento rok nebude v colnej časti 
organizácie vôbec jednoduchý. 

Primárne aktivity organizácie sa 
z daňovej presunuli na colnú oblasť 
a tak majú colníci pred sebou veľkú 
výzvu. Prvú – začiatok obojsmernej 
komunikácie – už splnili. No kľúčové 
obdobie ešte len prichádza. Treba 
sa pripraviť na nový Unijný colný 
kódex (UCC) a stým súvisiaci nový 
informačný systém v dovoze. Mesiac 
máj bude v tomto smere rozhodujúci, 
avšak procesy budú pokračovať 
aj v ďalších mesiacoch. Podľa 
prezidentových slov však toto všetko 
určite spoločne zvládneme. „Som 
o tom presvedčený,“ zdôraznil. Svojou 
angažovanosťou a pracovitosťou 
určite prispejú k progresu colnej 
správy doma i v rámci únie 
kolegovia, ktorí boli pri príležitosti 
Medzinárodného dňa colníctva 
mimoriadne povýšení.

Povýšili sme najlepších
Tento deň – 26. január–na celom svete patrí im. Mužom a ženám 
v colníckej uniforme, ktorí si za svoje životné povolanie vybrali 
práve túto neľahkú prácu. Oslavuje sa viac ako tridsať rokov. 
A tak ako v iných organizáciách po celom svete, ani v tej našej 
sa na Medzinárodný deň colníctva rozhodne nezabúda.

Čestné uznania 
WCO si prevzali:

mjr. Ing. Jozef Belan (FR SR)

kpt. Bc. Stanislav Pajunk (FR SR)

kpt. Ing. Marcela Barincová (CÚ Trenčín)

mjr. Ing. Vladimír Baruta (CÚ Žilina)

kpt. JUDr. Alena Gregová (CÚ Košice)

kpt. Mgr. Nataša Patalášová (CÚ Trnava)

mjr. Ing. Miloš Suja (CÚ Banská Bystrica)

pplk. Ing. Peter Rusiňák (FR SR)

mjr. Ing. Roland Vӧrӧs (FR SR)

mjr. Ing. Vladimír Staško (FR SR)
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Medzinárodný deň colníctva bol 
vyhlásený na počesť výročia prvého 
inauguračného zasadnutia Rady pre 
colnú spoluprácu. To sa konalo 26. 
januára 1953. Táto organizácia sa 
v roku 1994 premenovala na Svetovú 
colnú organizáciu (WCO–World 
Customs Organization) so sídlom 
v Bruseli. Oslava práce mužov i žien 
pracujúcich v colnej správe na celom 
svete sa každoročne pripomína od 
roku 1983.

-ad-

Povýšili sme najlepších

S novými hodnosťami 
odchádzali zo 
slávnostného aktu:

kpt. Miroslav Andrášik (CÚ Bratislava)

kpt. Jaroslav Augustovič (CÚ Bratislava)

mjr. Ing. Branislav Baláž (FR SR)

kpt. Milan Bečár (CÚ Bratislava)

kpt. Juraj Čač (CÚ Trenčín)

ppor. Gabriel Hajabács (CÚ Trnava)

kpt. Ing. Dušan Chovanec (CÚ Trenčín)

mjr. Ing. Milan Dermíšek (CÚ Trnava)

kpt. Silver Dolnický (CÚ Banská Bystrica)

kpt. Vladimír Dolník (CÚ Banská Bystrica)

mjr. JUDr. Martin Hanko (CÚ Trnava)

kpt. Ľuboš Havlas (CÚ Bratislava)

mjr. JUDr. Pavol Horkaj (KÚFS)

mjr. Bc. Peter Jankovič (FR SR)

kpt. Róbert Jánoška (CÚ Trenčín)

pplk. Ing. Ivana Ježová (FR SR)

kpt. Ing. Macho Marek (FR SR)

mjr. Ing. Robert Paulina (FR SR)

pplk. JUDr. Vladimír Pirník (CÚ Prešov)

pplk. Ing. Viliam Procek (CÚ Michalovce)

kpt. Jozef Regina (CÚ Trenčín)

kpt. Peter Richter (CÚ Trenčín)

kpt. Robert Róm (CÚ Bratislava)

kpt. Juraj Rudinský (CÚ Žilina)

kpt. Martin Šrámek (CÚ Trnava)

pplk. JUDr. Ing. Gerald Tokár (CÚ Košice)

kpt. Ľubomír Zguriš (CÚ Trnava) 

 „Som rád, že si po  

 roku opäť pripomíname  

 sviatok, ktorý je  

 oslavou colníctva  

 a že môžem tým  

 najlepším z vás osobne  

 poďakovať za poctivú  

 a svedomitú  

 každodennú  

 prácu. Prispievate  

 k budovaniu dobrého  

 mena finančnej správy,  

 a preto si zaslúžite  

 osobitné ocenenie vo  

 forme mimoriadneho  

 povýšenia,“ uviedol  

 v príhovore F. Imrecze. 
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Organizované darovanie krvi 
v našej inštitúcie si už zaslúži 
prívlastok „tradičné“. Po tretíkrát sme 
zorganizovali hromadné darovanie 
krvi na našich úradoch. Opäť sa našli 
prvodarci a prišli aj tí, pre ktorých 
sa táto akcia stáva už pravidelnou 
súčasťou pracovného diára. Do neho 
si tento rok zaznačili dátum 16. 
februára, kedy prišli zdravotnícki 
pracovníci na tri naše pracoviská – FR 
SR v Bratislave, na Colný úrad v Žiline 
a na Colný úrad v Košiciach. Ďalšie 
krajské mesto, v ktorom sa hromadný 
odber uskutočnil, bol Trenčín. Tu sa 
však akcia konala o tri dni neskôr.

Všetkým patrí 
veľká vďaka

Všetkým zamestnancom, ktorí prišli – 
a nebolo ich málo – patrí veľká vďaka. 
Približne stovka účastníkov darovala 
spolu viac ako 40 litrov krvi. Zopár 
museli pracovníci NTS zo zdravotných 
dôvodov z odberu vyradiť, no aj ich 
snaha pomôcť sa oceňuje. Veľmi nás 
teší, že napríklad v Trenčíne prišlo veľa 
prvodarcov. Celé oddelenia sa dohodli 
a spoločne vybrali darovať krv. Našli 
sme aj takých, pre ktorých je darovanie 

krvi jednoznačnou súčasťou života. Pplk. 
Miroslav Valach, vedúci odd. prevencie 
a analýzy rizika CÚ Trenčín, daroval 
počas našej akcie krv už po 81-krát.

Prišli dávať

V Banskej Bystrici sa odber na 
úrade síce neuskutočnil, ale niektorí 
zamestnanci sa zapojili do akcie aj 
individuálne. Čerstvou čakateľkou na 
striebornú Jánskeho plaketu z radov 
zamestnancov finančnej správy je 
aj Jana Mesarkinová z Daňového 
inštitútu v Banskej Bystrici. 
Dvadsiaty odber, za ktorý vzácnu 
medailu dostane, absolvovala 19. 
februára. Janka začala s darovaním 
krvi na vysokej škole a dobrý zvyk 

si preniesla aj do pracovného 
života. Nie je však sama, kto si túto 
humánnu aktivitu zobral za svoju. „Na 
banskobystrickej transfúzke nás už 
poznajú. Vždy sa sestričky smejú, že 
aha, opäť tu máme daňový úrad, ale 
neprišli nám zobrať, prišli dávať. Naša 
partia dievčat z FR SR aj z daňového 
úradu - Monika Hiadlovská,  Alenka 
Šrámková, Fany Hajdúchová, Mirka 
Budová, Soňa Petráňová, Alenka 
Klincová, Janka Hudobová – sa vždy 
dohodne a keď je možnosť, ide 
krv darovať,“ prezradila nám J. 
Mesarkinová.

Na záver už len môžeme vyhodnotiť 
hromadný odber ako úspešný 
a veríme, že v ďalšom ročníku sa do 
neho zapojí ešte viacej zamestnancov.

-red-

Finančákov na 
transfúzke už poznajú
Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu 
ľudského života. Každý darca krvi si to uvedomuje 
a s touto myšlienkou  dobrovoľne podstupuje nie 
práve najpríjemnejšiu tortúru. Ak sa vyberú darovať 
krv celé kolektívy kolegov, minúty strávené na 
lôžku sa zvládajú oveľa ľahšie. A netreba chodiť 
ani ďaleko, keď pracovníci Národnej transfúznej 
služby (NTS) prídu priamo na pracovisko.
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Prvú sadu euro paliet EPAL v počte 
842 kusov zaistili colníci na 
Pobočke Colného úradu Topoľčany 
v auguste minulého roku. Spoločnosť 
i dovozcovia súhlasili so zničením 
„fejkového“ tovaru, nitrianski 
colný úrad ho v októbri ponúkol 
bezodplatne na humanitné účely. 
Netrvalo dlho a colníci mohli 
začiatkom decembra osobne palety 
odovzdať trom vybraným záujemcom. 
Išlo o prvý prípad na Slovensku, kedy 
sa poskytol na charitu tovar podozrivý 
z porušovania práv duševného 
vlastníctva v zmysle legislatívy určený 
na zničenie.

 � detský domov, domov 
sociálnych služieb a zariadenie 
opatrovateľskej služby 
v Močenku  

 � útulok v Šuranoch 
 � rodiny s deťmi v meste Zlaté 

Moravce, ktoré sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii 

K charitatívnemu rozmeru celej akcie 
prispel aj držiteľ osvedčenia SHS spol. 

Delta NZ TRANS z Nových Zámkov, 
ktorá zabezpečila bezplatný rozvoz 
paliet všetkým trom prijímateľom.

„Pri pohľade na natešených 
a spokojných mladých aj starších 
obyvateľov útulku, detského domova či 
domova sociálnych služieb, sme mohli 
skonštatovať len jediné–že všetka 
námaha stála za to a že takýchto 
prípadov charitatívnej pomoci by mohlo 
byť oveľa viac,“ uviedol hovorca Colného 
úradu Nitra mjr. Stanislav Pacher.

Rozdávali aj 
v Michalovciach

O presne 2 423 kusov paliet sa mohli 
prihlásiť charitatívne združenia aj 
na Colnom úrade v Michalovciach. 
Nadobúdateľmi sa stali:

 � obec Sirník, ktorý ich využije ako 
palivo pre potreby obyvateľstva 
ktoré sa ocitlo v hmotnej núdzi, 
prevezme 693 ks paliet,

 � občianske združenie Teresa 
Benedicta Michalovce, ktoré 
z 30 ks paliet vyrobí záhradný 
nábytok pre komunitu zdravotne 
postihnutých a sociálne 
odkázaných obyvateľov 
charitného dómu,

 � Oáza–nádej pre nový život, 
n.o., Košice, ktorá 600 ks 
paliet využije na zhotovenie 
lôžok, nábytku a oplotenia pre 
komunitu ľudí bez domova,

 � Arcidiecézna charita Košice–
cirkevná organizácia, ktorá 
použije 1 100 ks paliet 
ako palivo na vykurovanie 
charitného dómu pre 
bezdomovcov, na zhotovenie 
drevených výrobkov v rámci 
pracovnej terapie a na 
uskladnenie trvanlivých 
potravín.

Ak Colný úrad Michalovce 
získa súhlas oprávnenej osoby, 
bude v najbližších mesiacoch 
opätovne realizovať bezodplatné 
poskytnutie daného druhu tovaru na 
humanitárne účely.

Žiadosti o poskytnutie 41 kusov 
plochých drevených euro paliet 
momentálne spracováva aj Colný úrad 
Bratislava. O tom, komu ich colníci 
napokon odovzdali vás budeme 
informovať v ďalšom čísle.

-red-

Keď môžeme, 
pomôžeme
Colné úrady v Nitre, Michalovciach a v Bratislave sa podujali na 
dobrú vec. Spolu viac ako tritisíc kusov drevených euro paliet 
ponúkli charitatívnym organizáciám na vykurovanie priestorov. 
O záujemcov núdzu nemali a uspokojiť všetkých nebolo v ich 
silách. Palety sa však dostali k tým, ktorí to rozhodne potrebovali.
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Nový kabát pre Veľký Meder
Desať rokov čakalo naše školiace a rehabilitačné stredisko 
vo Veľkom Mederi na svoju rekonštrukciu. Brzda vo forme 
finančných limitov sa uvoľnila v minulom roku a v máji sa 
začalo s  prácami v hlavnej budove. Trvali viac ako polroka. 
V súčasnosti je už zariadenie v plnej prevádzke a my vás 
pozývame na exkluzívnu prehliadku vynovených priestorov. 

Stredisko zabezpečuje ubytovanie, stravu, prednáškové 
miestnosti a iné priestory pre aktívny oddych. Konajú 
sa tu rôzne dlhodobé kurzy s dobou trvania od troch do 
šiestich mesiacov (základný colný kurz, odborný colný 
kurz, doplnkový špecializovaný kurz) a krátkodobé porady, 
školenia, predmetové komisie pre lektorov, služobné cesty 
aj rehabilitačné pobyty colníkov. Organizujú sa tu rodinné 
rekreácie a individuálne športovo-relaxačné pobyty. Objekt má 
vynikajúcu polohu v tesnej blízkosti obľúbeného termálneho 
kúpaliska.

1. Práca aj oddych

V minulosti sa v kuchyni robili len drobné stavebné úpravy 
a celkove nebola v dobrom technickom stave. Prestavba 
kuchyne a priľahlých skladových priestorov bola teda v rámci 
rekonštrukcie kľúčová. Cieľom týchto úprav bolo zlepšenie 
pracovných a hygienických podmienok, kompletná dodávka 
technológie kuchyne a nákladného výťahu. Dispozične, 
kapacitne a prevádzkovo stravovacia časť nezmenila svoju 
funkciu.

Prioritou bola kuchyňa

V minulosti sa v kuchyni robili len drobné stavebné úpravy 
a celkove nebola v dobrom technickom stave. Prestavba 
kuchyne a priľahlých skladových priestorov bola teda v rámci 
rekonštrukcie kľúčová. Cieľom týchto úprav bolo zlepšenie 
pracovných a hygienických podmienok, kompletná dodávka 
technológie kuchyne a nákladného výťahu. Dispozične, 
kapacitne a prevádzkovo stravovacia časť nezmenila svoju 
funkciu.

3. Prioritou bola kuchyňa

2. 
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Nový kabát pre Veľký Meder
V súťaži o najobľúbenejšiu časť objektu rozhodne víťazí 
rehabilitačná miestnosť s novou vírivou vaňou pre štyri 
osoby a s fínskou saunou. Skvelý relax po vyučovaní, dlhých 
poradách, počas rekreačných pobytov, keď počasie nedovoľuje 
využiť blízke kúpalisko. Je priestranná, s lehátkami aj sprchami. 
Určite vyskúšajte pri vašej najbližšej návšteve!

4. Vírivka + sauna

Takto to vyzerá vo vynovenej posilňovni. Vo fotke ešte chýbajú 
zariadenia na cvičenie, no prázdne priestory sa už zapĺňajú 
strojmi. Telesná príprava našich colníkov tak môže pokračovať. 
Aj športovo aktívni zamestnanci môžu prísť preveriť novú 
telocvičňu. 

6. Športu zdar!

Naše zariadenie vo Veľkom Mederi odkúpila vtedajšia colná 
správa v roku 2000. Okrem polyfunkčného objektu, ktorý dostal 
novú farbu a zateplenie, prislúchajú k nemu aj dva ubytovacie 
pavilóny. V prípade, že sa podarí do konca roka zrekonštruovať 
osem rokov zatvorený pavilón, kapacita strediska stúpne na 
viac ako 100 ľudí. Nebudeme tak musieť využívať zariadenia 
iných inštitúcií.

Príjemné prostredie, dobrá strava, športové vyžitie – to všetko 
očakávame od zariadenia tohto typu. Je skvelé, že finančná 
správa má objekt, v ktorom sa môžeme školiť aj oddychovať. 
Hoci najsilnejšou sociálnou motiváciou býva mzda, aj 
spokojnosť zamestnancov a ich rodinných príslušníkov so 
sociálnym programom ovplyvňuje našu iniciatívu, stabilitu 
i lojálnosť voči zamestnávateľovi. 

Bude nás viac

Sociálna motivácia

5. 

7. 

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

19

01
/1

6



Colníci z Veľkého Medera počas 
bežnej kontroly v obci Medveďov 
zastavili osobné motorové vozidlo so 
slovenským evidenčným číslom. Počas 
kontroly psovod z Veľkého Medera 
nasadil služobného psa zameraného 
na vyhľadávanie omamných 
a psychotropných látok. Zmena 
správania psa vzbudila u colníkov 

podozrenie z prepravy nelegálneho 
tovaru. Predpoklad sa potvrdil, v batohu 
na prednom sedadle, ktorý patril 
spolujazdcovi sa nachádzali semiačka 
a sušené listy marihuany. Trnavskí 
colníci majú aktuálne troch služobných 
psov Miru, Zitu a Amiru, ktorých 
zapájajú do akcií pri kontrolách tovaru 
a dopravných prostriedkov v celom 
Trnavskom kraji aj mimo neho.

Počas roka 2015 odhalili colníci 
v Trnavskom kraji takmer 90 000 kusov 
tovaru, pri ktorom vzniklo podozrenie 
z porušovania práv duševného 
vlastníctva. Ak by sa dostal na trh 
a predával ako originály majiteľom 
ochranných známok by vznikla škoda 
vyše 8 miliónov eur. Colníci zadržali 88 

000 kusov tovaru. Išlo najmä o kabelky, 
peňaženky, hračky, obuv, textil, 
kuchynské potreby. Najviac zadržaných 
napodobenín bolo reprodukciami 
ochranných známok MICHAEL KORS, 
GUCCI, LOUIS VUITTON,  NICER DICER, 
DISNEY, LEGO, NIKE a iné. Takmer 
všetok odhalený tovar pochádzal z Číny.

Banskobystrických colníkov zavolali 
v polovici decembra k prípadu na 
čerpacej stanici v Banskej Bystrici. 
Dôvodom boli „zabudnuté“ škatuľky 
cigariet značky Marlboro Gold. 
Okoloidúci Žilinčan našiel 206 krabičiek, 
ktoré mali ukrajinskú kontrolnú známku. 
Škatuľky boli v igelitke a v čiernom 

nepriehľadnom igelitovom vreci. Po 
oznámení kuriózneho nálezu na linku 
158 prišli na benzínku miestny policajti, 
ktorískontrolovali obsah tašky a vreca. 
Po zistení, že ide o nelegálne cigarety, 
hliadka kontaktovala colníkov z Colného 
úradu Banská Bystrica. Tí vec odstúpili 
Kriminálnemu úradu finančnej správy.

Príslušníci KÚFS zadržali koncom 
januára dvoch ľudí pri prevoze 
zásielky nelegálneho tabaku. Celé 
sa to odohralo na ceste v obci 
Čaklove (okres Vranov nad Topľou). 
Vodič a jeho spolujazdkyňa viezli 
tabak v osobnom aute šedej farby. 
Celkovo colníci zadržali 15 vriec 
s celkovou hmotnosťou 300 kg 

nelegálneho rezaného tabaku. Tabak 
bol balený v mikroténových sáčkoch, 
každý po 750 gramov. Škoda, ktorá 
v tomto prípade vznikla na úniku na 
spotrebných daniach je 21 333 eur. 
Vyšetrovateľ zadržal oboch pasažierov, 
hrozí im trest odňatia slobody na 
jeden až päť rokov.

 Prevážal marihuanu 

 Desaťtisíce falzifikátov 

 Zabudnuté cigarety 

 Nelegálny tabak 

Naše úspešné zásahy
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Colníci z KÚFS a Colného úradu 
Banská Bystrica zaistili v januári 
tisícky falošných náhradných 
dielov do automobilov značky 
Škoda. Kontrolovali predajňu a tri 
veľkokapacitné sklady v Rimavskej 
Sobote. Celkovo skontrolovali 4 798 
tovarových položiek, čiže 549 142 

kusov náhradných dielov. Zástupca 
Škody označil 134 tovarových položiek 
(5 214 kusov náhradných dielov), 
u ktorých sa potvrdilo podozrenie, že 
ide o „fejky“. Konateľ spoločnosti vyčíslil 
hodnotu zaisteného tovaru na 220 
680,36 eur. Odhadovaná výška škody je 
ale v rozsahu 400 000 až 600 000 eur.

Žilinskí colníci viackrát monitorovali 
okolie v Starej Bystrici, keďže mali 
informácie o tom, že sa tam vykonáva 
nelegálna činnosť. Začiatkom 
februára sa toto podozrenie potvrdilo. 
V hospodárskej budove na záhrade 
pristihli osoby používať nelegálne 
zariadenie na výrobu liehu priamo 
v plnej prevádzke. V miestnosti 

mali aj dva plastové sudy naplnené 
tekutinou. Podľa vyjadrenia jedného 
z nich malo ísť o prvýkrát vypálený 
lieh v množstve 130 litrov, z ktorého 
colníci odobrali vzorky. Držiteľ liehu 
bude musieť zaplatiť spotrebnú daň, 
ktorá je predbežne vyčíslená na 421 
eur. Pálenica aj tekutina v sudoch boli 
zabezpečené.  

Dvoch mladých mužov, ktorí cestovali 
z Českej republiky, zastavili na Kysuciach 
žilinskí colníci, aby skontrolovali, čo 
prepravujú. Pri prehliadke vozidla zacítil 
služobný pes vycvičený na vyhľadávanie 
omamných a psychotropných látok 
v batohu na zadnom sedadle niečo 
podozrivé. O tom, že ho čuch neklamal 

sa colníci presvedčili, keď z ruksaku 
vybrali zimnú bundu. Rukávy boli 
vyplnené dvoma igelitovými vreckami 
s neznámou sušenou rastlinou. Išlo 
o 430 gramov marihuany. Muž ju vraj 
kúpil od osoby, ktorú bližšie nepoznal na 
čerpacej stanici v Karvinej a marihuanu 
chcel použiť na vlastnú spotrebu. 

KÚFS v spolupráci s Colným úradom 
Trenčín zadržal vo februári nelegálny 
tabak. Pri prehliadke prenajatých 
priestorov garáže a v zaparkovanom 
dopravnom prostriedku pred garážou 
v Trenčíne boli ukryté cigary a rezaný 
tabak (2 008 kusov cigár, 1 641 
spotrebiteľských balení tabaku, viac 
ako 90 kg tabakovej zmesi). Škoda na 

spotrebnej dani z tabakových výrobkov, 
ktorá by vznikla štátu uvedením tohto 
tovaru na trh je 23 275 eur. Tabakové 
výrobky zaistili previezli do skladu 
Colného úradu Trenčín. Odobraté vzorky 
išli na expertízu. V prípade preukázania 
viny hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na 1 až 5 rokov.

 Náhradné diely do áut 

 Pálili načierno 

 Ukryté cigary i tabak 

 Droga v rukáve 

Naše úspešné zásahy
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Narodil sa v Komárne na južnom 
Slovensku v roku 1964. Výchove 
a výcviku psov sa ako samouk začal 
venovať už v šestnástich rokoch. 
Prvé odborné vedomosti nadobudol 
na základnej vojenskej službe, kde 
bol v rokoch 1983–1985 zaradený 
ako psovod - strážny. Po ukončení 
vojenčiny naplno pokračoval vo 
svojom koníčku, pričom sa neustále 
metodicky vyvíjal a zdokonaľoval. 
Okrem praktického výcviku jeho vývoj 
ovplyvňovalo aj štúdium veľkého 
množstva dostupnej literatúry 
a odborných článkov. V domácom 
Hurbanove v tom čase pôsobil ako 
výcvikár a neskôr aj ako predseda 

kynologického klubu. V roku 1991 
sa stal colníkom. O štyri roky bol 
na vlastnú žiadosť preradený na 
funkciu colník - špecialista na 
protidrogové oddelenie Colného 
úradu Komárno, kde už pôsobil ako 
psovod. Svojho prvého služobného 
psa Cara vycvičil pod odborným 
vedením Milana Kadlecaja, bývalého 
hlavného kynológa a Jozefa Lepáčeka, 
vtedajšieho inštruktora výcviku. 
V rokoch 1995 až 2009 pôsobil 
vo funkcii kynológa na viacerých 
útvaroch colnej správy. V tomto 
období mal v osobnej starostlivosti 
postupne pridelených dvoch 
služobných psov so zameraním 

na vyhľadávanie omamných 
a psychotropných látok a dvoch na 
vyhľadávanie tabakových výrobkov. 
Počas svojej kariéry realizoval viacero 
významných záchytov omamných 
a psychotropných látok. Medzi jeden 
z tých významnejších možno zaradiť 
záchyt 83,5 kg heroínu na hraničnom 
priechode Medveďov v roku 1997.

Úspechy na súťažiach

Ako psovod colnej správy dosiahol 
na národných a medzinárodných 

Vyše dvadsať rokov sa venoval colníckej služobnej kynológii. 
Dosiahol v nej najväčšie úspechy v celej histórii colnej 
správy. V roku 2006 sa stal majstrom Európy. Posledných 
päť rokov pôsobil vo funkcii hlavného kynológa. To bola 
finálna zastávka npor. v. v. Jozefa Okuliara pred odchodom 
zo služobného pomeru v decembri minulého roku.  

Sangvinik s citom 
pre „psíčkarinu“

 Od 1. februára 2016  

 bola do funkcie  

 hlavného kynológa  

 vymenovaná MVDr.  

 por. Eva Klímová. Na  

 novom poste jej želáme  

 veľa úspechov. A J.  

 Okuliarovi ďakujeme  

 za všetko, čo v rámci  

 svojho pôsobenia urobil  

 a so psami dokázal. 
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súťažiach najviac úspechov v celej 
histórii našej colníckej služobnej 
kynológie. Výpočet jeho športových 
úspechov je naozaj úctyhodný. Jeho 
najväčším bol zisk titulu majstra 
Európy v roku 2006 v Rakúsku. So 
služobným psom Nikim ešte ako 
bonus vyhral aj prestížnu disciplínu 
- Najlepšia poslušnosť. Niki, belgický 
ovčiak – malinois, mu najviac prirástol 
k srdcu. Napriek jeho hyperaktívnej 
povahe, s ktorou mu niekedy vo 
výkone narobil menšie problémy, 
vždy keď to naozaj potreboval, ho 
Niki nikdy nesklamal. Svojmu pánovi 
sa odvďačil tak bezvýhradne, ako to 
vie len pes. Niki sa vyznačoval naozaj 
dobrým čuchom. S jeho asistenciou 
Okuliar zachytil 22,5 kg efedrínu 
v roku 2004 na hraničnom priechode 
Komárno, v byte v roku 2005 
označil 40 ks skladačiek pervitínu 
a v ďalšom byte v Bratislave našiel 
1200 g kokaínu. Svoju precíznu prácu 
odvádzal pri detekovaní veľkého 
počtu menších množstiev drog dobre 
ukrytých v dopravných prostriedkoch, 
bytových a nebytových priestoroch. 

Pes ako lotéria

Logickým vyústením profesionálnej 
kariéry bolo uplatnenie sa v oblasti 

prípravy psovodov a služobných psov. 
V rokoch 2010 až 2015 pôsobil ako 
hlavný kynológ finančnej správy 
a inštruktor výcviku vo Výcvikovom 
stredisku služobnej kynológie Gajary. 
Tu odovzdával ďalej svoje bohaté 
praktické skúsenosti kolegom 
kynológom a to až do 31. decembra 
2015, kedy na vlastnú žiadosť odišiel 
zo služobného pomeru. V jednom 
z rozhovorov sa špecialista kynológ 

vyjadroval, čo je dôležité pri výbere 
služobných psov: „Vybrať naozaj 
dobrého psa je vždy tak trochu lotéria. 
Je to živý tvor a človek pri prvom 
kontakte nevidí hneď do jeho vnútra. 
Sú kritéria, ktoré musí pes spĺňať a na 
tom sa potom stavia. Ideálny pes 
je povahovo sociálny sangvinik so 
silným koristníckym pudom.“ Dobrého 
psovoda, teda človeka, ktorý má 
pracovať so psami charakterizoval 
taktiež ako sangvinika s citom pre 
„psíčkarinu“. A takým človekom 
s veľkým citom pre kynológiu Jožko 
Okuliar rozhodne je.

kpt. Milan Dibala 

1. miesto v súťaží družstiev na I. 
majstrovstvách Európy služobných 
psov colných správ v roku 2001

3. miesto v súťaží družstiev na II. 
majstrovstvách Európy služobných 
psov colných správ v roku 2002

3. miesto na majstrovstvách služobných 
psov CS Rakúska v roku 2002

najlepšia poslušnosť na IV. 
majstrovstvách Európy služobných 
psov colných správ v roku 2004

1. miesto a najlepšia poslušnosť na VII. 
ročníku otvorených majstrovstiev CS 
SR vo vyhľadávaní OL v roku 2005

1. miesto a najlepšia poslušnosť na 
I. ročníku majstrovstiev ZVJS vo 
vyhľadávaní OL

3. miesto na II. ročníku majstrovstiev 
ZVJS vo vyhľadávaní OL

1. miesto na IX. ročníku medzinárodných 
majstrovstiev psovodov CS ČR v roku 
2005

1. miesto a najlepšia poslušnosť na 
majstrovstvách služobných psov CS 
Poľska v roku 2006  

1. miesto na XII. ročníku 
medzinárodných majstrovstiev 
psovodov CS ČR v roku 2008 vo 
vyhľadávaní tabaku

5 x majster Colnej správy SR vo 
vyhľadávaní OL – ročník: 2001, 2002, 
2003, 2005, 2006

1 x majster Colnej správy SR vo 
vyhľadávaní tabaku
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Pri bilancii minulého roku sa oplatí 
spomenúť, že výkon služobnej 
činnosti mobilných jednotiek 
košického colného úradu bol prioritne 
zameraný na kontrolu dodržiavania 
colných predpisov, najmä na 
prepravovaný tovar po vstupe 
na územie EÚ, kontrolu pohybu 
jednotlivých predmetov spotrebnej 
dane, elektronických registračných 
pokladníc a na presadzovanie ochrany 
práv duševného vlastníctva na 
domácom trhu.

Colný dohľad 
v číslach nasledovne:

 �  270 porušení colného zákona 
formou nerešpektovania výzvy 
colníka s uložením sankcií 
v blokovom konaní a úhrnnej 
výške 12 030 eur

 �  22 porušení cestného zákona 
v rámci kontrol prepravy 
nebezpečných vecí (ADR), 2 
porušenia cestného zákona 
v rámci kontroly prepravných 
povolení. Celková uložená 
sankcia v týchto prípadoch 
činila 12 600 eur

 �  5 prípadov podozrenia 
z porušenia práv duševného 
vlastníctva so zaistením tovaru 
v množstve 224 kusov (textil, 
kozmetika a galantérny tovar)

Daňový dozor 
nezaostáva za 
colným dohľadom:

V rámci kontroly predmetu 
spotrebných daní a elektronických 
registračných pokladníc zaujmú tieto 
zistenia:

 � vydaných 100 rozhodnutí 
o zabezpečení tovaru 
a zabezpečených takmer 600 
000 kusov neoznačených 
cigariet, 27 kg tabaku, 32 ks 
cigár, 14 litrov vína a 21 l. a. 
liehu s únikom na spotrebnej 
dani v úhrnnej výške takmer 60 
000 eur,

 � 22 podozrení z porušenia 
zákona o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja, 
predmetom porušení 
bolo takmer 30 000 litrov 
minerálneho oleja,

 � 842 kontrol so zameraním 
na dodržiavanie daňových 
predpisov pri používaní 
elektronickej registračnej 
pokladnice,

 � 224 rozhodnutí na mieste 
s uložením sankcií vo výške 
takmer 85 000 eur,

 � 18 elektronických registračných 
pokladníc pre dôvodné 
podozrenie z krátenia tržieb 
spôsobom pozmeňovania 
údajov v hospodárskej 
evidencii,

 � v 8 prípadoch sa na základe 
výsledkov technických expertíz 
zabezpečených ERP vyčíslilo 
krátenie tržieb vo výške takmer 
2 milióny eur.

Činnosť Colného úradu Košice v roku 2015 
bola rôznorodá. Neraz priniesla aj  nejakú tú 
vrásku, ale bez pádov nie sú vzostupy, čoho 
príkladom je aj práca našich colníkov na 
SCÚ Košice- centrála. Colníci tu okrem iného 
vykonávajú aj mobilný colný dohľad a daňový 
dozor prostredníctvom mobilných jednotiek.

Za úspechom kolektívu je 
odhodlanie jednotlivca

por. Mgr. Ľudmila 
Šusterová

 � narodila sa 7. 3.1984 v Českej 
republike v meste Písek

 � študovala na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave, fakulta 
masmediálnej komunikácie

 � v roku 2013 nastúpila na Colný úrad 
Michalovce, PCÚ Michalovce - časť 
colná

 � v marci 2015 prestúpila na Colný úrad 
Košice, oddelenie organizačné

 � je vydatá a medzi jej záľuby patrí 
starostlivosť o zvieratá, práca  
v záhrade, varenie, pečenie a ani šport 
jej nie je cudzí 

Z 
PE

RA
 N

A
ŠI

CH
 H

O
VO

RC
O

V
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y

24

01
/1

6



A
KO

 N
Á

S 
N

EP
O

ZN
ÁT

E

Odkedy sa venujete takémuto koníčku 
a aký typ lietadla pilotujete?

Lietadlá ma začali zaujímať od 12-tich 
rokov. K lietaniu ma priviedol môj ujo, 
ktorý sa venoval lietaniu. Už v 14-tich 
rokoch som začal ako bezmotorový 
pilot a postupne som získaval ďalšie 
kvalifikácie. Stal som sa inštruktorom 
bezmotorového lietania a inšpektorom. 
Časom som si urobil kvalifikáciu i na 
motorové lietadlá, kde som teraz tiež 
inštruktorom a inšpektorom. Pilotujem 
viacero typov lietadiel s celkovou 
hmotnosťou do 5 700 kg. V poslednej 
dobe ma oslovila akrobacia a taktiež 
rád vysadzujem parašutistov.   

Lietadlo je najrýchlejší dopravný 
prostriedok. A štatisticky 
najbezpečnejší. Napriek tomu 
predstavuje pre mnohých vážny 
psychologický problém. Dostali ste 
sa niekedy počas letu do situácie, 
že by ste začali pociťovať strach? 

Skôr či neskôr sa každý raz dostane do 
situácie, ktorú treba riešiť s chladnou 
hlavou a nezabúdať na to, čo pilot 
nacvičoval pri riešení mimoriadnych 
situácií. Okrem vynikajúceho fyzického 
a duševného stavu i vlastnosti pilota 
zohrávajú dôležitú úlohu. Ak lieta sám 
alebo vo viacčlennej posádke, musí byť 
odolný voči stresu, poznať svoje limity 
aj lietadla, ktoré riadi. Musí sa vedieť 

rozhodnúť pod tlakom a nenechať nič 
na náhodu. Ak dodržiava tieto pravidlá 
a má požadované vlastnosti, anuluje sa 
vznik takejto situácie a aj pri vysadení 
motora je dostatok času na bezpečné 
pristátie. Piloti hovoria, že vrtuľa je na 
chladenie pilota, lebo keď sa prestane 
točiť, pilot sa začne potiť.

Keďže piloti a letušky nikdy 
neprezradia všetko, čo sa na palube 
deje, ľudia často veria všetkému, čo 
sa povráva. Hovorí sa, že piloti počas 
letu spia. Podarilo sa to aj vám? 

V prípade, že by som si pospal 
v lietadle, tak by som už tento rozhovor 
neabsolvoval (smiech). Je pravda, že pri 
niektorých akrobatických prvkoch vidím 
na šero alebo červeno a hviezdičky 
pred očami, ale stále zostávam pri 
plnom vedomí a koncentrovaný na let.  

A čo nato rodina? Nebojí sa o vás? 

Rodina ma v mojom koníčku 
podporovala a podporuje i dodnes. 
Vždy, keď odchádzam na letecké 
vystúpenia majú určité obavy, najmä, 
odkedy som začal s akrobatickým 
lietaním a pôsobením v leteckej 
skupine Retro Sky Team. Manželka 
sa s mojím koníčkom musela zmieriť. 
Teraz lieta so mnou i môj 17-ročný 
syn ako pilot. 

S hlavou v oblakoch 
a zubami vo vrecku
Okolo zážitkov z lietania sa vytvorilo množstvo 
legiend. Medzi nami sme našli kolegu, ktorý 
v oblakoch trávi takmer všetok voľný čas a let si 
neskutočne užíva. Najmä pilotovanie. Je to mjr. 
Richard Záhumenský z Colného úradu Trnava, ktorý 
sa venuje motorovému a  bezmotorovému lietaniu.

Aký bol pre vás v oblakoch 
najkrajší, najdojemnejší alebo 
najkomickejší zážitok? 

Viezol som manželov pri výročí zlatej 
svadby. Let dostali od svojich blízkych 
ako darček k výročiu. Let prebiehal 
hladko a oslávencom sa veľmi páčil. Po 
asi 15 minútach prišlo pani nevoľno 
a použila priložené igelitové vrecúško 
určené pre prípad nevoľnosti na palube 
a let pokračoval ďalej bez problémov 
a s úsmevom. Po pristátí som pani 
povedal, že môže vrecko odhodiť do 
vedľa nás stojacej popolnice. Nato 
pani odpovedala podivným šušlaním: 
„Nemôžem, lebo tam mám zuby!“

Mali ste niekedy túžbu robiť 
profesionálneho pilota, riadiť veľké 
lietadlá a robiť medzinárodné lety? 

Áno. Urobil som si kurz ATPL - čo 
je dopravný pilot na Žilinskej 
univerzite, ale financie mi, žiaľ, 
nedovolili tento sen zrealizovať. Ale 
keďže lietam v spomínanej leteckej 
skupine, tento sen sa mi čiastočne 
naplnil. Nevystupujeme iba na území 
Slovenska, ale i v zahraničí. V súčasnosti 
všetok čas, skúsenosti a financie 
investujem do syna, keďže ho tento 
koníček zaujal rovnako ako mňa. 

mjr. Iveta Zlochová
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Katarína nastúpila k bratislavským 
colníkom v roku 2007. Pôsobila ako 
referent na oddelení následných 
kontrol, neskôr na pobočkách Pošta 
a Žabí Majer. Pred odchodom na 
materskú dovolenku bola referentkou 
oddelenia colného. Po absolvovaní 
vysokej školy ekonomickej začala 
pracovať na daňovom úrade, avšak 
viac ju to ťahalo k colnej správe. „Keď 
mi vyšlo v profesiograme, že je pre 
mňa vhodné povolanie v uniforme, 
nebolo nad čím rozmýšľať a dodnes 
neľutujem,“ prezradila. Prostredie 
colnej správy jej bolo blízke už od 
mladosti, nakoľko jej otec bol tiež 
colník. „Vtedy sa udržiavali veľké 
priateľstvá medzi kolegami, poznali 
sa navzájom celé rodiny, chodievali 
sme spolu na dovolenky a podnikové 
rekreácie,“ zaspomínala.

Najlepší chlieb

Od spomienok prechádzame na tému 
„kuchyňa“. Katarína rada pečie aj varí. 
„Je to potešenie, keď urobený pokrm 
chutí aj druhým ľudom,“ konštatuje. 
A tak sa dostala aj na súťaž Devínsky 
peceň. V bratislavskej mestskej časti 
sa organizuje každoročne, pričom 
sa hodnotia napečené chleby, 
slané pečivá a koláče. Tento rok sa 
v novembri konal už 10. ročník a naša 
kolegyňa vyhrala opakovane prvé 

miesto za najlepší chlebík. Ocenila 
ho nielen odborná porota, ale aj 
ochutnávajúci ľudia jej udelili cenu 
“VOX POPULI”. Jej výrobok zvolili 
za najlepší v celej súťaže v rámci 
všetkých troch kategórii. „Veľmi ma 
to potešilo. Tradične ho pečiem už 
niekoľko rokov, takže som si ani 
nemyslela, že môže znova vyhrať,“ 
poznamenala. Recept dostala od 
kolegovej ženy. Občas obmieňa 
prísady–vymení hladkú múku za 
špaldovú, pričom vždy nechá aspoň 
2/3 hladkej múky alebo pridá rôzne 
semienka ako ľanové, tekvicové, 
sezamové, použije pšeničné klíčky či 
otruby.

RECEPT

 � 3 hrnčeky (2,5 dcl) hladkej múky
 � 1/2 čajové lyžičky sušeného 

droždia
 � 2 čajové lyžičky soli
 � 1 a 1/2 hrnčeka vody

Postup:

Všetky suroviny dáme do misy 
a zamiešame, aby sa spojili. Cesto 
sa vôbec nemusí miesiť. Vznikne 
lepkavá hmota, ktorú necháte 
v prikrytej miske (napríklad 
s potravinovou fóliou, utierkou) 
odpočívať 12 až 18 hodín. Cesto 
nenaberie príliš na objeme. Je dobré 
si ho urobiť deň vopred. Na druhý 
deň ráno treba zohriať trúbu na 230 
°C aj s keramickou miskou, podľa 
ktorej sa vytvaruje tvar chleba 
(ideálna je oválna). Veľmi opatrne 
vložte lepkavé cesto do predhriatej 
misky, ktorú netreba vôbec vymastiť. 
Pečie sa asi 1:10 min., trúbu 
neotvárajte! Postup možno upraviť 
aj tak, že pred vložením cesta do 
misky na pečenie, ho ešte nechajte 
na doske pomúčené a vytvarované 
do bochníka tak 2 hodiny. „Ale ja to 
nerobím a chlebík je aj tak pekný 
a chutný. Chlieb pečiem odokrytý, 
ale v pôvodnom recepte bolo 30 
min. piecť zakrytý a potom 15 
minút odokrytý. To už si musí každý 
vyskúšať, ako mu to vyhovuje. Hlavne, 
aby bol chlebík dobre upečený 
vo vnútri,“ upozorňuje Katarína. 
Tiež vyskúšala zopár obmien, kým 
našla ten najlepší postup. Na záver 
chlieb vyklopte z misky a potrite ho 
kvalitným olejom. S chuťou do toho!

-ad-

Upiecť si doma čerstvý chrumkavý chlieb bolo 
pred desiatkami rokov úplne bežné. Moderné 
pekárne časom uľahčili gazdinkám túto 
prácu, no zdá sa, že sa zvyk z čias minulých 
opäť do domácností vracia. Aj naša kolegyňa 
Katarína Šulovská sa k tejto tradícii vrátila 
a dokonca pri pečení chleba žne aj úspechy.

Vôňa čerstvého chleba
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„Vieš, čo je nové? Zrušili daňový 
úrad!“
„Neblázni!“
„Naozaj! Dostal som od nich list 
a v ňom stálo - Posledná upomienka!“

Hovorí šéf zamestnancovi:
„Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu 
chuť do práce!“
„Mám, ale človek sa musí vedieť 
ovládať,“ odpovie pohotovo.

Dlho sme sa na tej šéfovej anekdote 
smiali, než sme pochopili, že je to 
pracovná úloha.

“Prečo ste prišli o dve hodiny neskôr 
do práce?”, pýta sa šéf podriadeného.
“Včera ste mi povedali, aby som si 
noviny prečítal doma...”

Vedúci vyčíta zamestnancovi:
”Ako to vlastne je? Ráno volala 

vaša manželka, že ležíte doma so 
zápalom pľúc a vy ste tu!”
”No, ... ona sa pomýlila, mala volať 
až zajtra.”

Neskoro večer stojí generálny 
riaditeľ pri skartovačke. Okolo ide 
mladý zamestnanec. Riaditeľ ho 
osloví:
“Prosím vás, držím v ruke veľmi 
dôležitý dokument. Moja sekretárka 
už išla domov. Môžete mi pomôcť 
s týmto prístrojom?”
“Samozrejme,” odpovedá mladík. 
Zapne skartovačku, vloží papier 
a stlačí START. 
“Ďakujem za pomoc, budem 
potrebovať tri kópie.”

Rozprávajú sa dvaja zamestnanci:
“Tak si predstav, že nám šéf zakázal 
v pracovnej dobe piť kávu a čítať si 
časopisy.”

“Preboha! A čo teraz robíte?”
“No, pijeme čaj a čítame knihy.”

Murphyho zákon:
Robiť chyby je ľudské, ale aby ste 
mohli niečo skutočne zlikvidovať, 
potrebujete k tomu počítač.
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Systémové pravidlá 
podaného daňového 
priznania:

1. V daňovom priznaní je vždy zle 
uvedené nejaké číslo.

2. Pokiaľ v daňovom priznaní nie je 
zlé nejaké číslo, je v ňom určite zlý 
nejaký text.

3. Pokiaľ v daňovom priznaní nie je 
zlé číslo ani zlý text, tak isto chýba 
podpis.

4. Pokiaľ v daňovom priznaní nie je zlé 
číslo ani zlý text a nechýba podpis, 
určite chýba príloha.

5. Pokiaľ v daňovom priznaní nie je 
zlé číslo ani zlý text a nechýba 
podpis ani príloha, tak zaručene bolo 
podané po termíne.

6. Pokiaľ v daňovom priznaní nie je zlé 
číslo ani zlý text, nechýba podpis ani 
príloha a bolo podané v termíne, tak 
určite ide o dôsledný podvod.

7. Ak nejde ani o podvod, tak dokument 
rozhodne nie je  daňovým priznaním.
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FOTOSÚŤAŽ
Do prvého tohtoročného kola našej 
obľúbenej fotografickej súťaže sme 
vybrali snímky nprap. Zoltána Szabóa, 
samostatného colného referenta 
Stanice Colného úradu Veľký Meder 
patriacej pod trnavský colný úrad. Opäť 

máte to potešenie vidieť fotografie 
vysokej umeleckej kvality. Hoci je 
fotografovanie pre nášho kolegu 
iba koníčkom, jeho snímky by sme 
mohli pokojne zaradiť do kategórie 
profesionálnych. Nprap. Szabó, ako 

môžete vidieť, rád fotí krajinu a prírodu. 
Vydajte sa s ním na prechádzku 
mŕtvym rameno Váhu pri jeho rodnom 
Komárne, do nórskej rybárskej dediny 
Reine na súostroví Lofoten či k jezeru 
Bled do Juliánskych Álp.


