
DVOJMESAČNÍK FINANČNEJ SPRÁVY – IV. ROČNÍK – VYDANIE 4/2016



3 Príhovor prezidenta

4 Pri napĺňaní vízií sa ne-
treba necha odradiť

8 Colné vyhlásenia už pre-
beráme elektronicky

10 IOTA oslavuje 20 rokov svo-
jej existencie

12 Daňové novinky

14 SK Pres v oblasti daní a ciel

16 Komisár Hutch

18 Naše úspešné zásahy

20 Táborové leto

22 Pracovné jubileá

24 Kráľovná ručných prác

25 Nenechajte nohy trpieť

26 Šuhajdy z Medzeva

27 Krížovka

28 Fotosúťaž

Obsah
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y
04

/1
6

10

15

19

2

FINANČNÉ AKTUALITY
časopis o činnosti finančnej správy, dvojmesačník, IV. ročník
ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Mgr. Drahomíra Adamčíková
ADRESA REDAKCIE: Mierová 23, 815 11 BA
EMAIL: casopis@financnasprava.sk
TELEFÓN: 02/ 48 27 33 09

TLAČ: ULTRA PRINT, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 BA
FOTOGRAFIE: TASR, internet, archív CÚ, DÚ, autorov
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Tibor Pálfy
Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky tak, aby  
sa po redakčných úpravách nezmenil ich význam.

NEVYŽIADANÉ RUKOPISY ANI OBRAZOVÉ PREDLOHY 
NEVRACIAME.
Kopírovať, publikovať, elektronicky alebo inak rozširovať 
ktorúkoľvek časť časopisu Finančné aktuality možno iba  
na základe písomného povolenia redakcie.
© Finančné aktuality, 2016



3

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
04

/1
6

Milé kolegyne a kolegovia,

každý deň absolvujem ako prezident finančnej správy viacero pracovných rozhovorov, 
osobných, telefonických, videohovorov. Je namieste, keď forma zodpovedá aj obsahu 
slova „rozhovor“, keď sa skutočne rozprávame, vedieme medzi sebou dialóg. Vzájomne 
si kladieme otázky, pýtame si odpovede, hľadáme riešenia.

Neviem si predstaviť, ako by riadenie takej veľkej inštitúcie ako je táto, a vlastne 
akejkoľvek firmy, mohlo dobre fungovať bez obojstrannej komunikácie. Zatvoriť 
si dvere na kancelárii, obmedziť sa len na emaily a riešiť problémy od stola je 
nezodpovedné a pomýlené. 

Nikdy som tie dvere nezatváral, chodím na stretnutia s vami pravidelne, chcem, aby sa 
k vám dostalo čo najviac informácií, aby ste vedeli, čím táto organizácia momentálne 
žije a čo ju čaká v blízkej budúcnosti. Vždy som s vami viedol dialóg a teším sa, že 
v ňom budeme pokračovať, lebo len tak môžeme riešiť problémy. Cením si otvorenú 
a korektnú diskusiu, hoci sa naše názory nemusia vždy zhodovať. Ubezpečujem vás, 
že vedenie tejto organizácie vás pozorne vypočuje, keď máte potrebu niečo povedať. 
Teším sa na vaše podnety, ktoré pomôžu skvalitňovať chod inštitúcie.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



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

V. Pirník: Prijať post riaditeľa colného 
úradu pre mňa znamenalo novú 
výzvu, posun v kariére a zároveň 
aj veľkú zodpovednosť. V colnej 
správe pracujem od roku 1991. Svoje 
pôsobenie som začal na colných 
staniciach CÚ Prešov. Neskôr som 
pracoval na právnom oddelení  
a na vnútrozemskej pobočke, kde 
som od roku 2005 zastával funkciu 
vedúceho PCU – kombinovaná 
pobočka. Každá z týchto pracovných 
pozícií mi umožnila získať nové 
skúsenosti a prehľad o činnostiach 
jednotlivých útvarov, ktoré som 
mohol vo funkcii riaditeľa zúročiť. 
Prijať funkciu riaditeľa znamenalo 
z mojej strany aj odlúčenie od rodiny, 
nakoľko nebývam v Prešove a denné 
dochádzanie vzhľadom na vzdialenosť 
a cestnú infraštruktúru neprichádzalo 
do úvahy. Pri mojom nástupe do 
funkcie riaditeľa  bolo v stave až  
70 % colníkov, ktorí nastúpili do 
služby pred rokom 1993. Na jednej 
strane to bola výhoda z pohľadu 
pracovných skúseností, avšak na 
druhej aj nevýhoda, pretože by 

sme potrebovali omladiť kolektív 
a odovzdať skúsenosti novým 
colníkom. Predo mnou stála úloha 
zriadiť a personálne obsadiť novú 
PCÚ Poprad Pošta, čo sa aj podarilo. 
Taktiež sme za posledný rok a pol 
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Pri napĺňaní vízií sa netreba 
nechať odradiť

pplk. JUDr. 
Vladimír Pirník:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
pikantné soté 
v zemiakovej placke

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
odborná literatúra 
z oblasti motorizmu

 � IDEÁLNY RELAX 
plávanie, lyžovanie
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Zhodujú sa v tom, že dosiahnuť ideálny stav na ich úradoch 
je relatívne. Okolnosti sa menia, postavenie úradu sa formuje 
a pracovné úlohy naberajú iné rozmery. Obaja však robia 
všetko preto, aby svojim zamestnancom vytvorili dôstojné 
podmienky na prácu a s hrdosťou potom prezentovali aj ich 
úspechy. Riaditelia prešovského colného a daňového úradu 
Vladimír Pirník a Marcel Novotný nám priblížili činnosť 
stoviek svojich pracovníkov a prezradili nám aj niečo o sebe.

„Každý 
úspech mi 
dodáva novú 
energiu a 
utvrdzuje 
ma, že 
práca, ktorú 
vykonávame, 
je dôležitá.“
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(odkedy som vo funkcii riaditeľa) 
prijali 26 nových colníkov, čím 
dochádza ku generačnej obmene.

M. Novotný: Na začiatku to bola určite 
veľká výzva, ale zároveň aj veľká 
zodpovednosť. Bolo potrebné nájsť 
symbiózu pri riešení každodenných 
problémov, začať budovať fungujúci 
celok i zvnútra a zavádzať korektnú 
a slušnú komunikáciu s kolegami. Pri 
prvých úspechoch kolektívu ako celku 
sa však človek začína cítiť istejšie, 
motivovaný a cíti pevnú „pôdu pod 
nohami“. Súčasne bolo potrebné začať 
realizovať aj dlhodobé ciele a plniť 
ďalšie a ďalšie úlohy. 

Na čo ste najviac hrdý?

V. Pirník: Na zriadenie PCÚ Poprad 
Pošta a na posilnenie personálnych 
stavov na SCÚ Poprad tak, aby bol 
tento útvar funkčný a plnil úlohy 
v danom regióne. Hrdý som aj 
na činnosť oddelenia prevencie 
a analýzy rizika, ktoré má pridelenú 
agendu odhaľovania  podvodov na 
minerálnych olejoch na národnej 
úrovni a vďaka zapojeniu vedúcej 
OPaAR do  medzinárodnej spolupráce. 
Finančnú správu reprezentuje 
v danej oblasti aj v štruktúrach  EÚ. 
V neposlednom rade som hrdý na 
zodpovednú prácu zamestnancov CÚ 
Prešov, ktorí sa ako celok  zaslúžili 
o  vynikajúci výsledok CÚ Prešov 
v hodnotení výkonnosti colných 
úradov za rok 2015 (1. miesto).

M. Novotný: Pri tejto práci, obzvlášť 
s ľuďmi a najmä v štátnej správe, 
je potrebné vidieť aj ďalej ako 
po najbližší kopec. Preto bolo 
potrebné zaoberať sa i systémovými 

a systematickými opatreniami. Ich 
výsledky máme možnosť vidieť 
v nastolenom trende zavádzania 
moderných technológií a procesov. 
Môžeme byť teda hrdí, že aj u nás 
sa začali veci hýbať tou správnou 
cestou. Daňové subjekty, podnikatelia 
či občania, ktorí k nám prichádzajú, 
sa u nás zároveň stretávajú 
s profesionálnym a odborným 
prístupom, ústretovosťou našich 
zamestnancov, ako aj s usmernením, 
ako postupovať pri konkrétnych 
problémoch. Na druhej strane je tu 

Pri napĺňaní vízií sa netreba 
nechať odradiť

Základné údaje 
o CÚ Prešov:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
287

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST 
6 pobočiek, z toho 2 hraničné, 3 
daňové, 1 kombinovaná a 3 
stanice colného úradu

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Rozloha CÚ Prešov na dĺžku je 
cca 180 km. Počet daňových 
skladov je 19, z toho 11 na lieh.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Rekonštrukcia cesty pri PCÚ 
Prešov NS a s tým súvisiace 
dopravné obmedzenia a 
nevyhovujúci colný priestor na 
uvedenej pobočke.
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aj istý mechanizmus plnenia úloh vo 
vzťahu k štátnemu rozpočtu. 

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

V. Pirník: Máte pravdu, práca s ľuďmi 
je najťažšia. Ak máte splniť stanovenú 
úlohu a  chcete dosiahnuť stanovené 
ciele, vyžaduje si to koordináciu 
v riadení a každý článok tohto reťazca 
je veľmi dôležitý. Každý úspech, či už 
sa jedná o záchyt cigariet, odhalenie 
nezákonného dovozu alebo aj vyhratý 
spor na súde, mi dodáva novú energiu 
a utvrdzuje ma, že práca ktorú 
vykonávame, je dôležitá.

M. Novotný: Hovorí sa, že úspech 
celku závisí od práce každého, 
i toho najmenšieho článku. Preto 
výsledky nášho úradu sú výsledkom 
celého kolektívu, práce každého 
jeho zamestnanca. A práve to je 
predpokladom dobrej atmosféry na 
pracovisku a motivácie do ďalšej 
práce. Nedá sa plávať proti prúdu, 

preto kolegialita, tímová práca 
a odborné plnenie dlhodobého 
cieľa – poskytovanie profesionálnych 
a kvalifikovaných služieb vo vzťahu 
k daňovým subjektom a napĺňanie 
stanovených úloh, sú základom 
dobrého fungovania nášho úradu. 
Táto práca si však vyžaduje celého 
človeka a už dávno ju neberiem ako 
povolanie, ale ako poslanie. Okrem 
podpory tímu kolegov si ju neviem 
predstaviť bez opory najbližšej rodiny.

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

V. Pirník: Ideálny stav je relatívny 
pojem, ktorý sa neustále mení. To, 

čo bolo považované za ideálny 
stav napríklad pred 10 rokmi, je 
z dnešného pohľadu už považované 
za nevyhovujúce. Týka sa to jednak 
kultúry pracovného prostredia, 
vozového parku, materiálu 
uniforiem, finančného ohodnotenia, 
či personálneho stavu. Viem, že 
na prechod od sľubu ku skutočnej 
realizácii sú potrebné mesiace 
a niekedy  aj roky tvrdej práce. 

Mgr. Marcel Novotný:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
jedlá z domácej kuchyne

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
každá kniha, ktorá 
stojí za prečítanie

 � IDEÁLNY RELAX 
chvíle s rodinou

„Môžeme byť 
hrdí, že sa 
u nás začali 
veci hýbať 
tou správnou 
cestou.“
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Som rád, že v rámci finančných 
limitov, ktoré má finančná správa 
k dispozícií, sa podnikajú kroky 
s cieľom priblíženia sa k tomuto 
ideálnemu stavu (napr.  pridelenie 
nových  služobných vozidiel, 
prebiehajúca rekonštrukcia budovy  
PCÚ Poprad,  čaká nás rekonštrukcia 
PCÚ Prešov NS, atď). Je tu tím ľudí, 
ktorí majú  vízie o ideálnom stave, čo 
zaručuje pokrok. 

M. Novotný: Ideál je veľmi relatívny 
a zároveň subjektívny pojem. Počas 
posledných rokov sme toho spoločne 
veľa dokázali a veľa cieľov máme 
pripravených na realizáciu. V našom 
prípade však stále postupujeme 
v súlade s legislatívou a štátom 
určenými prioritami, preto je 
nevyhnutné pracovať s dobre 
ocenenými odborníkmi, budovať 
naďalej pracovné prostredie 
na najvyššej profesionálnej 
báze a byť vnímaný v očiach 
verejnosti ako spoľahlivá inštitúcia 
a neopomenuteľný článok štátneho 
mechanizmu. 

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

V. Pirník: V rámci colnej agendy 
je teraz pre nás najdôležitejšie 
zvládnutie uplatňovania nových 
colných predpisov, t.j. nový Únijný 
colný kódex (UCC) a s tým súvisiace 
nové vykonávacie nariadenia 
a novelizovaný Colný zákon. Ďalej 
je to nábeh e-Dovozu. A keďže sme 
k 1.7.2016 reorganizovali sieť  
colných pobočiek zameraných 
na colnú agendu, prioritou 
je  zaškolenie novoprijatých  
colníkov do tejto problematiky,  
keďže väčšina colníkov zaradených 
na colnej časti nastúpila pred rokom 
1993. 

M. Novotný: Možno to vyznie ako 
klišé, ale na najvyšších hodnotových 
priečkach musí dominovať zdravie 
a ak to slúži, môžeme sa púšťať do 
napĺňania našich vízií. Niekedy je 
však potrebné čeliť aj nemalým 
problémom. Zastávam ale názor, že 
sa netreba nechať odradiť a naďalej 
sa snažiť posúvať na hodnotiacich 
priečkach. Nie je to však vždy len 
o štatistike. Všetko si vyžaduje svoj 
čas, no pevne verím, že v krátkej dobe 
budeme môcť spoločne bilancovať 
ďalšie viditeľné výsledky.

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

V. Pirník: Ak robíme besedy 
a ukážky našej práce, prezentujeme, 
že okrem vybavovania colných 
formalít v dovoze a vývoze tovaru, 
vykonávame aj správu spotrebných 
daní z minerálneho oleja, 
alkoholických nápojov (lieh, pivo, 
víno,) tabaku, elektriny, zemného 
plynu, vykonávame kontrolu 
registračných pokladní, pátrame po 
tovare, ktorý bol nezákonne dovezený, 
pokrývame problematiku CITES, 
agendu ochrany práv duševného 
vlastníctva a taktiež vykonávame 
vyhľadávaciu činnosť pri preprave 
rádioaktívneho materiálu. Ak povieme, 
aké profesie potrebujeme, či už 
právnikov na právnom oddelení, 
ekonómov v rámci oddelenia 
následných kontrol a pri daňových 
kontrolách pri správe spotrebných 
daní, chemikov pri odoberaní 
vzoriek a rad ďalších profesií v rámci 
tovaroznalectva (strojárstvo, textil, 
elektro, atd. ), všetci sú prekvapení, 
aké veľké množstvo kompetencií 
musí colný úrad zabezpečiť. Vždy 
je potrebné zvoliť vhodnú metódu 
prezentácie. Od veku detí záleží, aký 
typ prezentácie pripravíme. Malé deti 
zaujíma najmä služobný pes, služobné 
vozidlá  s výstražnými znameniami, 

ale aj služobné zákroky a zaistenie 
páchateľa. Nezabúdame však ani na 
informačnú kampaň prostredníctvom 
tlačových správ, kde prezentujeme 
svoju činnosť.

M. Novotný: Prešovský kraj je vo 
viacerých smeroch tým „naj“. Na 
jednej strane je síce najväčším, 
no zároveň vykazuje najväčšiu 
mieru nezamestnanosti, preto je 
aj nazeranie na našu inštitúciu 
v mnohých prípadoch iné ako 
v ostatných regiónoch. Daňový úrad 
ako štátny orgán bol a vždy bude 
v centre pozornosti regiónu. Som 
však toho názoru, že sme sa už 
posunuli míľovými krokmi vpred, čoho 
dôkazom je aj pozitívna spätná väzba 
od daňových subjektov a občanov, ako 
aj napredujúce výsledky vo vzťahu 
k štátnemu rozpočtu. 

-red-

Základné údaje 
o DÚ Prešov:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
523

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
6 pobočiek a 5 kontaktných 
miest

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Kraj s viacerými „naj“ – s 
najvyšším počtom obyvateľov, 
s najvyšším počtom miest 
a obcí, s najvyšším prevýšením. 
Daňový úrad sídli v treťom 
najväčšom krajskom meste na 
Slovensku, v metropole Šariša, 
v troch budovách.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Problémy sa síce nájdu, nie však 
také, ktoré by boli neriešiteľné.



S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu 
colného konania pri importe 
tovaru z tretích krajín za pomoci 
automatizácie colných procesov 
sme 11. júla spustili do prevádzky 
nový colný informačný systém pre 
dovoz. Rozšírili sme tak možnosť 
elektronickej komunikácie na všetky 
režimy (tranzit, vývoz, predbežné 
colné vyhlásenia i dovoz). Zavedenie 
systému eDovoz patrilo v oblasti 
modernizácie finančnej správy medzi 
priority. Účinnosťou Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  
č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, 
ktorým sa od 1. mája 2016 ustanovil 
do praxe Colný kódex Únie, sa eDovoz 
stal nevyhnutnou podmienkou 
colného konania. 

Náročná príprava

V marci 2015 prezident František 
Imrecze podpísal menovacie 
dekréty pre členov projektového 
tímu eDovozu. Odvtedy viac ako 20 
odborníkov pripravovalo systém po 
metodickej, technickej i obsahovej 
stránke. K nim sa v októbri minulého 
roka pridala asi desiatka testerov a na 
jar tohto roka aj skupina približne 
30 školiteľov zo všetkých colných 
úradov. Desiatky hodín venovali 
identifikácii možných problémov, 
stabilizácii funkcionalít či vzdelávaniu 
seba i svojich kolegov. Okrem 
toho boli aktívni aj v komunikácii 
s dotknutou verejnosťou, ktorú bolo 
treba pripraviť na prechod na novú 
formu komunikácie. Prvé stretnutie 
so zástupcami dodávateľských 
softvérov sa konalo už v októbri 2015, 
kde sme predstavili hlavné ciele 
a funkcie systému eDovoz, časový 
harmonogram, výhody, ktoré pre nich 
z eDovozu vyplynú, ale aj podmienky, 
ktoré musia v rámci elektronického 
komunikovania splniť. Softvérovým 

firmám, ako aj subjektom sme 
umožnili zapojiť sa do testovacej 
a pilotnej prevádzky. Pri testovaní 
sme spolupracovali s piatimi 
dodávateľmi deklarantských softvérov, 
ktorých pomoc bola v tejto fáze pre 
nás mimoriadne prospešná. Takisto 
treba oceniť spoločnosti, ktoré sa 
zapojili do pilotnej prevádzky: SO&VA 
z Nového Mesta nad Váhom, TEKTIT, 
s.r.o. z Bratislavy, Slovak Intercargo 
s.r.o. zo Žiliny, cargo partner SR s.r.o. 
z Bratislavy a CCS Cargo Customs 
Service z Galanty. Od polovice júna 
do konca daného mesiaca podali 
elektronicky približne 100 colných 
vyhlásení, pričom nevznikli obavy, 
že by ostrá prevádzka systému 
eDovoz v štandardnom postupe 
mohla spôsobiť problémy na strane 
finančnej správy alebo klientov.

Ideme ďalej

Podnikateľské subjekty už môžu 
v súčasnosti využívať výhody systému 
eDovoz pre oblasť štandardných 
postupov. Pre obchodníkov sa začína 
prechodné obdobie, počas ktorého 
sa môžu po splnení podmienok 
k systému pripojiť. Jeho ukončenie 
finančná správa verejne oznámi 
v súlade s Vykonávacím rozhodnutím 
Komisie (EÚ) 2016/ 578 z 11. apríla 
2016. Dodávatelia deklarantských 

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
04

/1
6

8

Colné vyhlásenia už preberáme elektronicky
Viaceré informačné systémy finančnej správy prechádzajú 
modernizáciou. Elektronizácia služieb, ktoré verejnosť využíva pri 
komunikácii s našou inštitúciou, síce uľahčuje klientom vybavovanie 
agendy, no pre nás – zamestnancov – je príprava na spustenie 
nového systému náročným technickým i administratívnym 
procesom. A vždy, keď môžeme verejnosti oznámiť, že máme ďalšiu 
novinku zvyšujúcu jej komfort, prichádza úľava a potešenie.
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softvérov prispôsobili svoje produkty 
tomuto systému. Týmto však práca 
projektového tímu nekončí. Treba 
pripraviť systém aj pre oblasť 
zjednodušených postupov. Počíta sa 
s nasadením ďalších funkcionalít, 
ktoré zvýšia komfort  colného konania 
v dovoze, napr. automatizovaným 
uvoľnením záruky za colný dlh a iné 
platby či s možnosťou ukončenia 
osobitných režimov prepustením 

do tranzitu. Elektronicky sa budú 
môcť zasielať i prílohy k colným 
vyhláseniam (faktúry, nákladné listy 
a podobne), čím sa eliminuje nutnosť 
prítomnosti deklaranta na colnom 
úrade pri colnom konaní. Aj v tejto 
fáze prípravy počíta finančná správa 
so súčinnosťou dodávateľov softvérov, 
ako aj podnikateľských subjektov 
ochotných sa zapojiť do pilotnej 
prevádzky.

Colné vyhlásenia už preberáme elektronicky

Ako sa na proces vývoja systému eDovoz a doterajšiu prácu 
pozerá projektový manažér František Árendás:

Ako by ste zhodnotili celý uplynulý 
priebeh prípravy eDovozu?

Projektovým manažérom som 
bol menovaný koncom marca 
2016. V podstate som nastúpil do 
rozbehnutého vlaku, ktorý bolo 
potrebné spolu s projektovým tímom 
dostať do cieľovej stanice. Časový 
horizont spustenia automatizácie 
dohľadu nad dovozom od mája 2016 
sa neúprosne blížil, a preto bolo 
nutné prijať rázne kroky. Situáciu 
nám však zjednodušil fakt, že EK 
zaviedla pre členské štáty prechodné 
obdobie paralelnej prevádzky a tým 
sme získali čas na implementáciu. 
A tak sme 12. júna spustili eDovoz 
pre štandardné postupy pre pilotné 
subjekty a 11. júla sme pristúpili 
k celoplošnej prevádzke.  

Čo projektovému tímu 
spôsobovalo najväčšie problémy 
a ako ste si s nimi poradili?

Pri každom takomto veľkom projekte 
je čas najväčším nepriateľom. Či na 
strane dodávateľa alebo našich ľudí. 
Vznikla potreba rozšírenia existujúcej 
IT infraštruktúry pre dosiahnutie 
predpokladaného zvýšenia výkonu 

pre implementáciu projektu do už 
existujúcej infraštruktúry a úprav 
integrovaných informačných 
systémov. A počas testovania sa 
logicky objavili aj nové požiadavky, 
ktoré v systéme chýbali a bolo ich 
nutné zapracovať.

Bude podľa vás ťažšie alebo ľahšie 
prichystať systém pre oblasť 
zjednodušených postupov?

Nie je to možné takto jednoznačne 
zhodnotiť. Je to špecifická oblasť, 
nadväzuje na štandardné postupy 
so špecifickými funkcionalitami. 
Ide o zložitejšiu oblasť, najmä 
z pohľadu validácie zjednodušených 
colných vyhlásení a zabezpečenia 
automatizácie analýzy rizík.

Čo čaká projektový tím 
v najbližších mesiacoch?

Kvantum práce spojenej 
so spomínaným spustením 
zjednodušených postupov. Napríklad 
automatizované uvoľnenie 
zabezpečenia umožní rýchlejšie 
uvoľnenie zabezpečenia po úhrade. 
Zvyšujúcim sa množstvom poštových 

a kuriérnych zásielok, najmä cez 
internetové obchody, je zase nutné 
zapracovať elektronické spracovanie 
colných vyhlásení v poštovej doprave. 
A systém musíme okrem iného 
pripraviť aj na to, aby sa prílohy 
k colným vyhláseniam dali prijímať 
elektronicky.

Drahomíra Adamčíková

eDovoz
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Počas VZ vystúpil prezident Imrecze 
na hlavnom fóre, ktorého sa zúčastnili 
zástupcovia všetkých 46 členských 
krajín a 11 medzinárodných 
organizácií, ako aj zástupcovia 
súkromného sektora a akademickej 
obce. Vo svojej prezentácii sa venoval 
téme „Analytické nástroje boja 
proti daňovým podvodom“. Toto 
vystúpenie bolo účastníkmi fóra 
hodnotené ako jedno z najlepších 
a prezentovaný stav vývoja slovenskej 
finančnej správy v oblasti boja 
proti podvodom ako pozitívny 
príklad úspechu aj pre ostatné 
členské krajiny IOTA. Vystúpenie na 
najvyššom fóre IOTA v Bukurešti, ako 
aj priebežná, dvadsaťročná aktivita 
našej daňovej správy v organizácii 
IOTA, nepochybne prispeli k tomu, 
že Slovensko získalo v tajnom 
hlasovaní za člena výkonného 
výboru IOTA najvyšší počet hlasov. 
Ďalšími členmi výkonného výboru 
IOTA na obdobie 2016/2017 sa stali 
Ukrajina /prezident/, Bulharsko, 
Dánsko, Nemecko, Litva, Portugalsko, 

Rumunsko, Španielsko. Ocenenie 
pre Slovensko prišlo tento rok aj 
v podobe medaily udelenej J. Jasovej, 
za jej dvadsaťročné pôsobenie 
a prínos pre IOTA. V priebehu dvoch 
rokov je to už druhé významné 
ocenenie, keď si v roku 2014 prevzala 
na VZ IOTA v Belehrade ocenenie za 
výnimočný prínos v pozícií hlavnej 
kontaktnej osoby IOTA za SR. 

Výsledky 
činnosti IOTA

IOTA dosiahla za obdobie dvadsiatich 
rokov svojej existencie významné 
úspechy. Toto počas zhromaždenia 
konštatovali bývalí prezidenti 
a výkonní tajomníci IOTA, ako aj 
zástupcovia členských krajín. Tieto 
úspechy sa týkali rozvoja organizácie 
samotnej - neustále zlepšovanie 
svojich štruktúr, stratégie, pracovných 

programov, či postupov, spôsobov 
hodnotenia vlastnej činnosti a foriem 
komunikácie. Ale predovšetkým to 
boli úspechy z pohľadu pomoci svojim 
členom pri rozvíjaní ich daňových 
správ na úroveň moderných štátnych 
inštitúcií 21. storočia a zvyšovaní 
príjmov do štátneho rozpočtu 
v podmienkach globalizovanej 
ekonomiky. Toto všetko je dobrým 
základom na ďalší rozvoj tejto mladej 
organizácie.

V poslednom roku svojej činnosti 
IOTA okrem iného: 

 � realizovala 20 rôznych aktivít 
svojho pracovného programu, 
ktorých sa zúčastnilo 760 
delegátov zo 44 členských  
a nečlenských krajín (Turecko, 
Ghana), medzinárodných 
organizácií (Europol, MMF) 
a súkromného sektora (Big6, 
BAE System Inteligence);

 � aktívne sa zapojila do aktuálnej 
témy „BEPS“ (Base Erosion 
and Profit Shifting), a to 
spoluorganizovaním stretnutia 
s OECD pre daňové správy 
východnej Európy a strednej 
Ázie; 

 � prehlbovala spoluprácu s EK 
a OECD, výsledkom čoho boli 
aktualizované memorandá 
o spolupráci s týmito 
organizáciami;
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IOTA oslavuje 20 rokov svojej existencie
Bukurešť sa v dňoch 7. a 8. júla stala miestom konania 
jubilejného 20. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) 
európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European 
Organisation of Tax Administrations/. Slovensko na ňom 
zastupovali prezident finančnej správy František Imrecze 
a hlavná kontaktná osoba IOTA za SR Jana Jasová.
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 � spolu s OECD, MMF a CIAT sa 
zapojila do projektu ISORA 
(International Survey on 
Revenue Administration) 
podpísaním memoranda 
o porozumení, cieľom ktorého 
je spojiť úsilie medzinárodných 
organizácií pri získavaní 
informácií o daňových 
správach a tým znižovať 
ich administratívnu záťaž. 
Výsledkom bude možnosť 
porovnávania výsledkov činnosti 
daňových správ v jednotlivých 
sledovaných ukazovateľov 
s ostatnými členskými krajinami, 
ktoré sa do projektu zapoja; 

 � koordinovala odpovede na 73 
odborných dopytov v rámci 
systému „Technical Enquiry 
Servis“; 

 � schválila a zaviedla do praxe 
novú publikačnú stratégiu 
s využitím moderných foriem 
komunikácie (e-Tax Tribune, 
správy o priebehu jednotlivých 

pracovných aktivít, novinky 
a informácie z členských krajín);

 � spustila novú webovú stránku, 
ktorá lepšie reflektuje potreby 
členov novými funkciami; 

 � vytvorila pracovnú skupinu, 
ktorej výsledkom činnosti sú 
aktualizované interné postupy 

a stanovy IOTA; 
 � pokrývala výberový proces na 

funkciu výkonného tajomníka 
IOTA, pričom výsledkom je 
zvolenie Miguel Silva Pintoa 
(Portugalsko) na obdobie troch 
rokov; 

 � pripravila a schválila nový 
pracovný program a rozpočet na 
rok 2017. 

Priania do budúcnosti

V najbližšom období sa začne proces 
tvorby novej stratégie IOTA na roky 
2017–2022. Dôležité je tiež povedať, 
že IOTA je pripravená naďalej 
pomáhať svojim členom pri zvládaní 
výziev, ktoré pred daňovými správami 
Európy stoja, napomáhať ich rozvoju 
a rovnako posilňovať aj spoluprácu so 
svojimi medzinárodnými partnermi 
EK, OECD, MMF a CIAT. Za špecifikum 

IOTA sa považuje skutočnosť, že 
združuje takmer všetky európske 
krajiny, ale najmä to, že jej na pôde 
sa riešia praktické problémy. Teda 
tie, ktoré členským krajinám vznikajú 
v procese implementácie systémov, 
smerníc európskej legislatívy 
a odporúčaní medzinárodných 
organizácií. Bývalí prezidenti 
a výkonní tajomníci, ktorí sa zúčastnili 
jubilejného 20. výročia zasadnutia 
VZ IOTA ako čestní hostia vo svojich 
príhovoroch konštatovali, že okrem 
uvedených má IOTA ešte jedno 
veľké špecifikum – a síce tzv. „human 
element“, teda ľudský rozmer. Nie 
náhodou je v kuloároch označovaná 
za „family organisation“. A všetci 
svorne želali IOTA hlavne to, aby si 
napriek digitalizácii a globalizácii 
aj po zavedení prípadných nových 
foriem aktivít vo forme tzv. webinárov, 
zachovala práve spomínaný ľudský 
rozmer. K tomuto prianiu sa radi 
pridávame.  
                Jana Jasová
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IOTA oslavuje 20 rokov svojej existencie
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Slovensko a IOTA

Slovensko zohralo historicky významnú úlohu pri rozvíjaní myšlienky 
vytvorenia spoločnej európskej daňovej organizácie. Výsledkom bolo 
zvolenie vtedajšieho generálneho riaditeľa daňovej správy Štefana 
Jágerského (†2013) za prvého prezidenta IOTA v roku 1996. Súčasne sme sa 
stali jedným zo siedmich zakladajúcich štátov tejto významnej organizácie 
a bolo to práve Slovensko, kde sa uskutočnilo prvé VZ IOTA v roku 1997. 
Rovnako aktívne sme pôsobili vo výkonnom výbore IOTA a finančnej komisii 
v rokoch 1996-2003, ktoré sú hodnotené z hľadiska histórie ako najťažšie 
obdobie vo vývoji medzinárodnej organizácie. Slovensko pravidelne zapája 
svojich zástupcov do aktivít pracovného programu IOTA a čo je dôležité, 
Slovensko sa znova dostáva do vedenia organizácie.
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Zamestnanci oddelenia dozoru nad 
hazardnými hrami z DÚ Žilina zistili 
v obci Ochodnica porušenie zákona 
o hazardných hrách. Prevádzka, v ktorej 
boli umiestnené dve videohry, bola 
vzdialená od areálu materskej školy 
len 71,5 m. 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 alebo školského zariadenia. 
Výška pokuty v takýchto prípadoch 
odzrkadľuje predovšetkým spoločenskú 
nebezpečnosť konania.

Špecialisti na transferové 
oceňovanie z DÚ Bratislava po 
náročných dokazovaniach a ústnych 
pojednávaniach úspešne ukončili 
konanie vo veci vydania rozhodnutia  
o odsúhlasení metódy ocenenia 
závislej transakcie na základe metódy 
čistého obchodného rozpätia. Daňovník 
oproti ním navrhovanej výške 
prevádzkového zisku 0,93 % súhlasil 

s úpravou na hodnoty 4,00 – 6,00 %. 
Takto odsúhlasená metóda ocenenia 
predstavuje podľa odhadu v priebehu 
nasledujúcich piatich rokov platby do 
štátneho rozpočtu v kumulatívnej výške 
minimálne 840 000 eur vo forme dane 
z príjmov právnických osôb. Okrem toho 
v zmysle platnej legislatívy daňový 
subjekt uhradil za posúdenie žiadosti 
poplatok vo výške 30 000 eur.

Kontrolóri DÚ Banská Bystrica vykonali 
daňovú kontrolu u poľnohospodára. 
Daňový subjekt si odpočítal 
DPH z prijatých služieb za chov 
a ošetrovanie hospodárskych zvierat, 
ktoré mal v držbe. Spoločnosť mala 
všetky náklady ukážkovo podložené 
a vydokladované a všetko vyzeralo 
v poriadku až do momentu, keď 
kontrolóri chceli vykonať obhliadku 

zvierat. Od tohto okamihu nastal 
problém. Zástupca daňového subjektu 
začal predkladať možné aj nemožné 
dôvody, až nakoniec vysvetlil, že 
stovky kusov zvierat mu ušli a nevedia 
ich nájsť. Kontrolóri, samozrejme, 
odpočítanie DPH neuznali, aj keď sa 
ich daňový subjekt - podľa vlastného 
vyjadrenia - snažil vytrvalo nájsť 
a priniesť späť do prázdneho košiara.

Videohry pri škôlke

Stratené zvieratá

Odsúhlasená metóda

Pri výkone vyhľadávacej činnosti 
zistili pracovníci DÚ Banská Bystrica 
prevádzkovanie výherných prístrojov 
bez vydaných identifikačných kariet 
na rok 2016. Na prevádzkovanie 
piatich prístrojov bola síce vydaná 
individuálna licencia mestom Nová 
Baňa, avšak neboli označené aktuálnou 
identifikačnou kartou. Daňový úrad 
vydal identifikačné karty a zároveň 

písomný súhlas o opätovnom 
pokračovaní prevádzkovania hazardnej 
hry. Mesto začalo správne konanie, 
ktorého výsledkom bolo vydanie 
rozhodnutia o pokute. Na základe 
využitia súčinnosti s mestskými, resp. 
obecnými úradmi, je väčšia možnosť 
odhalenia porušovania zákona 
o hazardných hrách a uloženia sankcií.

Výherné prístroje bez identifikácie
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Daňové no vinky

Dôležitú úlohu pri kontrole DÚ  
Trenčín, pobočka Považská Bystrica, 
zohrali kontrolné výkazy, ktoré boli 
nástrojom k objasneniu obchodných 
transakcii s reklamnými službami. 
Kontrolovaný subjekt prenajímal 
reklamnú plochu, na ktorej bolo 
umiestnené logo jednotlivých 
spoločností za účelom ich propagácie. 
Išlo o veľký objem fakturovaných 

služieb a do transakcií bolo zapojených 
viacero dodávateľov, ktorí umelo 
vytvorili reťazec nekontaktných 
spoločností. Po začatí kontroly 
prepisovali obchodné podiely na 
prevažne maďarských občanov a snažili 
sa transakcie zneprehľadniť. Výsledkom 
kontroly bol zistený rozdiel oproti 
vyrubenej dani vo výške 470 573 eur.

Karusel v reklame

DÚ Banská Bystrica, pobočka Zvolen, 
vykonával kontroly na dani z príjmov 
fyzických osôb na základe podaných 
daňových priznaní, v ktorých si 
daňovníci nárokovali vyplatenie 
daňového bonusu na deti. V rokoch 
2014 a 2015 bolo ukončených 59 
kontrol s nevyplateným daňovým 
bonusom vo výške 51 580 eur. V tomto 
roku boli znovu podané daňové 

priznania s nárokom na vyplatenie 
daňového bonusu za rok 2015. Pri ich 
spracovávaní sa zistilo, že potvrdenia 
o príjme sú od zamestnávateľa, ktorý 
si neplní povinnosti vyplývajúce 
z registrácie ako platiteľa dane zo 
závislej činnosti. Na základe týchto 
zistení bolo začatých 10 kontrol. 
Predpokladané nevyplatenie daňového 
bonusu je vo výške 8 800 eur.

Nevyplatený bonus

Kontrolóri DÚ Bratislava pri výkone 
daňovej kontroly dane z príjmov 
fyzickej osoby za rok 2013 zistili, že 
daňový subjekt vykázal v daňovom 
priznaní príjmy vo výške 456 688 eur 
za vykonanie upratovacích prác v 
ubytovacom zariadení pre študentov, 
ktoré predstavovali takmer 100 %-ný 
podiel na jeho celkových dosiahnutých 
príjmoch. Upratovacie práce 

zabezpečoval okrem vlastných 
zamestnancov aj subdodávateľsky. 
Subdodávateľské spoločnosti podľa 
výpisu z obchodného registra však 
nemali oprávnenie na vykonávanie 
upratovacích prác a nezamestnávali 
žiadnych zamestnancov, ktorí mali 
upratovacie práce vykonávať. Na 
základe kontroly bol subjektu vyrubený 
rozdiel dane vo výške 81 959 eur.

Fiktívne upratovanie

Kontrolóri DÚ Trenčín vykonali 
kontrolu u daňového subjektu, ktorý si 
odpočítaval DPH z reklamných služieb, 
ktoré mu poskytol tuzemský dodávateľ. 
Kontrolovaný subjekt predložil všetky 
formálne doklady: zmluvy o reklame, 
faktúry, doklady o úhrade, obrazové 
záznamy a fotodokumentáciu reklamy 
a samotného športového podujatia, na 
ktorom bol propagovaný. Odpočítanie 

dane vo výške 36 000 eur však 
priznané nebolo. Kontrolóri preukázali, 
že kontrolovaný subjekt a jeho 
dodávatelia využili gramatický výklad 
zákona, pričom zneužili jeho účel. 
Niekoľkonásobné nadhodnotenie 
ceny z 12 000 na 216 000 eur sa 
realizovalo prostredníctvom konania 
umelo vytvoreného reťazca daňových 
subjektov.

Nadhodnotená cena reklamy
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SK PRES v oblastí daní a ciel

Tím sekcie daňovej a colnej z MF 
SR vedený generálnou riaditeľkou 
Danielou Klučkovou zodpovedá 
za vedenie rokovaní v pracovných 
skupinách Rady EÚ, ktoré sa venujú 
tvorbe legislatívy a politiky EÚ 
v oblasti daní a ciel. Znamená to 
predsedanie pracovným skupinám 
o daňových otázkach v oblasti 
priamych aj nepriamych daní, ako 
aj pracovným skupínám s colnou 
problematikou, kde sa rokuje  
a vyjednáva na technickej úrovni. 
Predsedanie pracovným skupinám 
v daňovej a colnej oblasti na vysokej 
politickej úrovni je zabezpečované 
z úrovne štátnej tajomníčky Dany 
Meager. Rokovania samotnej Rady 
ECOFIN, pod ktorou sú začlenené 
všetky pracovné skupiny v daňovej 

oblasti, vedie minister financií Peter 
Kažimír ako predsedajúci Rady 
ministrov. 

Prezentácia priorít 
na úrovni OECD 

Samotnému predsedníctvu 
predchádzala prezentácia priorít SK 
PRES v daňovej oblasti na zasadaní 
Výboru pre oblasť daní OECD 
v japonskom Kjóte koncom júna. 
„Cieľom zasadania bolo zaistiť tzv. 
Inkluzívny rámec projektu BEPS tak, 
aby aj nečlenské krajiny OECD, ktoré 
sú známe svojim škodlivým daňovým 
režimom, napr. Hong Kong, Singapúr, 
Malajzia – región Lebuán, pristúpili 
k implementácii projektu,“ vysvetľuje 
D. Klučková. Iniciatíva BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) sa 
zameriava predovšetkým na praktiky, 
ktorých cieľom je minimalizácia 
daňovej povinnosti prostredníctvom 
úpravy daňového základu 
a presúvanie ziskov do iných krajín. 

High Level 
Working Party 

Ďalším významným momentom 
bolo stretnutie Pracovnej skupiny 
na vysokej úrovni pre daňové 
otázky 7. júla na pôde Rady EÚ 
v Bruseli, ktorému predsedala 

štátna tajomníčka D. Meager. Okrem 
priorít SK PRES, v ktorých zdôraznila 
dôležitosť zamerania sa na efektívne 
fungovanie a spoluprácu medzi 
daňovými správami, otvorila nové 
témy, akými sú problematika daňovej 
transparentnosti, efektívne riešenie 
sporov s cieľom zamedzenia dvojitého 
zdanenia, či zavedenie povinného 
zverejňovania škodlivých daňových 
schém. Stretnutie bolo tiež venované 
kontroverznej téme reformy Smernice 
o úrokoch a licenčných poplatkoch, 
kde členské štáty už päť rokov 
nemôžu dosiahnuť kompromis. 
„Výzvou pre SK PRES bude, či náš tím 
dokáže nájsť kompromisné riešenia 
tak, aby bolo možné dosiahnuť 
jednomyseľnú zhodu členských 
štátov,“ dopĺňa Klučková.

Smernica ATAD 

Prvé rokovanie Rady ministrov 
ECOFIN počas SK PRES, ktoré 
viedol minister financií Kažimír, 
sa uskutočnilo 12. júla v Bruseli. 
Na tomto zasadaní bola k prijatá 
Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam - ATAD (Anti-Tax 
Avoidance Directive). Prostredníctvom 
nej dochádza k implementovaniu 
troch z dvanástich akčných bodov 
projektu BEPS – Hybridné nesúlady, 
Pravidlá CFC – predpisy týkajúce sa 
ovládaných zahraničných spoločností 
a Pravidlo obmedzenia úrokových 
nákladov. Touto smernicou dochádza 

Začiatkom júla prevzala Slovenská republika  
na polroka symbolické žezlo predsedníckej 
krajiny Rady Európskej únie (SK PRES). Slovensko 
bude formovať európsku legislatívu.



15

SK PRES v oblastí daní a ciel
k zavedeniu minimálneho štandardu 
v rámci EÚ s ohľadom na boj proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a znamená to, že aj jurisdikcie ako 
Holandsko, Luxembursko, Malta 
a Cyprus budú musieť tieto pravidlá 
zaviesť do svojej legislatívy. Napriek 
tomuto úspechu zostáva pred nami 
ešte niekoľko výziev. Napríklad 
vypracovanie jednotného európskeho 
zoznamu nespolupracujúcich 
jurisdikcií (tzv. EU Blacklist), zavedenie 
nového štandardu „Dobrej daňovej 
správy“, dosiahnutie kompromisného 
znenia účtovníckej smernice, ktorá 
má cieľ zaviesť verejný reporting za 
jednotlivé krajiny – tzv. Country by 
Country Reporting, či naštartovanie 
rokovaní k digitálnemu balíku 
opatrení v oblasti DPH. Ako hovorí D. 
Klučková, čakajú nás aj úlohy v oblasti 
spotrebných daní, napr. vyhodnotenie 
uplatňovania smernice o všeobecnom 
systéme spotrebných daní, smernice 
o zosúladení štruktúry spotrebných 
daní pre alkohol a alkoholické nápoje 
a súčasne i smernice k priblíženiu 
sadzieb spotrebnej dane z alkoholu  
a z alkoholických nápojov. 

Veľká colná výzva

Colné témy rovnako rezonovali 
už v prvých dňoch slovenského 
predsedníctva. Prvé zasadnutie 
Pracovnej skupiny pre colnú úniu sa 

uskutočnilo 6. júla. Predsedníctvo 
v colnej oblasti vychádza zo 
štyroch pilierov, a to byť čestným 
sprostredkovateľom, venovať sa 
témam, kde možno dosiahnuť reálne 
výsledky, orientovať sa na témy, 
ktoré sú colníctvu vlastné a zamerať 
sa aj tie, ktoré popri pridanej 
hodnote pre hospodárske subjekty 
prinesú benefity aj pre colné orgány 
samotné. Slovenská republika sa chce 
popasovať s veľkou výzvou, ktorou je 
reforma riadenia colnej únie onedlho 
oslavujúcej okrúhle 50. výročie. 
Slovensko chce, aby colná únia aj 
v zmenených podmienkach bola 
efektívnym rámcom pre obeh tovaru 
s tretími krajinami pri rešpektovaní 
všetkých bezpečnostných úloh 
colných orgánov. „S týmto cieľom 
Slovensko zorganizuje druhé pilotné 
stretnutie generálnych riaditeľov 
zodpovedných za colnú legislatívu 
a colnú administratívu na pôde Rady 
EÚ, čo vidíme ako primerané fórum, 
kde sa budú riešiť strategické otázky 
colníctva,“ informuje Klučková. Ide 
predovšetkým o  zásadné otázky, 
ako je financovanie colníctva 
a budovanie modernej infraštruktúry 
pre colné orgány, a to aj v kontexte 
boja proti terorizmu, ktorý je jedným 
z najzávažnejších bezpečnostných 
rizík súčasnosti. 

A čo finančná 
správa?

V záujme zabezpečenia úspešného 
priebehu SK PRES boli rozhodnutiami 
prezidenta finančnej správy zriadené 
osobitné pracovné skupiny zvlášť 
pre colnú a daňovú oblasť. Skupiny 
sa skladajú z koordinačného, 
expertného a podporného tímu. 
Úlohy vyplývajúce z SK PRES 
majú pre členov tímov najvyššiu 
prioritu a  prednosť pred ostatnými 
pracovnými povinnosťami. Úlohou 
finančnej správy je predovšetkým 
podpora MF SR pri vedení rokovaní 
v pracovných skupinách pre daňové 
otázky a colnú úniu. Zároveň vedieme 
rokovania Pracovnej skupiny pre 
colnú spoluprácu. Pplk. Vladimír 
Staško predsedá plenárnym 
zasadnutiam  a pplk. Jana Kpodekon 
vedie expertné zasadnutia. Slovenskí 
colníci odštartovali sériu zasadnutí 
pracovnej skupiny 12. júla v Bruseli. 
Medzi priority tejto skupiny patria 
spolupráca colných správ v boji proti 
terorizmu, výmena colných informácií 
s tretími krajinami a podvody pri 
minerálnych olejoch.

Iveta Adamíková

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
04

/1
6



V posledných rokoch sa využitie služobnej kynológie ukázalo 
ako cenný nástroj odhaľovania nelegálneho dovozu zakázaných 
a obmedzených tovarov. Vyhľadávacie psy sú nasadzované pre 
ich nevtieravé a nediskriminačné široké detekčné schopnosti. Ich 
prednosťou je rýchlosť a efektívnosť, s akou dokážu prehliadnuť 
veľké množstvo osôb a tovaru. Poskytujú vynikajúcu detekciu 
popri technológiách, ako sú röntgen a detekcia stopových častíc.

Komisár Hutch

Služobné psy sú pod vedením svojich 
psovodov špecialistov vycvičené na 
vyhľadávanie v celej rade náročných 
prostredí ako napríklad v batožine, 
balíkoch, poštových zásielkach, 
v prostriedkoch cestnej, železničnej, 
leteckej a námornej dopravy,  
v kontajneroch, rôznych nádobách, 
skladoch a tiež priamo u osôb. Sú 
trénované na využívanie svojho 
čuchového zmyslu k detekcii látok ako 
sú drogy, tabak, strelivo, výbušniny, 
bankovky, vybrané exempláre CITES 
a dokonca aj elektronika, optické 
disky či lieky. Výcvik psa na špeciálne 

pachové práce je veľmi náročný na 
vôľu a na vzťah psovoda k práci so 
psom.

Skvelí pomocníci

Vo finančnej správe SR sa môžeme 
pochváliť mnohými úspechmi 
psovodov služobných psov z výkonu 
služby, ale taktiež víťazstvami 
v súťažiach s medzinárodnou 
účasťou. Služobný pes Argo z Colného 

úradu Žilina a Jack z Colného úradu 
Michalovce sa na tohtoročných 
Medzinárodných majstrovstvách 
psovodov služobných psov Colnej 
správy ČR vo vyhľadávaní tabaku 
a drog umiestnili na 1. a 3. mieste. 
Belgický malinois Hutch z Colného 
úradu Nitra sa stal víťazom júnových 
Majstrovstiev Zboru väzenskej  
a justičnej stráže v špeciálnej 
kynológii. Vybojoval prvenstvo  
v konkurencii najužšieho výberu  
25 psov zo Slovenska, Českej 
republiky a Maďarska. Oslovili sme 
nstržm. Ladislava Ábraháma z Colného 
úradu Nitra, aby nám priblížil život 
colníka, ktorého parťákom je pes.

Kde začala prameniť vaša 
láska k zvieratám?

Od detstva som mal slabosť pre 
zvieratá. Bol som typickým mestským 
panelákovým dieťaťom, zvieratá boli 
pre mňa veľmi fascinujúce. Často som 
z ulice dovliekol zranené, opustené 
mláďatá rôznych zvierat, o ktoré som 
sa staral a hľadal im nový domov. 
Mojou srdcovou záležitosťou však 
boli vždy psy. Ako 14-ročný som 
od rodičov dostal prvé šteniatko 
nemeckého ovčiaka, vďaka ktorému 
som sa začal venovať športovej 
kynológii. Moja vášeň ku psom sa 
prejavila aj profesionálne a stal som 
sa policajným psovodom.
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Ako ste sa so svojím štvornohým 
partnerom našli? 

Od roku 2014 pôsobím vo finančnej 
správe, nastúpil som na Colný úrad 
Nitra, na stanicu v Štúrove, do funkcie 
samostatného colného referenta. 
Pri prvom pohovore s nadriadenými 
mi ponúkli možnosť stať sa 
psovodom, s prihliadnutím na moje 
predchádzajúce odborné skúsenosti. 
Môjho služobného psa Hutcha sme 
dlho hľadali, pochodil som takmer 
celé Slovensko, napriek tomu ani 
jeden z potenciálnych „ňucháčov“ 
nespĺňal moje očakávania. Nakoniec 
sme sa našli v malej obci pri Banskej 
Bystrici, kde sme si hneď padli do 
oka. Všetky vstupné previerky hravo 
zvládol takpovediac ľavou zadnou. 
Svojimi výnimočnými kvalitami 
a láskavou povahou ma neustále 
prekvapuje.

Koľko času denne spolu trávite? 
Zrejme to je iné, ako keď väčšina 
z nás po ôsmych hodinách 
odchádza od počítača?

Hutch žije s nami v trojizbovom byte 
a trávime spolu 24 hodín denne. 
Aj keď je svojím spôsobom mojim 
„pracovným nástrojom“, po službe 
sa ho nedá vypnúť, vyžaduje si 
celodennú pozornosť.

S Hutchom musí byť zaobchádzané 
odlišne ako s domácim maznáčikom?

Po každej ukončenej službe sa 
z tvrdého profesionála stáva 
láskavý domáci maznáčik. Je 
typickým gaučovým psom, stále je 

stredobodom pozornosti a vynucuje si 
neustále hladkanie. Napriek láskavej 
povahe však jeho služobné nasadenie 
nikdy nevymäkne, do ďalšej služby 
nastupuje pripravený zabrániť zločinu 
v plnej sile.

Aké sú tréningové praktiky? 
Robíte pri tréningoch niečo 
podľa „vlastného receptu“? 

Jeho odborná pripravenosť si 
vyžaduje každodenný tvrdý výcvik, 
často 3-4 hodiny denne. Využívame 
tréningovú metódu „pozitívneho 
posilňovania“, pričom sa kladie dôraz 
na výcvik hravou formou s ľudským 
prístupom. Najväčšou odmenou psíka 
po úspešnom vykonaní cviku je hra  
s loptičkou alebo chutná maškrtka.  
K prevedeniu požadovaných úkonov  
v jeho prípade nie je potrebné 
používať tresty, vzhľadom na 
jeho citlivú povahu a zmysel pre 
maximálne nasadenie v tréningoch aj 
v praxi.

Prečo je Hutch výnimočný? 
Má aj súrodencov?

Hutch pochádza z výbornej 
krvnej línie, je synom slávneho 
Buržuja z Vysokej Skaly, ktorý je 
viacnásobným víťazom mnohých 
majstrovstiev v služobnej kynológii 
aj na medzinárodnej úrovni. Jeho 
súrodenci pracujú v službách rôznych 
ozbrojených, bezpečnostných zborov. 
Hutch má veľmi dobrú vyrovnanú 
povahu, správny temperament, 
neustálu chuť pracovať. Jeho fyzické 
a psychické danosti mu dávajú 
predpoklady čeliť aj najnáročnejším 
situáciám.

Na aké pachové reflexy 
je Hutch trénovaný?

Hutch je cvičený na vyhľadávanie 
omamných a psychotropných látok 
(OPL), dokáže detekovať osem 
druhov drog a prekurzorov. Je prvým 
drogovým psom vo finančnej správe, 

ktorý nájdenú vzorku označuje 
pasívne „VYSTAVENÍM“. Tento spôsob 
značenia cieľovej látky je na výcvik 
veľmi náročný, vyžaduje každodenný 
tréning, ale v praxi je veľmi žiaduci, 
nakoľko pes nezničí úkryt, kde sa 
vzorka nachádza. Jeho praktické 
využitie má širokú škálu možností 
(kontrola balíkov, korešpondencii, 
batožín, osôb).

Aké vlastnosti by mal 
mať dobrý psovod? 

V prvom rade by si mal uvedomiť, že 
je to práca so živým tvorom, ktorý 
má svoje potreby, pocity, nálady. 
Najdôležitejší je správny kontakt psa 
so psovodom. V službe tvoria dvojicu, 
majú si navzájom dôverovať a byť si 
nápomocní. Psovod musí byť fyzicky 
aj psychicky zdatný, aby sa správne 
zachoval aj v náročných stresových 
situáciách v službe. Musí milovať 
svojho psa, chrániť ho a nevystavovať 
zbytočným nebezpečenstvám, mať 
pre neho porozumenie aj keď sa mu 
v niečom nedarí. Za každým zlyhaním 
psa je chyba psovoda. 

mjr. Stanislav Pacher
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Na ceste z Kysuckého Lieskovca do 
Čadce kontrolovali žilinskí colníci 
v júli batožinový priestor auta vodičky 
z Rumunska. V cestovných taškách 
našli 101 kusov mobilných telefónov 
viacerých značiek, od ktorých nemala 
žiadne doklady o kúpe. Na prvý pohľad 
boli na nerozoznanie od originálnych 
výrobkov. Až podrobnejším skúmaním 

a porovnávaním viacerých kusov colníci 
zistili, že vykazujú znaky napodobenín. 
Žena vraj kúpila telefóny v Rumunsku 
vo veľkom čínskom obchode. Za  
1 kus zaplatila 15 eur. Tieto modely 
svetoznámych značiek sa na našom 
trhu predávajú za ceny od 500 až po  
1 000 eur.

Michalovskí colníci odhalili v júni 
vo Vyšnom Nemeckom 456 760 
kusov pašovaných cigariet v kamióne 
s návesom, ktorý neprepravoval žiaden 
tovar. Colníci podrobili kamión aj 
s návesom colnej kontrole s použitím 
špeciálne cvičeného služobného psa, 
ktorý značil možný výskyt tabakových 
výrobkov na viacerých miestach. 
Následne zoskenovali vozidlo a označili 
podozrivé miesta. Pri dôkladnej 

kontrole zistili úkryty cigariet v dvoch 
rezervných pneumatikách, oboch 
palivových nádržiach vozidla, z ktorých 
boli reálne použité na palivo len malé 
časti. Z väčšej časti boli použité ako 
skrýša pre cigarety. Ďalšie cigarety boli 
ukryté v špeciálne upravenej podlahe 
návesu vozidla. Finančný únik na cle 
a daniach predstavoval vyše 62 tisíc 
eur.

Tisícky litrov minerálneho oleja bez 
dokladov o nadobudnutí odhalili 
colníci zo žilinského colného úradu 
v spolupráci s colníkmi z KÚFS 
v júni v Žilinskom kraji. Preverovali 
skladovacie priestory na družstve v 
Strečne. Boli v nich 1 000 litrové barely 
plné neznámych minerálnych olejov 
a dva autobusy. Colníci mali družstvo 
pod drobnohľadom už niekoľko 
mesiacov a mali podozrenie, že muž 

nelegálne obchoduje s naftou bez 
zaplatenia príslušnej spotrebnej dane. 
Počas kontroly narátali 24 barelov 
o objeme 1 000 litrov, v ktorých bol 
bližšie neidentifikovaný minerálny 
olej. Majiteľ tvrdil, že obsahujú 
použitý transformátorový olej, ktorý 
chce následne použiť na vykurovanie 
nehnuteľnosti. Kúpil ho údajne od 
fyzickej osoby, ale doklady momentálne 
nemá.

“Fejkové” mobily

Nelegálny olej

Pol milióna cigariet

Colníci zo staníc colného úradu, 
oddelenia špeciálnych technológií 
a psovodi so služobnými psami sa 
v júni zúčastnili na medzinárodnej 
kontrolnej akcii V4. Zameraná bola 
na kontrolu tovaru prepravovaného 
motorovými vozidlami a prebiehala 
na 18 kontrolných miestach v rámci 
Slovenska. Do akcie boli zapojení 
colníci z Česka, Poľska, Maďarska 

a Nemecka. Počas kontrolnej akcie 
slovenskí colníci udelili 92 blokových 
pokút vo výške 2 942 eur, zaistili 420 ks 
cigariet bez označenia, 16 g rastlinnej 
sušiny neznámeho pôvodu a 1 g 
bieleho kryštalického prášku. Táto akcia 
bola výbornou príležitosťou vyskúšať 
si kooperáciu a ukázať, že susedné 
štáty nachádzajú spoločné pozície pri 
kontrolách tovaru.

Medzinárodná kontrolná akcia
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Colníci z KÚFS a Colného úradu ZA 
zasahovala koncom júla na stavenisku 
tunela Višňové a Ovčiarsko. Počas 
kontrolnej akcie urobili prehliadku 
štyroch nebytových priestorov, pričom 
išlo o staveniská. Cieľom bolo odobrať 
vzorky pohonných hmôt u stavebných 
mechanizmov. Colníci nadobudli 
podozrenie v trestnej veci skrátenia 
dane a poistného § 276 Trestného 

zákona č. 300/2005 Z. z. a to v oblasti 
využívania nezdaneného mazacieho 
oleja ako pohonnej látky dosiaľ 
neznámym páchateľom. Odobrali 
takmer 100 vzoriek a všetky išli na 
preskúmanie do colného laboratória. Ak 
sa zistí, že ide o pohonné hmoty a nie 
deklarovaný mazací olej, bude páchateľ 
povinný riadne doplatiť spotrebnú daň.

Kontrola v tuneli

Colníci z Veľkého Medera pri 
obci Medveďov objavili u vodiča 
luxusného automobilu marihuanu. 
Ukrýval ju v obale od „kinder vajíčka“. 
Vodič priznal, že je v ňom zelená 
sušená rastlina. Že išlo o omamnú a 
psychotropnú látku potvrdil služobný 
pes. Senickí colníci zase objavili 
omamné a psychotropné látky v Holíči 
a v Brodskom. Služobný pes označil 
batožinu vo vozidle 18-ročnej Češky. 

Bola tam sklenená dóza so zelenou 
rastlinnou sušinou. Jej 23-ročný 
spolujazdec colníkom vydal z nohavíc 
kovové puzdro s obsahom rastlinnej 
sušiny. Aj v treťom prípade našiel drogu 
služobný pes. Označil popolník pred 
riadiacou pákou, kde bola alobalová 
gulička s obsahom dávky LSD. Posádka 
ešte dobrovoľne vydala hliadke 
plechovú krabičku s obsahom neznámej 
rastlinnej sušiny.

Ukrývaná marihuana

Začiatkom júla skúšal ukrajinský vodič 
pozornosť colníkov na hraničnom 
priechode Vyšné Nemecké. Colníkom 
tvrdil, že nevezie žiaden tovar, ktorý 
by podliehal clu alebo daniam. Colníci 
auto preskenovali a príležitosť dostal 
aj služobný pes Alex. Podarilo sa tak 
odhaliť podozrivé miesto vo vozidle a 
to palivovú nádrž. Nádrž bola rozdelená 
na dve časti. Jedna časť bola určená 

na palivo, v druhej boli ukryté cigarety. 
Otvor bol zozadu, aby ho nebolo vidieť. 
V dutine na cigarety sa nachádzalo 
44 000 kusov cigariet (220 kartónov), 
balené v spotrebiteľskom balení po 
20 ks, v dĺžke tabakového povrazca 
do 80 mm vrátane, označené na 
spotrebiteľskom balení ukrajinskými 
kontrolnými známkami.

Šikovný Alex

Colníci KÚFS takmer 6 mesiacov 
vyšetrovali obchod s falošnými 
náhradnými dielmi do automobilov. 
Počas kontrolnej akcie preverili jeden 
maloobchod a tri veľkokapacitné sklady 
v Žilinskom kraji. Spoločnosť sa oficiálne 
zaoberá predajom náhradných dielov 
na najpredávanejšie značky osobných 
áut. Colníci spolu s odborníkmi na 
falzifikáty náhradných dielov do 
osobných automobilov skontrolovali 

viac ako 45 000 skladových položiek, čo 
predstavovalo viac ako 160 000 kusov. 
Z toho zaistili 203 kusov náhradných 
dielov z dôvodu, že ide pravdepodobne 
o falzifikát. Hodnota zaisteného tovaru 
činí podľa údajov kontrolovanej 
spoločnosti sumu takmer 7 000 eur. 
Originálne náhradné diely by  
v rovnakom množstve mali však 
hodnotu šesť až sedemkrát vyššiu, čo 
činí takmer 50 000 eur.

Falzifikáty náhradných dielov
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Na začiatku prázdnin zorganizovali na 
Zemplínskej Šírave kňazi Ordinariátu 
ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
SR tábor, na ktorom sa zúčastnili 
deti policajtov, hasičov a colníkov 
z Košického a Prešovského kraja. Deti 
colníkov sa tohto tábora zúčastnili po 
prvýkrát. Colnícky kaplán Radoslav 
Takáč však verí, že o rok ich bude 
ešte viac. V tábore bolo vyše 100 detí, 

ktoré si každý deň v doobedňajších 
hodinách mohli vyskúšať prácu 
svojich rodičov. Dozvedeli sa niečo 
z oblasti kynológie a hipológie, 
radarom zameriavali rýchlosť 
cestných motorových vozidiel, hasili 
„horiace“ predmety a vyskúšali si 
streľbu z dlhej zbrane. Popoludnia 
trávili na kúpalisku a na výletoch do 
okolitej prírody a večer im animátori 
pripravili zábavný program. Keďže 
tábor organizoval ordinariát, jeho 
súčasťou bola každý deň aj svätá 
omša.

Prehliadka 
parlamentu

Oddelenie komunikačné sa za 
podpory vedenia rozhodlo vyjsť 
v ústrety zamestnancov Finančného 
riaditeľstva v Bratislave a po 

prvýkrát zorganizovalo denný letný 
tábor pre deti od 6 do 12 rokov. 
Druhý júlový týždeň sme vo veľkej 

zasadačke privítali takmer 20 detí. 
Pripravili sme im pestrý program, 
na ktorom sa podieľali aj kolegovia 
z Colného úradu Bratislava, ktorí 
deťom predviedli ukážky špeciálnych 
technológií, či kynologické ukážky. 
Kolegovia z riaditeľstva prišli medzi 
deti vysvetliť, čo sú kontrolné 
známky, prečo sa tlačia a deti si 
vyskúšali, ako sa skenujú QR kódy. 
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Táborové leto
Deti našich zamestnancov mali aj tento rok počas leta 
možnosť spoznať nových kamarátov v táboroch, ktoré pre nich 
pripravili kolegovia ich rodičov. Tábory neboli len pobytové, po 
prvýkrát sme zorganizovali aj denný. Každý priniesol deťom 
osobité zážitky, množstvo zábavy, hier, výletov. A rodičov pocit 
úľavy a spokojnosti, že je o ich ratolesti dobre postarané.
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Dozvedeli sa veľa aj o falzifikátoch, 
pričom si precvičovali angličtinu 
a slovo „fake“ už pre nich nebude 
problém. Kolegovia z bezpečnosti 
ich vyskúšali, či vedia, čo sa v práci 
robiť nesmie. Počas tvorivých dielní 
si vyrábali misky zo servítok, stojany 
na perá, mimoňov, záložky. Všetko, čo 
si odniesli z ukážok, či prezentácií, 
preniesli do svojich výtvarných 
prác, ktorými sa zapojili do súťaže 
Kreslím pre finančnú správu. 
Týždenný program zavŕšili návštevou 
parlamentu a rozdaním diplomov pre 
najlepších detských agentov. Deťom 
sa v tábore veľmi páčilo, odniesli si 
krásne zážitky a tešia sa, ako sa o rok 
znova stretnú. 

Detský letný 
tábor Zbojská

Spríjemniť si pekné leto, získať veľa 
neopakovateľných zážitkov a naplno 
využiť prázdninový čas si v prvý 
augustový týždeň prišli deti do 
tábora, ktorý organizoval Colný úrad 
Banská Bystrica. Po veľkom úspechu 
z minulého roka sa tábor uskutočnil 
opäť v rekreačnom zariadení Chata 
Zbojská v krásnom horskom prostredí 
Národného parku Muránska planina. 
Tábor sa začal rozdelením do tímov 
a maľovaním táborových tričiek, 
ktoré deti dostali z FR SR. Každý tím 
si zvolil svoj názov a kapitána. Tímy 
každý deň absolvovali jednu súťažnú 
etapu z celotáborovej hry Zbojníckym 
chodníčkom, súčasťou ktorej boli hry 
Symboly a súradnice, Pevnosť Boyard, 
veľmi úspešná hra Na pustom ostrove 

a večerné hry Podpisy a Reťazovka. 
Tí najodvážnejší zdolávali nástrahy 
lesa v nočnej hre a filmoví nadšenci si 
prišli na svoje v prírodnom večernom 
kine. V strede týždňa prišli medzi 
deti kolegovia z KOMOSu, ktorí im 
predviedli činnosti vykonávané 

pri mobilnom dohľade. Veľkým 
zážitkom pre deti bola opäť návšteva 
Salaša Zbojská, kde deti mohli 
vidieť, ako sa vyrába syr a žinčica, 
ochutnať pravý ovčí syr, previesť sa 
na zbojníckej strele či zaplieskať si 

bičom. Súčasťou tohto programu bola 
súťaž v behaní s kravským zvoncom 
a v jedení halušiek. V tábore nechýbal 
ani tradičný táborák s opekaním 
špekačiek, Zbojská cup – futbalový 
turnaj a turnaj vo vybíjanej a úžasný 
večierok, ktorý zorganizovali starší 
táborníci bez pomoci vedúcich. 
Skvelým ukončením pobytu bola 
Zbojnícka olympiáda. Deti si 
v netradičných súťažných disciplínach 
- hod kladou, streľba z praku, hod 
oštepom, prekážkový beh - zmerali 
sily a fyzické zdatnosti, za čo boli 
ocenení medailou. V súťažiach opäť 
získali množstvo zaujímavých cien 
a odmien aj vďaka podpore sponzorov 
rodičov a FR SR. Zásluhou slnečného 
počasia a úžasného areálu sa tábor 
veľmi vydaril. Deti odchádzali veľmi 
spokojné, niektoré so slzami v očiach. 
Pre mnohé z nich to bol najlepší 
týždeň prázdnin. 

Adriana Sujová, -red-

Táborové leto



Pracovné jubileá
Početná skupina našich zamestnancov oslávila 
v mesiacoch júl, august a september dlhých 25 a 30 
rokov na jednom pracovisku. Tristo našich kolegov 
si zaslúži poďakovanie a úprimnú gratuláciu 
za oddanosť tejto organizácii a odvedenú 
prácu. Želáme im, aby sa im darilo v ďalších 
rokov na pracovisku aj v súkromnom živote.

kpt. Bc. Ľubomír Kuboš (CÚ ZA)

Ing. Lýdia Stančoková (DÚ ZA)

Ing. Mária Džumeljová (DÚ ZA)

Ing. Renáta Paceková (DÚ ZA)

pplk. Ing. Ladislav Bistrický (FR SR)

mjr. Mgr. Stanislav Bukový (FR SR) 

pplk. Mgr. Jaroslav Mojžiš (FR SR)

mjr. Ing. Vladimír Habaj (FR SR)

mjr. Ing. Branislav Runčák (FR SR)

Ing. Ivana Vilčeková (FR SR) 

Ing. Bibiana Kamenská (FR SR)

Ing. Zlatica Ondrušková (FR SR)

Ing. Iveta Hulinová (FR SR)

Ing. Beáta Počuchová (FR SR)

Ing. Ivan Šulo (FR SR)

Ing. Ľudmila Hámošová (FR SR)

kpt. Ľuboš Havlas (CÚ BA)

npor. Rudolf Olšovský (CÚ BA)

npor. Miloš Andrla (CÚ BA)

Ing. Erika Szalayová (DÚ BA)

Ing. Mária Tyšlerová (DÚ BA)

Mgr. Helena Špániková (DÚ BA)

Ing. Lenka Matečná (DÚ BA)

Ing. Jozefína Škorvagová (DÚ BA)

Oľga Hübnerová (DÚ BA)

npor. Peter Rozboril (CÚ TT)

Janka Hádenová (DÚ TT)

Ing. Eva Turanovičová (DÚ TT)

Ing. Marta Orolínová (DÚ TT)

Ing. Zlatica Šmidová (DÚ TT)

Ing. Monika Drozdová (DÚ TN)

kpt. Bc. Vladimír Lukáč (CÚ KE)

kpt. Miloš Kirner (CÚ KE)

Zdenka Krištofová (DÚ KE)

Juraj Jamrich (DÚ KE) 

Ing. Ľubomír Forgáč (DÚ KE)

Františka Ďuristová (DÚ KE)

Mgr. Eva Benková (FR SR) 

Mgr. Ferdinand Kozma (FR SR)

npor. Mgr. František Mészáros (CÚ TT)

npor. Roland Ollé (CÚ TT)

mjr. Bc. Jozef Ševčík (FR SR)

pplk. Ing. Peter Rusiňák (FR SR)

Ing. Daniela Matušíková (FR SR)

Ing. Róbert Bača (FR SR)

Oľga Buranová (DÚ BA)

Ing. Katarína Korbíniová (DÚ BA)

Ing. Ivana Matúšová (DÚ TT)

Bc. Katarína Lužáková (DÚ TT)

Ing. Edita Kollárová (DÚ TT)

Ing. Mgr. Alžbeta Juhosová (DÚ TT)

mjr. Ing. Jozef Kerak (CÚ ZA)

kpt. Bc. Peter Chorvát (CÚ ZA)

Janka Miťková (DÚ ZA)

Eva Jančiová (DÚ ZA)

nprap. Peter Nagy (CÚ BB) 

kpt. Bc. Ján Fukács (CÚ BB)

Viera Baltesová (DÚ KE)

Bc. Ing. Viera Franková (DÚ KE)

Ing. Gabriela Vaľová (DÚ KE)

Ing. Viliam Soták (DÚ KE)

Ing. Milan Roj (DÚ Prešov)

kpt. Bc. Milan Nemsila (CÚ ZA)

kpt. Ing. Ľubomír Greštiak (CÚ ZA) 

kpt. Ing. Marian Oravec (CÚ ZA)

nprap. Jaroslav Kordiak (CÚ ZA) 

kpt. Bc. Jozef Chudják (CÚ ZA) 

npor. Jozef Kozák (CÚ ZA)

Ing. Gabriela Solenská (DÚ ZA)

Ing. Jana Mandáková (DÚ ZA)

Eva Cibulková (DÚ ZA)

Ing. Anna Šimková (DÚ ZA)

Mgr. Jozef Kubiš (DÚ ZA)

Ing. Martina Chrenšťová (DÚ ZA)

Ing. Jana Kucháriková (DÚ ZA)

Ing. Miroslava Lichá (DÚ BB)

Ing. Peter Šándor (DÚ BB)

kpt. JUDr. Ivo Zajaroš (CÚ PO)

kpt. Bc. Ľubomír Rindoš (CÚ PO)

nprap. Andrej Strič (CÚ PO)

nprap. Jozef Leško (CÚ PO)

nprap. Dušan Kolenda (CÚ PO)

por. Ján Zreľak (CÚ PO)

kpt. Bc. Vladimír Hámor (CÚ PO)

npor. Radovan Pazdúr (CÚ PO)

mjr. JUDr. Štefánia Pitoňáková (CÚ PO)

Mgr. Henrieta Dančová (DÚ PO)

Bc. Milan Ďuričko (DÚ PO)

Daniel Barlák (DÚ PO)

Ing. Ľuboslav Mišenko (DÚ PO)

Ing. Anna Šimová (DÚ PO)

Ing. Jozef Saxa (DÚ PO)

npor. Karol Szanyi (CÚ KE)

25 rokov:

mjr. Bc. Peter Vlčák (FR SR)

mjr. Ing. Anna Lachová (FR SR)

mjr. Mgr. Martina Šebestová (FR SR)

Ing. Iveta Bírešová (FR SR)

Ing. Magdaléna Poliaková (FR SR)

Ing. Anna Zeleňáková (FR SR)

Anna Jedináková (FR SR)

Alena Hladká (FR SR)

Anna Kurillová (FR SR)

Magdaléna Brodňanská (FR SR)

npor. Milan Střelec (CÚ BA)

Ladislav Kodaj (DÚ BA)

Mgr. Eva Grožajová (DÚ BA)

Ing. Mária Matušová (DÚ BA)

Iveta Pšenáková (DÚ BA)

Ing. Janka Husárová (DÚ BA)

Dana Gavalcová (DÚ BA)

Šimon Neuman (DÚ BA)

Katarína Ragasová (DÚ BA)

npor. Dezider Szabó (CÚ TT)

Ing. Dana Stanková (DÚ TN)

Ing. Janka Zacková (DÚ TN)

Bc. Anna Sokolíková (DÚ TN)

npor. Miloš Tinák (CÚ NR)

Ing. Radoslav Uharka (DÚ NR)

Ing. Ľudovít Valaška (DÚ NR)

Klára Jurczaková (DÚ NR)

Ing. Gabriela Švondrová (DÚ NR)

Ing. Gabriela Zigová (DÚ NR)

Mgr. Jana Fazekašová (DÚ NR)

kpt. Ing. Ján Mičacík (CÚ ZA)
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30 rokov:

Ing. Ľuboslava Chamková (FR SR)

kpt. Bc. Zuzana Kiňová (CÚ NR)

Ing. Alena Poláková (DÚ PO)

Bc. Janka Pekná (DÚ ZA)

kpt. PhDr. Estera Cúthová (CÚ BB)

mjr. Ing. Mária Čekovská (CÚ PO)

25 rokov:

Eva Bezáková (DÚ TN)

Ing. Vlasta Hluzáková (DÚ TN)

Ing. Alena Dedíková (DÚ TN)

nprap. Oto Škultéty (CÚ NR)

nprap. Ján Gajdoš (CÚ NR) 

Irena Jalsovszká (DÚ NR)

Ing. Karol Ďurčovič (DÚ NR)

Ing. Anna Baková (DÚ NR) 

Bc. Magdaléna Tóthová (DÚ NR)

pplk. PhDr. Pavol Lonek (CÚ ZA)

nprap. Vladimír Tyrol (CÚ ZA) 

kpt. PhDr. Jaroslav Janidžár (CÚ ZA)

Anna Martinická (DÚ ZA)

Mgr. Helena Mrňáková (DÚ ZA) 

Ing. Miloš Fitoš (DÚ ZA)

Bc. Mariana Reková (DÚ ZA)

Marta Heglasová (DÚ ZA)

Ing. Miroslava Rybárová (DÚ ZA)

Ing. Janka Šušková (DÚ ZA)

Ing. Iveta Lindová (DÚ ZA)

Bc. Helena Hollá (DÚ ZA)

Bc. Anna Fujaková (DÚ ZA)

Ing. Oľga Brišáková (DÚ ZA)

Ing. Ľubomír Gorilák (DÚ ZA)

Eva Mačanská (DÚ ZA)

kpt. Bc. Helena Molnárová (CÚ BB)

npor. Milan Magera (CÚ BB)

nprap. Gabriel Trizna (CÚ BB)

npor. Anton Pál (CÚ BB)

npor. Emil Kmeť (CÚ BB)

npor. Štefan Visnyai (CÚ BB)

Ing. Mária Šípošová (DÚ BB)

Emília Holíková (DÚ BB)

por. Bc. Dalibor Budzák (CÚ PO)

Ing. Jozef Klein (DÚ PO)

Ing. Alica Medvecová (DÚ PO)

Ľuboslava Rusinková (DÚ PO)

mjr. Ing. Dušan Ducár (CÚ KE)

kpt. Bc. Stanislav Repiščák (CÚ KE)

kpt. Ing. Ján Janovčík (CÚ KE)

npor. Henrich Kačúr (CÚ KE)

Ing. Dana Miklušová (DÚ KE)

Ing. Anikó Bacskaiová (DÚ KE)

Bc. Elena Hrbáčiková (FR SR)

Ing. Sylvia Samková (DÚ TN)

kpt. Bc. Michal Hrabovský (CÚ MI)

Bc. Jaroslav Majer (DÚ BB)

kpt. Ing. Ján Bartek (CÚ PO)

kpt. Igor Vajda (CÚ PO)

mjr. Bc. Juraj Rohaľ (CÚ PO)

kpt. Bc. Ľubomír Badida (CÚ MI)

npor. František Belušák (CÚ MI)

kpt. Bc. Juraj Kelemeca (CÚ MI)

mjr. Bc. Valerij Kuriatnik (CÚ MI)

mjr. Mgr. Miloš Strenk (KÚFS)

Ing. Zlatica Masárová (FR SR) 

Ing. Mária Šušmáková (DÚ BA)

Švorcová Alexandra (DÚ BA)

Ing. Stela Orlická (DÚ BA)

JUDr. Zdenka Heribanová (DÚ TT)

Ing. Marián Putala (DÚ TN)

Mikšik Pavol (DÚ TN)

Ing. Alica Oravcová (DÚ TN)

Ing. Marián Tunáček (DÚ TN)

kpt. Ing. Vladimír Ondrašina (CÚ ZA) 

Ing. Anna Nechajová (DÚ ZA)

npor. Július Gyerpál (CÚ BB)

nprap. Štefan Kontor(CÚ BB)

nprap. Alexander Vincze (CÚ BB)

nprap. Róbert Szabó (CÚ BB)

nprap. Ján Bolyós (CÚ BB)

kpt. Ján Matola (CÚ KE)

npor. Ján Želinský (CÚ PO) 

Gabriela Sokologorská (DÚ KE)

mjr. Bc. Miroslav Ševčík (FR SR)

Ing. Ida Gálusová (FR SR)

Ing. Vasil Dub (FR SR)

Ing. Eva Dudášová (FR SR)

Alžbeta Marôneková (FR SR)

Ing. Ľubomíra Kováčiková (FR SR)

Gabriela Ondrušová (FR SR)

npor. Ivan Nemlaha (CÚ BA)

Helena Kúkelová (DÚ BA)

Mgr. Ľudmila Hrivňáková (DÚ BA)

Ing. Helena Lehotová (DÚ BA)

Ľubica Matulová (DÚ BA)

Marta Gažová (DÚ BA)

Ing. Viera Kuklišová (DÚ BA)

Ing. Anna Dúbravová (DÚ BA)

Ing. Renáta Vidrnáková (DÚ BA)

Viera Mészárosová (DÚ BA)

Ing. Ľubica Fodorová (DÚ BA)

npor. Mgr. Roman Sabján (CÚ TT)

Friderika Rigová (DÚ TT)

Ing. Darina Groschmidtová (DÚ TT)

kpt. Bc. Luboš Lhotský (CÚ TN)

Gabriela Hulajová (DÚ TN)

Mária Lednická (DÚ TN)

Ing. Anna Hluzáková (DÚ TN)

kpt. Ing. Rozália Melegová (CÚ NR)

Ing. Miriam Holková (DÚ NR)

Ing. Beta Švecová (DÚ NR)

JUDr. Alžbeta Šmicová (DÚ NR)

Monika Lehocká (DÚ NR) 

Ing. Adriana Fabiánová (DÚ NR)

Marta Grajczká (DÚ NR)

Valéria Marcinková (DÚ NR)

Bc. Adriana Mátyásová (DÚ NR)

Bc. Klára Czuczorová Erdélyiová (DÚ NR)

Mgr. Marta Hamranová (DÚ NR)

Bc. Marta Kamocsaiová (DÚ NR)

Eva Székelyová (DÚ NR)

pplk. Ing. Ladislav Březina (CÚ ZA)

kpt. Bc. Dušan Maček (CÚ ZA)

nprap. Milan Jurčo (CÚ ZA)

kpt. Mgr. Juraj Jurči (CÚ ZA) 

npor. Peter Kvašňovský (CÚ ZA)

npor. Vladislav Ondrašina (CÚ ZA)

Ing. Dagmar Vršanská (DÚ ZA)

Ing. František Filický (DÚ ZA)

Daniel Kurucár (DÚ ZA)

Ing. Marián Fodora (DÚ ZA)

Daša Špiriaková (DÚ ZA)

kpt. Ing. Ladislav Básti (CÚ BB)

nprap. František Kovács (CÚ BB)

Ing. Ľudmila Hajnalová (DÚ BB)

kpt. Mgr. Miroslav Hopko (CÚ PO)

mjr. Bc. Vladimír Kunák (CÚ PO)

mjr. Ing. Vladislav Krolák (CÚ PO)

kpt. Bc. Ján Katuščák (CÚ PO)

mjr. Mgr. Vladimír Fertaľ (CÚ PO)

nprap. Pavol Mizerák (CÚ PO)

kpt. Mgr. Ján Olejár (CÚ PO)

kpt. Bc. Ján Džambík (CÚ PO)

kpt. Bc. Slavomír Adamuščin (CÚ PO)

npor. Ľuboš Paranič (CÚ PO)

por. Bc. Ján Pčolka (CÚ PO)

kpt. Mgr. Juraj Džmura (CÚ PO)

kpt. Mgr. Ján Gduľa (CÚ PO)

npor. Pavol Lišivka (CÚ PO)

kpt. Mgr. Juraj Hopko (CÚ PO)

nprap. Štefan Korba (CÚ PO)

Ing. Andrej Keresteš (DÚ PO)

Ing. Beatrix Langová (DÚ PO)

npor. Miloš Matúš (CÚ KE)

nprap. Stanislav Fiedler (CÚ KE)

npor. Bc. Vladimír Kóre (CÚ KE)

kpt. Miroslav Krajec (CÚ KE)

mjr. Ing. Vladislav Čullák (CÚ KE)

Ing. Milan Mihalčo (DÚ KE)

Monika Šmelková (DÚ KE)

Eva Tóthová (DÚ KE) 

npor. Vlastimil Rosič (CÚ MI)

nprap. Miroslav Čopák (CÚ MI)

npor. Rudolf Citriak (CÚ MI)

kpt. Bc. Viktor Kuriljuk (CÚ MI)

npor. Juraj Luco (CÚ MI)

Ing. Oľga Mikulová (DÚ VDS)

Ing. Miroslav Čech (DÚ VDS)

pplk. Ing. Pavol Azari (KÚFS)

Ing. Juraj Gregorovič (DÚ BA)

mjr. Bc. Dominik Podstavek (CÚ ZA)

Ing. Miroslav Durkáč (FR SR)

npor. Jaroslav Kubíny (CÚ BA) 

Ing. Anna Srnáková (DÚ BA)

Mgr. Jana Havaldová (DÚ BA)

Ing. Hana Homolová (DÚ TT) 

nprap. Peter Balog (CÚ Nitra)

npor. Ján Rusek (CÚ Trnava)

Ing. Juraj Zima (DÚ Žilina)

Anna Danišová (DÚ Prešov)
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Paličkárske začiatky má spojené 
s nástupom na daňový úrad v roku 
1994. „Z práce som väčšinou 
chodievala domov peši po Hlavnej 
ulici. A jedného dňa ma zaujala 
výstavka paličkovanej čipky. Vtedy 
som sa rozhodla, že toto musím 
vedieť,“ spomína. K ručným prácam 

však mala blízko od detstva, stále 
niečo vyrábala, no „kráľovná“ ručných 
prác, ako paličkovanú čipku nazývajú, 
sa stala jej prioritou. Začínala 
paličkovať najprv malé obrázky, 
neskôr dečky, no časom chcela 
vyskúšať niečo iné, priestorové. A tak 
s ceruzkou v ruke vznikali nové veci. 

Stojanová čipka

„Na zahraničných výstavách som 
sa musela prezentovať vlastnou 
autorskou prácou. S mojím menom 
sa začala spájať stojanová čipka. 
Nakreslila som motív, manžel 
podľa nákresu vyrobil stojanček 
v kombinácii drevo a nerez. Po 
upaličkovaní sa vzor prišíva 
v niekoľkých bodoch k stojanu. 
Postaviť ste si ho mohli na komodu 
alebo do vitríny,“ uviedla A. Žižanová. 
Spôsob prezentovala na celosvetovej 
výstave Medzinárodnej organizácie 
paličkovej a šitej čipky (OIDFA), a tak 
ho poznajú paličkári vo všetkých 
krajinách od Južnej Afriky až po 

Austráliu. A aký najzložitejší výrobok 
paličkovaním urobila? „Päť mesiacov 
som paličkovala jednu dečku 
z tenulinkých nití č. 140,“ prezradila. 
Krásnym a silným momentom je 
nielen to, že vlastnoručne niečo 
vyrobí, ale aj to, keď dokáže prácou 
aktívne zrelaxovať a odpútať sa na 
chvíľu od každodenného stereotypu. 
Od roku 2015 je externou lektorkou 
paličkovanej čipky v UĽUVE a teší 
sa z úspechov svojich študentov. Je 
presvedčená, že paličkovaná čipka 
„nevymrie“. Je podľa nej príliš krásna 
na to, aby v jej výrobe nenašli záľubu 
ďalší nadšenci. 

Všestranná

V posledných rokoch sa A. Žižanová 
okrem paličkovania venuje aj 
technike decoupage, carvingu 
a posledné dva roky i maľovaniu. 
Veľmi rada obdarováva, pretože, 
ak vyrába konkrétnu vec, spája to 
s pozitívnym myslením k danej osobe 
a dar dostáva svoju dušu. Absolvovala 
veľa výstav, ale nie súťažných. „Nie 
som súťaživý typ. Raz som vyhrala 
cenu publika, pretože túto možnosť 
ponúkli organizátori návštevníkom. 
Najväčšou cenou je to, ak sa 
vaša práca ľuďom páči a nešetria 
pochvalami. To je afrodiziakum pre 
dušu,“ dodala.

Drahomíra Adamčíková

Je externou lektorkou paličkovanej čipky v Ústredí 
ľudovej a umeleckej tvorby (ÚĽUV). Vymyslela stojanovú 
čipku, ktorú prezentovala na svetovej výstave, a tak 
sa zapísala do povedomia paličkárov od Južnej Afriky 
až po Austráliu. My však poznáme Alenu Žižanovú 
ako správkyňu daní na Daňovom úrade Košice.

Kráľovná ručných prác
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Vedeli ste, že?

 � SLOVENSKO MÁ AŽ 18 RÔZNYCH 

REGIÓNOV PALIČKOVEJ ČIPKY 

- BANÍCKA ČIPKA V OKOLÍ 

KREMNICE, NOVOMESKÁ Z OKOLIA 

BOŠÁCE, PIEŠŤANSKÁ, HLBOCKÁ, 

SLOVENSKOGROBSKÁ, SEREDSKÁ, 

ŠOPORŇANSKÁ, JELŠOVSKÁ, 

TOPOLČIANSKA, KRAJNIANSKA, 

STAROHORSKÁ, ŠPAŇODOLINSKÁ, 

NOVOHRADSKÁ, HONTIANSKA, 

LIPTOVSKÁ, SPIŠSKÁ, GEMERSKÁ A 

ŠARIŠSKÁ ZNÁMA OD 16. STOROČIA.
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 � Využite 
každú možnú 
príležitosť k tomu, aby ste 
nohám dopriali viac pohybu. Napríklad 
stačí, keď obidve nohy vystriete pod 
stolom pred seba a vydržíte v tejto polohe 
aspoň 15 sekúnd. Zopakujte to trikrát.

Nenechajte nohy trpieť

 � Robte si počas pracovného dňa prestávky, 
poprechádzajte sa, ak je to možné. Keď telefonujete 
a používate mobilný telefón, nezostávajte sedieť pri 
stole. Zdvihnite sa zo stoličky a spravte zopár krokov 

po kancelárii či chodbe.

Jednoduché a účinné. Zopár cvikov s nohami, keď v zamestnaní 
sedíte dlhé hodiny, zlepšuje krvný obeh, zabraňuje opuchom 
či pocitom ťažkých a unavených nôh. Zacvičte si ich s nami!

 � Stojíte pri 
kopírke a čakáte, 
kedy z nej vylezú 
požadované 
kópie? Využite 
tento čas 
efektívne. 
Postavte sa 
na špičky 
a striedavo 
prenášajte váhu 
zo špičky na 
pätu. Urobte 

tak minimálne 
15-krát. Ak ešte 
stále nemáte 
všetky potrebné 

dokumenty, cvičenie 
opakujte.

 � Ďalším cvikom, ktorý môžete vyskúšať pri práci, 
je krúženie chodidlami. Zdvihnite ľavú nohu 
pár centimetrov nad zem a opíšte vo vzduchu 
krúživým pohybom 10 kruhov, potom nohy 
vymeňte a to isté zopakujte s pravou. 
Spravte tri série za sebou. 
     

  -red-

 � Ak 
v práci 

nosíte vysoké 
podpätky celý 
deň, mali by 
ste im dopriať 

zopár minút 
oddychu. 

Vyzujte si 
topánky, 
postavte sa 
a striedavo 
choďte na 

špičkách a pätách. 
Takisto vyskúšajte striedavú chôdzu po 
vonkajších a vnútorných stranách chodidiel.



Pečenie ju bavilo od malička.  
Začínala s klasickými jednoduchými 
zákuskami a postupne skúšala 
zložitejšie. „Menším som sa začala 
venovať pred takmer 25 rokmi, keď 
sme vtedajšej riaditeľke DÚ  
v Moldave nad Bodvou piekli k jej 
päťdesiatinám i ďalšej kolegyni na 
svadbu. A od tej doby som sa začala 
piecť najmä na sviatky, okrúhle 
výročia v rodine a známym, ak ma  
o to poprosia,“ prezradila nám. Hoci  
je to „chutný“ a vysoko hodnotený 
koníček, nevznikajú tieto sladké 
dobroty ľahko. Pani Gertrúda  
však mala dve výborné učiteľky, 
od ktorých sa priúčala postupom 
a receptom, ale bez vlastného úsilia 
by to nešlo.

RECEPT

 � 1 šľahačková smotana
 � 25 dkg kryštálového cukru 
 � 1 vanilkový cukor 
 � 1/2 dkg kakaa alebo polovicu 

varovej čokolády 
 � 1 PL rumu 
 � 400 dkg varovej čokolády, 
 � 100 dkg cery 
 � malé papierové košíčky (biele, 

farebné) 
 � vlašské orechy, rôzne drobné 

ozdobné cukríky

POSTUP:

Smotanu, kakao, kryštálový, vanilkový 
cukor a čokoládu varíme za stáleho 
miešania cca 10 minút. Odstavíme 
a do horúcej zmesi pridáme 25 dkg 
masla, ručne vymiešame a prilejeme 
polievkovú lyžicu rumu. Nad parou 
pripravíme čokoládu. Do papierových 
košíčkov vylievame horúcu čokoládu 
a zároveň plníme krémom.  
Po vychladnutí opäť zalejeme 
čokoládou a zdobíme podľa vlastnej 
fantázie – vlašskými orechmi či 
drobnými ozdobnými cukríkmi.

-ad-

26

Je jednou z tých zamestnancov, ktorí na daňovom 
úrade pracujú viac ako 25 rokov. Prešla mnohými 
pozíciami, no hoci aj to by bol námet na článok, 
predstaviť vám ju chceme v kuchárskej rubrike. 
Gertrúda Frantzová, referentka z podateľne Daňového 
úradu Košice, pečie fantastické zákusky a aspoň 
jeden z jej obľúbených receptov môžete vyskúšať.

Šuhajdy z Medzeva
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G. Frantzová nastúpila na daňový úrad 
v Medzeve 1. októbra 1990. Robila 
hospodárku, správkyňu správnych 
poplatkov, pokutových blokov, 
zastupovala zamestnanca v štátnom 
dozore. Po zrušení tohto úradu 
prešla na DÚ v Moldave nad Bodvou, 
kde pracovala do roku 2011 aj ako 
sekretárka, spojovateľka, v podateľni. 
Od roku 2012 pôsobí ako referent 
podateľne na DÚ Košice. 

Keď sa jedna kolegyňa dozvedela o jej 
preložení do podateľne, vyhlásila: 
„Gertuš, tam ti bude veľmi dobre, 
tam netreba nič robiť, len sa 
usmievať.“ Po dvoch týždňoch ju 
prišla pozrieť a pani Gerta jej vraví: 
„Helenka, ale to si nepovedala, 
že v podateľni sa nielenže treba 
usmievať, ale aj robiť!“
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Znenie tajničky z minulého čísla (3/2016) je - Peniaze vždy boli, vždy budú, ale nikdy nie sú. Do redakcie sme dostali od vás 
desiatky správnych odpovedí. Z nich sme vyžrebovali troch kolegov, ktorým posielame vecné ceny – Zuzana Ďuračková (DÚ 
Trnava), nstržm. Renáta Vasoková (CÚ Michalovce) a npor. Lenka Meravá (CÚ Bratislava). 
Citát, ktorý ukrýva tajničke v tomto čísle, môžete posielať do konca septembra na známu adresu casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Npor. Richard Pirč z organizačného 
oddelenia Colného úradu Michalovce 
nám poslal do redakcie viacero 
fotografií z rôznych kútov Slovenska 
i zo zahraničia. Vybrali sme tie 
najkrajšie, ktoré zachytávajú tri kúty 
východnej časti našej krajiny. Morské 

Oko je tretím najväčším prírodným 
jazerom na Slovensku. Nachádza  
sa v Chránenej krajinnej oblasti 
Vihorlat, má sopečný pôvod a množstvo 
romantických zátiší. Aj Národný park 
Slovenský raj patrí medzi najkrajšie 
prírodné oblasti. Traduje sa, že menom 

RAJ nazvali prvýkrát kartuziánski  
mnísi svoj kláštor na dnešnom 
Kláštorisku, keď ho po 200 rokoch  
v roku 1543 opúšťali. Západ slnka  
nad Michalovcami je farbistou 
koncovkou z putovania kolegu Pirča.


