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Milé kolegyne a kolegovia,

blíži sa koniec roka a vtedy spravidla všetci bilancujeme uplynulý rok. S akými 
očakávaniami a predsavzatiami sme do neho išli, ktoré sa podarilo zrealizovať, a ktoré 
prípadne počkajú na svoju realizáciu v budúcom roku. Dovolím si povedať, že sme 
svoju úlohu splnili nad očakávania. Podarilo sa nám vybrať k 30. novembru daňové 
príjmy vo výške 10 077 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú príjmy 
vyššie o 477 mil. eur. Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí sa na tomto výsledku 
podieľali.

Ďakujem aj kolegom v projektoch. Začiatkom roka sme spustili systém obojsmernej 
komunikácie v oblasti spotrebných daní. V júli nový colný informačný systém eDovoz. 
Za informačný systém kontrolných známok na tabak a alkohol sme získali hneď 
dve ceny na konferencii ITAPA. Keď už sme pri oceneniach, nedá mi nespomenúť 
aj ocenenie Hovorca roka, ktorý v kategórii Štátne inštitúcie získala práve naša 
hovorkyňa Paťa Macíková. Asociácia internej komunikácie nás ocenila za tradičnú 
vianočnú zbierku, ktorá sa konala už po tretíkrát a v súťaži Podnikové médium roka 
získala ocenenie naša stránka na Facebooku. Významné úspechy sme zaznamenali 
aj v oblasti kynológie, kde patríme k európskej špičke. Tento rok si naši profesionálni 
psovodi odniesli väčšinu medailí z medzinárodných kynologických súťaží. 
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa podieľali na znížení podvodov na ERP. Je ich stále 
menej a aj vďaka Vám je pre Slovákov menej normálne platiť bez vydania bločku. 

V budúcom roku sa chceme pripraviť na elektronickú komunikáciu. Ide o veľkú výzvu, 
pretože obojsmerná komunikácia prinesie zmeny procesov v obehu dokumentov, 
ktoré budú používať nielen vonkajšie subjekty, ale na zaručený elektronický podpis 
si budeme musieť zvykať aj my. Budeme pokračovať v realizácii opatrení v boji proti 
daňovým podvodom. Naše výsledky a nástroje sú oceňované nielen na Slovensku, ale 
s pozitívnymi reakciami sa stretávame i v zahraničí. Ministerstvo financií od nás opäť 
očakáva zvýšenie príjmov. Je to náročný cieľ, ale verím, že ho zvládneme. Ste skvelý 
tím a finančná správa je moderná inštitúcia porovnateľná s tými v krajinách, ktoré sú 
o nejaký ten krok pred nami.

Želám Vám krásne Vianoce s najbližšími, veľa radosti a oddychu, aby sme sa v novom 
roku stretli plní energie a elánu. Teším sa na Vás!

František Imrecze 
prezident finančnej správy



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

A. Boháčiková: Vo funkcii riaditeľa 
CÚ Banská Bystrica som štyri roky. 
K colnej správe som nastúpila v roku 
1993. Do roku 1997 som pracovala 
ako civilný zamestnanec – referent 
na ekonomickom oddelení. Colníčkou 
som sa stala v roku 1997. Najdlhšie 
som bola služobne zaradená na 

oddelení následných kontrol CÚ BB. 
Pôsobila som aj na odbore závažnej 
colnej kriminality Colného riaditeľstva 
SR a KÚFS. V priebehu ôsmich rokov 
som pracovala na viacerých pozíciách 
- referent vo výkone operatívno-
pátracej činnosti, poverený policajt CS 
vo výkone skráteného vyšetrovania, 
zástupca vedúceho Pobočky 
kriminálneho úradu (PKÚ) Stred a od 
roku 2011 som bola vedúcou PKÚ 
Stred. Nakoľko som dlhšie obdobie 
pôsobila na KÚFS, pozícia riaditeľa 
colného úradu bola pre mňa veľkou 
výzvou. Počiatočný optimizmus, že 
som sa vrátila tam, kde som prežila 
najkrajšie roky môjho colníckeho 
života, sa pomaly rozplynul po 
zistení, že to nebude také ľahké. 
Tých problémov bolo a je veľa. 
Najväčším úspechom pre mňa je to, 
že v súčasnosti mám viac pozitívnych 
ohlasov (nielen z vonkajšieho 
prostredia) na prácu colníkov ako 
sťažností a negatívnych reakcií.

I. Sásiková: Na súčasný DÚ Banská 
Bystrica som nastúpila na pozíciu 
riaditeľky v roku 2012. Pri nástupe 
som čerpala zo svojich skúseností, 
pretože predtým som spôsobila 
ako riaditeľka DÚ Banská Bystrica 
II, a neskôr aj ako riaditeľka 
pracoviska Daňového riaditeľstva 
SR v Banskej Bystrici. Mojím cieľom 
bolo predovšetkým vytvoriť dobre 
fungujúci úrad, ktorý plní úlohy, 
dosahuje stanovené hodnotené 

ukazovatele a tiež na vysokej úrovni 
dokáže komunikovať s daňovými 
subjektmi. Cestou k naplneniu 
týchto vízií bolo najprv zistenie, 
aká je východiská situácia, ako sú 
vytvorené vzťahy medzi jednotlivými 
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Nežná dvojica

pplk. Mgr. 
Andrea Boháčiková:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Rada si prečítam všetko, keď 
mám na to náhodou čas.

 � IDEÁLNY RELAX 
prechádzky so psom, 
záhrada, v zime lyžovačka

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

...

V srdci Slovenska máme krajské úrady, na čele ktorých sú ženy. 
Jedna šéfuje daniarom a druhá colníkom, čo je vo finančnej 
správe vlastne rarita. Na žiadnom colnom a daňovom krajskom 
úrade už nemáme takúto nežnú dvojicu, len v Banskobystrickom 
kraji. Predstavujeme vám riaditeľku colného úradu Andreu 
Boháčikovú a riaditeľku daňového úradu Ivetu Sásikovú.

„Krásne 
prežitie 
vianočných 
sviatkov 
v rodinnom 
kruhu 
a bohatú 
nádielku pod 
stromčekom 
prajeme 
všetkým 
kolegyniam 
a kolegom.“



odbormi a oddeleniami, s akými 
problémami sa úrad a jeho pracovníci 
stretávajú a identifikácia slabých 
miest. Následne sme vynaložili veľké 
úsilie, aby nastavenie pracovných 
procesov smerovalo k vytvoreniu 
dobrých pracovných vzťahov, 
intenzívnej tímovej komunikácii 
a spolupráci, ktoré vytvárajú efektívne 
pracovné prostredie a smerujú 
k dosahovaniu rovnakých cieľov. 
Myslím si, že v tomto smere sme na 
našom daňovom úrade urobili veľký 
kus práce a nastavené pracovné 
postupy a vnútorná komunikácia 
organizačných zložiek a útvarov, 
ako aj jednotlivých vedúcich 
zamestnancov s ich podriadenými, 
nám umožňuje efektívne fungovanie 
vo vnútri úradu ako aj vo vzťahu 
k daňovým subjektom. 

Na čo ste najviac hrdá?

A.Boháčiková: Podarilo sa presťahovať 
z Jesenského PCÚ – daňovú do 
Rimavskej Soboty a tiež kombinovanú 
PCÚ Zvolen z okrajovej časti. Zriadili 
sme novú hraničnú pobočku pošty 
v Banskej Bystrici, zrekonštruovali 
budovu CÚ, vybudovali parkovisko, 
„vyčistili“ sklady CÚ. Skvalitnili 
sme služby poskytované na letisku 
Sliač väčšími a zrekonštruovanými 
priestormi, čo má dopad najmä na 
kvalitu poskytovaných služieb pre 
širokú verejnosť.

I. Sásiková: Daňové úrady od roku 
2012 prechádzajú neustálymi 
zmenami. Či už to bolo vytvorenie 
finančnej správy, príprava a prechod 
na nový informačný systém ISFS-
SD od roku 2015 a v súčasnosti 
príprava na zavedenie obojstrannej 
elektronickej komunikácie. Všetky 
tieto výzvy zvládol a zvláda DÚ 
Banská Bystrica a jeho zamestnanci 
na veľmi dobrej úrovni. Na to som asi 
najviac hrdá. Podarilo sa vybudovať 
dobrý pracovný kolektív, nastaviť 
správne procesné postupy v rámci 

úradu, zlepšiť komunikáciu medzi 
jednotlivými stupňami riadenia, 
ako aj spoluprácu pri riešení 
problémových oblastí. Vo vzťahu 
k daňovým subjektom je pre všetkých 
pracovníkov prioritou poskytovanie 
služieb, ktoré sa vyznačujú 
odbornosťou, kvalifikovanosťou 
a vysokou profesionálnosťou. 
Uvedené dokumentuje aj to, že 
výsledky nášho daňového úradu 
v tomto roku sa pohybujú na 
najvyšších miestach. 
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Základné údaje  
o CÚ Banská Bystrica:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
194 colníkov, 13 zamestnancov 
v štátnozamestnaneckom 
pomere a 27 zamestnancov vo 
verejnom záujme

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST 
5 pobočiek, z toho 3 
kombinované, jedna daňová 
a jedna colná - hraničná

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Na poste riaditeľa žena, tri 
odborové organizácie, v regióne 
vojenské letisko, tlačiareň 
kontrolných známok – špecifické 
činnosti.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Nevhodné pracovné podmienky 
na PCÚ Lučenec a iných 
útvaroch sídliacich v budove 
v Lučenci.



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

A. Boháčiková: Pri manažovaní 
väčšieho počtu ľudí je dôležité mať 
pri sebe spoľahlivý a odborne zdatný 
tím vedúcich zamestnancov. Ja som 
mala v tomto veľké šťastie a takýto 
tím ľudí na úrade mám. Zvládať 
náročné úlohy spojené s výkonom 
mojej funkcie mi však pomáha aj 
podpora všetkých zamestnancov. 

I. Sásiková: Pri svojej práci čerpám 
predovšetkým so svojich dlhoročných 
skúseností v oblasti riadenia ľudí 
a komunikácie s nimi. Už na začiatku 
spolupráce je dôležité nastaviť 
určité pravidlá komunikácie, ktoré 
následne veľmi efektívne umožňujú 
zmierňovať, respektíve eliminovať 
stresové situácie. Je podstatné vedieť 
o problémoch, diskutovať o nich, 
ale zároveň si vytvárať aj určitý 
mechanizmus, ktorý im umožňuje 
predchádzať. No a v neposlednom 
rade ide o ľudí. Pracovný kolektív, 

v ktorom máte spoľahlivých kolegov 
ochotných spolupracovať, prijímať 
výzvy a posúvať sa dopredu, to je 
recept na zvládanie náročných úloh. 

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

A. Boháčiková: Každý vie, že 
„perpetuum mobile“ je len 
hypotetický stroj, ktorý sa v reálnom 

svete nedá zostrojiť. Tak je to aj 
s ideálnym stavom, ktorý je tiež 
len hypotetický, nakoľko si ho 
každý predstavuje inak. Pre mňa by 
bolo ideálnym stavom, keby každý 
zamestnanec CÚ chodil do práce  
a z práce s úsmevom, všetci by sme 
ťahali za jeden povraz a každý colník 
by bol hrdý na to, že je colník. 

I. Sásiková: Ideálny stav je niečo, 
k čomu sa každý snaží priblížiť. 
Je to cieľ, ale zároveň aj nástroj, 
hybná sila k tomu, aby sme sa 
vyvíjali a zlepšovali. Ideálny stav 
by bol, keby legislatíva v daňovej 
oblasti nepodliehala veľmi častým 
zmenám a daňové subjekty si plnili 
svoje povinnosti riadne a včas. 
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Ing. Iveta Sásiková:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
pečené kura na masle, 
ryža, marhuľový kompót

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Lev Nikolajevič Tolstoj 
- Anna Karenina

 � IDEÁLNY RELAX 
jazda na koni alebo akýkoľvek 
iný pobyt v prírode 
spojený s pohybom
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Určite ideálne by bolo vytvorenie 
takého prostredia, ktoré by zlepšilo 
spoločenské  a ekonomické 
postavenie pracovníkov daňových 
úradov. Zároveň je veľmi dôležité mať 
vyhovujúce pracovné prostredie  
pre našich zamestnancov po 
materiálnej i technickej stránke. 
Som realista a viem, že žijeme vo 
svete, ktorý je dynamický, vyvíjajúci 
stále nové a nové technológie a plný 
zmien, čo v konečnom dôsledku 
robí z ideálneho stavu neustále sa 
meniacu veličinu. 

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

A.Boháčiková: Mojím hlavným 
plánom je doriešenie vhodných 
pracovných podmienok na všetkých 
útvaroch CÚ. Mojou snahou je 
nastaviť a optimalizovať procesy 
v rámci našich činností a zákonných  
oprávnení tak, aby sme sa širokej 
verejnosti priblížili čo najbližšie, a aby 
tých „prekážok“ v rámci ich povinností 
mali čo najmenej. CÚ Banská Bystrica 
bol aj v minulosti špecifickým 
úradom, nakoľko ako jediný v SR 
bol až do zlúčenia s bývalým CÚ 
Fiľakovo čisto vnútrozemským colným 
úradom. V personálnej oblasti je 
mojím cieľom postupné a prirodzené 
omladzovanie kolektívu a s tým 
súvisiace zabezpečenie kontinuity 
odovzdávania znalostí a skúseností 
medzi odchádzajúcou generáciou  
a tou novou, ktorá nastupuje. 

I. Sásiková: Každý človek má plány, 
pretože bez toho by sme sa nemohli 
profesionálne rozvíjať a zlepšovať sa. 
V súčasnosti sa snažíme stabilizovať 
personálne obsadenie úradu, pretože 
dobrý pracovný kolektív je nástrojom 
úspechu. Pravidelne si robíme 
čiastkové plány, ktoré majú zefektívniť 

prácu jednotlivých odborov a ich 
vzájomnú kooperáciu. Plány 
zároveň prispôsobujeme aktuálnym 
pracovným úlohám, napríklad teraz na 
konci roka je našim cieľom úspešne 
dokončiť úlohy spojené s POZA, 
s inventarizáciou a inými projektmi, 
do ktorých je náš daňový úrad 
zapojený. 

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

A. Boháčiková: Banskobystrický región 
je z viacerých ohľadov špecifickým. 
Je rozlohou najväčší a počtom 
obyvateľov na km2 najmenej husto 
osídlený kraj Slovenska.  Patrí medzi 
najbohatšie regióny z pohľadu 
turizmu a prírodných krás, ale zároveň 
aj medzi najchudobnejšie  
z pohľadu priemyslu a zamestnanosti. 
V regióne máme geografický 
stred Európy, ale tak, ako je k nám 
z ostatných regiónov blízko, tak je 
k nám zároveň aj ďaleko. Dlhodobo 
sme najagrárnejším regiónom, ale 
s minimálnymi investíciami do 
činností s vyššou pridanou hodnotou. 
Ľudia odtiaľto odchádzajú za 
prácou do zahraničia alebo iných 
priemyselných oblastí Slovenska. 
Ani otvorenie rýchlostnej cesty, 
a teda spojenie s priemyselnejšími 
regiónmi na západe, zatiaľ neprinieslo 
nárast podnikateľských aktivít. Skôr 
naopak, stále dochádza k odchodu 
priemyselných firiem mimo náš 
región. Ale aj v týchto špecifických 
podmienkach dosahuje CÚ Banská 
Bystrica dobré výsledky a robíme 
všetko preto, aby nás podnikateľská 
verejnosť, ako aj bežní občania, 
vnímali ako službu, ktorá je tu pre 
nich. V rámci prezentácie činností CÚ 
ako aj finančnej správy presadzujeme 
viac zážitkovú formu. Dobré je 
nielen počuť, ešte lepšie je vidieť, 
čo má najmä  vo vzťahu k mladej 
generácii veľmi pozitívnu odozvu. 

Školy sa na nás každoročne  obracajú 
so žiadosťami o zabezpečenie 
prezentácie v ich priestoroch alebo na 
našom úrade. 

I. Sásiková: DÚ Banská Bystrica je 
vnímaný ako efektívne fungujúca 
súčasť finančnej správy. Dobrú prácu 
daňového úradu prezentujú nielen 
jeho výsledky, ale aj spokojnosť 
daňových subjektov. Veľmi pozitívne 
vnímané zo strany verejnosti a 
subjektov bolo napríklad preberanie 
daňových priznaní v marci tohto 
roku, ktoré okrem iného uskutočnilo 
v spolupráci s mestskými 
a obvodnými úradmi aj na miestach, 
kde náš daňový úrad nemá pobočku, 
respektíve kontaktné miesto.
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Základné údaje  
o DÚ Banská Bystrica:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
517

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
6 pobočiek (Brezno, Lučenec, 
Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žiar nad Hronom) a 
3 kontaktné miesta (Banská 
Štiavnica, Detva, Revúca)

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Sme geograficky najväčším 
krajom v SR s veľmi náročným 
a členitým terénom, ktorý 
komplikuje budovanie 
dopravnej infraštruktúry 
a ekonomickej prepojenosti.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Každý deň prinesie niečo nové, 
čo je výzvou, ale správny prístup 
to dokáže vyriešiť.



Colníci, zamestnanci v štátnej službe 
i vo verejnom záujme sa podľa 
zákonom stanovených podmienok 
preukazujú služobným preukazom, 
ktorý obsahuje fotografiu, osobné 
číslo, číslo preukazu i príslušnosť 
k zamestnávateľovi, teda Finančnému 
riaditeľstvu SR. Rozmer nových 
preukazov je 77 x 110 mm, rozmer 
fotografie 30 x 35 mm. Preukaz 
bude opatrený ochrannými prvkami. 
Autorom návrhov je Mincovňa 
Kremnica š.p., ktorá zabezpečuje 
ich výrobu na technicky jedinečnom 
zariadení na Slovensku. Preukazy sú 
vyhotovené v svetlozelenej farbe, 
ktorá je už vyše 200 rokov rezortnou 
farbou berných (daňových) a colných 
úradníkov na našom území. Preukazy 
obsahujú ochranné prvky a nebudú sa 
dať prekopírovať bez „rozbitia farby“. 
Po prekopírovaní sa ukáže na kópii 
nápis „COPY“. Údaje na preukazoch 
budú vypĺňať personalistky na 
jednotlivých úradoch. Ako prví 
dostanú nové preukazy zamestnanci, 
ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť.

Služobný odznak 
s číslom 

Odznak s číslom bude  
72 mm vysoký  a 52 mm 
široký (kovová časť). 
Bude upnutý na koženej 
podložke s uškom 

na gombík. Uvedením čísla na 
služobný odznak sa využije pre 
uniformovaných colníkov aj 
ako identifikačné číslo. Týmto 
sa nahradí identifikačné 
číslo zavedené v novembri 
1994. Služobný odznak 
bude vo verzii „bronz 
patina“. Odznak je ručne 
maľovaný a leštený. 
Aby sa odznak dal 
nosiť na oblečení 
(opasku či vrecku), 
bude k nemu aj 
príslušenstvo 
– spona 
s gombíkom. 
Súčasťou 
vybavenia 
bude aj 
puzdro.
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Na základe ukončenia prechodného obdobia podľa § 10 ods. 6) 
zákona č. 333/2011 Z. z.  o orgánoch štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva boli vypracované FR SR návrhy 
služobných preukazov a služobného odznaku s číslom.

Nové služobné preukazy



Nové služobné preukazy
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S akými pocitmi 
a očakávaniami ste prišli 
do finančnej správy?

Za sebou som nechal niečo, na čom 
som pracoval veľa rokov, takže sa 
prejavila istá nostalgia. Ale tešil som 
sa aj na návrat do štátnej správy. 
Už som si veľmi nepamätal, ako to 
v štátnom sektore chodí, no rýchlo 
som sa zorientoval. Vidím pred sebou 
veľa práce a výziev, takže sa už teším 
na to, čo ma čaká.

Ak by sme sa ešte mohli 
vrátiť k vašej profesijnej 
dráhe. Aká bola?

Bol som profesionálnym vojakom. 
Pred 16 rokmi som z armády odišiel 
a začal som podnikať. Pracoval 
som v nadnárodných poisťovniach 
a pred deviatimi rokmi som si založil 
vlastnú firmu. A teraz prišla ponuka 
na návrat do štátnej správy, čo je 
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Návrat 
do uniformy
Od októbra sa pplk. Ladislav Hanniker stal novým generálnym 
riaditeľom sekcie boja proti odvodom a analýzy rizík. Do 
štátnej správy prišiel zo súkromného sektora, no nie je 
v nej žiaden nováčik. Aká dlhá a kľukatá bola jeho cesta k 
daniarom a colníkom, s akými predstavami prišiel a čo má na 
zozname úloh ako prvé, nám prezradil v tomto rozhovore.

10
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pre mňa dokonca aj návratom do 
uniformy. Paradoxom je, že všetci 
moji spolužiaci z vojenskej vysokej 
školy sú vo veku, kedy odchádzajú 
do výsluhového dôchodku. Ja som 
bol prvý, ktorý do civilu odišiel a po 
dlhých rokoch sa opäť vraciam do 
uniformy.

Ako ste vnímali činnosť 
a postavenie finančnej 
správy pred vašim 
príchodom do inštitúcie?

Ako podnikateľ som vnímal finančnú 
správu ako inštitúciu, ktorej musíte 
zaplatiť dane a každý rok v marci 
nastupuje stresové obdobie. No jej 
úlohy či štruktúru som sledoval len 
okrajovo.

Čo vás v prvých dňoch 
na novom poste 
najviac prekvapilo a čo 
najviac zarazilo?

Veľa ľudí vníma štátnu správu ako 
skupinu ľudí, ktorí sedia na teplých 
miestach, veľa nerobia, pretĺkajú sa 
životom a ostatným kladú polená 
pod nohy. Ja však vidím, že títo ľudia 
robia strašne veľa, strašne dlho, 
riešia úlohy, o ktorých bežní občania 
nemajú ani potuchy, ale sú pre štát 
mimoriadne dôležité – od záležitostí 
spojených s európskou legislatívou, 
po naháňanie daňových podvodníkov. 
Pohľad zvnútra je teda úplne iný.

To je ten pozitívny dojem. 
Stretli ste sa aj s nejakými 
negatívnymi vecami?

Viem, že v štátnej správe nemôžu 
veci fungovať tak, ako v súkromnom 
sektore. Tam to ide omnoho rýchlejšie, 
čo je dané celým riadiacim procesom, 
ktorý v súkromnej sfére prebieha. 
Finančná správa má však svoje 
legislatívne mantinely, v ktorých 
sa musí pohybovať, čo je niekedy 
obmedzujúce.

Nový šéf spravidla 
prichádza s novými 
pravidlami, plánmi 
a víziami. Čo máte 
na svojom zozname 
úloh ako prvé, čo by 
ste chceli zmeniť?

Veľa vecí sa robilo dobre. No pohľad 
zvonku môže byť iný a môže pomôcť 
zefektívniť prácu tak, aby prinášala 
lepšie výsledky. Podľa môjho 
názoru sa omnoho dôležitejšou 
súčasťou našej činnosti stane 
analytika. Množstvo informácií 
o daňových subjektoch narastá 
a to nám dáva nové možnosti, ako 
s nimi pracovať. Bez analytiky však 
nebudeme schopní sa v tejto kvantite 
informácií dopracovať k tomu, čo 
potrebujeme vedieť.

Máte už v hlave aj nejaké 
konkrétne predstavy, 
čo by sa dalo zmeniť?

V priebehu budúceho roka by  
malo vzniknúť tzv. jednotné 
analytické centrum, ktorým sa  
vytvorí základ spolupráce medzi 
finančnou správou a políciou.  
Mala by sa tak spružniť výmena 
informácií, čo nám prinesie možnosti 
ešte efektívnejšie využívať naše  
analytické nástroje spolu  
s políciou. 

Ako vnímate opatrenia, 
ktoré sa doteraz v oblasti 
boja proti daňovým 
podvodom urobili?

Ako začiatok cesty. Pred nami  
je ešte veľa práce, môžeme  
zaviesť nové veci, vyťažiť viac 
informácií z analýz, ktoré nás  
privedú k tomu, že cestičky 
podvodníkom pouzatvárame.  
Nerobím si však ilúzie, že ich 
uzavretím prestanú daňové  
podvody. Nech budeme mať  
akékoľvek zákony, vždy sa nájdu  
ľudia, ktorí sa budú snažiť ich  
obísť. Je to náš nekonečný boj 
odhaľovať tieto podvody. V tomto 
smere naša práca nikdy neskončí. 
Pripravuje sa nový Akčný plán boja 
proti podvodom na ďalšie  
štvorročné obdobie, v ktorom budú 
zakotvené konkrétne opatrenia. 
V najbližšom období by sme  
sa chceli zamerať aj na podvody 
v rámci ERP.

A mohli by ste nám ešte 
prezradiť aj niečo z vášho 
súkromia. Čomu sa 
venujete, ak nepracujete? 
Máte nejakého 
zaujímavého koníčka,  
pri ktorom dobre 
zrelaxujete?

Odkedy som prišiel na FS, tak  
mám pocit, že keď nepracujem, 
tak len spím... Mám rodinu a dve 
relatívne malé deti, takže voľný čas 
venujem najmä im. Keď môžem,  
idem si s priateľmi zahrať golf.  
Musím povedať, že som celkom  
nadšený golfista. A rád si prečítam  
aj dobrú knihu. V poslednom čase 
však namiesto severských  
detektívok čítam daňové zákony.

Drahomíra Adamčíková
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V rámci akcie Oddelenia 
medzinárodného zdaňovania sa 
DÚ Banská Bystrica zameral na 
preverenie športových klubov 
v regióne banskobystrického kraja, 
v ktorých pôsobia zahraniční športovci. 
Preverované boli hokejové a futbalové 
kluby, u ktorých bolo zistené, že buď 
vôbec nezrazili a neodviedli zrážkovú 

daň správcovi dane, alebo ju zrazili 
v nesprávnej výške. Kluby nezohľadnili 
nepeňažné príjmy nerezidentných 
športovcov, ktorým popri vyplácaných 
honorároch do príjmu nezahrnuli 
cestovné náhrady, ubytovanie 
a podobné položky tvoriace hrubý 
príjem športovca, ktorý je základom 
dane pre daň vyberanú zrážkou.

Ďalší prípad “Hydina”, ktorým sa 
zaoberala daňová kobra, sa týka reťazca 
vytvoreného pre fiktívne obchodovanie 
so živou hydinou, ale aj produktmi 
z hydiny. Išlo o koordinovanú sieť 
obchodných spoločností z Poľska  
a Slovenska, ktoré vykonávali nelegálnu 
činnosť v rokoch 2012 až 2015. 
Finančná správa vykonala 66 daňových 
kontrol za 144 zdaňovacích období pri 

zapojení 68 daňových kontrolórov z DÚ 
VDS, Prešov, Košice a Banská Bystrica. 
Časť transakcií už zachytil kontrolný 
výkaz DPH, ktorý pomohol identifikovať 
celkovú škodu, predpoklady hovoria až 
o sume 43 miliónov eur. Obvineným  
za zločin skrátenia dane a poistného  
v súbehu so zločinom daňového 
podvodu hrozí trest odňatia slobody 
sedem až 12 rokov.

Pri výkone dozornej činnosti DÚ Košice 
zistil v mestskej časti Košice  
Staré mesto porušenie zákona  
o hazardných hrách.  Prevádzka,  
v ktorej boli umiestnené terminály 
videohry, bola vzdialená od vchodu  
do budovy DSS pre deti a mládež  
so zdravotným znevýhodnením 
len 43 m, od vchodu do budovy 
Centra špeciálno – pedagogického 

poradenstva 143 m a od vchodu  
do areálu  Strednej odbornej školy  
115 m. Dozorom bolo zistené, že 
prevádzka nie je herňou, keďže nespĺňa 
zákonné podmienky. Za porušenie 
zákazu prevádzkovania hazardnej hry 
vo vzdialenosti menej ako 200 m  
od vymedzených objektov bola 
prevádzkovateľovi v správnom konaní 
rozhodnutím udelená pokuta.

Umelci a športovci

Videohry príliš blízko

Fiktívne obchody s hydinou

Daňová kobra odhalila fiktívne 
obchodovanie s betonárskou oceľou. 
Išlo o koordinovanú sieť 17 obchodných 
spoločností z Česka, Maďarska, Poľska  
a Slovenska, ktorá vytvárala 
neprehľadné fiktívne operácie za 
účelom neoprávneného čerpania 
nadmerných odpočtov na DPH. 
Nelegálna činnosť prebiehala od 
roku 2011 do roku 2013. Pri odhalení 

prípadu sa uskutočnilo 58 daňových 
kontrol za 293 zdaňovacích období 
a zapojilo sa 61 kontrolórov z DÚ 
VDS, Bratislava, Trnava, Košice, 
Banská Bystrica a Žilina. Celková 
predpokladaná škoda sa odhaduje na 
15 miliónov eur. Polícia obvinila 32 ľudí 
pre zločin daňového podvodu, za čo im 
hrozí trest odňatia slobody od siedmich 
do 12 rokov.

Prípad „Roxor“
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Zamestnanci správcu dane DÚ  
Žilina vykonávali opätovnú  
daňovú kontrolu dane z príjmov 
právnických osôb u daňového  
subjektu, ktorý mal prevádzku  
v Rožňave. Išlo o podzemnú baňu, 
kde zamestnanci správcu dane 
osobne, v podzemí až 290 m pod 
povrchom kontrolovali investičné 
prostriedky, ktoré sa tam mali 

nachádzať. Žilinskí kontrolóri vyhotovili 
aj fotodokumentáciu ako dôkaz, 
že investičné prostriedky sa tam 
skutočne nachádzajú. Svojou odvahou 
neprekvapili len samých seba, ale  
aj zamestnancov podzemnej bane. 
Podľa vyjadrenia konateľky išlo  
o prvých kontrolórov, ktorí osobne 
sfárali do podzemia skontrolovať 
investičný majetok.

Pracujeme aj pod zemou

Kontrolóri DÚ Bratislava na základe 
žiadosti o medzinárodnú výmenu 
informácií vykonali preverovanie 
v spoločnosti, ktorá sa zaoberá 
medzinárodnou kamiónovou prepravou 
tovaru. Zahraničná daňová správa 
pri výkone kontroly spoločnosti 
personálne prepojenej s daňovým 
subjektom so sídlom na území SR došla 
k predbežnému záveru, že tento daňový 

subjekt môže byť definovaný ako 
zahraničný právny subjekt. Preverovaný 
daňovník na Slovensku na dani  
z príjmov odvádza každý rok okolo  
100 tisíc eur. Kontrolóri vykonali 
rozsiahle miestne zisťovania 
a konštatovali, že daňový subjekt má  
na území SR miesto skutočného 
vedenia, čím sa závery zahraničnej 
daňovej správy nepotvrdili.

Spochybnená daňová rezidencia

DÚ Banská Bystrica pri preverovaní 
žiadosti o dobrovoľnú registráciu 
za platiteľa DPH zistil, že konateľka 
daňového subjektu, ktorý o registráciu 
žiadal, zaregistrovala v priebehu pol 
roka štyri obchodné spoločnosti, ku 
ktorým zdokladovala úplne identické 
doklady len s rozdielom, že menila 
žiadateľa. Všetky spoločnosti mali 

v predmete činnosti uvedené totožné 
činnosti s rovnakou konateľkou. Vo 
všetkých prípadoch išlo o virtuálne 
sídlo so schránkou. Na preukázanie 
vykonávania ekonomickej činnosti 
boli predložené faktúry za dodanie 
nábytku. Odberateľom bola vždy tá istá 
osoba, zhodovali sa aj čísla faktúr, iba 
dodávateľ bol vždy iný.

DÚ Košice počas roka začal 365 
kontrol daňového bonusu. Doteraz 
ukončil 264 z nich, pričom celková 
suma nálezu predstavovala čiastku 
158 449 €. Vo väčšine prípadov daňové 
subjekty podali daňové priznania 
naraz za viac zdaňovacích období. 
Najviac nepriznaných daňových 
bonusov bolo z dôvodu, že daňový 
subjekt nebol rezidentom SR. V iných 

prípadoch daňové subjekty podali 
daňové priznania na inom ako miestne 
príslušnom daňovom úrade s nádejou, 
že tam im predmetný nárok na daňový 
bonus bude vyplatený. Daňový úrad sa 
stretol aj s prípadmi, kedy si obidvaja 
rodičia žiadali vyplatenie daňového 
bonusu za to isté zdaňovacie obdobie, 
resp. predložené doklady boli použité 
viacerými daňovými subjektmi.

Zamerané na daňový bonus

Daňové no vinky

Registrácie DPH podla šablóny
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„Globálny obchod je potrebné 
zdynamizovať a medzinárodnú 
výmenu tovarov zefektívniť. SHS je 
fantastický koncept, ktorý znamená, 
že subjektom udeľujeme vysvedčenie 
spoľahlivosti. Štát im týmto prejavuje 
dôveru a nemusí vynakladať takú 
námahu pri kontrolných procesoch. 
Podnikatelia sa tak môžu slobodnejšie 
obchodne realizovať,“ vyzdvihla ciele 
SHS štátna tajomníčka ministerstva 
financií Dana Meager. Ide o projekt 
pre bezpečné firmy, ktoré obchodujú 
s tretími krajinami a sú držiteľmi 
certifikátu AEO. Tieto spoločnosti sú 
vnímané zo strany colných inštitúcií, 
ako aj členov obchodného reťazca  
ako dôveryhodný partner.

Zapíše sa do histórie

Podujatie organizované Európskou 
komisiou v spolupráci s členským 
štátom EÚ na danú tému bolo prvé 
v histórii. V minulosti sa konali už 
tri svetové konferencie (Kórea 2012, 
Španielsko 2014, Mexiko 2016).  
Na tú slovenskú boli zo SHS pozvané 
len európske, a preto bola účasť na 
nej prestížnou záležitosťou. Naša 
krajina mala možnosť aktívne sa 
zúčastniť diskusie prostredníctvom 
dvoch vybraných zástupcov SHS 
a dvoch zamestnancov finančnej 
správy. Súkromný sektor zastupovali 
spoločnosti GEFCO Slovakia 

a Samsung Electronics Slovakia. 
Finančnú správu reprezentovali 
zástupcovia CÚ Žilina, keďže tento 
úrad ako jediný na Slovensku 
schvaľuje žiadosti o vydanie 
povolenia AEO. Vedúca oddelenia 
schvaľovania hospodárskych 
subjektov Denisa Díriová priznala, 
že mala veľké očakávania, keďže 
stretnutie zástupcov obchodnej 
sféry, jednotlivých štátov a EK na 
jednej konferencii vždy prináša 
konštruktívne výsledky. Účastníci 
workshopu sa zhodli na tom, 
že certifikát AEO zabezpečuje 
medzinárodný obchod so známkou 
kvality a držiteľ tohto certifikátu je 
bezpečným článkom medzinárodného 
dodávateľského reťazca, keďže má  
za sebou proces náročného 
preverovania splnenia kritérií. 
Zástupcovia obchodnej sféry však 
poukázali aj na časovo náročný  
a pre firmy často komplikovaný, 
proces, ktorý zvyšuje ich náklady. 
Časť diskusie sa venovala aj 
ďalšiemu smerovaniu konceptu AEO 
v procese celosvetovej globalizácie 
a medzinárodnej bezpečnosti. 
Dôležitým bodom pre Slovensko 
bola výmena skúseností s colnými 
správami u dvoch typov povolení,  
či ich výhodách a nevýhodách. Ďalším 
krokom v budúcnosti pravidiel AEO  
by mohla byť ich harmonizácia nielen 
na európskej, ale aj celosvetovej 
úrovni.
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Vysvedčenie pre spoľahlivých
Finančné riaditeľstvo SR spolu s Európskou komisiou 
zorganizovalo v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej 
únie konferenciu pod názvom „EU Authorised Economic 
Operators Workshop“. Téme schválených hospodárskych 
subjektov (SHS) sa na prelome novembra a decembra 
v Senci venovalo 170 zástupcov colných správ a obchodných 
spoločností z EÚ, Srbska, Švajčiarska, Nórska, Japonska, USA, 
Číny Kanady, Islandu,  Lichtenštajnska a Nového Zélandu.
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Generálnym sekretárom Svetovej 
colnej organizácie (WCO) je od roku 
2009. Aktuálne je vo funkcii druhé 
funkčné obdobie. Predtým pracoval 
25 rokov na rôznych pozíciách pre 
ministerstvo financií Japonska.

Ako vnímate projekt AEO?

AEO vidím ako nový celosvetový 
obchodný model. Po celom svete sa 
už konali tri globálne konferencie. 
Tohtoročnej konferencie v Mexiku sa 
zúčastnili tisícky účastníkov. Latinská 
Amerika má o túto tému obrovský 
záujem a takisto aj Afrika prejavuje 
veľkú snahu o implementáciu 
projektu. V roku 2018 sa 
bude konať konferencia 
AEO v Ugande. Cením 
si, že Slovensko spolu 
s Európskou komisiou 
usporiadali túto 
konferenciu a WCO 
sa zúčastňuje 
týchto 
stretnutí 
ako 
spojovací 
článok. 
Cieľom 

je spojiť Európsku úniu a krajiny 
Ázie, Japonska i USA, určiť budúceho 
kroky spolupráce a podporiť biznis 
v súčasnom globálnom svete.

Akým najväčším výzvam čelí 
v súčasnosti WCO a ako vidíte 
budúcnosť colníckeho povolania v 
sfére elektronickej komunikácie? 

V dnešnej dobe elektronických 
technológií problémy, samozrejme, 
nastávajú. Na colniciach sa sústreďuje 
obrovské množstvo malých balíkov 
s tovarom, ktorý ľudia nakupujú 
cez internet. Pre zákazníkov i pre 
obchodníkov je to veľmi dobrá 
vec. Našou úlohou je však chrániť 
spoločnosti i spotrebiteľov pred 

škodlivými tovarmi, ktoré 
nespĺňajú rôzne kritériá. A to 
je momentálne veľká výzva 
pre colné orgány. WCO sa 

tejto problematike intenzívne 
venuje a tento rok bola 

dokonca v popredí téma 
digitálneho colníctva 
a manažmentu rizika.

Aké dojmy si odnášate 
zo Slovenska?

Cítil som sa vo vašej krajine veľmi 
vítaný. Absolvoval som stretnutie 
s predsedom parlamentu Andrejom 
Dankom a takisto som sa stretol 
s prezidentom finančnej správy, 
s ktorým sme dlhšie diskutovali. Vaši 
kolegovia ma pozvali na vianočné 
trhy v centre Bratislavy, veľmi to na 
mňa zapôsobilo. Mal som možnosť 
ochutnať miestne špeciality a bol 
som prekvapený, že mi zachutila 
marhuľovica. Určite ju odporúčam 
aj ostatným účastníkom (úsmev). 
Ďakujem finančnej správe za 
zorganizovanie tejto konferencie 
a som rád, že máme príležitosť na 
výmenu skúseností medzi colnými 
správami.

-red-
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 � v EÚ je certifikovaných  
17 000 subjektov, ktoré tvoria 
asi 70 percent obchodných 
a exportných firiem

 � na Slovensku je 82 subjektov 
so statusom SHS – 70 percent 
sú stredné a malé firmy, zvyšok 
veľké korporácie

 � centrálou pre prijímanie 
a schvaľovanie žiadostí je CÚ 
Žilina

 � ČR má 237, Poľsko 821  
a Maďarsko 333 SHS

 � koncept je celosvetovo 
realizovaný od roku 2005, na 
Slovensku od 2008

Kunio Mikuriya

WCO

je nezávislá medzivládna platforma 
pre dialóg v colných otázkach. 
Organizácia bola založená v roku 
1952 ako Rada pre colnú spoluprácu. 
V roku 1994 sa názov organizácie 
zmenil na WCO. V súčasnosti má 
v nej zastúpenie 180 členských 
štátov. Sekretariát má sídlo v Bruseli.

Inšpirácia pre 
daňovú oblasť

Prezident finančnej správy František 
Imrecze uviedol, že SHS je skvelým 
príkladom partnerstva verejnej správy 
a privátneho sektora. Spoločnostiam, 
ktoré dodržiavajú „pravidlá hry“, 
dávame v colnej časti benefity vo 
forme zjednodušených postupov, čím 
im uľahčujeme celé konanie. A tento 
koncept by mal byť inšpiráciou aj pre 
daňovú oblasť. Tie, ktoré si dlhodobo 
zodpovedne plnia daňové povinnosti, 
môžu mať výhodu napríklad vo forme 
rýchlejšieho vyplatenia nadmerného 
odpočtu či menšej kontroly. „Budeme 

to s podnikateľskou verejnosťou veľmi 
intenzívne konzultovať a benefity 
nastoľovať tak, aby boli zmysluplné 
pre nich aj pre štát,“ zdôraznil 
prezident. Celý proces obsahuje 
niekoľko krokov, pričom spomenul 
transformáciu Daňového úradu pre 
vybrané subjekty na Daňový úrad pre 
hospodárske subjekty. „V najbližšom 
období začneme s projektom indexu 
daňovej spoľahlivosti, ktorý nám 
vyšpecifikuje dlhodobo spoľahlivé 
daňové subjekty, ktoré by mohli 
dostať nejaké výhody. V priebehu 
budúceho roka by sme už mohli vidieť 
jasné kontúry celého tohto konceptu,“ 
dodal.



Posudzovala sa aj daňová disciplína, 
a tak ocenené spoločnosti nemohli 
mať žiadny dlh na daniach, žiadne 
nálezy z kontrol nad 10 000 eur 
a nijaké porušenia zákona o používaní 
ERP. Zástupcovia spoločností si  
6. decembra 2016 v Bratislave 
prevzali ocenenie z rúk prezidenta 
finančnej správy Františka Imreczeho.

Banskobystrický kraj

Slovenská banská, spol. s r.o  
ťaží a spracováva rudy farebných 
a drahých kovov. Banský závod v 
Hodruši-Hámroch je posledným 
takýmto závodom na území bývalého 
Česko-Slovenska. 

Bratislavský kraj

CE – Beteiligungs-GmbH 
pôsobí na Slovensku v zastúpení Lidl 
Slovenská republika, v.o.s. Dnes tvorí 
jej obchodnú sieť 124 predajní po 
celom Slovensku.

Košický kraj

MARCUS INDUSTRY, a.s. 
zabezpečuje komplexné služby 
v oblasti projektovej a inžinierskej 
prípravy stavieb. Patrí medzi 
významné stavebné spoločnosti na 
Slovensku. 

Nitriansky kraj

BOURBON AP Nitra s.r.o. 
vyrába plastové komponenty  
pre automobilový priemysel. Jej 
výrobky tvoria súčasť sedadiel, 
kokpitu, prístrojovej dosky, motora 
či dverí.

Prešovský kraj

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. 
sa špecializuje na vývoj a výrobu 
trojdimenzionálnych technických 
textílií s využitím predovšetkým  
v automobilovom priemysle. 

Trenčiansky kraj

SAROUTE, s.r.o. 
začínala ako špecializovaná firma 
vodorovného dopravného značenia. 
Neskôr rozšírila svoje činnosti 

o divíziu pozemných stavieb a práce 
na údržbe ciest a komunikácií. 

Trnavský kraj

Schindler Dunajská Streda a.s. 
je výrobnou spoločnosťou zameranou 
na výrobu výťahových komponentov. 
Spoločnosť ako prvá priemyselná 
budova na Slovensku získala certifikát 
zelených budov BREEM na úrovni 
výborný.

Žilinský kraj 

WH DANUBIUS, s.r.o. 
sa na Slovensku stará o približne 
1 200 ha poľnohospodárskych 
plôch. O celú agrárnu úžitkovú 
plochu sa stará s pomocou štyroch 
ľudí. Najväčšia časť žatvy putuje do 
slovenských mlynov.

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

eustream, a.s. 
prepravuje zemný plyn na Slovensko 
a cez územie Slovenska na európske 
trhy. V roku 2015 prepravil 56 miliárd 
metrov kubických plynu.

Skokan roka

SLOVNAFT, a.s. 
ako rafinérsko-petrochemická 
spoločnosť spracováva až 6 miliónov 
ton ropy ročne a patrí medzi tri 
najmodernejšie rafinérie v Európe. 

-ia-

Ocenili sme najlepších platiteľov dane z príjmu právnických osôb 
za zdaňovacie obdobie roka 2015. Spoločnosti získali ocenenie 
Merkúr 2016 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých 
spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých 
krajoch a na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty.

Merkúr 2016
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Daňový poriadok prináša zmeny
Novela daňového poriadku zavádza od 1. januára 2017 nový 
spôsob vyrubenia dane v skrátenom vyrubovacom konaní 
vydaním vyrubovacieho rozkazu. Nový postup zavádza novela 
v prípade daňových priznaní, ktoré obsahujú chyby alebo 
nedostatky, a nemajú vplyv na výšku dane. Zmeny sa dotknú 
aj inštitútu predbežného opatrenia. Viac nám vysvetlil riaditeľ 
odboru správy daní Ministerstva financií SR Toško Beran.

Aká je najdôležitejšia zmena 
Daňového poriadku vo 
vzťahu k akčnému plánu 
boja proti podvodom?

Podstatná zmena, ktorá bola 
indikovaná aj v programovom 
vyhlásení vlády SR, sa týka inštitútu 
predbežného opatrenia. Podľa 
navrhnutej úpravy bude môcť správca 
dane pružnejšie reagovať v prípadoch, 
keď bude mať odôvodnenú obavu, 
že daň nebude v dobe jej splatnosti 
uhradená, alebo vymožiteľná a ak 
zároveň bude hroziť, že peňažná 
suma určená na zabezpečenie tejto 
dane nebude uhradená. V uvedených 
prípadoch sa už vydané rozhodnutie 
o predbežnom opatrení stane 
exekučným titulom.

Bude možná okamžitá vykonateľnosť 
predbežného opatrenia?

Okamžitá vykonateľnosť je 
dôvodná len v prípade, ak existuje 
nebezpečenstvo, že nedôjde 
k zloženiu peňažnej sumy na 
potenciálne v budúcnosti nedobytné 
vyrubené daňové povinnosti.  
Pôjde najmä o situácie, kedy  
z činnosti finančnej správy alebo 
 prostredníctvom iných štátnych 
orgánov (OČTK) budú zistené 
okolnosti nasvedčujúce porušovaniu 
daňových povinností v takom 
rozsahu, že je nevyhnutné okamžité 
zakročenie. Týmto nástrojom sa 
výrazne zlepšujú možnosti zasiahnuť 
proti daňovým subjektom, ktoré 

zneužívajú náš daňový systém, 
avšak pre jeho správnu aplikáciu je 
nevyhnutná úzka spolupráca všetkých 
relevantných častí finančnej správy 
s ostatnými príslušnými orgánmi. 

Ďalšia zmena sa dotkla 
vytýkacieho konania. 

Toto ustanovenie je upravené 
tak, aby boli rozdielne procesy 
smerujúce k náprave v prípadoch 
neuposlúchnutia výzvy správcu 
dane na odstránenie nedostatkov 
podaného daňového priznania. Ak 
pôjde o nedostatky, ktoré nemajú 
vplyv na daň, môže ich správca dane 
opraviť sám, ak ich má k dispozícii, 
napr. číslo SK NACE, DIČ, adresa 
daňového subjektu. Pri nedostatkoch, 
ktoré majú vplyv na výšku dane alebo 
na uplatnený nárok, naďalej zostane 
ako následok nevyhovenia výzve 
vykonanie daňovej kontroly alebo 
sa iniciuje nový inštitút doplnený 
do daňového poriadku, ktorým je 
skrátené vyrubovacie konanie.

O čo ide v tomto prípade?

Z dôvodu zefektívnenia správy daní 
sa zavádza nový inštitút skráteného 
vyrubovacieho konania, výsledkom 
ktorého bude vydanie vyrubovacieho 
rozkazu. Vyrubovací rozkaz vydá 
správca dane, ak daňový subjekt 
nevyhovie výzve na odstránenie 
nedostatkov daňového priznania, 
pričom využije dôkazy, ktoré získal 
v daňovom konaní alebo pri svojej 

činnosti. Proti vyrubovaciemu rozkazu 
bude môcť daňový subjekt podať 
odpor. Podaním odporu sa vyrubovací 
rozkaz zrušuje a následne sa iniciuje 
daňová kontrola. 

Novela v zmysle akčného plánu boja 
proti daňovým podvodom sprísňuje 
aj podávanie námietok zaujatosti. 

S cieľom predísť situácii, keď 
daňové subjekty podávajú často 
neopodstatnené námietky zaujatosti, 
a to aj opakovane, sme navrhli, 
aby námietku bolo možné podať 
najneskôr do 15 dní odkedy sa 
o dôvodoch zaujatosti účastník 
daňového konania dozvedel 
a tiež sme zakotvili jej obsahové 
náležitosti. Námietka musí byť riadne 
odôvodnená, musí byť uvedené proti 
komu smeruje a musí obsahovať 
dôkazy na preukázanie tvrdení 
podávateľa. Ďalej sa ustanovuje, aby 
námietku nebolo možné podať voči 
riaditeľovi daňového a colného úradu, 
nakoľko sa priamo nezúčastňujú na 
daňovom konaní. 

Iveta Adamíková
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Žilinskí colníci zadržali koncom 
septembra Martina K. z Hlohovca.  
Ten mal vo svojom aute 2 000 kartónov 
nelegálnych cigariet, čo predstavuje 
400 000 kusov. Colníkom tvrdil, že 
cigarety nie sú jeho a vezie ich pre 
neznámu osobu. Svojím konaním 
spôsobil škodu na spotrebných  

daniach vo výške 40 820 eur. 
Vyšetrovateľ KÚFS ho obvinil z prečinu 
porušenia predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označenie 
tovaru podľa Trestného zákona. V 
prípade dokázania viny mu hrozí trest 
odňatia slobody až do výšky päť rokov.

Ani ďalší pokus pokémonov oklamať 
colníkov nevyšiel. Pri dovoze tovaru 
v Brodskom ich odhalili takmer  
20 000 kusov. Colníci z KÚFS 
a z Brodského kontrolovali zásielku 
plnú hračiek z Číny, ktorá bola určená 
na poľský trh. Pri kontrole tovaru 
vzniklo podozrenie z porušovania práv 
duševného vlastníctva ochranných 

známok Pokémon Pikachu, Smiley, 
Twilight Turtle, Angry Birds a ďalších. 
Preto zadržali 19 494 hračiek, 7 200 
gulôčkových pier, 144 kuchynských 
strúhadiel a 200 zariadení na úpravu 
vlasov. Odhadovaná škoda, ktorá by 
vznikla predajom týchto falzifikátov na 
trhu ako originálnych výrobkov, bola 
predbežne vyčíslená na 170 000 eur.

Colníci Pobočky colného úradu Banská 
Bystrica Pošta pri bežnej colnej 
kontrole dovážaného tovaru z tretích 
krajín narazili na zásielky, ktoré 
obsahovali tabletky (napodobeninu 
viagry) a kondómy. Išlo o 80 ks  
ERIACTA 100 MG označených 
reprodukciou obrazovej ochrannej 
známky „Pfizer Inc.“ a 101 ks 
prezervatívov označených reprodukciou 

slovnej a obrazovej ochrannej známky 
„durex“. Tabletky aj kondómy pri colnej 
kontrole okamžite svojím dizajnom 
vyvolali dojem, že ide o falzifikát.  
Tovar mal ísť spotrebiteľom v Banskej 
Bystrici. Nakoľko colníci nadobudli 
podozrenie, že išlo o porušenie práv 
duševného vlastníctva týchto značiek, 
zásielky zaistili a v uvedenej veci začali 
konať.

Cigarety v aute

Falošná viagra

Pokémoni skončili v sklade

Prvú októbrovú sobotu si colníci  
z KÚFS „posvietili“ na areál 
v Michalovciach, nakoľko mali 
informácie o nelegálnej distribúcii 
cigariet z Ukrajiny bez platných 
slovenských kolkov. Operatívne zistenia 
sa počas kontroly potvrdili a stovky  
tisíc cigariet našli ukryté v hangári  
pod papierovými obalmi. Celkovo 
zaistili 1 446 720 cigariet v dĺžke 

tabakového povrazca do 80 mm 
vrátane, zadržali dve osoby a prezreli 
aj iné nebytové priestory a pozemok. 
K prehliadke si zavolali služobného 
psa z Colného úradu Michalovce 
špecializovaného na vyhľadávanie 
tabaku. Finančný únik na daniach 
v prípade týchto tabakových výrobkov 
predstavoval sumu 137 988,15 eur.

Nelegálne cigarety
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Naše úspešné zásahy
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Nitrianski colníci zaistili v uplynulom 
období viac ako 200 kusov 
priemyselného tovaru, ktorý  
vykazoval znaky falzifikátov. Držitelia 
práva duševného vlastníctva  
vyčíslili svoju škodu na viac ako  
20 000 eur. Jednotlivým predajcom 
zaistili 70 kusov oblečenia, textilných 
doplnkov a kabeliek s obrazovým a 
grafickým vyobrazením a vyhotovením 
napodobňujúcim obchodné značky 

Burberry, Chanel, Louis Vuitton, 
Michael Kors, 92 kusov elektronických 
pilníkov a príslušenstva s označením 
SCHOLL a 39 flakónov parfumov 
napodobňujúcich svetové značky Paco 
Rabanne, CHANEL, Bvlgari, Lancôme, 
KENZO či Nina Ricci. Colníci tovar 
zaistili a prípad ďalej riešia v súčinnosti 
s držiteľmi práv dotknutých ochranných 
známok.

Klamali zákazníkov

Tisícky litrov nelegálneho alkoholu 
a stovky tisíc nelegálnych cigariet 
zadržali v novembri colníci z KÚFS 
v obci Bracovce, okres Michalovce. 
Počas akcie zadržali 470 280 kusov 
cigariet značky L&M červené  
a Marble, 3 000 litrov liehu 
s koncentráciou 95%, zariadenia na 

výrobu liehovín. Pri predchádzajúcich 
troch zákrokoch zadržali aj  
106 400 nelegálnych cigariet  
a 30 litrov nelegálneho liehu. Taktiež 
zaistili peniaze v sume 83 000 eur  
(v malých bankovkách). Celkový 
finančný únik predstavuje čiastku  
92 236,44 eur.

Akcia „Gold and silver“

Košickým colníkom sa v novembri 
podaril raritný úlovok. blízko Pri 
kontrole vozidla registrovaného 
v krajine mimo európskeho 
spoločenstva blízko maďarsko-
slovenskej hranice našli cenný kov. Aj 
keď vodič tvrdil, že nepreváža žiadny 
tovar, pri kontrole interiéru našli colníci 
obal pracieho prášku svetoznámej 
značky. Jeho hmotnosť prevyšovala 

hmotnosť uvedenú na obale. Podľa 
vodiča sa v ňom mala nachádzať 
bižutéria. Nakoniec sa ukázalo, že 
preváža 21 balíčkov s obsahom častí 
strieborných šperkov. Prostredníctvom 
röntgenovej fluorescentnej 
spektrografie anaylyzátora XRF sa zistili 
skutočné obsahové množstvá striebra 
v rozmedzí 93-97% a jeho celkovej 
hmotnosti takmer 16 kg.

Mlčať zlato, hovoriť striebro

Colníci Stanice colného úradu Banská 
Bystrica pri kontrole ERP v obci Heľpa 
našli v októbri vďaka služobnému psovi 
Nikimu aj nelegálne cigarety a tabak. 
Počas kontroly u podnikateľa služobný 
pes označil dve dodávky, v ktorých 
colníci našli 108 spotrebiteľských 
balení cigariet (2 160 ks cigariet) značky 

MARLBORO červené a tabak v celkovom 
množstve 5 kg (balené v igelitových 
vreckách po 1 kg). Cigarety a tabak boli 
ukryté v prednej časti predmetných 
vozidiel. Cigarety neboli opatrené 
kontrolnými známkami a tabak bol 
bez akéhokoľvek označenia zabalený 
v igelitových vreckách.

Vyňuchal ich pes
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Naše úspešné zásahy
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Proklientský prístup a získavanie spätnej väzby od verejnosti sú dôležitými 
aspektmi práce finančnej správy. Do tvorby kvalitného call centra ako opory 
pre širokú verejnosť sme za posledné roky zainvestovali veľa energie. Spätná 
väzba, ktorú cez Staffino dostávame, nás zaväzuje a posúva dopredu.

 � nezávislý hodnotiaci nástroj 

 � už štvrťroka môže verejnosť prostredníctvom 

tejto aplikácie hodnotiť zamestnancov call 

centra a pracovníkov daňových úradov 

v klientských centrách po celom Slovensku

 � sme prvou štátnou inštitúciou, ktorá nabrala 

odvahu a postavila sa takto zoči-voči 

podnikateľom
Call centrum hodnotila 

verejnosť od septembra 

do začiatku decembra 

nasledovne:

 � 1 234 hodnotení  � z toho 96 negatívnych
 � tím DPH dostal najviac hodnotení - 413, z toho 375 pozitívnych, 

38 negatívnych � najviac reakcií nám prišlo ráno medzi 8.00 – 9.00 hodinou

 � verejnosť nás najčastejšie hodnotila v stredu

 � najviac pochvál na call centre získali Mária 

Smatanová, Veronika Bodnáriková, Martin 

Ďuračík

Call centrum 
hodnotila 

verejnosť od 
septembra do 

začiatku decembra 
nasledovne:

 � najviac pripomienok napísali na Daňový úrad Košice
, pobočka 

Spišsk
á Nová Ves

 � 60 reakcií a 9 podnetov na zlepšenie

 � najviac pozitívnych reakcií získal Daňový úrad Bratisla
va 

Ševčenkova
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Recept na šťastný život
O strese toho vieme veľa. Malá dávka stresu je zdravá, stimuluje 
človeka k lepšiemu výkonu, podporuje duševné schopnosti 
a tvorivosť. Stres vo vysokých pravidelných dávkach ničí psychiku, 
zdravie a v neposlednom rade aj vzťahy, ktoré si budujeme celý život.

Poškodená imunita a pamäť, vysoký 
krvný tlak, zlý obeh krvi, problémy 
s cievami a so srdcom, to je iba časť 
vážnych problémov spôsobených 
práve stresom. Veľa ľudí 
zaháňa stres prejedaním. 
To ale spúšťa v tele 
fyziologické zmeny, po 
ktorých sa stresujeme 
ešte viac. K poruchám 
psychiky môže viesť 
nedostatok vitamínov 
B a D. Minerály horčík 
a zinok hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe 
serotonínu, tzv. hormónu šťastia. 
Skúsme sa zamerať na potraviny, 
ktoré sú zdravé, chutné a zaháňajú 
smútok a nepokoj. Existuje ich, 
samozrejme, veľa, no máme pre vás 
týchto päť tipov. 

Vajcia

Bohaté na zinok 
a tryptofán, sú dôležité pre 
tvorbu serotonínu. Ak si ráno urobíte 
praženicu, vylepšíte si náladu na úvod 

dňa.

Divoký losos

Plný 
zdravých mastných 

kyselín. Zmiešajte si ho s chrenom 
a bielym jogurtom a máte chutnú 
nátierku.

Quinoa
Obsahuje horčík a vitamín B. 
Používajte ju ako alternatívu 
k ryži a cestovinám a budete lepšie 
zvládať úzkosť a stres.

Kefír

Fermentovaný mliečny 
nápoj bohatý na 
probiotiká. Ničí 

nepriateľské baktérie, lieči vnútorné 
i vonkajšie zápaly. 

Čokoláda

Tmavá čokoláda s obsahom 
minimálne 70 % kakaovej 

hmoty znižuje krvný tlak 
a navodzuje pocit pokoja. Ak vás 

prepadne chuť na sladké, doprajte si 
bez výčitiek pár štvorčekov denne. 

-red-
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Pomohli sme Dorke
Charita k Vianociam patrí. Hoci by sme mali pomáhať tým, ktorí to 
potrebujú, počas celého roka, práve jeho koniec ponúka najviac 
možností zapojiť sa do rôznych charitatívnych projektov.

 � Tento rok 
sme upriamili 
pozornosť 
na krízové 
centrá. Na 
matky, ktoré sa 
ocitli s deťmi 
bez strechy 
nad hlavou, 
na mladých 
ľudí, ktorí sú 
v krízovej 
životnej 
situácii.

 � Naša inštitúcia už po štvrtýkrát 
organizovala vlastnú vianočnú zbierku. 
Zbierali sme už šatstvo a potraviny pre 
bezdomovcov, minulý rok sme viezli 
potrebné veci do tábora pre utečencov 
v Chorvátsku.

 � Centrum pre obnovu rodiny Dorka otvorilo v roku 2007 v Košiciach 
zariadenie núdzového bývania a útulok pre mladých dospelých v roku 
2007 a v roku 2009 krízové centrum. Domov na polceste užívajú klienti 
od januára 2010, útulok pre rodiny s deťmi od roku 2014.

Najštedrejší boli: 
Žilina 
Nitra  
Bratislava

Pani riaditeľka Jolana 
Šuleková a všetci klienti 
zariadenia boli z množstva 
darovaných vecí dojatí a veľmi 
šťastní.  Všetkým, ktorí ste 
sa do tohtoročnej vianočnej 
zbierky zapojili, patrí jedno 
veľké ĎAKUJEME.

 � Dočasný domov pre matky 
s deťmi poskytujú od roku 
2013 aj v centrách v Prešove 
a vo Zvolene.

Pre uvedené zariadenie sme vyzbierali:  
viac ako 250 kg trvanlivých potravín , 950 kg 
šatstva, školské potreby, elektroniku, mobilné 
telefóny, školské tašky, písacie potreby, kočíky, 
čistiace prostriedky, spoločenské hry, porcelán, 
posteľnú bielizeň, plienky, deky, záclony
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Dialóg 

dvoch snehuliakov: 

„Pozri sa, chumelí.” 

„To je otrava, ale aspoň 

nám padajú náhradné 

diely.”

Pán 
Cibuľa dobre vie, že 

Vianocami sa mesiac nekončí, 
a preto chce minúť čo najmenej 

peňazí na vianočný darček pre manželku. 
Predavačku tým privádza k zúfalstvu. 

Rozbaľuje a ukladá jeden darček za druhým, 
stále sa nemôže rozhodnúť. Až príde na 

spásonosný nápad a pýta sa predavačky:  
„Keby ste bola mojou manželkou, čo by 
ste si pekného priala?“ 
„Iného manžela!,“ odpovie mu 

pohotovo.

Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej 
nálade. Predvedeného muža sa pýta:  
“Za čo ste tu?” 
“Za predčasné vianočné nákupy.” 
“To predsa nie je žiadny priestupok. Ako 
skoro ste nakupovali?” 
“Tri hodiny pred začiatkom otváracej doby.”

„Pán 

riaditeľ, môžete mi dať zajtra 

voľno?,“ pýta sa pán Uherčík. „Manželka chce, 

aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.“ 

„Z takého dôvodu predsa nebudem dávať voľno!,“ 

rezolútne ho odmietne riaditeľ. 

Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec, „vedel 

som, že je na vás spoľahnutie.“

Pán Mrkvička sa 
rozhodne uloviť si 
vianočného kapra. 
Zoberie si náradie 
a začne dieru 
sekať do ľadu. 
Odrazu počuje za 
sebou krik: 
„Okamžite 
prestaňte sekať do 
toho ľadu!“ 
„Akým právom mi 
to zakazujete!?“ 
„Právom správcu 
zimného štadióna!

“Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa počas noci 
päťkrát vlámali do rovnakého obchodného 
domu?,” pýta sa sudca previnilca. 
“To je jednoduché – chcel som dať manželke 
pod stromček šaty.” 
“To chápem, a čo tie ostatné vlámania?” 
“To ma ich potom štyrikrát poslala 
vymeniť, pretože sa jej nikdy nepáčila 
látka!”



Hoci počasie sa nám ani tentoraz 
nepodarilo podplatiť, na nálade to 
nikomu neubralo. Ak si s nami minulý 
rok pošpásoval na Donovaloch prvý 
sneh, tento rok naše odhodlanie 
otestoval dážď. My sme ale proti 
nemu vytasili veľmi silnú zbraň. 
Odhodlanie uvariť ten najlepší 
guláš! Pomôckou k úspechu boli 
aj originálne outfity jednotlivých 
družstiev, kotlíky rôznych tvarov, 
ktoré si niektorí súťažiaci priniesli 
a, samozrejme, ingrediencie od 
výmyslu sveta. Čo ale nikto zo 
súťažiacich netušil, čakalo na nich 
jedno veľké prekvapenie. Našu 
akciu prišiel podporiť naslovovzatý 
odborník, medzinárodne uznávaný 
a známy šéfkuchár, Vojto Artz. Od 
samého začiatku obchádzal všetky 
družstvá a bol k dispozícii, ak niekto 

potreboval s niečím poradiť. Jeho 
hlavná úloha však prišla po tom, čo 
ohne pod kotlíkmi zhasli a uvarené 
dobroty začali súťažiaci originálne 
naservírované nosiť na vyhodnotenie. 

Výsledok varenia

Bolo zaujímavé sledovať šéfkuchára 
pri práci. Guláše, ktoré zaujali jeho 
chuťové bunky, zostávali v prednom 
rade. Ostatné putovali dozadu na stôl. 
Dôležitá bola aj konzistencia. Nesmel 
byť ani veľmi riedky, ani veľmi hustý. 
Vyraďovací postup sa opakoval, až 
kým v prvom rade nezostali posledné 
štyri guláše. Vtedy si už šéfkuchár 
Artz privolal spoludegustátora. 
Na konečnom verdikte sa zhodli 
s viceprezidentom finančnej správy 
Dušanom Pátkom. Zistil, že sa jeho 
chute zhodujú s odborníkom  
a potvrdil poradie. A ako to všetko 
dopadlo? Banskobystričania síce 
minuloročné prvenstvo neobhájili, 
isté déjà vu však zažili. Ich diplom 
mal tento raz bronzový lesk. Priam 
skokom si od radosti prišlo prevziať 
diplom strieborné družstvo – chlapi 
z CÚ a DÚ Prešov. Keď svoj guláš 
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Chcete ochutnať najlepší guláš? Tu je recept!
Už po druhý raz sa Donovaly zahalili do oparu vôní celofiremného 
guláša. V predposledný októbrový týždeň sme v našom školiacom 
stredisku odštartovali 2. ročník podujatia Zlatá vareška – cena 
prezidenta FS o najlepší guláš. S radosťou môžeme skonštatovať, 
že tento ročník bol minimálne tak dobrý ako ten minuloročný.



niesli kuchárovi na ochutnávku, 
prezentovali ho veľmi skromne – že je 
síce jednoduchý, ale je v ňom všetko, 
čo má v dobrom guláši byť. A ukázalo 
sa, že mali pravdu. Ich guláš zaujal 
známeho šéfkuchára a skončil na 
druhom mieste. A cenu najvzácnejšiu 
– Zlatú varešku prezidenta FS - si 
tento rok vybojovalo družstvo sekcie 
daňovej a colnej - Adriana Nemcová, 
Renáta Lukovičová,  
Ladislav Paulina, Ľubomír Balga 

s nevariacim kapitánom Ladislavom 
Hannikerom. 

RECEPT 

 � mäso z diviaka, najlepšie z lýtka
 � masť
 � cibuľa
 � zemiaky
 � červená paprika

 � tymián
 � chilli
 � rasca
 � bobkový list
 � cesnak
 � majoránka
 � dubáky
 � červené víno
 � domáci paradajkový pretlak
 � 3 lyžice domáceho slivkového 

džemu

POSTUP
Treba si najskôr vybaviť zbrojný 
preukaz a týždeň pred súťažou zájsť 
do hory uloviť mladého diviaka. 
Použiť mäso z pliecka alebo lýtka. 
Podľa šéfkuchára Artza má mäso 
z lýtka veľa kolagénu, ktorý zabezpečí 
vhodnú konzistenciu výsledného 
diela. A potom len postupne pridávať 
uvedené gulášové suroviny.  
Pri varení netreba zabudnúť na  
100 kilogramov lásky. Okolo kotlíka 
musí byť kopec priateľov a kolegov, 
čím si zabezpečíte, že budete mať 
najlepší guláš vo finančnej správe.

Gabriela Dianová
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Chcete ochutnať najlepší guláš? Tu je recept!
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Koncoročný zhon vyzerá zrejme na všetkých pracoviskách 
a v domácnostiach rovnako. Naháňame sa, aby sme splnili 
termíny a do nového roku vykročili s čistým štítom. No 
a doma zase zapíname rúry na pečenie a vysávače, aby bolo 
napečené a upratané. Celý tento zhon sa mieša s vôňou 
dobrôt, ktorých sú v domácnostiach plné špajze.

Na sviatočný stôl
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Ak by ste nakukli k našej kolegyni 
Ingrid Žabkovej, našli by ste v špajzi 
aj tortu, ktorej nemožno odolať. A to 
nemusela ani zapínať rúru, aby ju 
pripravila. Recept na nepečenú tortu 
sa v ich rodine posúva z generácie 
na generáciu. Ingrid je referentkou 
na oddelení podpory a služieb pre 
verejnosť, robí administratívne práce 
pre všetkých jeho zamestnancov. 
Ako mama troch detí 
musí mať ku kuchyni 
kladný vzťah. No 
mala ho už od 
mladosti. Rada 
piekla so svojou 
mamou, pečie rada aj 
so svokrou a k pečeniu 
vedie i svoje dcéry. „Sme 

veľká rodina. Často sa spolu 
schádzame a táto torta je ako 
rodinný klenot. Na žiadnej 
oslave nemôže chýbať, 
ani na sviatočnom stole,“ 
hovorí Ingrid. Všetkým 
kolegom zaželala do 
nového roku veľa zdravia. 
Vraj si máme na Vianoce hodiť 
za seba do rohu oriešok a niečo 
si priať. My vám prajeme veľa 
zdaru pri výrobe tejto nepečenej 
torty a dobrú chuť! 

Silvestrovská torta

 � 4 žĺtka
 � 16 dkg masla
 � 14 dkg vlašských orechov 
 � 13 dkg práškového cukru
 � 2 balenia (1bal/240 g) detských 

piškót 
 � 250 ml smotany na šľahanie

POSTUP

Všetko robíme ručne, nepoužívame 
mixér. Maslo miešame asi 10 minút, 
postupne pridávame po jednom žĺtku, 
po lyžiciach cukor a orechy tak, aby 
plnka postupne narastala. Nakoniec 
vylejeme smotanu. Podľa toho, aký 
tvar torty chceme, si vytvoríme 
šablónu alebo vylejeme zmes do 
tortovej formy. Na spodok ukladáme 
piškóty, ktoré namáčame vo vopred 
uvarenej a vychladnutej čiernej 

káve, môžeme do nej pridať pár 
kvapiek rumu. Natrieme plnkou 
a znovu navrstvíme piškóty. 

Ozdobíme podľa vlastnej 
fantázie. Pripravenú tortu 
dáme na dvanásť hodín 

do chladničky. A sviatky 
môžu začať!

Gabriela Dianová
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výzva
(kniž.)

prudký
dážď

sekalo

ploská
fľaša

praskal

pôvodca

skr. Army
Transport
Service

rušil stehy

kancelár-
ska skratka

konajú,
robia

podnik
v Adamove

približne,
odhadom

tekutina
v žilách

druhý
pilot v

lietadle
(mn. č.)

nastavia
na inú
vlnovú
dĺžku

tiekol
do vnútra

rímskych
49

nezhubný
výrastok

na
sliznici

základná
číslovka

viackrát
prudko

trhli

pomôcky:
EOL, NPK,
LEPORID,

MU

metropola
Turecka

naruby

EČV
Zvolena

druh sovy

zbav
šupy

posvätná
indická
krava

iným
spôsobom

odjem

nočný vták
podobný

sove

chyby,
vady

čínska
plošná
miera

Eduard
česky

domácky

váha
obalu

staro-
grécka

pohrebná
obeť

pás vyč-
nievajúci
z plochy
stavby

somár

meno her-
ca Gibsona

peňažná
hodnota

starogr.
boh vetrov

voltameter

zelená
cudzo-
pasná
rastlina

Liliana
domácky

MPZ áut
Kolumbie

veľké
rozpráv-

kové
bytosti

primát

domáce
zviera

Alojzia
domácky

m. meno

americký
prezident

spolkový
štát USA

temnota

značka
zlata

kríženec
zajaca a
králika

prekrúca
zväzok

ľanu alebo
konopí

české
domácke
mužské
meno

pravosláv-
ni kňazi

podmien-
ková

spojka

1. časť
tajničky
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ruských
lietadiel

kujný
nerast

U S A :

japonská
lovkyňa
perlo-
rodiek

3. časť
tajničky

oddelenie
v nemoc-

nici

poolamuj

umenie
(kniž.)

rímskych
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4. časť
tajničky

choroba
kĺbov

citoslovce
zlomenia

liatím
doplnil

obriadiš
(hovor.)

špión

skritizoval
(expr.
pren)

rallye

starro-
rímsky

boh lásky
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farba na
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(kniž.)

2. časť
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textová
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hodnotiaca
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brazílsky
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skr. anno
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obrazu
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�

�

�

�

druh
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�

obúchaj

meno
Chačatur-

jana

prehŕňa sa
vo vlasoch

značka
astátu

opak pro-
fesionála

úder

Znenie tajničky z minulého čísla (5/2016) je - V minulosti bola v krajine zavedená pivná daň. Zo správnych odpovedí, ktoré 
sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny - Martina Koperová (DÚ Žilina), Ivana Tomanová (FR 
SR) a Michal Bielik (DÚ Bratislava). Výhercom srdečne gratulujeme!

Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca januára na adresu casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Fotografie so zimnou tematikou nám 
poslal npor. Ján Kováč z Colného úradu 
v Banskej Bystrici. Fotil na vrchu 
Malý Zvolen, ktorý sa nachádza na 
rozhraní národných parkov Veľká Fatra 

a Nízke Tatry. „Bolo nádherné počasie, 
sneh na stromoch vytváral vankúše 
a rozprávkové scenérie,“ uviedol na 
margo záberov. Fotografovaniu sa 
venuje najmä pri potulkách prírodou, 

kde trávi skoro každý víkend. „Mojim 
koníčkom je príroda, nie fotografovanie, 
ale ide to dohromady, lebo z každého 
výletu chcem mať v domácom albume 
pamiatku,“ dodal kolega Kováč.


