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Milé kolegyne a kolegovia,

tak to v našej organizácii každoročne chodí, že začiatok jesene prichádza vo veľkom 
štýle. Hrnú sa na nás úlohy zo všetkých strán, lebo koniec roka sa blíži a treba toho 
ešte nemálo stihnúť v tomto období. Projektové záležitosti, príprava na novinky 
v legislatíve, organizačné zmeny a ďalšie.

Popritom tu máme aj udalosti, ktoré nám robia radosť a do života firmy 
neodmysliteľne patria. Spomeniem najmä oslavy Dňa colníkov, v rámci ktorých 
som udelil zlaté a strieborné medaily vybraným zamestnancom za vzornú službu. 
K tejto právomoci, ktorú som spolu s funkciou prezidenta dostal do rúk, pristupujem 
mimoriadne zodpovedne a snažím sa vybrať skutočne tých, ktorí si ocenenie zaslúžia.

Je dôležité, aby úlohy, na ktorých pracujeme, priniesli efekt tejto spoločnosti  
a tá ich aj patrične ocenila. Preto každý rok spájame spomínané oslavy aj s verejnou 
prezentáciou v uliciach hlavného mesta. Tento rok boli veľkolepejšie, a našu činnosť 
sme predstavili v omnoho širšom kontexte, čo ma nesmierne teší. Verím, že sa nám 
všetkým bude aj naďalej spolu dariť, aby sme sa aj v budúcnosti mali čím pochváliť.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



Vo finančnej správe 
pôsobíte už dlhé roky. 
Čo znamená vo vašom 
pracovnom živote 
vymenovanie do funkcie 
viceprezidenta? 

Zmenu, posun, výzvu, zodpovednosť 
a rešpekt. Vo finančnej správe 
pôsobím od roku 1996. Prešiel som 
viacerými pracovnými pozíciami, 
vďaka čomu som nabral veľa 

skúseností, vedomostí a poznania, 
a to nielen v odbornej rovine. 
Poznám myslenie našich ľudí, viem, 
aké situácie každodenne riešia. 
Z pozície riaditeľa DÚ Bratislava 
by som o náročnosti práce našich 
zamestnancov a každodennom 
plnení rôznych špecifických úloh 
mohol dlho hovoriť. Teraz som sa 
stal členom tímu, ktorý zodpovedá 
za efektívny chod celej organizácie, 
nielen regionálnej časti. Za ostatné 
roky sme vo finančnej správe vykonali 
množstvo skvelej práce. No to 
neznamená, že si môžeme vydýchnuť. 
Predložili sme mnoho legislatívnych 
návrhov, ktoré majú charakter 
účinnejšej eliminácie daňových 
únikov a zjednodušenia práce našich 
ľudí. Ďalšou výzvou je spustenie 
úplnej obojsmernej elektronickej 
komunikácie. Napĺňa ma hrdosťou 
skutočnosť, že budem súčasťou 
zavádzania týchto zmien do života, no 
súčasne mám pred touto agendou aj 
rešpekt. Nedá sa k tomu pristupovať 
inak, ako s primeranou dávkou pokory. 

S akými ambíciami 
a cieľmi prichádzate na 
post viceprezidenta?

Agenda, za ktorú zodpovedám, je 
rozsiahla. Mnohé procesy fungujú 

na veľmi dobrej úrovni, ale vždy je 
čo zlepšovať. Napríklad kapacitné 
možnosti metodiky medzinárodného 
zdaňovania nezodpovedajú 
požiadavkám a potrebám odberateľov 
našich služieb. To je oblasť, ktorej 
musíme venovať sústredenú 
a intenzívnu pozornosť. Počnúc 
prvým júlom v rámci agendy SK 
PRES vedieme desiatky rokovaní 
EÚ 28 v rôznych oblastiach 
celospoločenského života. Téma, na 
ktorej participujeme je oblasť daňová 
a colná. Rozhodnutím prezidenta 
finančnej správy boli na tento účel 
kreované koordinačné, expertné 
a podporné tímy. Od týchto tímov 
očakávame v prvom rade osobnostný 
vklad v podobe pracovného zápalu, 
nadšenia pre vec, iniciatívneho 
prístupu a schopnosti zabezpečiť 
jednotné, zrozumiteľné a odborné 
stanovisko. 

Čo ste spravili ako prvé po 
vymenovaní do funkcie?

Oboznámil som sa s agendou. 
Vycestoval som za mojimi kolegami 
do miesta výkonu ich práce. Bolo pre 
mňa dôležité osobne spoznať ľudí, 
s ktorými budem úzko spolupracovať, 
ubezpečiť sa, že podmienky, v ktorých 
pracujú im plne umožňujú plniť 
si služobné úlohy. A bolo pre mňa 
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Vedieť, môcť a chcieť

Ing. Dušan Pátek:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 

Skôr obľubujem ľahšie jedlá 
- polievky, cestoviny, prívarky 
na kyslo. Príležitostne a najmä, 
keď je na to atmosféra v kruhu 
priateľov, tak aj grilované 
špeciality, či dobrý gulášik.

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Pokiaľ mi vyjde čas, rád čítam 
detektívky, mám rád všetky 
diela od Irvinga, k tým sa 
stále vraciam, ale v podstate 
všetko, čo mi má čo povedať.

 � IDEÁLNY RELAX 
šport, kniha, stretnutia 
s rodinou a priateľmi
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Po dlhoročnom pôsobení v rôznych pozíciách vo finančnej 
správe, naposledy ako riaditeľ Daňového úradu Bratislava, 
bol do funkcie viceprezidenta od 16. mája vymenovaný 
Dušan Pátek. S akými cieľmi prišiel na tento post a aké 
sú jeho prvé mesiace sa dozviete v rozhovore.
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užitočné vypočuť si, čo je podľa nich 
kľúčové, čo vieme efektívne  
posunúť a zlepšiť. V živote sa mi už 
veľakrát osvedčilo pozorne načúvať 
svojim kolegom, ich nápadom  
a predstavám. Následne sme 
spoločne s ďalšími členmi vedenia 
viedli diskusie o efektivite existujúcej 
organizačnej štruktúry z pohľadu 
realizácie úloh, ktoré nás čakajú 
v najbližšom období a v kontexte 
vízie, kam chceme finančnú správu 
posunúť. V prvom kroku bolo preto 
nevyhnutné čiastočne revidovať 
existujúce procesy, a to formou zmeny 
organizačnej štruktúry.

K zmene kompetencií 
útvaru viceprezidenta 
došlo v polovici júla. V čom 
tieto zmeny spočívali 
a prečo boli nevyhnutné? 

V predchádzajúcom období patrila 
pod útvar viceprezidenta len 
agenda medzinárodných vzťahov, 
ktorá zahŕňala aj medzinárodné 
zdaňovanie. S účinnosťou od  
15. júla sa naše rady rozšírili o daňovú 
metodiku, daňové konanie a opravné 
prostriedky pre clá a spotrebné dane. 
Logika tejto zmeny spočíva v tom, 
že tieto útvary charakterom svojej 
činnosti nemôžu patriť pod žiadnu zo 
sekcií, ktorých poslaním je riadenie 
výkonu. Táto agenda systémovo 
patrí nad tieto sekcie a musí byť od 
nich nezávislá. Netreba azda nikomu 
vysvetľovať, aké dôležité je úplné 
odčlenenie odvolacieho konania od 
rozhodovacieho procesu na prvom 
stupni. Rovnako, pokiaľ ide o našu 
povinnosť vymedzenú kompetenčným 
zákonom – zabezpečovať jednotnú 

aplikáciu právnych predpisov v praxi. 
To nie je možné dosiahnuť inak, 
ako z jedného centra. Veď odbor 
daňovej metodiky usmerňuje daňové 
úrady, colné úrady a všetky útvary 
jednotlivých sekcií Finančného 
riaditeľstva. 

Kde ako dlhoročný 
zamestnanec a súčasný 
viceprezident vidíte 
slabé, a kde naopak silné 
stránky našej inštitúcie?

V konečnom dôsledku je to vždy 
o ľuďoch, ich schopnostiach, 
vedomostiach, zručnostiach, prístupe, 
tímovom duchu a osobnostných 
predpokladoch. „Viem, môžem 
a chcem“ sú slová, ktoré by nás mali 
viesť našim profesionálnym životom. 

Manažment môže zamestnancom 
pomôcť v oblasti „viem“ 
prostredníctvom Akadémie finančnej 
správy. Manažment vie pomôcť aj 
v oblasti „môžem“, prostredníctvom 
vytvorenia adekvátnych pracovných 
podmienok. Ale slovo „chcem“ je 
v prvom rade o našich osobnostných 
predpokladoch, o našom 
vnútornom nastavení. Som toho 
názoru, že finančná správa má vo 
svojich zamestnancoch obrovský 
potenciál a že jej zamestnanci sú 
jej najsilnejšou stránkou. Je medzi 
nimi aj hŕstka takých, ktorí sa pod 
zámienku, že nevedia a nemôžu, 
pokúšajú skryť to, že vlastne nechcú. 
A tí sú naopak, našou slabou stránkou. 
Myslím si, že naša inštitúcia urobila 
mnoho pre rozvíjanie pozitívnych 
predpokladov, pre budovanie silného 
tímu schopných a motivovaných 
zamestnancov, pre identifikáciu 
a pozitívne vnímanie našej značky. 
Iste, máme aj rezervy, to je ale pre nás 
výzva do ďalších dní.

Iveta Adamíková
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„Expozícia finančnej správy bola 
pútavá, krásna a zaujímavá,“ citujem 
slová stoviek návštevníkov, ktorí 
si nás na letisku Sliač v posledný 
augustový víkend prišli pozrieť. Každý 
rok sa ich snažíme zaujať niečím 
novým. Samozrejme, že daňová 

a colná história, výstroj a výzbroj 
colníkov, obrovský RTG skener, 
ukážky falzifikátov rôznych výrobkov, 
predmety CITES, nelegálna pálenica 
i colná pošta nemôžu chýbať. Sú 
totiž divácky veľmi atraktívne, dá 
sa ich prezentovať interaktívne 

a takpovediac nenápadne vtiahnuť 
návštevníka priamo do problematiky, 
prinútiť ho pýtať sa a premýšľať. A to 
je presne to, čo chceme, prečo na SIAF 
každoročne chodíme. Veď robiť osvetu 
pred takým množstvom ľudí sa len tak 
hocikedy nepodarí. 

Paluba plná 
krásnych žien

Každý rok však stojíme pred otázkou, 
čo k tomu všetkému ešte pridať, aby 
sme neboli opozeraní. Tento ročník 
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SIAF 2016 – opäť sme bodovali
Mám tú česť podieľať sa každoročne spolu s kolegami z Colného 
úradu Banská Bystrica na organizácii účasti finančnej správy 
na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF. Keď sme minulý rok 
postavili našu expozíciu, tak trochu som zosmutnela. Napadlo 
mi totiž, že „toto už nič neprekoná“. Ale po tejto už štvrtej účasti 
na SIAFe, môžem s radosťou skonštatovať, že som sa mýlila.



sme preto stavili na neuveriteľnú 
vynaliezavosť pašerákov, ktorá je 
ale v priamej úmere so šikovnosťou 
a kumštom našich kolegov. Tí im 
dokážu prejsť cez rozum a ich 
skrýše odhaliť. Expozíciu otvárali 
veľkorozmerné farebné fotografie 
zo zásahov, mapujúce prácu kolegov 
priamo v teréne. A hneď za panelmi 
s fotografiami nasledovala už 
spomínaná interaktivita. Možnosť 
vidieť, ohmatať si naozajstné dvere 
z auta napchaté kartónmi pašovaných 
cigariet, či kufor prerobený na prenos 
kontrabandu, alebo drevený klát 
s dutinou, v ktorej nelegálne prevážali 
cigarety cez Ukrajinu. Ďalším veľkým 
ťahákom bol služobný motorový čln, 
ktorý brázdi vody Dunaja a dohliada 
na tejto prírodnej štátnej hranici na 
dodržiavanie zákonnosti. Taký nápor 
fotenia chtivých krásnych slečien 
a malých detičiek si náš služobný 
čln bude ešte dlho pamätať. Na 
SIAFe sme ale hrali aj na vážnejšiu 
nôtu a návštevníkom sme rozprávali 
a poúčali ich o možnostiach 
elektronickej komunikácie 
s finančnou správou. Obrovské 

množstvo ľudí sa prišlo pozrieť 
na naše dynamické ukážky práce 
psovodov a zásahu colníkov proti 
dílerovi drog. Všetkým, ktorí sa tento 
rok podieľali na našej prezentácii na 
leteckých dňoch, patrí obrovská vďaka 
za odvedenú prácu.

Gabriela Dianová
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SIAF 2016 – opäť sme bodovali
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Kým pracujem, snívam

Colné laboratórium oslávilo tento 
rok 25. výročie. Čo vy osobne 
považujete za najväčšie míľniky?

Prvý míľnik bol ten, že sa to vôbec 
znova rozbehlo. Bolo to v podstate v 
90-tom roku, keď sa v Prahe rozhodlo, 
že sa obnoví činnosť laboratória. 
Jedna časť bola v Prahe a druhé 
pracovisko malo vzniknúť  
v Bratislave. Druhý významný míľnik 
bolo vybudovanie priestorov. Na 
Miletičovej sme mali obmedzené 

priestory, tam už sa to nedalo rozvíjať 
ďalej. Do súčasných priestorov sme 
sa presťahovali v roku 2006, ale 
celý proces začal štyri až päť rokov 
predtým. Jednak tým, že sme pracovali 
na akreditácií a potom tým, že 
požiadavky na laboratórium boli stále 
väčšie.

Poskytuje laboratórium svoje služby 
len pre potreby finančnej správy? 

Laboratórium vzniklo ako rezortné 
pracovisko. Za federácie bolo 
pod ministerstvom obchodu a po 
rozdelení republiky sa dostalo pod 
ministerstvo financií. Nikdy sme 
neponúkali služby komerčne. Môžu 
ich však bezplatne využívať iné 
štátne organizácie, najmä čo sa týka 
prístrojového vybavenia, ktoré máme 
dostupné len my.

Na ktoré laboratórne zariadenie 
ste najviac hrdý?

Ja som hrdý na všetky zariadenia, 
ktoré sú tu. Čerešničkou na torte 
je systém izotopovej hmotnostnej 
analýzy. Či už to je samotná izotopová 
analýza, alebo nukleárna magnetická 
rezonancia. Tento systém na 
Slovensku vlastníme len my. Využíva 
sa najmä na identifikáciu botanického 
pôvodu liehu. Dá sa zistiť, či slivovica 
je naozaj slivovica, alebo je to zmes 
slivky s nejakým cukrom, či liehom 
z cukru. Čiže, či je to destilát alebo 

liehovina to vieme u nás rozlíšiť.  
A takisto vieme zistiť aj geologický 
pôvod, aj keď v tejto oblasti je ešte 
veľa práce z hľadiska tvorby databázy, 
aj súčinnosti s centrálnou databázou 
v Belgicku.

Počas tých rokov čo ste tu, spomínate 
si na nejaké najzávažnejšie 
alebo najzaujímavejšie prípady, 
ktoré sa podarili vďaka colnému 
laboratóriu odhaliť? 

Bolo tu množstvo prípadov, najmä 
špekulatívnych druhov tovarov. 
Napríklad rozličné liehoviny, ktoré sa 
snažili deklaranti zamaskovať tým, že 
pridali do liehu farbivo a čpavok  
a my sme museli hádať, ako to dostať 
von - lebo to bol inak veľmi čistý lieh. 
Robili sme na tom množstvo pokusov 
a ukázalo sa, že tá najjednoduchšia 
cesta je niekedy tá správna. Kvapli 
sme tam kyselinu chlorovodíkovú 
a urobili z toho salmiak (náhrada 
droždia v potravinárstve), okamžite  
sa to odfarbilo, zviazal sa amoniak 
a dalo sa to nariediť klasicky na 
štyridsiatku ako vodka a piť bez 
problémov. Mali sme tu tiež prípravok 
Fenaet. Bol v tom namiešaný 
fenaftaleín, prezentovali to ako 
riedidlo, aj keď to bolo sfarbené 
do červena. Keď ste to zriedili 1:1 
a nechali tak 20 minút vonku, 
pôsobením vzdušného CO2 sa to 
odfarbilo a mohli ste to piť. Pri 
analýze tokajského vína sa nám 
podarilo zistiť, že v ňom nebolo 
použité len maďarské hrozno, ale aj 

Colné laboratórium je unikátnym pracoviskom v rámci finančnej 
správy. Má svoj špeciálny režim i úlohy, ktoré musí plniť.  Na 
vysokej úrovni ich realizuje už 25 rokov. Je to významný medzník, 
na začiatku ktorého stál a doteraz stále stojí pplk. Ladislav 
Bistrický. Preto sme si spolu s ním zaspomínali na začiatky, 
prebrali súčasnosť a pozreli a aj do vysnívanej budúcnosti.



iné. A následne sa aj skončili ťahanice 
o tom, či môžu slovenskí vinohradníci 
používať názov Tokaj. Pretože my sme 
si tú informáciu nenechali pre seba, 
ale posunuli sme ju ministerstvu 
zahraničných vecí.

Spomínate si aj na nejaký prípad, 
ktorý išiel úplne proti logike a mal 
potenciál ohrozovať zdravie?

Nie je ojedinelé, že v liehovinách 
nachádzame izopropylalkohol  
ako denaturačné činidlo, ktoré  
bežne pri konzume ani nebudete  
cítiť. Táto látka však poškodzuje  
pečeň i obličky. Ja tomu vždy hovorím,  
že k takej fľaši sa síce nepribaľuje 
biela palička, ale potrebujete chodiť 
na dialýzu častejšie. Takže áno,  
sú tam aj takéto typy vzoriek, ktoré 
nesvedčia o ľudskom prístupe. 

Nemyslia na iné, ako na peniaze  
pre seba. 

Zatiaľ sme spomínali iba alkohol, 
ale máte nejaké podobné skúsenosti 
aj s tabakovými výrobkami? 

To je extra kategória. Zaviedli sme 
určitý systém odborných expertíz  
na posudzovanie cigár, ktorými  
sa hodnotia „spotrebiteľom očakávané 
vlastnosti cigár“ podľa jednej vágnej 
vety v zákone. Nakúpili sme veľké 
množstvo vzoriek cigár a iných  
a tento systém sme aplikovali na 
všetky rovnako. Následne sme 
vypracovali štatistické hodnotenie 
a teraz za to máme odmenu, že nás 
vláčia po súdoch. Mnohým sa totiž 
nepáči, že dokazujeme, že išlo  
o daňový únik. Tento rok to ale 
našťastie už prestáva byť problém, 

pretože spotrebná daň sa už platí  
z hmotnosti tabaku. 

Takže nedostatky pri tabaku sa 
týkajú skôr cigár ako cigariet? 

Áno. Fajnšmeker, ktorý si chce zapáliť 
cigaru, asi nechce, aby sa mu tabak 
trúsil do úst. Taktiež asi nebude 
chcieť, aby mu rozžhavená časť spadla 
na koberec. My sme niektoré merania 
zamerali tým smerom, aby sme zistili, 
aké množstvo tabaku vypadne  
z cigary pri bežnej manipulácii. Potom 
sme skúmali distribúciu častíc, či sa  
v nej nachádzajú aj dlhšie vlákna, 
alebo len krátke a rovnaké ako 
v cigaretách. 

Aké máte ďalšie plány s 
inováciami v laboratóriu? 

Teší ma, že sa nám pomaly darí 
dokončiť laboratórny informačný 
systém. Bude to opäť krok dopredu 
aj vo vzťahu k colným úradom. Mal 
by sa zjednodušiť odber vzoriek aj 
samotná administrácia, takže určite 
dôjde k harmonizácii. Keď sa uvoľnia 
prostriedky z operačného programu 
„Integrovaná infraštruktúra“, tak 
by sme si veľmi radi zabezpečili 
mobilné laboratórium na minerálne 
oleje a aj na lieh. V Maďarsku ich 
majú niekoľko a majú s tým veľmi 
pozitívne skúsenosti. Má to výhody, 
keď laboratórium môže byť priamo 
prítomné na konkrétnych akciách aj 
s okamžitými výsledkami expertízy. 
V súčasnosti sa tieto mobilné 
laboratória dajú vybaviť na veľmi 
vysokej úrovni. Taktiež chceme 
špeciálne vozidlá na zvoz vzoriek. 
Aby si samotný zvoz nemusel 
zabezpečovať každý úrad osobitne. 
Úrady by vedeli, kedy auto k nim 
príde a vzorky by mali pripravené. 
To sú všetko veci, ktoré by ešte 
viac zefektívnili našu prácu. Vždy 
treba mať predstavu o nejakých 
„zlepšovákoch“. Lebo pokiaľ nebudete 
o niečom snívať, nikdy nič nemôžete 
dosiahnuť. 
             Daniel Súkup
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Pre finančnú správu je cťou, že 
sa počas takéhoto významného 
podujatia môže verejne prezentovať 
participáciou svojich zástupcov na 
pretekoch medzinárodného rangu. 
Naši reprezentanti v širokom zástupe 
pretekárov pútali na seba pohľady 
okolia nielen jednotnými firemnými 
zelenými dresmi s logom finančnej 
správy, ale aj hodnotnými športovými 
výsledkami. Svoje zastúpenie sme 
mali vo všetkých nosných disciplínach 
podujatia, počnúc maratónom, 
i v polmaratóne, korčuľovaní a štafete, 

v kategórii mužskej i ženskej. 
Obľúbenosť podujatia v radoch 
kolegov potvrdzuje štatistický sumár 
účasti viac ako 160-tich kolegov 
zo širokého spektra nielen podľa 
územného členenia, ale i podľa 
rôznorodosti pracovnej náplne: 
colníkov, daňovákov i zamestnancov 
finančného riaditeľstva. Tento rok bola 
až päťdesiatka v roli nováčikov. Je to 
pozoruhodný skok oproti roku 2004, 
kedy sme začínali s účasťou 8 bežcov, 
z toho dvoch hostí z Českej republiky. 
Do programu stavovského podujatia 
už neodmysliteľne patrí aj slávnostné 
večerné vyhodnotenie podujatia, za 
účasti generality finančnej správy. 
V spomínanom roku 2004 sa táto 
procedúra uskutočnila bezprostredne 
po dobehu do cieľa na parkovisku, 
ešte so štartovnými číslami na 
hrudi pretekárov. Keď sme už pri 
nostalgických spomienkach, je hodné 
zmieniť sa i o inej zaujímavosti. 
Za doyena podujatia môžeme pokojne 
považovať kolegu Miroslava Smetanu, 
reprezentanta Colného úradu Prešov, 
ktorý ako jediný sa neprerušene 
zúčastnil každého ročníka podujatia, 
zakaždým v disciplíne maratón. Všetky 
svoje účasti dotiahol až do cieľa a je 
aj viacnásobným celkovým víťazom 
stavovského behu košickými ulicami.

Sme jedna banda

Do análov športových podujatí 
finančnej správy môžeme 
zaknihovať tento ročník ako jeden 
z najvydarenejších nielen z pohľadu 
vysokej účasti, ale aj po športovej 

stránke či vnímania spoločenského 
charakteru podujatia. Anketa medzi 
kolegami ukázala, že akcia zanechala 
v aktéroch príjemné spomienky 
na spoločne strávený maratónsky 
víkend. Podujatie vytvára vhodné 
fórum na zbližovanie sa všetkých 
línií finančnej správy. Aktéri sú 
„jedna banda“ hovoriaca spoločným 
jazykom, a to len vďaka tomu, že 
ich spája väzba k spríbuzneným 
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Obzretie sa za maratónom
V rámci 93. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 
Košice 2016 (MMM) sa 2. októbra uskutočnila ďalšia edícia 
nášho stavovského športového stretnutia – XII. ročník 
Majstrovstiev finančnej správy v maratónskom behu.



FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
05

/1
6

pohybovým voľnočasovým aktivitám 
vytrvalostného charakteru. 
Nezaujatých by mohla obchádzať 
predstava, že v kolektíve takýchto 
nadšencov musí byť nuda 
a jednotvárnosť, ale nie je tomu tak. 
Či pred behom, alebo po pretekoch 
vládne medzi kolegami vrúcna veselá 
nálada a zvláštna spolupatričnosť. 
Duchovnou nadstavbou podujatia 
bola svätá omša, celebrovaná 
colníckym kaplánom Radoslavom 
Takáčom z referátu duchovnej služby, 
v historických priestoroch nádhernej 
gotickej kaplnky svätého Michala, 
vedľa Dómu svätej Alžbety, ktorej sa 
v sobotný večer zúčastnil hojný počet 
kolegov.

Všetci sú víťazi

Z pohľadu športových výsledkov 
sa môžeme tento rok pochváliť 
dosiahnutým rezultátom nášho 
najlepšieho maratónskeho bežca 
Jozefa Kováča, ktorý svojím 
výkonom pod tri hodiny vstúpil do 
„protekčného“ klubu ozajstných 
maratónskych borcov. Taktiež výkon 
korčuliara Pavla Petra si zaslúži 
obdiv, keďže jeho výsledný čas bol na 
sekundu zhodný s celkovým víťazom 

disciplíny. I keď vo výsledkovej 
listine je evidovaný „až“ na siedmom 
mieste, od prvenstva ho delilo iba 
pár centimetrov. Pozoruhodný je aj 
fakt, že o jedno miesto pred ním sa 
umiestnil jeho 18-ročný syn Daniel. 
Našim najstarším účastníkom bol 
Ladislav Freud (FR SR), rok narodenia 
1949! Posledným klasifikovaným 
maratónskym bežcom bol pre 
zdravotnú indispozíciu, ktorá ho 
zastihla na trati, náš výsluhový 
dôchodca Marián Horvát, pre ktorého 
to bol už 27. košický maratón. 
Posledné kilometre absolvoval za 

nevídanej podpory divákov  
s doprovodným autom riaditeľa 
pretekov Branislava Koniara. Aby 
sme nezabudli ani na ostatných 
„radových“ aktérov, pochvalu 
a uznanie si zaslúžia všetci, ktorí sa 
postavili na štartovú čiaru a našli 
odhodlanie boriť sa s nástrahami 
dlhých kilometrov, ktoré ich čakali po 
vytúžený cieľ.

Peter Bartoš

11

Maratón – muži:

1. Jozef Kováč 
CÚ TN  02:59:23 hod

2. Jaroslav Kubíček 
FR SR  03:02:38 hod

3. Milan Dibala 
FR SR  03:27:19 hod

Maratón – ženy:

1. Martina Gregorcová 
CÚ BB  03:54:29 hod

Polmaratón – muži:

1. Róbert Jánoška 
CÚ TN  01:31:36 hod

2. Juraj Repka 
DÚ BA  01:33:12 hod

3. Ján Straka 
CÚ BA  01:34:50 hod

Polmaratón – ženy:

1. Božena Chríbiková 
CÚ ZA  01:39:33 hod

2. Jana Genčurová 
DÚ TT  01:45:48 hod

3. Alexandra Semanová 
CÚ KE  01:47:37 hod

Korčuľovanie – muži:

1. Pavol Petro 
CÚ MI  00:37:26 hod

2. Ján Ďurica 
výsluha 00:39:46 hod

3. Andrej Hrisenko 
výsluha 00:39:51 hod

Korčuľovanie – ženy:

1. Stanislava Čorbová 
FR SR  00:55:57 hod

2. Zuzana Tebinková 
CÚ KE  01:03:20 hod

3. Iveta Andrejčáková 
DÚ ZA  01:10:16 hod

Štafeta – muži:

1. Enem pro nás 03:30:31 hod

  Juraj Ondráš CÚ TT

  Jiří Szalva  CÚ TT

  Dušan Petráš CÚ TT

  Martin Zbořil CÚ TT

Štafeta – ženy:

1. Super čata 04:41:58 hod

  Katarína Krajňáková CÚ PO

  Andrea Daňková DÚ PO

  Anita Sventeková DÚ PO

  Božena Voroninová DÚ PO

Štafeta – mix:

1. FR SR  03:49:06 hod

  Peter Arvay  CÚ KE

  Iveta Hrkelová DÚ ZA

  Peter Bartoš CÚ KE

  Patrícia Macíková FR SR

Obzretie sa za maratónom



Po úspešnom absolvovaní náročných 
pohovorov nastúpila od 1. septembra 
2016 Lívia Straková z odboru kontroly 
a analýz DÚ Košice ako prvý civilný 
zamestnanec na vykonávanie štátnej 
služby národného experta pre 
Európsku komisiu v Luxemburgu: DG 
ESTAT – Eurostat, C – Národné účty, 
ceny a kľúčové ukazovatele, Osobitná 
skupina pre EPSAS. Počas dvojročného 

pobytu zúročí skúsenosti nadobudnuté 
na daňovom úrade a  využije 
svoje jazykové znalosti. Poznatky 
nadobudnuté počas pôsobenia 
v Luxemburgu budú neoceniteľným 
prínosom pre jej ďalšie pôsobenie 
vo finančnej správe. Prajeme jej veľa 
úspechov a síl pri zvládaní nových 
pracovných úloh.

Daňové no vinky
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V septembri 2016 sa uskutočnila 
v mestách trnavského kraja kontrolná 
akcia zameraná na kontrolu ERP. Začala 
sa v krajskom meste Trnava. V rámci 
miestneho zisťovania, keď kontrolovaný 
subjekt opakovane nezaevidoval tržbu 
v ERP s hrozbou pokuty nad  600 eur, 
sa kontrolórky dostali do nepriaznivej 
situácie. Kontrolovaný daňový 
subjekt ich obvinil, že majú „trhovú 

náladu a sú pod vplyvom alkoholu“. 
Kontrolórky obratom kontaktovali 
svojho nadriadeného, ktorý operatívne 
zabezpečil u príslušníkov policajného 
zboru vykonanie dychovej skúšky, 
aby sa vyhli akémukoľvek podozreniu 
a možným problémom v rámci konania 
o uložení pokuty za porušenie zákona 
o ERP.

Humenský jarmok bol príležitosťou 
na preverenie dodržiavania zákona 
o ERP. Kontrolná dvojica si po vykonaní 
kontrolného nákupu a spísaní 
zápisnice z miestneho zisťovania 
pri stánku s pochutinami, kde bolo 
zistené porušenie zákona, chcela 
vytipovať ďalší stánok na vykonanie 
kontrolného nákupu. Prešla pár krokov, 
keď ich žoviálne pozdravil a oslovil 

podnikateľ poľskej národnosti, ktorý 
už nejakú dobu podniká na Slovensku. 
S úsmevom im oznámil, že vie, že 
kontrolujú pokladne, že ich má 
nafotených v tablete a fotky ukázal 
a poslal ďalším predávajúcim. Aj 
s takýmito situáciami sa naši kontrolóri 
stretávajú. Ale čo už, vývoj techniky 
napreduje a vynaliezavosť našich 
daňovníkov je nekonečná.

Dychová skúška

Národný expert

Pozor, sú tu!

Kontrolóri DÚ Banská Bystrica pri svojej 
činnosti zistili, že slovenský podnikateľ 
zaoberajúci sa developerskou 
činnosťou za účelom spolupráce, 
financovania a zabezpečenia kontinuity 
financovania svojich podnikateľských 
aktivít uzatváral zmluvy o finančnej 
výpomoci pre tuzemské a zahraničné 
závislé osoby. Išlo o bezúročné pôžičky 

poskytnuté na dlhšie obdobie vo 
vysokých sumách, z ktorých závislé 
osoby profitovali z dôvodu, že 
v bankovom sektore by takáto pôžička 
bola úročená. Nevyčíslením úrokov 
z pôžičiek si slovenský daňovník 
neoprávnene znížil svoje príjmy, čím 
ukrátil aj štátny rozpočet rádovo 
o niekoľko desiatok tisíc eur.

Bezúročné pôžičky
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DÚ Trenčín pri kontrole DPH zistil,  
že platiteľ nákup nehnuteľností 
realizoval na základe kúpno-predajných 
zmlúv prevažne od fyzickej osoby,  
ktorá je súčasne predsedom 
predstavenstva kontrolovaného 
subjektu. Obchodník zároveň 
deklaroval dodanie nehnuteľnosti 
v sume 29 miliónov eur, avšak 
uplatnenie odpočítania dane bolo 

nezákonné, keďže obchody realizoval 
ešte v predchádzajúcom roku, kedy 
nebol platiteľom DPH. Daňový subjekt 
nakoniec sám poprel platnosť kúpno-
predajných zmlúv a predložil zmluvy 
o ich zrušení. Výsledkom kontroly 
bolo nepriznanie nároku na vrátenie 
nadmerného odpočtu v sume  
603 361 eur a zároveň vyrubenie dane 
v sume 42 640 eur.

Sporné zmluvy

Kontrolóri DÚ Bratislava vykonali 
v letných mesiacov počas víkendov 
sedem kontrolných akcií zameraných 
na kontrolu dodržiavania zákona 
o ERP. Zameriavali sa predovšetkým 
na prevádzky trhového, bufetového 
a  stánkového predaja s občerstvením 
a zmrzlinou, najmä na kúpaliskách 
a  podujatiach, ktoré sa konali 
v Bratislavskom kraji. Celkom bolo 

zistených 40 porušení zákona 
o ERP, za ktoré boli uložené pokuty 
v celkovej výške 15 560 eur. Napriek 
opakovaným kontrolným akciám medzi 
najčastejšie zistené porušenia patrili 
najmä nepoužitie ERP na evidenciu 
tržby, neodovzdanie dokladu z ERP, 
nezaznamenanie vkladu v hotovosti  
a nevyobrazenie pokladničného 
dokladu na predajnom mieste.

Kontroly na kúpaliskách

Podnikateľ z Prešova si odpočítal DPH 
z nákupu dvoch obilných kombajnov. 
Podľa predložených CMR sa nakládka 
kombajnov uskutočnila 9. septembra, 
pričom daňový subjekt deklaroval 
prevzatie kombajnov koncom augusta. 
Na základe údajov poskytnutých NDS, 
motorové vozidlá, ktoré prepravovali 
kombajny z Dánska, sa po území SR 
pohybovali až 11. septembra. Keďže  

k nadobudnutiu tovaru a k uplatneniu 
oslobodenia dôjde len vtedy, keď 
právo nakladať s tovarom prejde na 
nadobúdateľa a dodávateľ preukáže, 
že tento tovar bol odoslaný alebo 
prepravený do iného členského štátu  
a fyzicky opustil územie členského 
štátu dodania, daňovému subjektu 
nebol uznaný nárok na odpočítanie 
dane vo výške 186 379,64 eur.

Kombajny o mesiac skôr

Počas kontroly DPH u daňového 
subjektu ponúkajúceho reštauračné 
služby sa zamestnanci DÚ Trenčín, 
pobočka Prievidza, zamerali na doklady 
z ERP za nákup sedacích súprav. 
Vizuálne sa tieto doklady nijakým 
spôsobom neodlišovali od „pravých“ 
dokladov z ERP. Počas miestneho 
zisťovania kontrolóri zistili, že drevený 

nábytok je vyrobený na mieru a nie je 
nový, čo dokazovali i fotky z predošlého 
roka umiestnené na sociálnej sieti. 
Podozrenie z falošných dokladov sa 
potvrdilo preverením kontrolných 
záznamov obchodných reťazcov, ktoré 
potvrdili, že doklady neboli vyhotovené 
ich pokladnicami a uvedený tovar  
sa v ich ponuke nikdy nenachádzal.

Fiktívny nákup nábytku

Daňové no vinky



Zlaté medaily 
si prevzali:

Ing. Andrea Jusková (FR SR)

pplk. JUDr. Marian Babic (FR SR)

Ing. Daniel Bechera (DÚ KE)

Ing. Magdaléna Cigáňová (DÚ NR)

pplk. PhDr. Róbert Čurik (CÚ BB)

pplk. Mgr. Peter Furinda (CÚ TT)

Bc. Zuzana Holodová (FR SR)

mjr. Ing. Jiří Kolín (CÚ ZA)

npor. Peter Kvašňovský (CÚ ZA)

Mgr. Mária Lichvárová (DÚ PO)

Ing. Dušan Rybársky (DÚ ZA)

npor. Miroslav Smetana (CÚ PO)

pplk. Ing. Marcel Šuštiak (FR SR)

Po troch rokoch prestreliek na 
Hlavnom námestí sme sa tentoraz 
rozhodli presunúť na námestie pri 
nákupnom centre Eurovea. Sobotné 
popoludnie počas príjemného 
jesenného počasia prilákalo 
stovky návštevníkov. Tí obiehali 
stánky s falzifikátmi, chránenými 
druhmi rastlín a živočíchov, 
zbraňami i skenovacou technikou. 
K bratislavskému colnému úradu 
sa pridali tento rok aj kolegovia 
z Banskej Bystrice, Žiliny, Michaloviec, 
Košíc a Trnavy. Novinkou bolo 
rozšírenie stánkov o virtuálnu 
registračnú pokladnicu či aplikáciu 

Superkolky, kde sme návštevníkom 
vysvetľovali, ako si prostredníctvom 
našich mobilných aplikácii môžu 
overiť „pravosť“ zakúpených cigariet 
a alkoholu. Verejnosť sa dozvedela 
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Deň colníkov 2016
Po druhom októbrovom víkende už hádam nie je v Bratislave 
človek, ktorý by nepoznal prácu colníkov. Oslava tohto 
povolania mnohým návštevníkom ozrejmila našu agendu 
a nejedno dieťa má od 8. októbra sen patriť do našich radov.

Zlaté medaily:

Ing. Andrea Jusková (FR SR) - in memoriam

pplk. JUDr. Marian Babic (FR SR)

Ing. Daniel Bechera (DÚ KE)

Ing. Magdaléna Cigáňová (DÚ NR)

pplk. PhDr. Róbert Čurik (CÚ BB)

pplk. Mgr. Peter Furinda (CÚ TT)

Bc. Zuzana Holodová (FR SR)

mjr. Ing. Jiří Kolín (CÚ ZA)

npor. Peter Kvašňovský (CÚ ZA)

Mgr. Mária Lichvárová (DÚ PO)

Ing. Dušan Rybársky (DÚ ZA)

npor. Miroslav Smetana (CÚ PO)

pplk. Ing. Marcel Šuštiak (FR SR)



aj novinky z Európskej únie v stánku 
Colný sadzobník. Veľký úspech 
zožali aj historici. Návštevníkom 
sme vyrábali služobné preukazy 
s možnosťou opečiatkovania 
dobovými pečaťami. Do ich 
emailových schránok sme im zasa 
posielali fotografie v historických 
uniformách pred fotostenou Mýtneho 
domčeka, nášho colníckeho múzea. 

Psy v akcii

No úprimne, nech by sme mali 
v stánkoch čokoľvek, asi nič nezaujme 

verejnosť natoľko ako dynamické 
ukážky či služobné psy v akcii. 
Nasťa hľadala CITES, Amír zaisťoval 
unikajúceho pašeráka, Tako našiel 
u jednej návštevníčky 15 000 eur 
v hotovosti a Hutch predviedol 
dokonalú poslušnosť a vyhľadávanie 
drog. Prestrelka s pašerákmi  
a taktická streľba znázornila 

verejnosti, v akom nasadení pracujú 
príslušníci bratislavského KOMOSu. 
Dynamické ukážky plné výkrikov 
nielen medzi pašerákmi, ale i deťmi 
za zábranami vystriedala radosť 
z uloveného suveníru v podobe 
vystrieľanej nábojnice. Trojhodinová 
prezentácia zaznamenala medzi 
návštevníkmi veľký úspech. Veríme, že 
aj o rok im budeme môcť predstaviť 
našu prácu v takomto veľkolepom 
štýle. 

Tí najlepší

Oslavy Dňa colníkov však majú 
každoročne aj iný rozmer. Pri tejto 
príležitosti prezident finančnej 
správy František Imrecze udeľuje 
zlaté a strieborné medaily za vzornú 
službu tým, ktorých práca môže byť 
príkladom pre ostatných kolegov. 
Tento rok vybral 34 zamestnancov 

colných, daňových úradov, KÚFS aj  
FR SR, ktorým najvyššie 
vyznamenanie odovzdal 
v reprezentačných priestoroch 
Zrkadlovej siene bratislavského 
Primaciálneho paláca. Gratulujeme!

-red-
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Strieborné medaily:

mjr. Mgr. Ján Benek (CÚ TT)

kpt. Peter Duník (CÚ TN)

kpt. Mgr. Vladislav Fedorco (CÚ BA)

nprap. Miroslav Gabriel (CÚ TN)

npor. Ľubomír Gulík (CÚ NR)

kpt. Mgr. Vladimír Karel (CÚ TT)

Ing. Silvia Karelová (FR SR)

pplk. Mgr. Ján Kozák (FR SR)

pplk. PhDr. Jozef Lenart (KÚFS)

Mgr. Patrícia Macíková (FR SR)

pplk. Mgr. Ľudovít Marcinek (CÚ PO)

mjr. Bc. Róbert Marčišin (CÚ KE)

kpt. Bc. Pavol Morva (CÚ NR)

kpt. Mgr. Katarína Nosková (FR SR)

Ing. Helena Omastová (FR SR)

kpt. Ing. Miriam Samáková (CÚ BA)

mjr. Mgr. Milan Sochor (CÚ BB)

Ing. Andrea Sovová (DÚ BB)

kpt. Ing. Dušan Šimo (CÚ KE)

Ing. Dana Štítová (DÚ BA)

Ing. Radoslav Uharka (DÚ NR)

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
05

/1
6

Deň colníkov 2016



Tento rok sa pozornosť Ministerstva financií SR 
sústredila na zákon o DPH a zákon o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov. Viac nám povedala Martina 
Bíliková, riaditeľka odboru nepriamych daní.

Čo nové v nepriamych daniach?

16
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Čo v rámci aktuálne pripravenej 
novely zákona o DPH považujete 
za najvýznamnejšie?

V aktuálnej novele zákona o DPH 
považujeme za významné tri 
opatrenia, a to nové nastavenie 
zavedenia samozdanenia pri dovoze 
tovarov (priznávania dane pri dovoze 
tovaru z tretích štátov platiteľom 
dane prostredníctvom daňového 
priznania), doplnenie ustanovenia 
o prenose daňovej povinnosti 
v stavebníctve a zavedenie nároku na 
finančnú náhradu zo zadržiavaného 
nadmerného odpočtu počas daňovej 
kontroly. Ustanovenia upravujúce 
oblasť samozdanenia pri dovoze 
tovaru z tretích krajín by mali 
nadobudnúť účinnosť 31. decembra 
2016, ostatné ustanovenia majú 
navrhovanú účinnosť od 1. januára 
2017. 

Niektoré zmeny sa však 
nestretli s pochopením.

Navrhovaný odklad zavedenia 
samozdanenia pri dovoze tovarov 
z tretích štátov nebol podnikateľskou 
verejnosťou prijatý pozitívne  
a bol diskutovaný v priebehu 
legislatívneho procesu, keďže ide 
o opatrenie, ktoré by zavedením 
do praxe pozitívne ovplyvnilo 
cash-flow podnikateľov. Jeho 
zavedenie sa navrhuje posunúť 
z dôvodu významného negatívneho 
hotovostného vplyvu na verejné 
financie. 

Stretli ste sa aj pozitívnymi 
reakciami?

Pozitívny ohlas sme zaznamenali 
v prípade doplnenia ustanovenia 
o prenose daňovej povinnosti 
v stavebníctve, ktorým reagujeme na 
aplikačné problémy v praxi súvisiace 
so zatrieďovaním stavebných prác. 
Ak po prijatí zmeny dodávateľ dodá 
stavebnú službu, o ktorej bude mať 
za to, že ide o stavebnú prácu, a na 
faktúre uvedie formuláciu „prenos 
daňovej povinnosti“, daň bude 
platiť príjemca plnenia. Súčasne sa 
dodávateľovi ukladá povinnosť uviesť 
vyhotovenú faktúru v kontrolnom 
výkaze. 

Úročenie nadmerných odpočtov DPH 
počas výkonu daňovej kontroly je 
takisto predmetom intenzívneho 
záujmu podnikateľskej verejnosti.

Pri nastavovaní tohto nového 
inštitútu MF SR intenzívne 
spolupracovalo s pracovníkmi 
odboru daňovej metodiky, ako aj 
sekcie daňových úradov finančnej 
správy. Spoločným cieľom bolo 
zosúladiť právo platiteľov dane na 
finančnú náhradu zo zadržiavaného 
nadmerného odpočtu s právom 
finančnej správy na preverenie 
oprávnenosti nadmerného odpočtu 
prostredníctvom daňovej kontroly. 

V zdanení tabakových výrobkov 
je po dlhšom časovom období 
navrhnuté zvýšenie sadzieb 
jednotlivých predmetov dane.

Zvýšenie reflektuje potrebu 
stabilizácie daňových príjmov. 
Súčasne návrh odzrkadľuje právnu 
istotu pre výrobcov aj distribútorov,  
a to vo forme tzv. daňového kalendára. 
Návrh predpokladá zvýšenie sadzieb 
v priebehu nasledujúcich troch 
rokov iba dvakrát, k 1. februáru 2017 
a k 1. februáru 2019. S ohľadom na 
zmenu v zdaňovaní cigár a cigariek 
k 1. januáru 2016, sme navrhli zvýšiť 
sadzbu spotrebnej dane v tomto 
segmente iba k 1. februáru 2019. 
Definitívne znenie nových úprav 
však bude známe až po ukončení 
legislatívneho procesu, teda po 
schválení návrhov zákonov v NR SR 
a ich podpísaní prezidentom SR. 

Iveta Adamíková



Prezident finančnej správy František 
Imrecze odovzdal v septembri do 
rúk riaditeľky DÚ Trenčín Adriany 
Molnárovej ocenenie Najlepší 
daňový úrad za rok 2015 v hodnotení 
ukazovateľov výkonnosti. Na 
vyhodnotení sa zúčastnila aj 
generálna riaditeľka sekcie daňových 

úradov Lenka Wittenbergerová.  
V 14 hodnotených indikátoroch sa 
Trenčín umiestnil v každom z nich 
medzi najlepšími dvoma úradmi. 
Oproti predchádzajúcemu roku 
dosiahol najväčší posun v hodnotení 
úradov, keď poskočil z piateho  
miesta na prvé. Prezident ocenil 
nasadenie zamestnancov, s akým 
pristupovali k zvládnutiu svojich 
úloh a vyzdvihol, že práve Trenčín 
zaznamenal najväčšie zlepšenie  
v oblasti ukazovateľov týkajúcich sa 
správy daní a predovšetkým daňovej 
kontroly, kde v predchádzajúcom roku 
skončil na poslednom mieste.

17

Cenu za najlepší colný úrad 
v hodnotení ukazovateľov 
výkonnosti za minulý rok prišiel 
prezident odovzdať spolu s 
generálnym riaditeľom sekcie 
colných úradov Tomášom 
Prochockým. Začiatkom októbra 
navštívili CÚ Prešov, ktorý si za 
rok 2015 vyslúžil prvé miesto. 
Zástupcovia vedenia sa osobne 
poďakovali zamestnancom za 
prácu, ktorú odviedli a naďalej 
odvádzajú. Putovný pohár prevzal 
riaditeľ úradu Vladimír Pirník, 
ktorý vyjadril nádej, že sa jeho úradu 
bude  i naďalej dariť ako dobre ako 
doposiaľ. Určite to však nebude ľahké, 

pretože rozdiely medzi tromi prvými 
miestami boli najtesnejšie. Druhý 
v poradí skončil so stratou jedného 

bodu CÚ Michalovce a tretí CÚ 
Žilina, ktorý od druhej priečky delil 
takisto len jeden bod.
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Colníci na Pobočke colného úradu 
Košice Letisko našli v septembri pri 
kontrole batožiny cigarety neoznačené 
na spotrebiteľskom balení kontrolnými 
známkami. Kufor patril 37-ročnej žene 
z okresu Michalovce, ktorá bola na 
zozname cestujúcich na pravidelnej 
linke Košice - Londýn. Na základe 
predošlých vyhodnotení analýz rizika 
colníci vykonali kontrolu batožiny, 

kde sa potvrdilo ich podozrenie. 
V batožine cestujúcej sa nachádzalo 
10 000 kusov cigariet neoznačených 
kontrolnými známkami, ktorých 
pôvod bol pravdepodobne z Ukrajiny. 
Východniarka nevedela preukázať 
spôsob nadobudnutia. Zadržané 
cigarety skončili v sklade colného 
úradu a celý prípad bol odovzdaný 
vyšetrovateľovi KÚFS.

Na bývalom hraničnom priechode 
Čunovo chytili v septembri bratislavskí 
colníci muža, ktorý prevážal v celom 
batožinovom priestore nelegálne 
cigarety. Išlo o 33-ročného Srba, 
ktorý prechádzal cez bývalý hraničný 
priechod Čunovo vo vozidle s rakúskym 
evidenčným číslom. Vodiča hliadka 
v rámci kontroly vyzvala, aby otvoril 
batožinový priestor vozidla. Odpovedal, 
že nerozumie, i keď predchádzajúcim 

otázkam rozumel a odpovedal na 
ne. Na opätovnú výzvu colníka vodič 
vystúpil a zdráhavo kufor auta otvoril. 
V batožinovom priestore sa nachádzalo 
413 kartónov cigariet viacerých značiek 
so srbskou kontrolnou známkou. Vodič 
nemal ani žiadne doklady o spôsobe 
nadobudnutia cigariet. Únik na 
spotrebnej dani predstavoval sumu 
10 137,40 eur.

Colníci Colného úradu Banská Bystrica 
si posvietili počas leta na predajcov 
zmrzliny. Cieľom kontrolnej akcie 
bolo zistiť, či predajcovia zmrzliny 
evidujú prijaté platby v hotovosti v 
elektronickej registračnej pokladnici, 
prípadne virtuálnej registračnej 
pokladnici, a či zákazníkom vydávajú 
potvrdenie o zaplatení. Kontroly 

urobili u 15 predajcoch, či už išlo o 
prevádzku zmrzliny, cukrárne alebo 
nákupného centra. Kontroly uskutočnili 
v 12 mestách v kraji, z toho v 9 zistili 
nedodržiavanie zákona. Za tieto 
porušenia udelili v 5 prípadoch pokutu 
v celkovej výške 1 650 eur. Štyri prípady 
boli postúpené na ďalšie konanie z 
dôvodu opakovaného porušenia zákona.

Do Anglicka s cigaretami

Kontroly u zmrzlinárov

Nález v kufri

Pri kontrole objavili senickí colníci 
v Malženiciach (okres Trnava) 
bielu kryštalickú látku a zvyšky 
rastlinnej sušiny. Zastavili osobné 
auto s hlohoveckým evidenčným 
číslom, ktoré šoféroval 22-ročný 
Slovák. V aute sa nachádzali aj traja 
spolujazdci. Na výzvu, či prepravujú 
tovar podliehajúci colnému alebo 
daňovému dohľadu, odpovedali 
záporne. Colníci im oznámili, že 

urobia kontrolu so služobným psom. 
Senický psovod nasadil služobného 
psa Amiru na vyhľadávanie omamných 
a psychotropných látok. Pes označil 
priestor rýchlostnej páky medzi 
prednými sedadlami, kde boli zostatky 
rastlinnej sušiny, plastové veká od 
minerálnych vôd upravené na užitie 
marihuany a v sedačke predného 
spolujazdca plastové vrecko s obsahom 
neznámej bielej kryštalickej látky.

Šikovná Amira
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Zadržaním podozrivého z obchodovania 
s drogami sa v septembri skončila akcia 
„Zajíc“. Spolu s colníkmi z KÚFS sa na 
nej podieľali kriminalisti Krajského 
riaditeľstva policajného zboru  
v Trnave spoločne s pracovníkmi NAKA. 
Podozrivého prichytili pri prechode 
hraničného prechodu s Rakúskom.  
V obci Moravský Svätý Ján nereagoval 
na výzvy na zastavenie, ani na zvukové 
a svetelné znamenia. Agresívnou 

jazdou ohrozoval účastníkov cestnej 
premávky a unikal smerom k obci 
Borský Svätý Jur, pričom úmyselne 
poškodil dve služobné vozidlá. Colníci 
KÚFS po varovnom výstrele použili 
na zastavenie vozidla služobnú zbraň, 
pričom prestrelili unikajúcemu vozidlu 
zadné pneumatiky. Vodič unikal do poľa, 
kde bol spoločne so spolujazdkyňou 
zadržaný. Pri prehliadke vozidla našli 
colníci bielu kryštalickú látku.

Akcia „Zajíc”

Viac ako 31 000 litrov nelegálnej 
nafty, stovky kíl nelegálneho tabaku 
a päť miliónov nelegálnych cigariet. 
ukrývali sklady na okraji hlavného 
mesta, ktoré objavili v septembri colníci 
z CÚ Bratislava. Škoda na spotrebnej 
dani bola predbežne vypočítaná na 
524 541,83 eur. V skladoch našli 
nákladné autá upravené na skrytú 
prepravu kvapalín. Skontrolovali 
tiež nákladné auto, kde bolo pod 

plachtou 22 ks 1 000 litrových barelov 
s neznámou kvapalinou. Zaistili 
aj profesionálne náradie (kľúče, 
dekódery, vysielačky, rušičky, upravené 
jednotky z motorových vozidiel) na 
krádeže najnovších modelov áut. 
Objavili aj profesionálne tlačiarenské 
stroje, rezačky a kompletné náradie 
na falšovanie diaľničných známok 
a parkovacích kariet či prázdne 
osvedčenia o evidencii vozidla.

Skvelý úlovok

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru 
odhalili v septembri takmer 10 000 
falošných hračiek. Odhadovaná škoda 
týchto falzifikátov bola vyčíslená 
na  100 000 eur. Kolegovia kontrolovali 
zásielku z Číny, ktorá bola určená 
na poľský trh. Pri kontrole tovaru 
nadobudli podozrenie z porušovania 
práva duševného vlastníctva 

ochranných známok Pokémon 
Pikachu,  Minecraft, Disney Frozen, 
Smiley a ďalších. Preto zadržali 5 760 
príveskov na kľúče, 2 750 plyšových 
hračiek a 900 plastových bábik. 
Podozrenie bezodkladne oznámili 
aj zástupcom majiteľov ochranných 
známok, ktorí potvrdili, že ide 
o falšovaný tovar.

Zadržali pokémonov

Vyše 2,7 miliónov kusov kontrolných 
známok na lieh a tabakové výrobky 
skončilo v spaľovni. Likvidácia 
kontrolných známok sa konala 
v septembri za prítomnosti žilinských 
colníkov, inšpekcie FR SR a samotných 
zamestnancov spaľovne. Zničeniu 
predchádzala podrobná kontrola ich 
počtu a pravosti, kde sa hodnotila 
použitá tlačiarenská technika, kvalita 

papiera a použitie ochranných prvkov. 
Predložené známky sa porovnávali 
aj so vzorovými výtlačkami. Väčšinou 
išlo o kontrolné známky, ktoré firmy zo 
žilinského kraja nepoužili na označenie 
spotrebiteľských balení liehu a zákonná 
lehota na ich zužitkovanie už uplynula 
v dôsledku zmeny zákona.  Ďalšie 
boli poškodené alebo im skončila doba 
expirácie.

N
A

ŠE
 Ú

SP
EŠ

N
É 

ZÁ
SA

H
Y

Naše úspešné zásahy
Skončili v spalovni



Uplynulo už polroka od nadobudnutia účinnosti nového 
Colného kódexu Únie (UCC) a jeho vykonávacích a delegovaných 
predpisov. Ako hodnotí prvé mesiace jeho „vlády“ vedúci 
oddelenia colného CÚ Nitra mjr. Stanislav Pacher?

Pevné nervy a veľa úsilia
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Naši lektori sú žiadaní aj v zahraničí
Podvody s minerálnymi olejmi sú frekventovanou témou. Nezaobíde 
sa bez nej takmer žiadne medzinárodné podujatie. Niet divu, 
keďže ide o dlhodobý problém, na ktorý sa riešenie nehľadá ľahko. 
Veľkú iniciatívu v tomto smere vyvíja aj slovenská finančná správa, 
ktorej aktivity neostali nepovšimnuté najmä zo strany Europolu.

Prezentácie na túto tému vedúcej 
oddelenia prevencie a analýzy 
rizika Colného úradu Prešov 
Renáty Kravcovej, ktorá je zároveň 
lektorkou colného inštitútu, no 
najmä vytvorenie dotazníka, 
ktorý by mal pomôcť zmapovať 
podvody s minerálnymi olejmi na 
celoeurópskej úrovni (tejto téme 

sa budeme podrobnejšie venovať 
v nasledujúcom čísle), vyústili do 
pozvánky prezentovať skúsenosti 
v rámci školiaceho programu „Excise 
Fraud Analysis“. Išlo o trojdňový kurz 
určený pre zástupcov policajných 
a colných zložiek všetkých členských 
štátov EÚ, ktorý organizovala 
Európska policajná akadémia (CEPOL). 
Podujatie sa uskutočnilo na policajnej 
akadémii v Škótsku. Okrem našej 
expertky prezentovali na kurze svoje 
skúsenosti s podvodmi v oblasti 
spotrebných daní popri domácich aj 
experti z Írska, Talianska a Holandska. 
Cieľom bolo poskytnúť kvalitné 
odborné informácie zástupcom 
policajných a colných orgánov 
pracujúcim v oblasti vyšetrovania 

daňových podvodov. Už samotná 
pozvánka adresovaná našej kolegyni 
je poctou pre finančnú správu. Jej sa 
však podarilo oveľa viac. Hodinová 
prednáška mala nielenže veľký 
úspech u organizátorov podujatia, 
ale aj u samotných účastníkov kurzu. 
Výsledkom je žiadosť ďalších krajín 
o zapojenie sa do aktivít pracovnej 
skupiny V4 - Mineral Oil Tax Evasion, 
ktorá v súčasnosti zastupuje záujmy 
16 členských štátov. Zdá sa, že 
v krátkej dobe by ich už mohlo byť 
20. Najväším úspechom však je, že 
záujem prejavili členské štáty, ktoré 
majú kľúčové postavenie v rámci 
EÚ, a o podporu ktorých sa pracovná 
skupina už dlhodobo uchádza.  
             -red-

Aká bola príprava na 
colných úradoch? 

Prvého mája 2016 sa začala 
najväčšia zmena európskych colných 
postupov za posledných 20 rokov. 
Naša príprava na implementáciu 
UCC začala už v roku 2013. Veľmi 
prospešné boli štvrťročné pracovné 

stretnutia so zástupcami českej 
colnej správy. Pre prípravu troch 
najdôležitejších interných riadiacich 
predpisov boli rozkazom prezidenta 
FS zriadené pracovné skupiny, ktoré 
boli zložené z colníkov odboru 
colného FR SR a vybraných CÚ.  
Tie začali svoju činnosť na jeseň  
2015 a trvá doposiaľ. Inštitút 

vzdelávania zabezpečoval školenia, 
ktorých cieľom bolo oboznámiť 
colníkov so základnými zmenami 
pri uplatňovaní nových colných 
predpisov. 

Ako tieto zmeny zasiahnu 
obchodníkov?



Cieľom UCC je najmä zefektívnenie 
a zjednodušenie colnoprávnych 
predpisov a postupov colných 
orgánov, zlepšenie právnej istoty  
a konzistentnosti pre obchodníkov, 
ako aj úplný prechod colných úradov 
na bezpapierové elektronické 
prostredie. To by malo priniesť 
pre deklarantskú a obchodnú 
verejnosť efektívnejšie a rýchlejšie 
colné konanie, ktoré uľahčí 
obchodovanie s tretími štátmi. 
Nový UCC je však implementovaný 
do praxe len čiastočne. Spôsobené 
je to existenciou Prechodného 
delegovaného aktu, ktorý upravuje 
pravidlá pre určité ustanovenia do 
obdobia, pokiaľ nie sú príslušné 
elektronické systémy funkčné 
(termín je stanovený do roku 2020), 
ako aj existenciou a uplatňovaním 
ustanovení hlavy IX UCC DA a UCC 
IA, kde sú uverejnené záverečné 
a prechodné ustanovenia týchto 
aktov umožňujúce aj po 1. máji 
2016 využívať povolenia vydané 
hospodárskym subjektom podľa 
„starých“ predpisov. Podľa týchto 
podmienok a pravidiel uvedených 
v povoleniach ich budú môcť subjekty 
využívať dovtedy, kým neuplynie 
platnosť 1., najneskôr do 1. mája 
2019. V prípade žiadosti o zmenu 
povolenia, ktorá bude mať vplyv na 
vydané povolenie a uplatňovanie 
colného dohľadu, colné úrady 
prehodnotia povolenie, v rámci 
ktorého sa zruší bez náhrady alebo sa 
vydá nové podľa ustanovení UCC. 

Ktorých oblastí sa nový 
UCC najviac dotkne?

Jednou z najvýznamnejších zmien 
je oblasť colných režimov, kde 
došlo k zrušeniu alebo k zlúčeniu. 
V súčasnosti máme tri skupiny 
režimov: voľný obeh, osobitné režimy 
a vývoz. Veľkými zmenami prešla 
aj oblasť záruk, kde bude možné 
poskytnúť záruku na všetky režimy 
prostredníctvom jedného vzoru 
záručného vyhlásenia. Záruka sa 
bude povinne vyžadovať pri všetkých 
osobitných režimoch, pri splnení 

požadovaných podmienok však bude 
môcť byť celková záruka poskytnutá 
so zníženou sumou záruky (vo výške 
50 alebo 30 %), prípadne môže byť 
subjekt oslobodený od poskytnutia 
záruky. Výraznejšie zmeny nastali 
pri schvaľovaní ručiteľa podľa 
ustanovení Colného zákona. Ani 
oblasti zjednodušených postupov 
(ZP) sa zmeny nevyhli. Neúplné 
a zjednodušené colné vyhlásenie sú 
nahradené jedným zjednodušeným, 
jednotné povolenia v rámci viacerých 
členských krajín sú nahradené 
povolením v rámci centralizovaného 
colného konania, ZP miestne colné 
konanie je nahradené zápisom do 
evidencie deklaranta. Dôležitým 
prvkom v oblasti colného práva 
obsiahnutého v UCC je právo na 
vypočutie, ktoré umožňuje účastníkovi 
konania vyjadriť svoje stanovisko 
ešte pred vydaním rozhodnutia. 
Podobných či menších zmien je však 
omnoho viac. 

Ako sa s novými predpismi 
vysporiadali naši colníci?

Bez vyvinutia maximálneho 
pracovného nasadenia by úlohy 
spojené so zmenou colných predpisov 
nemohli byť splnené. Množstvo 
colníkov počas dlhého obdobia 
príprav a  po 1. máji pracovalo pri 
plnení stanovených úloh nepretržite 
a niekedy aj s vypätím všetkých síl. 
Nakoľko však proces implementácie 
je dlhodobým, náročné obdobie 
enormného pracovného zaťaženia 
ešte nie je na konci. Je však možné 

skonštatovať, že práve vďaka 
náročnej práci a vyvinutému úsiliu sa 
podarilo splniť všetky hlavné úlohy 
vyplývajúce z prijatia novej európskej 
colnej legislatívy k spokojnosti  
oboch strán – colných orgánov  
i hospodárskych subjektov. 

S akými problémami sa 
colné úrady stretli? 

Problémy sa týkali predovšetkým 
tých oblastí, kde EK doposiaľ nevie 
stanoviť postupy pre colné orgány 
a hospodárske subjekty, ktoré sú 
vydávané prostredníctvom príručiek. 
Tieto príručky ako prostriedok tzv. 
mäkkého práva majú za úlohu 
vyprecizovať niektoré ustanovenia 
predpisov, ktorých výklad nie 
je jednoznačný. Medzi takéto 
oblasti patrí najmä oblasť záruk, 
zjednodušených postupov i oblasť 
procesných postupov pri vydávaní 
rozhodnutí. Niektoré problémy by 
mohla napomôcť vyriešiť novela 
Colného zákona, ktorá sa pripravovala 
a schvaľovala ešte v čase, keď 
vykonávacie a delegované predpisy 
k UCC neboli prijaté a uverejnené. 
Ďalšie problémy vyplývali z potreby 
upgrade jednotlivých APV, najmä APV 
DS a GMS. 

Na koho sa môžu obrátiť colníci 
či hospodárske subjekty, ak 
potrebujú viac informácií?

Bez úzkej spolupráce colníkov 
a deklarantov by zmeny takéhoto 
rozsahu nebolo možné zvládnuť 
k spokojnosti oboch strán. V tomto 
prípade sme skutočne na jednej 
lodi. Už doposiaľ proklamovaný 
a uplatňovaný proklientsky prístup 
bol postavený na ešte vyššiu úroveň. 
Komunikácia s hospodárskymi 
subjektmi prebiehala prakticky na 
dennej báze a tak je tomu dodnes. 
Informačnú bázu tvoria najmä odbor 
colný FR SR, naše call centrum, 
lektori a oddelenia colné na colných 
úradoch. 
              -red-
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Ing. Alžbeta Marková (DÚ BA)

Anna Paulenová (DÚ BA)

nprap. Anton Tamási (CÚ TT)

Ing. Štefan Lovas (DÚ TT)

Mgr. Imrich Búzek (DÚ TT)

Eva Balážiková (DÚ TT)

Ing. Edita Farkašová (DÚ TN)

Ing. Jela Švarková (DÚ TN)

Ing. Daniela Sumbalová (DÚ TN)

por. Štefan Pintér (CÚ NR) 

nprap. Bohuš Sáha (CÚ NR)

Ing. Alena Urdová (DÚ NR)

Ing. Ján Pukaj (DÚ NR)

Ing. Viera Fábelová (DÚ NR)

Gabriela Zacharová (DÚ NR)

Ing. Ingrid Princzkelová (CÚ NR)

kpt. Juraj Rudinský (CÚ ZA)

Viera Štefaníková (DÚ ZA) 

Bc. Darina Levčíková (DÚ ZA)

Miroslav Rišiaň (DÚ ZA)

Ľubica Kasanická (DÚ ZA)

Miriam Nguyenová (DÚ ZA) 

Veronika Matochová (DÚ ZA)

Ing. Anna Malatincová (DÚ BB)

Ing. Jozef Fekiač (DÚ BB)

Bc. Silvia Danková (DÚ BB)

Ing. Peter Vašuta (CÚ PO)

mjr. Ing. Renáta Kravcová (CÚ PO)

npor. Mgr. Milan Paňko (CÚ PO)

mjr. Ing. Miroslav Solomon (CÚ PO)

npor. Rudolf Gura (CÚ PO)

npor. Jozef Kušnír (CÚ PO)

kpt. Mgr. Ján Kokinda (CÚ PO)

npor. Ladislav Lörincz (CÚ BB)

npor. Jozef Varga (CÚ BB)

Ing. Mária Psotková (DÚ BB)

npor. František Bekeš (CÚ PO) 

kpt. Mgr. Zdenko Mucha (CÚ PO)

npor. Ivan Chlebák (CÚ PO)

nprap. Vladimír Chamilla (CÚ PO)

kpt. PhDr. Ján Glitta (CÚ PO)

npor. Ondrej Mihalik (CÚ PO)

Ing. Alena Petríková (DÚ PO)

npor. Bc. Slavomír Vadoc (CÚ KE)

nprap. Oto Ďurčo (CÚ KE)

npor. Martin Kövér (CÚ KE)

Ľudmila Opekarová (DÚ KE)

Ing. Štefan Varjassy (DÚ KE) 

Ing. Ján Rynik (DÚ KE)

Ing. Vladimír Kundrát (DÚ KE)

Ing. Adriana Lovčičanová (FR SR)

nprap. Arpád Balogh (CÚ TT) 

npor. Gabriel Hajabács (CÚ TT)

nprap. Gastáv Karas (CÚ NR)

Marta Pěnkavová (DÚ BB) 

Ľudmila Smažáková (FR SR)

mjr. MVDr. Miroslav Chovanec (CÚ ZA) 

nprap. Albert Santus (CÚ NR) 

kpt. Bc. Andrej Hovančík (FR SR)

mjr. Bc. Peter Nodžák (FR SR)

mjr. Ing. Martin Kruk (FR SR)

PhDr. Monika Čubaňová (FR SR)

Dana Ťažká (FR SR)

Mgr. Jana Sondejová (FR SR)

ppor. Jozef Hollý (CÚ BA) 

Ing. Alena Čalovková (DÚ BA) 
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25 rokov:

Bc. Marcela Satrapová (FR SR)

Ing. Ľubica Veľká (FR SR)

Ing. Marcela Prajová (FR SR)

Ing. Peter Kuchár (FR SR)

Margita Kissová (DÚ BA) 

Ing. Tamara Feketeová (DÚ BA) 

Darina Šimkovičová (DÚ BA) 

Ing. Jana Janíková (DÚ BA) 

Ing. Jana Cibulková (DÚ BA) 

Ing. Mária Laginová (DÚ BA) 

Ing. Ondrej Struhár (DÚ BA) 

mjr. Mgr. Roman Nagy (CÚ TT) 

kpt. Ing. Pavol Petrovský (CÚ TT) 

Bc. Andrea Absolonová (DÚ TT) 

Mgr. Andrea Košková (DÚ TT) 

Bc. Vítězslava Čúzyová (DÚ TT) 

Lenka Dolnáková (DÚ TT)

Silvia Nagyová (DÚ TT)

npor. Jaroslav Varmus (CÚ TN) 

Ing. Jaroslava Čepáková (DÚ TN) 

nprap. Benjamín Németh (CÚ NR)

Eva Sekáčová (DÚ NR) 

Ing. Ľubomír Grman (DÚ NR)

Ing. Anna Viglašová (DÚ NR)

Helena Vojtelová (DÚ NR)

Imrich Karsay (DÚ NR)

kpt. Mgr. Ivan Michalec (CÚ ZA)

Ing. Mária Krchová (DÚ ZA)

Ing. Viera Čepigová (DÚ ZA)

Ing. Peter Tomka (DÚ ZA)

Ing. Marta Majerová (DÚ ZA)

JUDr. Anton Tyrol (DÚ ZA)

nprap. Tichomír Koronczi (CÚ BB) 

Je nám cťou predstaviť vám viac ako dve stovky našich kolegov, ktorí 
v týchto mesiacoch oslavujú významné pracovné jubileá – 25, 30 
a 40 rokov v daňovej či colnej správe. Zaslúžia si obdiv za obetavosť, 
vytrvalosť, svedomitosť a snahu. Prajeme všetkým najmä veľa zdravia 
do ďalších rokov a nech sa im darí v pracovnom i osobnom živote.

Pracovné jubileá



nprap. Michal Dráb (CÚ PO)

por. Bc. Tibor Alexik (CÚ PO)

nprap. Juraj Balaščák (CÚ PO)

nprap. Vladimír Noga (CÚ PO)

kpt. Ing. Iveta Repíková (CÚ KE)

npor. Pavel Balázs (CÚ KE)

Ing. Jana Rešetárová (DÚ KE)

kpt. Bc. Jozef Kondáš (CÚ MI)

npor. Gabriel Šalata (CÚ MI)

npor. Ján Gondoľ (CÚ MI)

nprap. Michal Stošek (CÚ MI)

kpt. Mgr. Ján Sirka (CÚ MI)

nprap. Marián Savčák (CÚ MI)

kpt. Mgr. Vladimír Jurcák (CÚ MI)

npor. Ľuboslav Guba (CÚ MI)

nprap. Milan Polák (CÚ TT)

nprap. Matúš Horňák (CÚ MI)

npor. Ján Turbák (CÚ MI)

mjr. Bc. Stanislav Kriššák (FR SR)

nprap. Barnabáš Csiba (CÚ TT)

nprap. Jozef Šoltýs (CÚ PO)

nprap. Tibor Sova (CÚ PO)

Bc. Mária Staníková (DÚ ZA)

Ing. Vladimír Sýkora (DÚ ZA)

Mgr. Eva Hanáčiková (DÚ ZA)

nprap. Milan Klimek (CÚ PO)

npor. Igor Koska (CÚ KE) 

nprap. Karol Tužinčin (CÚ KE)

npor. Bc. Jaroslav Tomko (CÚ MI) 

mjr. MVDr. Ľuboš Smriga (CÚ MI)

Mária Diškancová (DÚ ZA)

30 rokov:

Lýdia Kostková (DÚ BA) 

npor. Anna Olbertová (CÚ ZA) 

Ing. Danka Michalíková (DÚ ZA)

Viera Kühnelová (DÚ BA)

mjr. Mgr. Milan Štofa (FR SR)

Mgr. Jozef Čečotka (KÚFS)

Ing. Vojtech Konkoly (DÚ TT)

npor. Dušan Štíbel (CÚ MI)

Bc. Eva Hrdá (DÚ TN) 

Ing. Hana Sedláčková (DÚ NR) 

nprap. Jozef Mrmus (CÚ ZA)

nprap. Róbert Greguš (CÚ BB)

npor. Peter Gyurász (CÚ BB)

Ing. Mária Krištofová (DÚ BB)

kpt. Ing. Igor Vojtaššák (CÚ PO)

kpt. Bc. Ján Gargulák (CÚ MI) 

nprap. Jaroslav Stripaj (CÚ MI) 

npor. Peter Džačovský (CÚ PO) 

npor. Jozef Knap (CÚ PO) 

npor. František Semanko (CÚ PO) 

nprap. Ján Dziaček (CÚ PO) 

nprap. František Šinaľ (CÚ PO) 

npor. Pavol Rusiňak (CÚ MI) 

mjr. Bc. Pavel Novák (FR SR)

Ing. Štefánia Haščíková (FR SR)

Mária Krajčovičová (DÚ BA) 

Bc. Roman Slíž (DÚ TT)

Bibiana Kudolániová (DÚ TT)

Ing. Iveta Žákovicová (DÚ TT)

Ing. Miroslav Ábel (DÚ TT)

Anna Opálková (DÚ TT)

Ing. Alena Zatkalíková (DÚ TN)

Ing. Anna Gombárová (DÚ NR)

Helena Domonkosová (DÚ NR)

Bc. Eva Göghová (DÚ NR)

Ing. Monika Jakubčíková (DÚ ZA)

Ing. Iveta Kanderková (DÚ ZA)

JUDr. Peter Daubner (DÚ BB)

Cecília Bendíková (DÚ BB)

pplk. JUDr. Vladimír Pirník (CÚ PO)

pplk. JUDr. Lucius Kapsdorfer (CÚ PO)

kpt. Mgr. Jaroslav Bučko (CÚ PO)

npor. Miroslav Smetana (CÚ PO)

npor. Miloš Barna (CÚ PO)

nprap. Ladislav Potocký (CÚ PO)

npor. Alexander Repčík (CÚ PO)

kpt. Ing. Miroslav Bočko (CÚ PO)

nprap. Vladimír Bega (CÚ PO)

nprap. Viliam Varga (CÚ PO)

nprap. Miloš Bodnár (CÚ PO)

nprap. Slavomír Host (CÚ PO)
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40 rokov:

Ing. Vasiľ Paňko

25 rokov:

mjr. Mgr. Vladimír Slivka (CÚ PO)

npor. Viliam Reľovský (CÚ PO)

npor. Norbert Čandík (CÚ PO)

nprap. Miroslav Furtkevič (CÚ PO)

nprap. Jozef Konkoľ (CÚ PO)

npor. Michal Štellmach (CÚ PO)

nprap. Daniel Repka (CÚ PO)

npor. Igor Ilavský (CÚ PO)

nprap. Miroslav Krajčo (CÚ PO)

por. Bc. Ján Straško (CÚ PO)

nprap. Ľubomír Slodičák (CÚ PO)

nprap. Miroslav Drobňák (CÚ PO)

npor. Jozef Škoviera (CÚ PO)

kpt. Ing. Miroslav Soroka (CÚ PO)

Ing. Magdaléna Michalová (DÚ PO)

Ing. Lýdia Sukeľová (DÚ PO)

kpt. Marián Manko (CÚ KE)

npor. Viliam Unger (CÚ KE)

npor. Jozef Dragan (CÚ KE)

Ing. Štefan Halász (DÚ KE)

Ing. Monika Maženská (DÚ KE)

nprap. Róbert Reho (CÚ MI) 

nprap. Tibor Balla (CÚ MI) 

nprap. Pavol Feke (CÚ MI) 

nprap. Ladislav Abaházi (CÚ MI) 

nprap. Atilla Cseh (CÚ MI) 

npor. Norbert Vašš (CÚ MI) 

npor. Atilla Soós (CÚ MI) 

npor. Ján Rapáč (CÚ MI) 

nprap. Ladislav Szűcs (CÚ MI) 

kpt. Ing. Vojtech Tóbias (CÚ MI) 

nprap. Miroslav Jusko (CÚ MI) 

kpt. Bc. Gabriel Bajusz (CÚ MI) 

npor. Juraj Silváši (CÚ MI) 

nprap. Martin Čigáš (CÚ MI) 

kpt. Bc. Štefan Karackaj (CÚ MI) 

nprap. Ľudovít Molnár (CÚ MI) 

nprap. Milan Rendeš (CÚ MI) 

npor. František Gonšenica (CÚ MI) 

npor. Martin Bilik (CÚ MI)

nprap. Jozef Turík (CÚ MI)

npor. Jaroslav Gubo (CÚ MI) 

nprap. Ladislav Nagyidai (CÚ MI) 

kpt. Bc. Barnabáš Petrik (CÚ MI) 

nprap. Michal Adam (CÚ MI)

nprap. Michal Staruch (CÚ MI)



Dvadsaťsedem psov a ich psovodov si zmeralo koncom septembra svoj 
čuch a šikovnosť na medzinárodnej súťaži vo vyhľadávaní tabaku a drog. 
Z piatich zúčastnených krajín si suverénne najlepšie viedlo Slovensko. Na 
súťaži sa zúčastnili psovodi aj z Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska, psovodi 
Policajného zboru SR, Vojenskej polície a Zboru väzenskej a justičnej 
stráže. Nad podujatím prevzal záštitu minister financií SR Peter Kažimír.

Naši psovodi 
sú najlepší

Súťaž bola rozdelená do piatich 
kategórií. Úlohou služobných psov 
bolo v stanovenom časovom limite 
vyhľadať miesto ukrytia tabaku 

alebo omamnej látky v bedničkách, 
osobných motorových vozidlách, 
autobusoch a v miestnostiach. Miesta 
ukrytia hľadanej látky sa vyberali 
tak, aby čo najviac kopírovali reálne 
podmienky z praxe. Samostatnou 
disciplínou bola poslušnosť. 
Pre zachovanie spravodlivého 
objektívneho hodnotenia boli 
prizvaní skúsení medzinárodní 
porotcovia Vojtech Hübsch, kpt. Ing. 
Ján Varga, npor. Jaroslav Prouza, 
ppor. Josef Dušánek, npor. Miroslav 
Scherhaufer a hlavným rozhodcom 
bol kpt. Milan Kadlecaj, v. v..

Katarína Tehlárová
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XIII. ročník Majstrovstiev finančnej správy vo 
vyhľadávaní omamných a psychotropných 
látok 
(z celkového počtu 500 bodov)

1. npor. Mgr. Miroslav Trauer + pes Argo 
(CÚ Žilina) 481 bodov

2. nprap. Zoltán Szabó + sučka Mira 
(CÚ Trnava) 471 bodov

3. rtm. Dušan Krupa + pes Arno 
(Vojenská polícia) 453 bodov

V. ročník Majstrovstiev finančnej správy vo 
vyhľadávaní tabaku a tabakových výrobkov 
(z celkového počtu 500 bodov)

1. prap. Ondrej Keračík + pes Tomi 
(CÚ Bratislava) 477 bodov

2. nstržm. Karol Podstavský + pes Charlie 
(CÚ Michalovce) 471 bodov

3. pprap. Zdeněk Stránský + sučka Ira 
(Colná správa ČR) 468 bodov

Najlepšia poslušnosť 
(z celkového počtu 100 bodov)

1. nprap. Miroslav Gabriel + pes Hugo 
(CÚ Trenčín) 96 bodov

2. npor. Mgr. Miroslav Trauer + pes Argo 
(CÚ Žilina) 95 bodov

3. nstržm. Ladislav Abrahám + pes Hutch 
(CÚ Nitra) 93 bodov
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„Na krásne miesto stredného 
Slovenska, Kráľovu studňu, sme 
sa vyviezli autobusom z Banskej 
Bystrice. Pohľad na prírodu, ktorá nás 
obklopovala, bol úžasný,“ povedala 
nám jedna z účastníčok výletu, 
kolegyňa Lenka Pašková. Horský 
hotel Kráľova studňa sa nachádza 
v chránenom prostredí Národného 
parku Veľká Fatra vo výške 1 300 m 
n. m.. Ďaleko od ruchu civilizácie, 
hlboko v srdci prírody poskytuje 
dokonalé podmienky pre načerpanie 
duševných aj fyzických síl. Prostredie 
sa vyznačuje rozmanitou faunou  
a flórou a čarovnou atmosférou,  
ktorá upútala ľudí už v minulých 
storočiach. Výnimočná poloha  
s jednými z najkrajších výhľadov do 
Bystrickej, Gaderskej alebo Blatnickej 
doliny predurčuje túto nádhernú časť 
Slovenska pre pešie či cyklistické túry 
alebo aktívny oddych v prírode.

Hľadanie pokladu 

„Po príchode na Kráľovu studňu 
sa jedna skupina vybrala na túru 
na Krížnu a niektorí pokračovali 
ďalej na Líšku, Majerovu skalu 
a Staré Hory,“ dozvedáme sa od 
Lenky. Najpočetnejšia skupina sa 
vybrala na túru na Kráľovu skalu, 
kde spolu s deťmi hľadali poklad 
systémom „geocaching“. Je to zábava, 
ktorá spočíva v hľadaní skrytého 
objektu, o ktorom sú známe len jeho 
geografické súradnice. Miesto úkrytu 
sa nazýva cache – skrýša, schránka. 
„Poklad sme nenašli hneď, no dobrí 
ľudia sa nájdu aj na horách. Pomohli 
nám turista so synom, ktorým sa to 
podarilo a navigovali nás na miesto 
pokladu,“ prezradila kolegyňa Pašková. 
Deti boli zvedavé, čo poklad ukrýva. 
Niektoré si vymenili pár drobností 
a vložili ich do „kešky“ pre ďalších 
úspešných hľadačov pokladu. Keďže 
po hľadaní pokladu a menšej túre 

turisti vyhladli, vybrali sa naspäť na 
Kráľovu studňu, kde opekali špekáčiky 
a slaninku. Na spestrenie popoludnia 
pripravili pre deti súťaže - slalomový 
beh s konskou hlavou, skok vo vreci, 
hod loptičkou do kruhu a prehodenie 
lopty ponad sieť. Naša príroda je 
nevyspytateľná, a tak ich zastihol 
dážď. Tak museli improvizovať 
a ostatné súťaže usporiadali vo 
vestibule hotela. Nikomu to ale 
neprekážalo a mohli pokračovať 
v ďalšej súťaži – maľovanie tváre 
rodičom ich deťmi, pri ktorej sa 
spolu dobre zabavili. Keď sa počasie 
umúdrilo, pokračovala voľná zábava, 
deti si zahrali futbal, kolky, skákali 
na trampolíne a rodičia utužovali 
kolektív pri malom občerstvení. 
Po vydarenom celodennom výlete 
nasadla partia do autobusu, kde si 
všetci spoločne zaspievali. Už teraz 
sa tešia na ďalší výlet, kde budú môcť 
objavovať krásy Slovenska.  
               -gd-

Načerpať sily a nabažiť sa čerstvého vzduchu sa jedného 
slnečného dňa, na aké v tomto ročnom období môžeme už len 
spomínať, vybrali zamestnanci osobného úradu v Banskej Bystrici 
s kolegami z iných organizačných útvarov, rodinnými príslušníkmi 
a najmä s deťmi. Na vlastnej koži si tak vyskúšali, aké príjemné 
je zladiť rodinný život s utužovaním pracovného kolektívu.

Od stola do hôr
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„Kto chce behať, musí mať výdrž  
a veľa sily. Je veľmi dôležité sa teda 
výdatne a dobre najesť,“ uviedla na 
margo výberu receptu naša kolegyňa. 
Odporúča ho nielen športovcom, ale 
všetkým, ktorí majú radi uvedený druh 
masa.

Suroviny

 � králik domáci v celku
 � 5 ks tenkých plátkov prerastanej 

slaniny
 � 2 lyžice bravčovej masti
 � 1 kg mrkvy
 � 3 petržleny
 � 1 veľká cibuľa
 � 1 menšia buľva zeleru
 � soľ
 � bobkový list
 � nové korenie celé 
 � čierne korenie mleté
 � korenie na divinu
 � smotana na varenie
 � ocot
 � vývar na podlievanie 
 � vegeta 

Postup:

Plátky slaniny (nakrájame na čo 
najmenšie kúsky) orestujeme spolu 
s nadrobno nakrájanou cibuľou  
na bravčovej masti. Na pripravenom 
základe z obidvoch strán zľahka 
opečieme stehná, chrbát a predné 
nožičky. Pridáme nastrúhanú zeleninu 
(používam strúhadlo na jablká),  
ktorú dusíme v zakrytom hrnci 
približne 10-15 minút. Potom 
pridáme asi 1/2 KL mletého čierneho 
korenia, 1 ČL korenia na divinu,  
8 ks celého nového korenia,  
3 bobkové listy a soľ. Všetko dôkladne 
premiešame a necháme ešte asi  
dve minúty podusiť, aby sa 
zintenzívnila vôňa korenia. Masu 
zalejeme vývarom, ktorý sme si 
pripravili z hrude a krku. Pomaly 
varíme pokiaľ mäso nezmäkne. 
Na záver uvarené mäso, bobkový 
list, nové korenie vyberieme a zvyšnú 
zmes dohladka rozmixujeme spolu 
so smotanou. Pokiaľ máme veľa 
zeleniny, do smotany už nepridávame 
múku. Dostaneme hladký krém, ktorý 
dochutíme prevareným octom  
a 1 ČL vegety. Mäso vložíme naspäť 
do omáčky. Rozmixovaná slanina 
spolu s korením na divinu dáva 
tomuto jedlu nezameniteľnú chuť. 
Podávame najlepšie s domácou 
knedľou. 

-red-

Nedávno sme vám v časopise predstavili vedúcu Pobočky 
colného úradu Púchov mjr. Danu Krajčíkovú, ktorej športové 
aktivity sú neprehliadnuteľné. Venuje sa najmä behu. Kým 
ako študentka behávala šprinty, v súčasnosti si meria sily skôr 
s polmaratóncami. Je však aj skvelá kuchárka, ktorá nám do 
našej rubriky ponúkla výborný recept na prípravu králika.

Králik na divoko
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Znenie tajničky z minulého čísla (4/2016) je - Služobní psi zachytia až polovicu prípadov pašovania. Zo správnych odpovedí, 
ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny - Dana Majčiníková (DÚ Trenčín), Michaela 
Navrátilová (CÚ Trenčín) a Ján Bajus (DÚ Bratislava). Výhercom srdečne gratulujeme!  
Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca novembra na adresu casopis@financnasprava.sk.
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FOTOSÚŤAŽ
Svoj pohľad na farbistú jeseň  
vo Vysokých Tatrách nám ponúka 
prostredníctvom fotiek naša kolegyňa 
Oľga Cádriková z pobočky Daňového 
úradu Martin. V najmenších svetových 
veľhorách strávila zopár dovolenkových 

dní a popri oddychovaní stihla aj  
urobiť tieto vydarené snímky. „Počas 
túry na Zamkovského chatu sme stretli 
aj ryšavú spolucestujúcu,“ objasnila 
vznik fotografie hrdzavej líšky. 

Ak vo vašich fotoaparátoch vznikajú 
podobné jedinečné snímky, pošlite  
nám minimálne tri (veľkosť jednej 
aspoň 1 MB) na adresu  
casopis@financnasprava.sk.


