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Milé kolegyne a kolegovia,

neviem ako vám, ale vo mne príchod leta evokuje dobrú náladu, pohodu 
a uvoľnenejšiu atmosféru. Stretnúť sa s vami mimo kancelárií je pre mňa vždy 
príjemné, keď necháme formality bokom, nepreberáme pracovné problémy a len tak 
sa rozprávame o tom, čo nám život prináša.

Jedno z takých sympatických podujatí, ktoré sa koná vo finančnej správe každý rok 
a je čoraz obľúbenejšie, sú oslavy Medzinárodného dňa detí. Nevynechal som ešte ani 
jednu, odkedy som v tejto inštitúcii. Páči sa mi, ako úroveň tejto akcie každý rok stúpa, 
ako sa na nej zúčastňuje stále viac a viac zamestnancov so svojimi deťmi.

Rád som sa s vami stretol aj tento rok. Verím, že si vaše deti užili svoj deň a vy chvíle, 
keď ste sa mohli so svojimi kolegami stretnúť aj za iných ako pracovných okolností.  
Ja som si túto našu tradičnú oslavu začiatku leta skutočne vychutnal. Želám vám, aby 
ste celé leto prežili tak šťastne, ako tento jeden deň.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



Keď sme pred tromi rokmi 
robili rozhovor pre náš 
interný časopis, preberali 
sme najmä jeden zásadný 
cieľ, ktorý vláda mala – 
urobiť poriadok s daňovými 
únikmi a zefektívniť výber 
daní. Viacero opatrení 
sa v tejto oblasti prijalo, 
no úloha pretrváva aj 
v tomto volebnom období. 
Akým smerom sa budú 
úlohy rezortu financií 
v boji proti daňovým 
podvodom budú uberať? 

Boj proti daňovým únikom patrí 
dlhodobo medzi priority rezortu 
financií. Mnohé opatrenia, ktoré 
sme prijali v tejto oblasti počas 
predchádzajúcich rokov sa ukázali 
ako správne a navyše aj s pozitívnym 
vplyvom na rast daňových príjmov. Na 
základe najnovšej makroekonomickej 
prognózy tak môžeme zvýšiť odhad 
daňových a odvodových príjmov 
v nasledujúcich rokoch. Oproti 
odhadu z októbra 2015 zvyšujeme 
daňové príjmy na rok 2015 o takmer 
490 miliónov eur a pre rok 2016 
očakávame vyššie daňové príjmy 
o viac ako 400 miliónov eur. Ďalej 
chceme zvyšovať efektivitu výberu  
a vymáhania daní, podporovať 

dobrovoľné plnenie daňových 
povinností, posilňovať prevenciu 
vzniku daňových nedoplatkov 
a pokračovať v plnení úloh 
vyplývajúcich z Aktualizovaného 
akčného plánu boja proti daňovým 
podvodom. Novela zákona 
o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice zabezpečí rozšírenie 
priameho elektronického prepojenia 
registračných pokladníc, čo by malo 
viesť k eliminovaniu krátenia prijatých 
tržieb. Rovnako vstúpia do platnosti 
aj ďalšie opatrenia, ktoré prispejú 
k zjednodušeniu komunikácie medzi 
finančnou správou, obyvateľstvom 
a podnikateľskými subjektami 
s cieľom zlepšiť podnikateľské 
prostredie a odstrániť nadmernú 
byrokraciu. 

Aké legislatívne 
opatrenia plánujete? 

Naša minulá vláda kládla dôraz  
na znižovanie nákladov práce, 
napríklad na zníženie zdravotných 
odvodov. Súčasný kabinet sa pri 
koaličných rokovaniach dohodol na 
znižovaní priamych daní, ktorého 
výsledkom bude zníženie dane  
z príjmov právnických osôb na 21 % 
a každoročné prehodnocovanie 

ďalšieho znižovania. Okrem toho  
sa zrušia daňové licencie počnúc  
rokom 2018 a prehodnotí sa daňová 
a účtovná legislatíva s cieľom 
podporiť investície. Tak, ako bolo 
uvedené aj v programovom vyhlásení 
vlády, ministerstvo financií plánuje 
zvýšiť limit na uplatňovanie 
paušálnych výdavkov pre živnostníkov 
a bude pokračovať v uplatňovaní 
osobitných odvodov a daní v 
regulovaných odvetviach  
s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie 
odvetvia. Samozrejme, sú tu aj 
ďalšie opatrenia, ktoré sú zamerané 
na boj proti daňovým únikom. 
Okrem iného môžem spomenúť 
zmeny v daňovom poriadku, kde 
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Jednotné pravidlá štátnej služby
Minister financií SR Peter Kažimír má jasno v tom, že boj 
s daňovými únikmi zostáva pre novú vládnu garnitúru 
jednoznačnou prioritou. Iniciatívu v tejto oblasti budeme 
vyvíjať aj počas nadchádzajúceho slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ. Rezort financií však pred sebou „tlačí“ ďalšie úlohy 
a viaceré sa týkajú aj finančnej správy. A tak vám prinášame 
rozhovor, v ktorom minister prezradil najbližšie plány.
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sa bude zavádzať superpredbežné 
opatrenie, ktoré by malo efektívne 
reagovať na daňové podvody. Ďalším 
opatrením je napríklad skrátené 
vyrubovacie konanie. Do budúcna 
počítame aj s online prepojením 
elektronických registračných 
pokladníc s informačným systémom 
finančnej správy. Ďalšou možnosťou 
je zavedenie monitorovania prepravy 
prostredníctvom tzv. elektronického 
tranzitného kontrolného systému, 
ktoré je v súčasnosti predmetom 
skúmania. Toto opatrenie by malo 
eliminovať daňové úniky v oblasti 
cezhraničnej prepravy tovaru. 

V programovom vyhlásení 
vlády sa okrem iného 
spomína aj novela zákona 
o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice, 
ktorou sa má rozšíriť 
priame elektronické 
prepojenie registračných 

pokladníc. Je krátenie 
prijatých tržieb stále 
veľkým problémom?

Krátenie prijatých tržieb je stále 
veľkým problémom, o čom svedčia 
kontrolné zistenia finančnej správy, 
ako aj rozsah sankcií a výšky pokút, 
ktoré ukladajú colníci pri miestnych 
zisťovaniach. Finančné riaditeľstvo 
pracuje na analýze, ktorá by mala 
byť hotová do konca roka 2016, 
ktorým smerom chceme napredovať, 
či ponecháme klasické „krabicové“ 
elektronické registračné pokladnice, 
pričom tieto by sa prepojili so 
systémami finančnej správy, alebo 
sa ponechá len virtuálna registračná 
pokladnica, ktorej používanie by 
bolo umožnené plošne pre všetkých 
podnikateľov.

V druhom polroku 
tohto roku bude SR 
predsedníckou krajinou 
v Rade EÚ. Jednou 
z tém tohto dôležitého 
predsedníctva je aj 
eliminácia daňových 
únikov. Čo by podľa vášho 
názoru malo Slovensko 
po svojom predsedníctve 
v tejto otázke doriešiť, aby 
sa európske spoločenstvo 
posunulo vpred?

Slovenská republika nadviaže na 
práce vykonané počas holandského 
predsedníctva a bude viesť rokovania 
s členskými štátmi EÚ s cieľom 
dosiahnuť pokrok v tejto dôležitej 
oblasti. Na úrovni EÚ v oblasti 

priamych daní je to obmedzená 
miera harmonizácie, t. j. obhajovanie 
suverenity členských štátov pri 
stanovovaní si svojich pravidiel 
v oblasti dane z príjmov. Riešením je 
skôr „daňová koordinácia“ – možná 
dohoda na spoločných postupoch 
členských štátov, prípadne stanovenie 
minimálnych štandardov s možnosťou 
flexibility pre členské štáty. Ďalej sú 
to aktuálne iniciatívy zamerané na 
opatrenia proti praktikám vyhýbania 
sa daňovým povinnostiam. Európska 
komisia od začiatku roka 2016 
postupne predstavuje sériu opatrení 
na zvýšenie transparentnosti  
v oblasti dane z príjmov právnických 
osôb a v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam vrátane 
implementácie projektu OECD – BEPS 
na úrovni EÚ. Naša finančná správa 
samozrejme reaguje aj na aktuálne 
dianie v súvislosti s kauzou Panama 
papers. Slovensko je zapojené do 
medzinárodnej výmeny informácií 
o finančných účtoch. Jednotlivé 
krajiny úzko spolupracujú, koordinujú 
svoje konanie, ktoré je  postavené 
na maximálnom využití existujúcich 
právnych predpisov. Finančná 
správa je členom expertného tímu 
na úrovni OECD, ktorý sa kauzou 
zaoberá. Daňové správy zároveň 
vyzývajú všetkých daňovníkov, ktorí 
sa vyhýbajú daňovej povinnosti, aby 
upustili od svojho protiprávneho 
konania.

V oblasti nepriamych daní, najmä 
spoločného systému dane z pridanej 
hodnoty, ako významnej súčasti 
vnútorného trhu, rezonuje potreba 
jeho urýchlenej modernizácie 
s cieľom dosiahnutia zjednodušenia 
pre podniky a súčasne zvýšenia jeho 
odolnosti proti daňovým podvodom 
a únikom. Na túto potrebu reaguje aj 
Európska komisia, ktorá v apríli 
tohto roka predstavila Akčný plán  
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Jednotné pravidlá štátnej služby

„Pripravíme 
návrh zákona, 
ktorý ustanoví 

jednotné 
pravidlá 

štátnej služby 
vo finančnej 

správe.“
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v oblasti DPH ako strategický 
materiál, so širokým zameraním na 
rôzne oblasti boja proti podvodom 
na DPH. V kontexte modernizácie 
spoločného systému DPH sa 
dostáva do popredia aj potreba 
zjednodušení v oblasti cezhraničného 
obchodu v súvislosti s rozvojom 
digitálnej ekonomiky s cieľom 
odstrániť prekážky a rozdiely 
medzi elektronickým a bežným 
obchodovaním. 

To, čo našich zamestnancov 
zaujíma je návrh zákona 
o finančnej správe, 
ktorý by mal zjednotiť 
postavenie pracovníkov FS 
i spôsoby odmeňovania. 
V akej podobe by podľa 
vás mohol prísť návrh do 
pripomienkového konania?

Pripravíme návrh zákona, ktorý 
ustanoví jednotné pravidlá štátnej 
služby vo finančnej správe pre 
všetkých jej odborných pracovníkov, 
a zakotví jednotnú úpravu 
kompetencií orgánov finančnej 
správy, oprávnení a povinností jej 

pracovníkov. Podstatou tohto návrhu 
bude prispôsobenie postavenia 
štátnych zamestnancov finančnej 
správy postaveniu colníkov. 
Zároveň sa zváži možnosť naviazať 
mechanizmus odmeňovania 
pracovníkov finančnej správy na 
objektívne ukazovatele jej výkonnosti.

Ďalšou zmenou 
v súvislosti s FS by mala 
byť transformácia DÚ 
pre vybrané daňové 
subjekty na Úrad pre 
vybrané hospodárske 
subjekty. Prečo vzniká 
potreba tejto zmeny? 

Úlohou tohto úradu by malo byť 
zabezpečenie osobitného servisu 
pre vybrané subjekty pôsobiace na 
Slovensku. Zvýši sa tak efektívnosť 
komunikácie s finančnou správou 
v rámci daňovej a colnej agendy, 
metodická podpora pri riešení 
sporných otázok a vytváranie správnej 
praxe pre dosiahnutie právnej istoty. 
Finančná správa zavedením tohto 
inštitútu získa možnosť monitoringu 
dodržiavania dohodnutých 
podmienok a zákonných povinností 

subjektov s využitím štandardných 
audítorských postupov.

V kontexte spomínaných 
plánov a zmien – ako 
vidíte budúcnosť finančnej 
správy? Ako by mala 
podľa vás po ďalších 
štyroch rokoch naša 
organizácia fungovať?

Ministerstvo financií bude pokračovať 
v budovaní efektívnej a zákaznícky 
orientovanej finančnej správy  
s minimalizáciou nutnosti kontaktu 
klienta s verejnou správou. Verejnosť 
získa jednotné prístupové miesto na 
finančnej správe pre oblasť výberu 
daní a odvodov, kde nájde všetky 
potrebné služby a zdieľané údaje pre 
túto oblasť bez nutnosti viacnásobnej 
komunikácie s rôznymi orgánmi 
verejnej správy. Finančná správa 
bude zároveň proaktívne poskytovať 
svoje služby a prinesie nové produkty 
pre organizácie verejného, ale aj 
súkromného sektora tak, aby tieto 
mohli komunikovať s klientom 
bez potreby fyzického kontaktu 
s finančnou správou. Poskytne tak 
pre povinné subjekty transparentný 
prístup k informáciám o plnení 
si svojich daňovo-odvodových 
povinností, ako aj zavedie do praxe 
služby s pridanou hodnotou pre 
občanov a produkty pre podnikateľov. 
Vláda tým zníži bremeno byrokracie 
a záťaže pre občanov a podnikateľov 
nielen v daňovo-odvodovej oblasti, 
ale aj v iných sférach spoločnosti 
nadväzujúcich na túto oblasť. 
S cieľom zvýšenia efektivity správy 
daní a účinnosti daňových kontrol 
vláda podporí ďalší rozvoj procesov 
elektronizácie finančnej správy aj so 
zameraním na elektronickú výmenu 
potrebných informácií s daňovými 
správami iných štátov.

Drahomíra Adamčíková
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S intenzívnou prípravou projektu 
Vyššieho daňového vzdelávania, čiže 
štvrtého a najvyššieho v systéme 
vzdelávania (VDV) FR SR, sa začalo 
v roku 2015. Jeho ciele sa začali 
napĺňať vo februári 2016, kedy 
sa uskutočnila 20-dňová výučba 
11 učebných predmetov. Viaceré 
boli úplné novinky - napríklad 
znalostný manažment, daňové 
inovácie, kreativita, risk manažment, 
či daňová angličtina. Výučba sa 
konala na Daňovom inštitúte 
v Banskej Bystrici pod vedením 
najskúsenejších interných lektorov. 
V prvej polovici apríla absolvovali 
účastníci tohto kurzu náročnú 
kombinovanú záverečnú skúšku 
pozostávajúcu z písomného testu, 
ústnej skúšky z učebných predmetov, 
zápočtu z daňovej angličtiny  
a obhajoby záverečnej práce pred 
skúšobnou komisiou. Prešlo ňou 
prvých 14 absolventov z radov našich 
kolegov, zamestnancov vybraných 

daňových úradov (10 kontrolórov 
a 4 správcovia). Najlepšie záverečné 
práce boli postúpené do pozornosti 
vedeniu FR SR ako užitočné podnety 
pre alternatívne daňové inovácie vo 
finančnej správe. 

Neprejde každý

Účastníci vzdelávania boli vybraní 
spomedzi „daniarov“, ktorí absolvovali 
a majú zvládnuté úspešne prvé tri 
stupne vzdelávania - adaptačné, 
základné i odborné. Ďalšou 
podmienkou bola minimálna prax 
15 rokov priamo vo finančnej správe 
a jej právnych predchodcoch. Cieľom 
tohto vzdelávania je ponúknuť na 
dobrovoľnej báze získanie expertných 
vedomostí a zručností na výkon 
štátnej služby predovšetkým pre tri 
kľúčové profesie finančnej správe 

–správca, kontrolór a exekútor daní. 
V nadväznosti na úspech tohto 
pilotu a komplexné otestovanie 
tejto vzdelávacej novinky projektu 
sa s jeho pokračovaním uvažuje 
aj v druhom polroku tohto roku. 
Ďalší záujemcovia o tento druh 
vzdelávania, ktorí spĺňajú stanovené 
podmienky, sa môžu prihlásiť 
prostredníctvom špecializovaného 
tlačiva (formulár prihlášky k VDV) 
na Daňovom inštitúte. Ďakujeme 
za kooperáciu všetkým našim 
kolegom z odboru vzdelávania – 
najmä Daňového inštitútu FR SR 
a vyučujúcim lektorom, ktorí pomohli 
v realizácii tohto významného 
projektu podporujúceho znalostný 
manažment v organizácii.

-red-

Vzdelávanie je jeden z benefitov, ktorý je u zamestnancov 
na najvyšších priečkach. Finančná správa v tejto 
oblasti poskytuje svojim ľuďom možnosti, ktoré 
môžu smelo konkurovať aj súkromným firmám.

Novinka vo vzdelávaní

Ing. Eva Dolanová (DÚ NR) 

Ing. Sylvia Bedecsová (DÚ NR) 

Ing. Katarína Machová (DÚ NR), 

Ing. Stanislava Beháňová (DÚ TN) 

Ing. Monika Šaradinová (DÚ TN) 

Ing. Katarína Valientová (DÚ ZA) 

Ing. Jana Cibulková (DÚ BA) 

Ing. Zita Kovalčíková (DÚ KE) 

Ing. Marta Kovácsová (DÚ PO) 

PhDr. Emília Bejdová (DÚ PO) 

Ing. Renáta Šofránková (DÚ PO) 

Ing. Magdaléna Michalová (DÚ PO) 

Ing. Štefánia Polovková (DÚ PO) 

Ing. Ľubomír Tomčík (DÚ PO)
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Čo bolo impulzom, 
respektíve hlavným 
dôvodom pre spustenie 
colníckeho call centra?

Od začiatku, ako sme spolu s mojimi 
kolegami nastúpili na Odbor podpory 
a služieb pre verejnosť, bolo našim 
cieľom vypracovať z doterajšieho 
referátu kvalitné oddelenie, ktoré 
by zabezpečovalo poskytovanie 
informácii smerom k externým 
subjektom a postupne aj k colníkom 
na colných úradoch. Impulzov, 
ktoré vždy otvorilo danú tému 
a posunulo ju do aktuálneho riešenia, 
bolo viacero. Napríklad spustenie 
Centrálneho elektronického priečinku 
(v júli 2015) alebo obojsmernej 
komunikácie (OBK) pri správe 
spotrebných daní (január 2016). Tým 
posledným, ktorý mal zásadný vplyv 
na vytvorenie a spustenie colníckeho 
call centra bolo, od 1. mája zavedenie 
novej colnej legislatívy (Colný kódex 

únie a ostatné colné predpisy s ním 
súvisiace) a v neposlednom rade 
aj zavedenie s ním súvisiaceho 
elektronického konania pri dovoze  
(systému eDovoz) do praxe.

Ako to bude v realite 
vyzerať?

Ak všetko dopadne tak ako je 
navrhnuté, bude colnícke call 
centrum pracovať v nepretržitom 
režime 24/7. Na prvej úrovni 
(nonstop) budú podávané informácie 
k telefonickým dopytom subjektov 
v oblasti legislatívy týkajúcej sa 
colných záležitostí. Rovnako budú 
podávané informácie k základným 
colným elektronickým systémom, 
ako sú IS CEP a eDovoz. Na tejto 
úrovni budú vybavované aj dopyty 
subjektov zasielané elektronicky. 

Komunikácia s externým prostredím 
sa bude realizovať aj cez on-line 
chat. Otázky ohľadom spotrebných 
daní a k nim prislúchajúcim 
elektronickým systémom ISKZ, 
EMCS a OBK a v prípade  zložitejších 
dopytov subjektov (z oblasti colnej), 
ktoré vyžadujú hlbšiu analýzu, budú 
prepnuté na druhú úroveň, kde 
bude služba v pracovných dňoch od 
8.00 do 16.00 h. Títo pracovníci budú 
okrem riešenia zložitejších  
dopytov, a dopytov týkajúcich sa 
spotrebných daní, pripravovať aj 
informačný materiál o zmenách  
v predpisoch, ktorý bude zverejňovaný 
na portáli, pomocný materiál pre 
pracovníkov prvej úrovne s cieľom 
zvládnuť najviac opakujúce sa 
dopyty subjektov (tzv. „kuchárku“ 
podávaných informácii). Rovnako 
budú zodpovední za prípravu 
obsahu určitých častí portálu a jeho 
aktualizáciu. V prípade problémov 
týkajúcich sa elektronických systémov 
bude colnícke call centrum intenzívne 
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Spúšťame colnícke call centrum
Elektronizácia colnej agendy znamená aj nárast počtu 
otázok na call centrum finančnej správy. Z tohto dôvodu 
sme rozbehli colnícke call centrum, ktoré na seba preberie 
riešenie týchto podnetov. O novinke sme sa rozprávali  
s mjr. Jozefom Belanom, vedúcim tímu metodickej podpory.
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spolupracovať s príslušnými 
technickými helpdeskami. V prípade 
výpadku  systému bude o situácii 
okamžite upovedomené colnícke call 
centrum, aby sme mohli informáciu 
podať externým subjektom.

Spomínali ste, že by call 
centrum malo fungovať 
24 hodín denne, 7 dní 
v týždni. Odkedy?

Aj toto je téma, ktorá rezonuje pri 
aktuálnych rokovaniach ohľadom 
nového colníckeho call centra. Až 
do času, kedy nebude zriadená 
nonstop služba (predpokladá sa 
k 1. septembru), budú informácie 
podávané tak, ako je tomu aj dnes. Po 
16.00 h a v mimopracovných dňoch 
nám bude vypomáhať oddelenie 
TKD Odboru colného Sekcie daňovej 
a colnej so sídlom v Trstenej. 
Informácie, ktoré budú podávať 
pracovníci  oddelenia TKD budú 
výhradne k elektronickým systémom 
týkajúcim sa colného dohľadu, avšak 
iba v prípade havarijných stavov, 
respektíve stavov, ktoré neznesú 
odklad. Rovnako budú z ich strany 
podávané informácie aj k problémom 
týkajúcich sa procedurálneho 
helpdesku, ktorého sú správcami. 
Zavedenie takto rozdelených činnosti 
na call centre sa plánuje k dátumu 
zavedenia eDovozu do praxe. 

Bude call centrum 
centralizované na jednom 
mieste, alebo v ňom 

budú zapojení ľudia 
z celého Slovenska?

Nie je to podmienkou. Aj dnes sme 
dislokovaní v rámci celého Slovenska 
(Banská Bystrica, Trnava, Lučenec). 
Hlavná časť colníckeho call centra 
bude sústredená v Trnave, avšak 
pracovníci prvej úrovne budú 
dislokovaní na jednotlivých colných 
úradoch. Tento stav však bude úplne 
zrejmý až po ukončení prebiehajúcich 
rokovaní.

Bude mať colnícke 
call centrum vlastné 
telefónne číslo?

Aj napriek tomu, že pôjde o colnícke 
call centrum, budeme používať 
číslo, ktoré je verejnosti známe aj 
v súčasnej dobe (048/43 17 222). Pre 

zvolenie nášho call centra bude slúžiť 
v prechodnom období voľba 5 a po 
zrealizovaní poskytovania nonstop 
informácii budeme na voľbe 1. 

Bude niekto zo 
zamestnancov schopný 
poskytnúť pomoc aj 
v cudzom jazyku?

Táto možnosť by bola veľmi vítaná. 
Už teraz podávame informácie pri 
e-mailovej komunikácii v anglickom 
jazyku. Ak by bolo zabezpečené aj 
telefonické podávanie v inom ako 
slovenskom jazyku, bolo by to veľkým 
prínosom. Veríme, že prejavia záujem 
o prácu na prvej úrovni ľudia, ktorým 
nerobí problém komunikácia v inom 
ako materinskom jazyku.

Daniel Súkup

Spúšťame colnícke call centrum
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Prvotná myšlienka 
vzišla pri 
organizácii Club 
meetingu v máji 
2015, kedy sme 
hostili predstaviteľov 
colných správ 
únie. Krajinu sme 
prezentovali sadou 
euromincí: Slovensko 
2015. Mala veľký úspech. 
Cieľom bolo ukázať, 
že existovala moderná 
správa ciel a daní dávno 
pred rokom 1993, resp. 
1918. Vtedy som plánoval 
do sady vložiť mapku s EÚ 
s vyznačením založenia 
finančnej správy na našom 
území v rokoch 1850 až 1851 
prekrytím aktuálnej mapy únie 
a Rakúskeho cisárstva, ktorého 
súčasťou je aj dnešné Slovensko 
a ďalších desať krajín. Zámer 
s mapkou sa síce nerealizoval, 
ale s myšlienkou sme pracovali 
naďalej. A 165. výročie vzniku 
modernej finančnej správy na našom 
území bolo vhodnou príležitosťou.

Návrh z Kremnice

V auguste 2015 sme oslovili Národnú 
banku Slovenska (NBS) a Mincovňu 
Kremnica š.p., ktorej sa návrh vydať 
sadu mincí pozdával z edičného aj 

z marketingového 
hľadiska. Navrhované prekrytie mapy 
EÚ mapou Rakúskeho cisárstva 

dávalo mincovni 
priestor osloviť 
zberateľov z ČR, 
Rakúska a ďalších 
štátov. Z osobnej 
skúsenosti viem, že 
za cca 60 článkov, 
ktoré som o histórii 
colníctva a finančnej 
správy napísal, patrí 
štatisticky medzi 
najviac navštevované 
o Stichovej colnej 
mape. Tiež zo sady 
pohľadníc, ktoré sme 

v Múzeu colníctva 
predávali, 

patrí mapa 

Československa s colnými 
úradmi medzi najžiadanejšie. NBS 
aj mincovňa Kremnica nám vyšli 
v ústrety a ponúkli nám mimoriadnu 
možnosť zaradiť sadu mincí do 
edičného plánu, do ktorého sa dostať 
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Máme unikátnu sadu euromincí
Finančná správa sa môže pochváliť nielen v napredovaní 
a modernizácii pri nasadzovaní informačných technológií, 
ale i niečím, čo bude nielen našu organizáciu, ale aj 
samotnú Slovenskú republiku dôstojne reprezentovať počas 
nášho predsedníctva v Rade EÚ. 
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je záležitosťou aj niekoľkých rokov. 
Nasledoval výber fotografií a určenie 
samotnej grafickej koncepcie. To 
zabralo tri mesiace práce a celkovo 
sme sa prehrýzli ôsmimi návrhmi. 
Mincovňa Kremnica nám ešte vyšla 
v ústrety a 100 sád mincí dodá 
v drevenej kazete s strieborným 
žetónom. Ten bude vo vyhotovení 
„proof like“ - razený lešteným 
razidlom do zrkadlového lesku. 
Navyše nás potešilo stanovisko 
komisie NBS, ktorá mala konečné 
slovo pri schválení výsledného 
návrhu. Grafický návrh sady ocenila 
ako jeden z najkrajších nielen po 
vizuálnej, ale aj po historickej stránke.

 � Celá sada bude obsahovať 
mince vyrazené v roku 2016. 
Každý rok sa všetky nominálne 
hodnoty nerazia. Napríklad  
5 centovka sa razila naposledy 
v roku 2009, takže zložiť 
takúto sadu z mincí z banky 
s rokom vydania 2016 je 
nemožné. Všetky mince v sade 
preto prechádzajú zvýšenou 
špeciálnou (desaťdňovou) 
kontrolou NBS. 

 � Príprava sady po finálne 
schválenie trvala 10 mesiacov.

 � Text má 289 slov a tvoril sa štyri 
mesiace. 

 � Žetón (resp. medaila), ktorá 

je súčasťou každej sady, má 
z lícovej strany znak finančnej 
správy a z rubovej „rozetu“ – 
hodnostné označenie používané 
na rovnošatách colníkov. 

 � Logo eurostar - logo na 
obale symbolizuje vydanie 
oficiálnej sady zákonných 
platidiel v zberateľskej edícii. 
Je to značka, podľa ktorej 
každý zberateľ pozná, že je to 
oficiálna sada vydaná príslušnou 
národnou bankou  a spĺňa 
najprísnejšie kritériá.

 � Vydanie sady vyšlo presne na 
začiatok predsedníctva SR 
v rade EU.

 � 1 000 sád poskytnutých 
mincovni si záujemcovia 
rezervovali za jeden a pol dňa. 
Každú minútu sa rezervovali 
približne dve sady. 

 � Drevená kazeta je z lipového 
dreva a vystlaná zeleným 
zamatom, ktorý predstavuje 
egalizačnú (rozlišovaciu) farbu 
zamestnancov finančnej správy 
(colných a berných úradníkov 
– dvorskej komory, ministéria 
financií) od roku 1814.

 � Certifikát v drevenej kazete je 
tlačený na jedinečnej tlačiarni 
v Mincovni Kremnica ako cenina 
a nedá sa sfalšovať.

 � Sada obsahuje aj booklet s jej 
podrobným opisom.

pplk. Marcel Šuštiak

Máme unikátnu sadu euromincí

Ročníkový súbor 
slovenských 
euromincí 2016: 
165 rokov modernej 
Finančnej správy na 
území Slovenska

 � VYDÁVANÉ V SPOLUPRÁCI 
S FINANČNÝM 
RIADITEĽSTVOM SR

 � NÁKLAD: 3 000 KUSOV

 � TERMÍN EMISIE 07/2016

 � HMOTNOSŤ 115 G

 � VYHOTOVENIE: LESKLÉ

 � Z TOHO VYDANÝCH 
AKO LIMITOVANÁ SÉRIA 
100 KS V DREVENEJ 
KAZETE SO ŽETÓNOM ZO 
STRIEBRA “PROOF LIKE”
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Daňové no vinky
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Vzhľadom na rozširujúcu sa ponuku 
tipovania a možnosti zúčastňovania sa 
na hazardných hrách prostredníctvom 
internetu, zamestnanci oddelenia 
dozoru nad hazardnými hrami na DÚ 
Bratislava zamerali svoju pozornosť 
práve týmto smerom. Dlhodobejšie 
sledovali propagovanie hazardných hier 
na internete, na ktoré nebola v zmysle 

zákona o hazardných hrách vydaná 
alebo udelená individuálna licencia. 
Zistili, že sledovaný subjekt na svojom 
webhostingovom serveri poskytoval 
priestor doménam, na ktorých 
dochádzalo k propagovaniu hazardných 
hier bez licencie, za čo mu bola uložená 
pokutu vo výške 80 000 eur.

 Hazard bez licencie 

Podnikateľa z Partizánskeho, ktorý 
pôsobil v oblasti obalových materiálov, 
zadržali začiatkom mája spolu  
s ďalšími osobami colníci z KÚFS  
v spolupráci s Národnou kriminálnou 
agentúrou. Prostredníctvom svojej 
firmy vykazoval v rokoch 2011 až 
2013 vysoký obrat, pričom mal nízku 
vlastnú daňovú povinnosť. Z tohto 

dôvodu si na neho posvietili kontrolóri 
z DÚ Trenčín. Predbežná škoda 
voči štátnemu rozpočtu  po 
vykonaní daňovej kontroly predstavuje 
sumu 1 190 000 eur. Výsledkom 
zásahu je päť zadržaných osôb, 
pričom obvineným hrozí za zločin 
skrátenia dane trest odňatia slobody  
v rozsahu 7 až 12 rokov.

 Podvody v Partizánskom 

Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Martin požiadala DÚ Žilina 
o vysvetlenie správy zo systému Traces 
(Trade Control and Expert System), 
že na úrad smeruje zásielka zvierat 
z Dánska. Úradný veterinár v Dánsku 
vystavil potvrdenie, že 82 samíc a  
52 samcov bližšie nešpecifikovaného 
druhu Carnivora je spôsobilých na 
prepravu. Preverovaním sa zistilo, že 

vodič nákladného auta dostal pokyn 
na prepravu 134 noriek. Daňový úrad 
samozrejme neprevádzkuje žiadnu 
farmu ani chov noriek, a teda nemohol 
byť ich objednávateľom. Preprava bola 
okamžite zrušená a na Slovensko sa 
žiadne zvieratá nedostali. Podľa záverov 
vyšetrovateľa išlo o omyl slovenského 
objednávateľa.

 Norky v Žiline? 

Kontrolóri z DÚ Nitra sa pri kontrole 
dane z príjmov stretli  s ojedinelým 
prípadom, kedy kontrolované 
reštauračné zariadenie malo  
vo svojom účtovníctve zahrnuté aj 
falošné doklady z ERP vo výške  
cca 37 tisíc eur. Reštaurácia účtovala 
príjem stravných lístkov za predaj 
obedov ako príjem hotovosti do 

pokladne, a nie ako prírastok cenín. 
Prijaté stravné lístky od zákazníkov 
použila na úhradu faktúr za nákup 
surovín potrebných na prípravu obedov. 
Doklady z ERP vydané dodávateľom 
sa však nezhodovali s dokladmi 
v reštauračnom zariadení, mali iný typ 
písma a znaky. Dodávateľ potvrdil, že 
ich nikdy nevydal.

 Falošné doklady 
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Daňové no vinky

Organizovaná skupina pôsobiaca na 
území Slovenska, Česka, Maďarska 
a Srbska čerpala neoprávnené 
nadmerné odpočty DPH a znižovala si 
vlastnú daňovú povinnosť. Realizovala 
buď úplne alebo čiastočne fiktívne 
operácie s komoditou dlažba a pomníky. 
V rámci koordinovanej činnosti 
daňovej kobry sa do akcie zapojilo 

182 kontrolórov z daňových úradov 
Bratislava, Nitra, Trnava a Trenčín a 162 
policajtov z rôznych zložiek. Kontrolóri 
vykonali 133 daňových kontrol za 
204 zdaňovacích období. Súčasne 
sa robili aj multilaterálne kontroly 
s Českou republikou. Nález predstavuje 
sumu 23,7 milióna eur. Dvaja hlavní 
organizátori boli vzatí do väzby.

 Prípad „Čičikov“

V rámci miestneho zisťovania kontrolóri 
DÚ Trnava, pobočka Piešťany zistili, 
že daňový subjekt podnikajúci 
v autodoprave si uplatňuje DPH 
z veľkého počtu dokladov z ERP. 
Počet dokladov presahoval 2 500 
položiek,  pričom časť dokladov bola za 
nákup pohonných hmôt. Pri preverovaní 
dokladov sa ukázalo, že sú uplatňované 
v bodovom systéme vernostnej karty 

spotrebiteľa, ale pod rôznymi číslami 
karty zákazníka. Kontrolóri preverili 
predajcu pohonných hmôt, ktorý 
potvrdil, že vernostné karty nepatria 
daňovému subjektu, ale rôznym 
súkromným osobám z celého Slovenska. 
Na základe preverených skutočností bol 
platiteľ dane zaradený do plánu kontrol 
aj na ďalšie zdaňovacie obdobia.

 Zneužité vernostné karty 

Špecialisti na kontrolu medzinárodného 
zdaňovania a transferového oceňovania 
z DÚ Trenčín v rámci vyhľadávacej  
činnosti vykonali miestne zisťovanie 
v športovom klube, v ktorom  
v minulosti pôsobili a aj v súčasnosti 
pôsobia viacerí zahraniční hráči 
z rôznych krajín, napr. Holandsko, 
Nigéria, Brazília, Argentína. 
Z predložených hráčskych zmlúv, 

ako aj z účtovnej dokumentácie 
kontrolóri zistili, že športový klub 
nezrážal a neodvádzal zrážkovú daň 
z príjmov vyplácaných športovcom 
– nerezidentom. Výsledkom daňovej 
kontroly, predmetom ktorej bolo  
31 mesačných období, bol vyrubený 
rozdiel dane v celkovej sume  
133 329 eur.

 Kontrola športovcov 

DÚ Košice, pobočka Trebišov, začala 
daňovú kontrolu na DPH v organizačnej 
zložke podniku, ktorej zriaďovateľom 
bola zahraničná osoba so sídlom  
v USA. Obchodná transakcia, nákup  
a následný predaj solárnych panelov, 
bola deklarovaná súčasne u troch 
platiteľov na Slovensku. Preverovaním 
dodávateľa nebol preukázaný nákup, 
predaj, ani samotná existencia tovaru, 

pričom zahraničný odberateľ bol 
nekontaktný. Zahraničná osoba v USA 
medzičasom zanikla, a tým došlo  
k zániku daňovníka aj na Slovensku, 
keďže organizačná zložka nemá právnu 
subjektivitu. Daňový úrad pristúpil  
k mimoriadnemu ukončeniu daňovej 
kontroly, čím kontrolóri zabránili 
neoprávnenému vyplateniu nadmerného 
odpočtu vo výške 5 024 437 eur.

 Solárne panely 



Prvý piatok v júni mohli prísť 
zamestnanci finančnej správy 
z Banskobystrického, Žilinského 
a Trenčianskeho kraja so svojimi 
deťmi na letisko Sliač. Tento rok 
sa tam uskutočnili spojené oslavy 
s ozbrojenými zložkami. Bolo sa 
na čo pozerať. Statické ukážky 
vojenskej, policajnej, colníckej 
výzbroje a techniky, ukážky práce 
colníkov, policajný zásah, letecké 
modely, program čestnej stráže. Deti 
aj dospelí vytáčali hlavy k oblohe pri 
zoskoku parašutistov z vojenského 
vrtuľníka aj pri dynamických ukážkach 
leteckých modelov. Tí, ktorí mali chuť, 
mohli si zastrieľať zo vzduchovky. 
A pre menšie deti, alebo tie, ktoré 
možno technika až tak nezaujímala, 
bol pripravený skákací hrad, penová 
šou a stánok s cukrovou vatou. Deti 
sa tešili z balíčkov, ktoré k sviatku 

dostali, ale ten hlavný darček bol 
zážitkový. Toho si tu mohli nabrať 
všetci prítomní plným priehrštím. 
Napriek tomu, že meteorológovia 
predpovedali dážď, vybavili sme 
slniečko. Takže na záver môžeme 
skonštatovať len jediné - deň detí sa 
na strednom Slovensku vydaril.

Veľký Meder

O deň neskôr sa zišli detičky a ich 
rodičia zo západoslovenského kraja 
v našom rekreačnom stredisku vo 
Veľkom Mederi, kde sme v spolupráci 
s kúpaliskom pripravili takisto bohatý 
program. Prítomných prišiel pozdraviť 
prezident finančnej správy František 
Imrezce. Následne psovod z Veľkého 

Medera spolu s fenkou Mirou ukázali 
na bedničkách a aute, ako vyzerá 
vyhľadávanie drog a potom sa proti 
pašerákom rozbehli zásahovkári z  CÚ 
Bratislava. Pašerákov zneškodnili aj 
vďaka výdatnej pomoci 14-ročnej 
odvážnej dievčiny z davu. Tá si 
vyskúšala, aké je to byť v koži 
colníka. Pašeráci zatknutí, môže sa ísť 
hodovať! Návštevníci mohli naplniť 
svoje žalúdky výborným gulášom, 
zmrzlinou či párkami. Na uhasenie 
smädu sme nachystali minerálky 
či kofolu. V stánkoch so zbraňami, 
CITESom a falzifikátmi sa neustále 
striedali colníci, aby odpovedali 
na zvedavé, nielen detské, otázky. 
Počasie nám celkom prialo, doobeda 
svietilo slnko, a, ktovie, keby nás 
popoludní nerozohnal dážď, možno 
by sme si oslavy dňa detí užívali do 
neskorého večera.
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Najmilšie obecenstvo, najúprimnejšia 
radosť, najlepšia zábava
Tieto tri „NAJ“ spája najväčšie stretnutie zamestnancov našej organizácie, 
no v centre pozornosti sú najmä deti. Keby v roku 1925 nevznikla na 
Svetovej konferencii pre blaho detí vo švajčiarskej Ženeve myšlienka osláv 
Medzinárodného dňa detí (MDD), museli by sme hľadať inú príležitosť, ako sa 
stretnúť mimo pracovných aktivít. Podujatie pre naše deti sme pod hlavičkou 
finančnej správy organizovali už po štvrtý raz. A druhý rok v podobe troch osláv 
organizovaných v júni v Banskej Bystrici, vo Veľkom Mederi a v Košiciach.
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Košice

Košické oslavy sa konali piatok  
10. júna. Počasie od pondelka 
sľubovalo opálenú tvár, no s blížiacim 
sa termínom pribúdali mraky i dážď. 
Avšak naše odhodlanie pre dobrú  
vec, skvelá nálada a zapálenie 
nedovolilo zlému počasiu vyhrať. 
Deti našich zamestnancov prišli 
nielen z Košíc, ale aj z Prešova 
a Michaloviec. Otvorenie sa 
uskutočnilo za účasti čestnej jednotky, 
ktorá na povel veliteľa vystrelila 
slávnostnú salvu i viacerých členov 
vedenia organizácie. Colný úrad 
Košice si pre deti pripravil názorné 
ukážky spolupráce človeka a psa 
pri vyhľadávaní omamných látok 
a tabakových výrobkov, služobné 
zbrane, ukážku radiačného poplachu, 
nechýbal stánok s falzifikátmi 
a CITES. Po týchto ukážkach sa mohli 
detičky na chvíľu vžiť do role colníka 
a vyskúšať si prácu na skeneri, vyfotiť 
sa so služobným psíkom, vyskúšať si 
nepriestrelnú vestu alebo poťažkať 
si služobnú zbraň. Rodičov (najmä 
mamičky) zaujal XRF prístroj, ktorý 
slúži na analýzu kovov. Zvedavosť 
bola veľká a nejedna retiazka 
putovala dole z krku. Po ukončení 
praktických ukážok sa deti pri 

Najmilšie obecenstvo, najúprimnejšia 
radosť, najlepšia zábava maľovaní na tvár premenili na tigra 

či vílu, vyšantili sa na dopravnom 
ihrisku, nafukovacom  hrade a iných 
atrakciách. Zadosťučinením nám boli 
vysmiate tváre rodičov a unavené 
detské tváričky pri odchode.

-red-
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Mnohí z našich 
zamestnancov si vás 
pamätajú z pôsobenia 
v daňovej správe. 
Ako si spomínate na 
vaše začiatky?

Veľmi dobre a stále živo. Ako dievča 
z východu, ktoré prišlo študovať 
do Bratislavy, som tu objavila dve 
veľké lásky. Svojho manžela a dane. 
Nastupovala som v roku 1988  
na mestskú finančnú správu, 
pokračovala som na daňovom úrade. 
Prešla som všetkými pozíciami. 
Správca dane, kontrolór, metodik, 
vedúci oddelenia. V roku 1999 som 
sa stala riaditeľkou DÚ 

Bratislava 1, čo bol v tom čase 
najväčší úrad na Slovensku. 

Stáli ste pri zrode DÚ 
VDS, ktorý považujeme za 
vaše „dieťa“. Ako vnímate 
jeho vývoj za tie roky 
aj v súvislosti s jeho 
plánovanou 

transformáciou na 
Úrad pre vybrané 
hospodárske subjekty?

Áno, je to moje dieťa, aj sa k nemu tak 
správam a sledujem jeho vývoj. V roku 
2002 sme nemali možnosť presne 
zistiť, ako obdobné úrady fungujú 
v zahraničí. So spolupracovníkmi sme 
vytvorili výborný tím a všetkým sme 
si prešli spoločne. Chceli sme vytvoriť 
úrad, ktorý je orientovaný na klienta. 
A to sa nám podarilo. Nielen vďaka 
mne a môjmu tímu, ale aj vďaka 
mojim nástupcom. V súčasnosti je DÚ 
VDS už teenager a treba ho niekam 
nasmerovať. Prerod na novú formu 
treba legislatívne, a predovšetkým 

technicky dobre podchytiť, keďže 
na úrad prechádza aj celá 

colná agenda. Legislatíva 
sa pripravuje, 

predpokladám, 
že 

Spolupráca je nevyhnutná
Generálnou riaditeľkou sekcie daňovej a colnej na 
Ministerstve financií SR je od roku 2012 Daniela 
Klučková. Keďže začínala vo finančnej správe verí, že 
dlhodobo nadštandardné medziľudské a kolegiálne 
vzťahy pracovníkov našich organizácii nám uľahčia 
odstrániť aj prípadné drobné „chybičky krásy“ v oblasti 
komunikácie. O jej začiatkoch, ale aj o najbližších cieľoch 
a pracovných aktivitách sa dozviete v rozhovore.



transformácia nebude skôr ako v roku 
2018. Budem držať palce.

Ste generálnou riaditeľkou 
sekcie daňovej a colnej. 
Finančná správa s vami 
úzko spolupracuje. Ako 
by sa podľa vás mala táto 
spolupráca ďalej vyvíjať? 

Myslím si, že už v súčasnosti je 
nastavený veľmi dobrý štandard 
spolupráce. Nie je možné, aby 
finančná správa dobre fungovala bez 
priamej väzby na MF a naopak. Prvý 
názor, ktorý ma zaujíma, je názor 
finančnej správy. Naša spolupráca 
je nemysliteľná bez esenciálnej 
„ingrediencie“ menom komunikácia. 
Nie je však všetko len o formálnosti. 
Veľmi oceňujem neformálnu 
spoluprácu medzi kolegami, rýchlosť 
poskytovaných informácií, čo je, a aj 
v budúcom období bude absolútna 
priorita. 

Daň z príjmov bola vždy 
vašou srdcovkou. Máte 
aj v súčasnosti možnosť 
podrobne sa venovať 
tejto dani alebo je vaša 
práca viac manažérska?

Od začiatku som sa venovala dani 
z príjmu, a to mi zostalo. Zlom nastal 
v roku 1999, kedy sa ten priestor 
zmenšil, pretože som prešla na 

manažérsku pozíciu. Musela som 
riešiť iné dane, hazardné hry, služby 
pre verejnosť, personálne otázky. 
Dnes sa spolieham na svoje odborné 
tímy, predovšetkým na riaditeľov 
odborov. Veľakrát sa prichytím, keď 
diskutujeme o daniach, že hovorím, 
áno, u nás na dani z príjmov to máme 
tak. Mám túto daň rada, považujem ju 
za logickú a veľmi tvorivú. 

Počas uplynulých týždňov 
sa v médiách skloňovala 
téma rating daňových 
subjektov alebo daňový 
rating. Aký je váš názor 
na jeho zavedenie?

Trochu vás opravím. Nie je to rating, 
ale index daňovej spoľahlivosti. Je to 
téma, ktorá na ministerstve rezonuje. 
Ak ste hovorili, že VDS je moje dieťa, 
tak index daňovej spoľahlivosti by 
som nazvala dieťaťom novej štátnej 
tajomníčky Dany Meager. Ako minister 
financií, aj štátna tajomníčka majú 
záujem, aby v blízkej budúcnosti 
index zavedený bol. V dnešnej dobe, 
keď hovoríme o agresívnom daňovom 
plánovaní, daňových únikoch a na 

druhej strane máme firmy, ktoré 
si svoje povinnosti plnia, nejakým 
spôsobom ich treba odmeniť. A na 
toto má index daňovej spoľahlivosti 
slúžiť. 

V druhom polroku 
tohto roku sa SR 
stáva predsedníckou 
krajinou v Rade EÚ. 
Budú prebiehať mnohé 
stretnutia a rokovania. 
Akým spôsobom to 
ovplyvní prácu sekcie 
daňovej a colnej? 

Nedá sa povedať, že ide len o druhý 
polrok tohto roku. Už teraz sa 
aktivita vo vzťahu k Bruselu značne 
zintenzívnila. Samotné predsedanie 
Rade EÚ, ktoré začína od 1. júla 
2016 je pre nás všetkých enormnou 
výzvou. Na sekcii daňovej a colnej 
je do prípravy, a následne aj do 
predsedníckych činností, zapojená 
prevažná časť zamestnancov, odborne 
pokrývame oblasti, ktoré sú upravené 
právom EÚ, ako sú nepriame dane, 
výmena informácií, clo, účtovníctvo, 
štatutárny audit. Napriek všetkým 
týmto úlohám, nás čakajú aj práce na 
„domácom fronte“. Ide o úlohy, ktoré 
sú finančnej správe dôverne známe, 
vyplývajú z Akčného plánu boja proti 
daňovým podvodom, takže aby sme 
to všetko zvládli, je nám jasné, že 
musíme obetovať aj časť voľného 
času. Každé ráno dostávame na svoje 
konto 24 hodín a záleží len na nás, 
ako ich využijeme.

Iveta Adamíková
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Spolupráca je nevyhnutná
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Naše úspešné zásahy
Colníci v Brodskom odhalili v máji  
pri dovoze tovaru 5 600 napodobenín 
ochranných známok. Kontrolovali 
zásielku, ktorá bola dovezená  
z Číny a určená na slovenský trh.  
Pri kontrole tovaru mali podozrenie 
z porušovania práva duševného 
vlastníctva ochranných známok  
Lego, BABYLISS a Nicer Dicer. Preto 
zadržali 4 560 hračiek, 800 kuliem  

na vlasy, 120 žehličiek na vlasy  
a 120 ručných kuchynských krájačov. 
Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla 
predajom týchto falzifikátov na trhu 
ako originálnych výrobkov bola 
predbežne vyčíslená na 213 000 eur. 
Svoje podozrenie colníci oznámili 
aj zástupcom majiteľov ochranných 
známok, ktorí potvrdili, že ide  
o falšovaný tovar.

 Odhalili falzifikáty 

Viac ako 7 000 tabliet extázy a päť 
dílerov zadržali v apríli v Nitre  
colníci z KÚFS, Trnavy a Bratislavy  
v spolupráci s políciou. Celý prípad  
mal krycí názov „Kaderník“. Urobili 
sedem domových prehliadok a šesť 
prehliadok motorových vozidiel.  
Počas akcie našli tabletky extázy,  
ktoré zrejme pochádzali z Holandska. 

Celková hodnota takéhoto množstva  
by na čiernom trhu bola  
74 000 eur. Díleri ju distribuovali  
na diskotékach v západoslovenskom 
a stredoslovenskom kraji. Podozrivých 
colníci sledovali od septembra 2015 
a okrem drog zaistili aj množstvo 
anabolických steroidov.

Na banskobystrickej pošte 
zaregistrovali v apríli dovoz streliva 
v balíku z Kanady. Bystričan si dal  
200 ks striel do nábojov poslať ako 
darček. Napriek tomu, že balík bol 
zasielaný ako dar v zmysle platnej 
legislatívy je preprava zbraní 
a streliva vylúčená z medzinárodnej 
poštovej prepravy. Zároveň sa 
v zákone o zbraniach a strelive 

uvádza zákaz nakupovania zbraní 
a streliva prostredníctvom zmluvy na 
diaľku a takisto prevod vlastníctva 
zbraní a streliva takýmto spôsobom. 
Nakoľko sa v tomto prípade jednalo 
o podozrenie zo spáchania trestného 
činu nedovoleného ozbrojovania, bola 
celá zásielka spolu so sprievodnými 
dokladmi odstúpená na ďalšie konanie 
polícii.

Trenčianski colníci zachytili na 
hraničnom priechode Drietoma koncom 
apríla 20-ročného Slováka s 5 kusmi 
zatavených striekačiek, pri ktorej je 
podozrenie, že ide o omamnú látku. 
Pri kontrole osobného auta, v ktorom 
sa viezli so šoférom ďalšie štyri osoby, 
sa pýtali posádky, či nepreváža tovar, 
ktorý podlieha spotrebným daniam, 
prípadne omamné alebo psychotropné 

látky. Odpovedali záporne. Colníci 
nasadili na kontrolu služobného psa 
a ten označil čierny batoh umiestnený 
v batožinovom priestore vozidla ako 
miesto, kde sa vyskytuje omamná 
látka. Našli v ňom 5 kusov zatavených 
striekačiek s tmavohnedou tekutinou 
hustej konzistencie. Prihlásil sa k nemu 
jeden zo spolujazdcov.

 Hugo bodoval 

 Extáza od „Kaderníka“ 

 Balík so strelivom 
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Colníci z Prešova zadržali v apríli v obci 
Lipany cigarety neoznačené kontrolnou 
známkou. Išlo o 30 960  kusov cigariet.
Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený 
na 2 953 eur. Počas kontrolnej akcie 
spozorovali osobné motorové vozidlo 
sivej metalízy s poľskými evidenčnými 
číslami, ktoré bolo odstavené na kraji 
parkoviska pri miestnom cintoríne. 
Pri kontrole batožinového priestoru 

a  vnútornej časti auta s pomocou 
služobného psa Lora zistili, že pod 
zadnými sedadlami v priestore 
určenej výrobcom na benzínovú 
nádrž (benzínová nádrž chýbala) sa 
nachádzajú spotrebiteľské balenia 
cigariet bez slovenskej kontrolnej 
známky. Služobný pes označil aj 
priestor pod plynovou nádržou, kde 
našli ďalšie balenia cigariet.

 Skrýša v nádrži 

Začiatkom mája zadržali colníci pri 
Veľkom Mederi skupinu migrantov. 
Vyzvali na zastavenie štyri podozrivé 
autá, ktoré išli v smere od štátnej 
hranice s Maďarskom. Autá išli tesne  
za sebou cca 10 kilometrov. Pred 
vjazdom do obce Veľký Meder ich 
hliadka vyzvala na zastavenie. Traja 
vodiči výzvu poslúchli a colníci zistili, 
že autá sú plné pravdepodobne 

nelegálnych migrantov. Štvrté vozidlo 
výzvu neuposlúchlo a prudkým 
manévrom sa snažilo ujsť. Prevádzača 
sa snažili zastaviť najskôr varovnými 
výstrelmi. Keď ani po tom nezastavil, 
colník opakovane vystrelil. Auto 
následne zastavila po cca 400 metroch 
policajná hliadka. Malo prestrelené 
zadné pneumatiky, pričom došlo 
k zraneniu mladej ženy zo Sýrie.

Nitrianski colníci zaistili koncom  
mája v rámci kontroly zameranej  
na nelegálnu prepravu minerálnych 
olejov viac ako 30 tisíc litrov nafty. 
Vodič automobilovej cisternovej 
súpravy predložil nepravé doklady 
preukazujúce spôsob a pôvod jeho 
nadobudnutia. Doklady sa týkali 
prepravy iného minerálneho oleja 

z roku 2013 a ani skutočné množstvo 
prepravovaného minerálneho oleja 
nebolo rovnaké, ako deklaroval vodič 
v dokumentoch. Za porušenie daňových 
predpisov hrozí vinníkovi pokuta  
vo výške 5 855 eur a povinnosť uhradiť 
spotrebnú daň vo výške takmer  
12 000 eur.

Pri colnej kontrole na hraničnom 
priechode v Maťovských Vojkovciach – 
Pavlovo odhalili colníci v polovici máji 
99 040 kusov nelegálne dovezených 
cigariet neoznačených kontrolnými 
známkami. Finančný únik predstavoval 
viac ako 13 400 eur. Cigarety našli 
vo vagóne s uhlím, ktorý smeroval 

z Ukrajiny na Slovensko. Colník 
z oddelenia špeciálnych technológií 
označil daný vagón ako podozrivý. 
Nájdené cigarety boli balené po 
20 ks, všetky v dĺžke tabakového 
povrazca do 80 mm vrátane. Majiteľa 
tovaru nezistili, prípadom sa zaoberá 
vyšetrovateľ z KÚFS.

 Cigarety v uhlí 

 Zadržali migrantov 

 Zaistená nafta 
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Naše úspešné zásahy



Donovaly - oáza príjemných chvíľ
Ak hovoríme o príjemných chvíľach strávených v našom školiacom 
a rehabilitačnom stredisku na Donovaloch, v žiadnom prípade nemáme 
na mysli len chvíle oddychu a leňošenia na dovolenkovom pobyte. Všetci, 
ktorí donovalskú chatu navštívili, aj v rámci pracovných porád či školení, 
nám isto dajú za pravdu, že sa tam cítili príjemne. Nehovoriac o tom, 
že donovalské stredisko bolo za posledné roky svedkom i príjemných 
firemných podujatí, ako bol prvý ročník Zlatej varešky, oslavy MDD či 
stretnutia zamestnancov s vedením FS v rámci projektu ISFS–SD. Ak 
ste ešte nemali možnosť toto naše zariadenie navštíviť, ponúkame 
vám možnosť nahliadnuť doň prostredníctvom tejto fotoreportáže.
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Jedáleň má kapacitu 80 miest. Zabezpečiť si tu 
môžete raňajky, obed aj večeru a k dispozícii 
je aj bar, kde si môžete vypiť kávičku od rána 
do tretej popoludní. A čo najviac teší vedúcu 
strediska Luciu Domienovú? „Po asi deviatich 
rokoch máme recepciu, takže už pri vstupe do 
chaty netreba vyzváňať alebo vedieť vstupný 
kód,“ oznamuje návštevníkom.

Stravovacie možnosti

Kurzy, porady, prednášky. Za tým všetkým 
sem pracovne prichádzajú naši zamestnanci. 
K dispozícii majú dve prednáškové miestnosti 
s kapacitou 25 ľudí a približne 100 ľudí. 
Ďalej je k dispozícii počítačová učebňa pre 

20 ľudí. Na poradu menšieho rozsahu je 
možné využiť aj dva 

salóniky. 
Kanceláriu 
so svojím 
zázemím 
majú na 
chate aj 
lektori 
colného 
inštitútu.

Práca



Donovaly - oáza príjemných chvíľ
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Donovaly sú aj prekrásna príroda. Ak sa chcete 
pokochať okolitou prírodou, okrem prechádzok 
je možné využiť aj lanovku na Novú Hoľu. Túry 
po hrebeni sa dajú zvoliť náročnejšie aj menej 
náročné. Celé leto je pre deti otvorená zázračná 
dedinka Habakuky, ktorá odráža Dobšinského 
rozprávkový svet. Na Donovaloch nájdete 
aj bobovú dráhu, trampolíny, opičiu dráhu. 
K dispozícii sú nové cyklotrasy a skialpové 
trasy. V neďalekej Liptovskej Osade otvorili 
nedávno nové kúpalisko s veľkou vírivkou 
a relaxačným bazénom.      -gd-

Vyberte sa na túru

Na chate je k dispozícii 12-metrový plavecký 
bazén, sauna a za hotelom bude aj detské 
ihrisko. Využívať by ho už mohli v  priebehu 
letných prázdnin. K dispozícii sú aj tenisové 
kurty, kde sa dá hrať aj volejbal 
i futbal.

Relax

Chata ponúka ubytovanie v 33 izbách  
a v 5 apartmánoch. Apartmány sú prednostne 
určené pre vedenie. Kapacitu ubytovania 
dopĺňajú aj tri malé a jedna veľká zrubová 
chatka v osade Mistríky. Dokopy je teda na 
Donovaloch 133 lôžok. Izby sú 2, 3 a 4-lôžkové, 
so samostatnou kúpeľňou a televíznym 
prijímačom. Momentálne sa rieši výmena 
starých televízorov za nové. Potom bude 
namiesto 6 programov možné chytať až 25.  
Pri zmienke o televízoroch Lucia zažartuje, že 
ľudia môžu pozerať televízor od rána do večera. 
Lebo vraj aj s tým sa už stretli. Ale to by bola 
večná škoda.

Ubytovanie



Gestorom Databázy podnetov je 
odbor koncepcií a projektového 
riadenia (KPR), ktorý chce zaraďovať 
rozvojové zmeny do strategických 
a koncepčných materiálov. Vedúcej 
oddelenia KPR Ivete Bírešovej sme 
položili pár otázok. 

Kedy a ako vznikla myšlienka 
zbierať podnety od zamestnancov?

Touto myšlienkou sa zaoberalo 
už vedenie bývalého Daňového 

riaditeľstva. Po vytvorení finančnej 
správy náš odbor predložil zámer 
využívať databázu v celej finančnej 
správe, t.j. nielen pre daňovú, ale aj 
pre colnú oblasť. Od 1. januára 2013 
bola databáza spustená do reálnej 
prevádzky.

Inšpirovali ste sa aj v zahraničí? 
Poviete nám, čo vás najviac zaujalo? 

Návrh sme vytvorili sami. Keď 
sme v roku 2015 na seminári 
organizovanom IOTA mali možnosť 
oboznámiť sa so spôsobmi 
spracovania podnetov v iných 
krajinách, boli sme veľmi radi, že 
nám sa už v roku 2009 podarilo 
zaviesť podobný systém zberu 
a vyhodnocovania podnetov od 
zamestnancov, aký sa v súčasnosti 
používa v zahraničí. 

Ktorý z podnetov vás osobne 
počas doby fungovania 
databázy najviac oslovil? 

Pre nás ako gestora je každý 
príspevok od zamestnancov dôležitý, 
má rovnakú vážnosť a venujeme mu 
pozornosť v spolupráci s riešiteľskou 
skupinou. Teší nás, že sa databáza 
stretla u zamestnancov s ohlasom. 
Zároveň apelujem na tých, ktorí 
majú inovatívny nápad, aby si 
našli chvíľku a napísali nám na 
databazapodnetov@financnasprava.sk.

Pripravujete nejaké 
zmeny do budúcna? 

Pre rok 2016 je pripravované 
nové technické riešenie databázy 
na intranete s možnosťou 
jednoduchšieho zadávania podnetov 
a funkcionalitou zabezpečujúcou 
zefektívnenie procesu posudzovania. 
O tejto zmene budeme zamestnancov 
informovať prostredníctvom 
interného spravodaja.

Iveta Adamíková

Chcete zmenu? Napíšte!
Databáza podnetov vytvára priestor na predkladanie námetov 
na zlepšenie práce. Prostredníctvom intranetu k nej má prístup 
každý z vás. V minulom roku ste do databázy poslali 17 návrhov, 
z toho 15 podnetov a 2 žiadosti o metodické usmernenia.
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Na základe výsledkov posúdenia podľa ich prínosu schválilo vedenie 
finančnej správy tri najlepšie podnety a ich autorom navrhlo prideliť 
finančnú odmenu. Dva z podnetov sú návrhy na legislatívne zmeny 
(spresnenie možnosti distribútora nakupovať minerálny olej a zavedenie 
povinnosti podnikateľa mať na predajnom mieste preukaz ZŤP) a tretím 
návrh v technickej oblasti, a to doplnenie udelenej hodnosti v adresári 
MS Outlook. Autorka návrhu Ivana Kuráková hovorí, že sa jej často 
stávalo, že pri oslovovaní zamestnanca si nebola istá jeho hodnosťou. 
„Podnet som nezadávala kvôli získaniu odmeny, ale kvôli zjednodušeniu 
bežnej pracovnej činnosti,“ vysvetlila. Ocenila možnosť otvorene vyjadriť 
osobný názor k určitému problému. Nepochybne najlepším motivačným 
faktorom pre samotných autorov je aplikovanie ich podnetov do praxe.



K behu sa vzťahuje najviac vašich 
ocenení. Kedy ste s ním začali?

Bolo to na základnej škole v rámci 
plnenia odznaku zdatnosti. Pravidelne 
som sa zúčastňovala na okresných 
pretekoch, ale boli to skôr krátke 
trate. Šprintom som sa venovala 
aj na gymnáziu. Moja ozajstná 
„športová činnosť” začala po viac 
ako dvadsiatich rokoch, keď som sa 
v roku 2002 dostala na Medzinárodné 
majstrovstvá Colnej správy ČR, 
kde som získala významnejšie 
ocenenie, 2. miesto v behu na míľu. 
Môj tréningový plán bol trochu 
netradičný, okrem toho, že som si 
chodievala pravidelne zabehať, 
veľa času som venovala prácam 
v záhrade. Takýto tréning mi pomohol 
pri získavaní vytrvalosti. Účasť na 
pretekoch som brala tak, že sa tam 
zídu rekreační športovci, ktorí si 
chcú zabehať, zmerať si svoje sily 
a stretnúť nových priateľov. To, že môj 

úsudok bol nesprávny, som si veľmi 
rýchlo uvedomila hneď na štarte. Dav 
sedemdesiatich bežcov vyštartoval 
a zrazu sa trať zmenila na úzky 
lesný chodníček. Ak ste nechceli, 
aby vás muži udupali, tak ste bežali 
ako o život. Do cieľa som dobehla 
akousi zotrvačnosťou. Až po vyhlásení 
výsledkov som sa dozvedela, že medzi 
štartujúcimi boli aj profesionálni 
bežci. 

Prečo práve beh? 

Som pomerne dynamický človek, 
ktorý má rád pohyb v akejkoľvek 
podobe. Vzhľadom k tomu, že naše 
zamestnanie si vyžaduje, aby sme 
boli v dobrej kondícii, behanie je 
ideálnym relaxom. Aj bicyklovanie,  
v zime bežky alebo turistika. A mojou 
životnou záľubou je ľudový tanec.

Čo vás na behu najviac priťahuje?

Nikdy som sa nepokladala za 
nejakého športovca. Beh som 
brala ako istú formu relaxu, či 
zdravý životný štýl. Vždy to bolo aj 
o sebadisciplíne, vytrvalosti,  
o prekonávaní prekážok. Je úžasné,  
že nám finančná správa dáva možnosť 
zúčastňovať sa na Medzinárodnom 
maratóne mieru v Košiciach 
a vychutnávať si tú neskutočnú 
atmosféru. Môj obdiv patrí aj 
organizátorom z CÚ Košice, ktorí 

vedia vytvoriť príjemné podmienky 
na vzájomné stretnutia nadšených 
bežcov. Čo ma nesmierne teší je fakt, 
že mám kolegov – nasledovníkov.  
Sme pobočkou, ktorá má najvyšší 
počet bežcov v kategórii polmaratón 
na spomínanom podujatí. 

Kde všade ste sa vďaka behu 
dostali a aké ocenenia ste získali?

Som vďačná, že som mala, ako jedna 
z mála, možnosť reprezentovať 
finančnú správu na športových 
podujatiach v rámci Medzinárodných 
majstrovstiev Colnej správy 
ČR v Českej republike, na podujatí 
organizovanom ECSA v Nijmegene 
v Holandsku i u nás na košickom 
maratóne. Za celé obdobie môjho 
pôsobenia sa mi podarilo získať 
13 ocenení, z toho 10 umiestnení 
v ČR, (Colnícka míľa trikrát 2. miesto, 
Krušnohorská desiatka dvakrát  
2. miesto a raz 3. miesto, vyraďovacie 
preteky dvakrát 1. miesto a dvakrát  
3. miesto). Tiež 1. a 3. miesto  
v polmaratóne v Košiciach. Najväčší 
dojem však na mňa zanechalo  
2. miesto  zo štvordňového pochodu  
na 160 km v Nijmegene, ktoré síce 
nebolo behom, skôr zrýchlenou 
chôdzou. Preveril vo mne najmä 
húževnatosť a nezlomnú vôľu ísť 
ďalej, aj keď to bolo mimoriadne 
náročné.

mjr. Renáta Peťovská

Keď vstúpite do kancelárie vedúcej Pobočky colného úradu 
Púchov mjr. Dany Krajčíkovej, veľa sa o nej dozviete. Na 
stenách a poličkách uvidíte trofeje a diplomy za jej športové 
aktivity, i pracovné ocenenie. Jej športová disciplína je beh. 
A miluje aj ľudový tanec. Na pracovisku je aj vďaka nej 
príjemná atmosféra. V tomto roku oslávi životné jubileum. 
Dosť dôvodov na to, aby ste ju bližšie spoznali.

Od šprintu k polmaratónu 03
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30 rokov:

Ing. Ľudovít Krippel (DÚ TT)

Ing. Ľudmila Iľanovská (DÚ ZA)

Blažena Hauzerová (DÚ TT)

Významné pracovné jubileá oslávili v mesiacoch 
apríl až jún títo naši kolegovia, ktorým 
ďakujeme za dlhoročnú a obetavú prácu. Do 
ďalších rokov im želáme všetko najlepšie!

Ing. Alena Šenkariková (DÚ PO)

Ing. Iveta Šnircová (DÚ ZA)

Iveta Uhliarová (DÚ ZA)

Hana Sekerešová (DÚ BB)

Mária Sládková (FR SR)

Helena Široká (FR SR)

Ing. Bernadeta Javorská (DÚ ZA)

npor. Vladimír Kleinedler (CÚ TT)

npor. Pavol Šimčo (CÚ ZA)

Rozália Farkasová (DÚ TT)

Dalimíra Krajčová (DÚ BA)

npor. Tibor Csernyánszky (DÚ TT)

nprap. Vladimír Kakačka (CÚ ZA)

mjr. PhDr. Dušan Kružel (CÚ ZA) 

mjr. Mgr. Miloš Pallo (FR SR)

npor. Ľubomír Šuvada (CÚ ZA)

npor. František Valko (CÚ ZA) 

Bc. Mgr. Alena Slováková (DÚ VDS)

Ing. Dana Štítová (DÚ BA)

Helena Galová (DÚ BB)

Ing. Mária Hýllová (DÚ BA)

Ing. Milada Tomečková (DÚ TT)

Peter Mackových (FR SR)

Milan Šustek (CÚ ZA)

Ing. Daniela Trnovská (DÚ ZA)

Ing. Lýdia Lednárová (FR SR)

Ing. Vendelín Brčák (DÚ ZA) 

Ing. Anna Jankyová (DÚ ZA)

pplk. Mgr. Ján Kozák (FR SR)

npor. Henrik Beňo (CÚ BA)

nprap. Barnabáš Bodnár (CÚ MI)

Ing. Vladimír Čergeť (CÚ MI)

Ivan Jurík (DÚ ZA) 

nprap. Dušan Klimek (CÚ ZA)

mjr. Mgr. Ján Krkoška (FR SR)

pplk. Ing. Peter Macák (FR SR)

nprap. Ján Maďar (CÚ MI)

kpt. Bc. Ľudovít Madleňák (CÚ ZA) 

nprap. Marian Mazan (CÚ MI)

nprap. Jozef Murcko (CÚ PO)

npor. Peter Olajos (CÚ TT)

mjr. Bc. Anton Ovšonka (CÚ KE)

npor. Marián Sabo (CÚ MI)

kpt. Bc. Ján Šlosár (CÚ PO)

npor. Peter Štofaňák (CÚ PO)

npor. Peter Veľký (CÚ BB)

kpt. Ing. Ján Wilman (CÚ PO)

Mgr. Eva Almásiová (DÚ NR)

Mgr. Monika Bartková (DÚ PO)

Ing. Eva Bebjaková (DÚ BA)

Zuzana Bobáková (DÚ BB)

Ing. Ľuboš Čajka (DÚ ZA)

Ing. Marta Deáková (DÚ BB) 

Ing. Ľudmila Fedorová (DÚ PO)

Ing. Peter Gál (DÚ TN)

npor. Ivan Jurík (CÚ TT)

Milan Kmeť (DÚ ZA)

Ing. Ľubica Kožíková (FR SR)

Bc. Milada Krajčovičová (DÚ TT)

Bc. Alena Kujovičová (DÚ VDS)

Mgr. Anna Langerová (CÚ ZA)

Ing. Dušan Meliško (DÚ KE)

JUDr. Ing. Juraj Mlčúch (DÚ TN)

Ing. Dagmar Modlová (DÚ PO)

Ing. Anna Pavlíková (DÚ TN)

Bc. Renáta Pohančeníková (DÚ ZA)

Ing. Mária Rudzanová (DÚ BB)

Bc. Eva Sulovská (DÚ ZA)

Ing. Mária Kovarovičová (DÚ BA)

Miriam Krivošeková (DÚ TT)

Ing. Eva Miščová (DÚ KE)

Ing. Milan Molokáč (DÚ PO)

JUDr. Peter Oltznauer (DÚ KE)

Ing. Margita Póčiková (DÚ BB)

Ing. Libor Puhalla (FR SR)

Helena Raffajová (FR SR)

Alena Rothlingová (DÚ BB)

Margita Sabolová (DÚ KE)

Ing. Marta Šoltisová (DÚ TT)

Ing. Bohumil Vavrinec (DÚ BB)

Mgr. Eva Vojčíková (DÚ PO)

Ing. Vincent Zacko (DÚ ZA)

Erika Horňáková (DÚ KE)

Jaroslav Jakubec (CÚ BA)

Ľubomíra Michalíková (FR SR)

kpt. Mgr. Jaroslav Haško (CÚ KE)

kpt. Mgr. Karol Štefanides (FR SR)

Eva Szepesiová (DÚ Trnava)

pplk. Mgr. Marián Chodák (FR SR)

mjr. Ing. Štefan Martiš (CÚ NR)

npor. Ján Raček (CÚ NR)

kpt. Bc. Jiří Szalva (CÚ TT)

Božena Blanárová (DÚ ZA)

Anna Čišecká (DÚ ZA)

Ing. Dalibor Durmis (DÚ BB)

Bc. Oľga Fabianová (DÚ PO)

Bc. Jarmila Heflerová (DÚ KE)

Ing. Viera Hermanová (DÚ KE)

Ing. Iveta Králiková (DÚ BA)

Vanda Laliová (DÚ BB)

Ing. Blažena Papiaková (DÚ PO)

Emília Pučeková (DÚ BA)

Ing. Miroslava Beňová (DÚ TN)

Emília Klárová (FR SR)

Bc. Anna Varhaníková (DÚ ZA)

mjr. Bc. Peter Kručay (CÚ ZA)

nprap. Milan Babinský (CÚ NR)

25 rokov:

kpt. Bc. Jozef Dráb (CÚ PO) 

mjr. Bc. Stanislav Sleboda (FR SR)

Gabriela Gajdošechová (FR SR)

Ing. Rita Kališová (DÚ TT)

Ing. Alžbeta Kucková (FR SR)

Bc. Alexandra Nižňanská (FR SR)

Ing. Zuzana Plaštiaková (DÚ TT) 

Eva Sűttőová (FR SR)

Ing. Jana Turóciová (DÚ KE)

Ing. Miroslav Vavro (FR SR) 

Mária Paulíková (DÚ TT)

Janka Cigániková (DÚ ZA)

Bc. Silvia Vajdová (DÚ TT) 

Ing. Iveta Nedasová (FR SR)

Anna Bačková (DÚ VDS)

mjr. PhDr. František Belis (CÚ TN)

nprap. Peter Kaszonyi (CÚ MI)

npor. Ladislav Koczur (CÚ MI)

npor. Aleš Matuš (CÚ ZA)

kpt. Bc. Marcel Onder (CÚ PO)

npor. Štefan Puškáš (CÚ MI)

npor. Miroslav Sabol (CÚ MI)

npor. Jozef Štofa (CÚ MI)

mjr. Mgr. Peter Ulbrich (FR SR)

kpt. Bc. Július Vass (CÚ MI)

Ing. Emília Ardamicová (DÚ TN)

Ing. Milan Baričák (DÚ TN)

Ing. Kamila Bártečková (FR SR)

Beata Budinská (DÚ BB)

Ing. Mária Čerešňová (DÚ NR)

Ing. Oľga Damaškovičová (DÚ KE)

Ing. Mária Detková (FR SR)

Nataša Gáfriková (DÚ BB)

Ing. Anna Grošková (DÚ KE)

Ing. Jozeg Gubo (FR SR)

JUDr. Alena Hiráková (DÚ KE)

Ing. Danica Hornáčeková (DÚ BB)

Bc. Juraj Jančík (DÚ PO)

Ing. Jana Koreňová (DÚ PO)

Pracovné jubileá



 � SPRÁVNE SEDENIE
Základom je správne sedenie pri 
počítači. Posuňte panvu dopredu, 
operadlo stoličky by ste mali mať 

opreté o bedrovú chrbticu. Krk držte 
vzpriamene. Od monitora by ste mali 

mať hlavu vo vzdialenosti 
asi od 40 do 70 
centimetrov. Nohy 
neprekrižujte, 
nedávajte na 
žiadne podstavce, 

majte ich v kolmej 
polohe k zemi.
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Uľavte svojej chrbtici

 � KRČNÁ CHRBTICA 
Možno ste už zabudli na to, ako 
jednoducho sa dá uvoľniť táto 
časť chrbtice. Pozerajte sa 
pred seba a nakloňte hlavu 
tak, aby ucho smerovalo 
k ramenu. Nadýchnite sa, 
zadržte dych na 10 sekúnd 
a s výdychom nechajte 
hlavu padnúť ešte viac 
k ramenu. Opakujte to 
minimálne päťkrát na 
každú stranu. Takisto 
môžete vyskúšať 
otáčanie hlavy 
z ľavej na pravú 
stranu. Pozerajte 
sa dopredu 
a hlavu otáčajte 
tak, akoby 
ste sa chceli 
pozrieť cez 
rameno za 
seba.

Celodenné sedavé zamestnanie a práca s počítačom majú  
na chrbticu veľmi negatívny vplyv. Bolesti sú len jedným  
z prejavov, že niečo nie je v poriadku. Nesprávne sedenie má 
však za následok aj iné zdravotné komplikácie – zhoršenie 
trávenia, tlakové preťaženie medzistavcových platničiek, 
rýchlejšie opotrebovanie kĺbov, plytké dýchanie, stuhnutie 
svalov hrudníka, psychickú i fyzickú únavu. A mohli by sme 
ešte zopár rizík vymenovať. Aby sme im predišli, ukážeme vám, 
akými jednoduchými spôsobmi môžete svojej chrbtici uľaviť.

 � NATIAHNITE 
PAŽE
Zdvihnite natiahnuté ruky 
nad hlavu, ohnite zápästie 
tak, aby dlane smerovali 

k stropu a pomaly ruky 
spúšťajte do úrovne 
ramien. Stuhnutým prstom 
a zápästiu sa dá tiež ľahko 
a účinne uľaviť. Zápästím 
krúžte dovnútra a von, zapojte 
aj predlaktie. Vyskúšajte aj 
cvik, kedy ruky natiahnete 
pred seba, pritlačíte k sebe len 
prsty, zatlačíte a takto zopár 
sekúnd vydržíte. Zopakujte 
minimálne päťkrát.

 � HRUDNÁ CHRBTICA
Chrbát a stehná by mali byť v pravom uhle. Narovnajte 
sa a zhlboka sa nadýchnite. S nádychom pritlačte lopatky 
smerom k sebe a vydržte so zatajeným dychom aspoň 
päť sekúnd. Opakujte aspoň päťkrát. Pri ďalšom cviku na 
hrudnú chrbticu sa postavte čelom k stene a natiahnite 
obe ruky pred seba do úrovne očí. Oprite dlane o stenu 
a s každým výdychom jemne zatlačte ramená proti múru, 
akoby ste robili kliky. Zostaňte tak niekoľko sekúnd a potom 
uvoľnite.

 � BEDROVÁ CHRBTICA
Postavte sa zo stoličky, nohy rozkročte na šírku ramien, 
päty dovnútra, špičky von, ruky 
vbok. S nádychom sa mierne zakloňte, 
počítajte do desať a narovnajte sa. 
Opakujte aspoň päťkrát.



Keď sa človek vráti domov z takto 
náročnej práce, musí si niečím 
vyčistiť hlavu. Petra to robí pri pečení 
torty. Teda aby sme boli presní 
- pri nepečení torty. Vyrába totiž 
netradičné slané torty. „Som kreatívny 
človek, rada vymýšľam niečo nové. 
Možno aj preto ma neláka nosiť na 
oslavy klasické torty. Preferujem 
iný štýl darčekov. Také, ktoré sama 
vyrobím,“ povedala nám. Úplne prvú 
tortu vyrobila Petra svojmu starkému 
na oslavu osemdesiatky. Chcela mu 
dať niečo originálne. Ale čo už kúpite 
staršiemu človeku, aby ho to potešilo? 
„S priateľom sme vymysleli, že mu 
dáme niečo špeciálne. Pomohol 
internet. Naďabili sme na 
slané torty a bolo rozhodnuté. 
Torta, ktorú som mu vybrala 
a urobila bola krásna, zdobená 

pavúčikmi z olív a samozrejme, 
splnila účel. Starký bol veľmi rád,“ 
spomína Petra. Keď sa jej pýtame na 
najväčšie veľdielo, spomenie sovu, 
ktorú robila kamarátovi k promóciám, 
ako symbol múdrosti. 

Slaná torta

 � 5 ks toustový chlieb (záleží od 
veľkosti torty)

 � nátierkové maslo 
 � salámy – suché, šunkové aj 

iné, rôzne druhy klobás (menej 
gramov, viac druhov) 

 � 5 ks syr v črievku 
 � 4 ks tvrdý toustový syr 

 � zelenina – rôzne 
druhy (hlavne farebné) 

– papriky, cherry 
paradajky, uhorky, 
reďkovky, cibuľka, 
čierne aj zelené olivy, 

zelený šalát, karfiol
 � vajíčka
 � klinčeky
 � špáradlá

Postup:

Nátierkové maslo zmiešame so 
syrom v črievku, touto zmesou 
natieram toustové chlebíky a spájame. 
Pomedzi jednotlivé vrstvy môžeme 
dať nadrobno nakrájanú salámu 
(pre výraznejšiu chuť). Chlebíky 
ukladáme do požadovaného tvaru. 
Potom natrieme syrovou zmesou 
celú tortu a priliepame syry, salámy 
a zdobíme zeleninou. Treba mať 
nápad a dobrú fantáziu. Môžete 
použiť vykrajovačky, ktoré používate 
bežne na linecké alebo iné koláčiky. 
Z čiernych olív vyrežete malé pavúky, 
ktoré prilepíte nátierkovým maslom 
na tortu. Natvrdo uvarené vajíčko 
rozrežte na polovicu, z reďkovky 
urobte uši a  chvostík, na oči použite 
klinčeky a malá myška je hotová. 
Na traktorovú tortu použila Petra 
aj karfiol (ako ovečky) a oči mali 
z klinčekov. Ružičky sa dajú veľmi 
jednoducho urobiť zo suchých 
salám rozkrojených na polovicu 
a tvarovaných do kvetu. Množstvo 
nápadov nájdete na internete.

Gabriela Dianová
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Naša kolegyňa Petra Petrincová z Finančného 
riaditeľstva v Banskej Bystrici pracuje na oddelení 
CLO, kde sa zaoberajú medzinárodnou výmenou 
informácií v oblasti priamych a nepriamych 
daní. Jej agendou sú aj medzinárodné daňové 
kontroly. Do kancelárie k nej sa nedostanete len 
tak. Je to jedno z oddelení, kde si každý, kto tam 
nepracuje, musí vybaviť povolenie na vstup.

Relaxuje pri pečení – 
nepečení
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Správna odpoveď, ktorú v sebe ukrývala tajnička z minulého čísla (2/2016) je: Peniaze sú najlepšie uložené tým, keď sa nimi 
zaplatia dlhy. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny. Výhercami sú kpt. Peter 
Priputen (CÚ Prešov), Marek Kompas (CÚ Nitra) a Marta Brídová (CÚ Trenčín). Srdečne blahoželáme! A čo sa ukrýva v tajničke 
v tomto čísle? Ak to už viete, pošlite nám odpoveď na adresu casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Z turistickej vychádzky pod vrchom 
Baske v pohorí  Strážovských vrchov 
nám poslal fotografie kolega Branislav 
Grznár, ktorý pracuje na daňovom 
úrade v Trenčíne na oddelení daňovej 
exekúcie I. „Práca exekútora  je náročná, 
a preto sa snažím voľný čas stráviť 
v prírode,“ povedal nám dôvod, prečo sa 

pri fotografovaní zameriava na krajinu. 
Hoci sa fotografovaniu špeciálne 
nevenuje, pri svojich potulkách 
prírodou vždy niečo odfotí. „Keď mi 
zvýši čas alebo je sychravé počasie, 
venujem sa amatérsky výrobe nožov, 
ktoré v prírode hneď vyskúšam, aby 
robili radosť a spoľahlivú službu novým 

majiteľom,“ dodal B. Grznár, ktorý je 
našim kolegom už desať rokov. 

Ak máte aj vy zaujímavé zábery vhodné 
sa zverejnenie, očakávame ich na 
adrese casopis@financnasprava.sk. 
Fotografie musia byť aspoň tri, každá 
v minimálnej veľkosti 1 MB.


