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Milé kolegyne a kolegovia,

pracovný rok v našej organizácii má svoje fázy. Prvý štvrťrok daňová časť finančnej 
správy sústreďuje svoje úsilie najmä na obdobie podávania daňových priznaní. 
Upriamujeme svoju pozornosť na tento medzník, ktorý, povedzme si pravdu, sme radi, 
keď máme za sebou.

Chcem Vám vysloviť veľké uznanie a zároveň poďakovanie za to, že ste tak namáhavé 
a stresujúce obdobie zvládli bez problémov. Opäť sme dokázali, že vieme vyjsť 
klientom v ústrety, čoho dôkazom boli pozitívne reakcie pri podávaní daňových 
priznaní. Viem, že 31. marca sa práca okolo daňových priznaní neskončila, iba začala 
jej ďalšia etapa. Verím, že aj moje úprimné slová vďaky Vás dokážu povzbudiť do 
ďalších týždňov.

Ľahšie obdobie nemajú pred sebou ani colníci. Od 1. mája, keď končí éra papierových 
colných vyhlásení pri dovoze v štandardných postupoch, musia zvládnuť tento 
prechod čo najplynulejšie. Hoci to niekedy „bolí“, som rád, že sa v našej organizácii 
stále niečo deje, modernizujeme procesy, skvalitňujeme služby. Bez Vášho nasadenia 
by to však nešlo, preto veľmi oceňujem tímového ducha, ktorý u nás vládne.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



S akými predstavami 
ste namiesto riaditeľky/
riaditeľa prichádzali 
a čo z nich sa podarilo 
už zrealizovať? 

E. Šoltésová: Aj keď skúsenosti 
s riaditeľskou pozíciou som už získala 
na niekdajšom Daňovom úrade 
v Šamoríne, musím sa priznať, že pred 
tak veľkou výzvou, ako je viesť Daňový 
úrad Bratislava, som mala veľký 
rešpekt a pocit zodpovednosti. Predsa 
len, ide o najväčší daňový úrad na 
Slovensku, ktorý má s tým súvisiace 
špecifiká. Na novú pozíciu som teda 
nastúpila s pokorou, ale zároveň aj 
s ambíciou zužitkovať svoje dlhoročné 
manažérske skúsenosti a posunúť už 
teraz výborné renomé tohto úradu na 
ešte vyššiu úroveň. 

J. Ježo: Do funkcie riaditeľa colného 
úradu som bol menovaný 1. júla 2016. 
Práve tento deň bol dňom kreovania 
novej pobočky colného úradu – 
Letisko – cestovný styk. Zavŕšil sa 
tak niekoľkomesačný proces, ktorého 
cieľom bolo zvýšenie colného 
dohľadu a zlepšenie fungovania 
colných orgánov na medzinárodnom 
letisku. Ohlasy zainteresovaných, ako 
aj výsledky novovzniknutej pobočky 
ma utvrdzujú v tom, že to bol správny 
krok.

Na čo ste najviac 
hrdá/hrdý?

E. Šoltésová: Som hrdá na to, 
že Daňový úrad Bratislava je 
rešpektovaná štátna inštitúcia s dobre 
nastavenými procesmi. Zároveň ma 
veľmi teší, že sa mi okrem dobrých 
manažérskych rozhodnutí podarilo 
vybudovať si korektné a profesionálne 
vzťahy so svojimi kolegami. Dobré 
vzťahy na pracovisku sú podľa mňa 
vždy polovicou úspechu každej 
organizácie. 

J. Ježo: Na všetkých zamestnancov 
úradu, ktorí sa minulý rok svojou 
prácou zaslúžili o to, že sa nám 
stanovené ciele podarilo dosiahnuť. 
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Nový bratislavský tandem
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Obaja sú na svojich pozíciách relatívni nováčikovia, hoci 
v odbore a v riadiacich funkciách pôsobili viac rokov. 
Teraz šéfujú úradom v hlavnom meste, ktoré sú vždy 
najviac na očiach verejnosti. Ako sa s touto situáciou 
boria, nám prezradili riaditelia daňového a colného 
úradu v Bratislave Erika Šoltésová a pplk. Ján Ježo.

“Keď sa 
mi podarí 
vybudovať 
stabilný  
a profesionálny 
kolektív, 
zlepšíme sa aj 
v poskytovaní 
služieb pre 
daňové 
subjekty 
a budeme 
efektívnejší 
v práci 
pre štátny 
rozpočet.”

Ing. Erika Šoltésová:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
jedlo, ktoré navarí mama

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
všetky životopisné romány

 � IDEÁLNY RELAX 
dobrý pohár vínka s priateľmi



Zvládli sme proces obojsmernej 
komunikácie pri správe spotrebných 
daní, zoptimalizovali sme sieť 
pobočiek colného úradu, výber 
finančných prostriedkov do 
štátneho rozpočtu bol najlepší za 
posledné roky. Aj tento rok stoja 
pred nami nové úlohy a výzvy a som 
presvedčený, že spoločnými silami sa 

nám ich podarí zvládnuť minimálne 
tak, ako v roku 2016. 

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?

E. Šoltésová: Práca s ľuďmi je nielen 
náročná, ale aj obohacujúca. Dobrý 
manažér musí byť v prvom rade 
vnímavý, empatický a komunikovať 
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Nový bratislavský tandem

Základné údaje 
o DÚ Bratislava:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
960

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
pobočky úradu v Senci, 
Malackách a Pezinku

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Ako najväčší daňový úrad na 
Slovensku sme prvý účastný 
na inováciách a ideách 
finančnej správy, ktoré sa 
zavádzajú do praxe. Pilotné 
projekty a zavádzanie nových 
systémov sa testujú najmä 
prostredníctvom zamestnancov 
DÚ BA, vzhľadom na veľký počet 
daňových subjektov, a s tým 
súvisiacich špecifických potrieb 
týchto subjektov.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
veľká fluktuácia, čo však nie je 
len problém DÚ Bratislava



FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
02

/1
7

6

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

...

so svojimi ľuďmi. Potom sa mu budú 
ľahšie realizovať aj tie najnáročnejšie 
úlohy. V poslednom období prešla 
finančná správa veľmi ťažkým 
obdobím, keďže sa realizovali viaceré 
náročné projekty, ako napríklad jej 
celá reorganizácia alebo aplikácia 
nových informačných systémov. Mne 
a môjmu tímu sa všetky prekážky 
a náročné výzvy podarilo zvládnuť 
najmä vďaka dobrému tímovému 
duchu a korektnej spolupráci. Aj touto 
cestou by som sa chcela všetkým 
kolegom poďakovať. Zároveň by 
som chcela dodať, že každý manažér 
je aj človek, ktorý má svoju rodinu 
a priateľov a všetky bežné problémy 

smrteľníka, ktoré musí dennodenne 
riešiť. Všetky problémy však zvláda 
lepšie, keď aj jeho najbližší stoja 
pevne za ním a podporujú ho, a tak je 
tomu aj u mňa, za čo som tej svojej 
rodine vďačná. 

J. Ježo: Je pravdou, že práca s ľuďmi 
je najťažšia. Potvrdzuje sa mi to 
už veľa rokov, či už pri riešení 

pplk. Ing. Ján Ježo:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
asi viacerých prekvapím, 
ale tvarohové rezance

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Vždy tá, ktorú práve čítam. 
Preferujem detektívne príbehy 
a literatúru faktu. Naposledy 
ma zaujala kniha Denník 
z Guantánama - Príbeh väzňa.

 � IDEÁLNY RELAX 
rodina, šport, kosenie 
trávnika na záhrade

“Zvládli 
sme proces 
obojsmernej 
komunikácie 
pri správe 
spotrebných 
daní, 
zoptimalizovali 
sme sieť 
pobočiek 
colného 
úradu, výber 
finančných 
prostriedkov 
do štátneho 
rozpočtu 
bol najlepší 
za posledné 
roky.”
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pracovných problémov, ale aj pri 
výkone lektorskej činnosti, ktorú 
vykonávam od roku 2002. Základným 
predpokladom na zvládnutie úloh, 
ktoré sú na náš úrad kladené, je dobre 
fungujúci tím vedúcich pracovníkov, 
a najmä dialóg a konštruktívne 
riešenie problémov. Snažím sa 
vypočuť si každý názor a rozhodnúť 
po zvážení všetkých relevantných 
informácií. 

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

E. Šoltésová: Mojím cieľom je 
neustále plniť tri priority. Prvá je 
spokojnosť daňových subjektov 
s našimi službami, druhá neustále 
zvyšovať našu efektivitu tak, aby bol 
s výsledkami spokojný štátny rozpočet 
a tretia, aby zamestnanci boli hrdí na 
svoje postavenie, zmysluplnosť svojej 
práce pre štát a finančnú správu 
a boli tiež adekvátne ohodnotení za 
svoju prácu. Ak sa mi tieto tri priority 
podarí plniť, budem spokojná. 

J. Ježo: Ideálny stav, kde by boli všetci 
zamestnanci spokojní, je asi nemožné 
dosiahnuť. Snažím sa vytvoriť pre 
všetkých zamestnancov colného 
úradu také podmienky, aby boli 
hrdí na svoju príslušnosť k colnému 
úradu. Niekedy sú to maličkosti, ktoré 
dokážu zlepšiť fungovanie, inokedy 
treba dlhú cestu na dosiahnutie 
požadovaného cieľa.

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

E. Šoltésová: Plány, ktoré chcem 
realizovať na Daňovom  úrade  
v Bratislave, sú úzko viazané 
s úlohami a projektmi finančnej 
správy a tromi prioritami, ktoré som 
tu už spomenula. Jednou z prvých 
hlavných úloh, na ktorých teraz 
aktívne pracujem, je zastavenie 
vysokej miery fluktuácie na úrade. 
Keď sa mi podarí vybudovať stabilný 
a profesionálny kolektív, zlepšíme sa 
aj v poskytovaní služieb pre daňové 
subjekty a budeme efektívnejší v práci 
pre štátny rozpočet. 

J. Ježo: Prioritou v súčasnosti je 
určite implementácia eDovozu 
v podmienkach colného úradu 
a s tým súvisiaca zmena, respektíve 
prehodnotenie všetkých vydaných 
povolení pre subjekty. Vzhľadom na 
ich množstvo to nebude jednoduché. 
Verím však, že túto úlohu úspešne 
zvládneme. Ďalšou prioritou je snaha 
o navýšenie počtu systemizovaných 
miest. Úlohy, ktoré sú na náš úrad 
kladené, sa neustále rozširujú. Vzrastá 
internetový predaj a s tým je po 
zmene legislatívy spojený počet 
colných konaní, veľkosť a počet 
daňových subjektov zaregistrovaných 
pri správe spotrebných daní kladie 
na zamestnancov stále viac úloh, 
naproti tomu počet systemizovaných 
miest má už od roku 2015 stagnujúcu 
úroveň. V neposlednej miere to je 
vytvorenie adekvátnych pracovných 
podmienok a zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia 
pre optimálny výkon každého 
zamestnanca. 

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

E. Šoltésová: Práca na Daňovom úrade 
Bratislava je veľmi náročná z dvoch 
dôvodov. Na jednej strane je naše 
hlavné mesto centrom obchodného 
a priemyselného zastúpenia 

významných firiem. Zároveň je tu 
však, ako v každom hlavnom meste, 
aj vysoká koncentrácia daňových 
subjektov, ktoré svoju podnikateľskú 
činnosť nevykonávajú v medziach 
zákona. Je to teda náročné, ale 
napriek tomu nemám obavu o to, že 
si naďalej budeme nielen udržiavať, 
ale aj zlepšovať kredit dôveryhodnej 
štátnej inštitúcie, ktorá si plní všetky 
zákonom dané povinnosť a zároveň 
je výraznou mierou proklientsky 
orientovaná. 

J. Ježo: Vzhľadom na skutočnosť, že 
náš úrad je situovaný v hlavnom 
meste SR, kde sa nachádza väčšina 
ústredných orgánov štátnej správy 
a viacero významných inštitúcií, je aj 
postavenie nášho úradu špecifické. 
Budem sa spolu so všetkými 
zamestnancami snažiť, aby sa 
o Colnom úrade Bratislava hovorilo 
ako o modernom a fungujúcom úrade, 
kde je kladený dôraz na odbornosť 
a efektívnosť, a ktorý je proklientsky 
orientovaný smerom k občanom 
a podnikateľskej verejnosti.

Drahomíra Adamčíková

Základné údaje 
o CÚ Bratislava:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
494

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
7 (6 colných a 1 daňová)

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
relatívne malý územný obvod, 
na ktorom je sústredných veľa 
významných subjektov

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
príprava rekonštrukcie rozvodov 
v budove na Miletičovej ulici.



Pravdou je, že hoci elektronická 
komunikácia s daňovými aj colnými 
úradmi naplno funguje už viac ako 
tri roky, podáva daňové priznanie 
prostredníctvom portálu finančnej 
správy v elektronickej podobe asi  
20 percent daňovníkov. Nie je to 
vysoké číslo vzhľadom ku skutočnosti, 
že dnešná doba ponúka daňovníkom 
komfortné riešenia bez toho, aby 
museli fyzicky navštíviť naše úrady. 
Tí, ktorí majú povinnosť s finančnou 
správou komunikovať elektronicky, 
sa danej situácii už prispôsobili. 
Podnikatelia a fyzické osoby, ktorí 
majú elektronickú komunikáciu ako 
možnosť, ju ešte nezačali využívať 
naplno. Čo je za tým? Nedostatočné 
povedomie? Absencia informácií? 
Odmietanie zmeny? Neochota meniť 
zaužívané postupy?

Po celom Slovensku

Tieto otázky sme si kládli pri príprave 
informačnej kampane na podporu 

elektronickej komunikácie. Aby 
sme dostali odpovede na vyššie 
uvedené otázky, rozhodli sme sa pre 
priamu komunikáciu s daňovníkmi 
mimo oficiálnych priestorov našich 
úradov. Aby sme zo seba „zmyli“ 
náter byrokracie a formálnosti, 
informovali sme verejnosť o našich 
službách osobnejšie a otvorenejšie. 
Nákupné centrá v 15-tich najväčších 
slovenských mestách nám vyšli 
v ústrety a na jeden deň sme ich 
priestory využili na našu kampaň. 
Zamestnanci daňových úradov 
a centra komunikácie a podpory boli 

verejnosti k dispozícii od 1000 do  
1800 hodiny. Desiatky záujemcov  
si priamo na mieste vyplnili Dohodu  
o elektronickej komunikácií  
a zaregistrovali sa na náš portál. 
A tak už v marci nemuseli chodiť na 
daňový úrad podať daňové priznanie 
osobne. Taktiež začali využívať 
všetky ostatné výhody elektronickej 
komunikácie, ako napríklad polovičnú 
sadzbu za správne poplatky pri 
elektronicky podaných žiadostiach. 
V rámci kampane sme využili 
možnosť spropagovať podnikateľom, 
ktorí prijímajú hotovostné platby, 
našu bezplatnú službu – virtuálnu 
registračnú pokladnicu. A niektorí ju 
aj využili. Vzhľadom na skutočnosť, 
že išlo o prvý takýto počin našej 
organizácie, možno kampaň hodnotiť 
ako úspešnú. Verejnosť ju prijala 
pozitívne, a to je pre nás podstatné. 
Preto je možné, že podobnú formu 
komunikácie s daňovníkmi si niekedy 
opäť zopakujeme.

-ad-
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Bližšie k ľuďom
Táto kampaň sa zrejme zapíše do kroniky finančnej správy 
ako priekopnícka. Po prvýkrát sme presunuli naše pracoviská 
do nákupných centier. Tam, kde je veľká koncentrácia ľudí 
takmer celý deň. Naším cieľom bolo dostať do povedomia 
verejnosti možnosť podať daňové priznanie elektronicky.

V Bratislave sme núdzu o daňovníkov nemali.

Niektorí klienti prišli do nášho stánku cielene, ďalší s radosťou využili ponúkanú možnosť.
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Navštívili sme:

 � ŽILINA – AUPARK 
23. 2. 2017

 � PREŠOV – OC MAX 
23. 2. 2017

 � KOŠICE – AUPARK 
23. 2. 2017

 � BANSKÁ BYSTRICA –  
OC EURÓPA 
23. 2. 2017

 � PRIEVIDZA – OC KORZO 
23. 2. 2017

 � LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 
RGB LIPTOV 
24. 2. 2017

 � POPRAD – OC MAX 
24. 2. 2017

 � MICHALOVCE –  
OC ZEMPLÍN 
24. 2. 2017

 � TRENČÍN – OD PRIOR 
24. 2. 2017

 � ZVOLEN – OC EURÓPA 
24. 2. 2017

 � DUNAJSKÁ STREDA –  
OC GALÉRIA 
2. 3. 2017

 � BRATISLAVA – EUROVEA 
2. 3. 2017

 � NITRA – OC MAX 
2. 3. 2017

 � NOVÉ ZÁMKY –  
OC AQUARIO 
3. 3. 2017

 � TRNAVA – CITY ARÉNA 
3. 3. 2017
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Bližšie k ľuďom

Najviac dohôd podpísali klienti v Poprade.

V Košiciach všetko pripravené!

V Prešove, ako i v ďalších východoslovenských mestách, sme zaznamenali najväčší záujem.

Takto to vyzeralo v Banskej Bystrici.



Daniari

Zamestnanec DÚ absolvuje všetky 
úvodné formy vzdelávania,  
t.j. adaptačné vzdelávanie, školenie 
ISFS-SD a základný daňový kurz 
v lehote 5 mesiacov od nástupu. Ako 
prvé absolvuje počas trojmesačnej 
skúšobnej doby zo zákona povinné 
adaptačné vzdelávanie a školenie 
ISFS-SD a následne bude zaradený 
na štúdium v základnom daňovom 
kurze. Jeho obsah tvorí prierez vecnou 
príslušnosťou daňových úradov 
reflektujúc zaradenie zamestnanca,  
či ide o kontrolóra alebo inú pracovnú 
pozíciu. Základný daňový kurz 
bude trvať jeden mesiac a otvorí sa 
viackrát do roka podľa aktuálnych 
personálnych potrieb v priestoroch 
Daňovej školy v Banskej Bystrici, 
v prípade dostatočného počtu 
zamestnancov aj v regionálnych 
školiacich strediskách na jednotlivých 

daňových úradoch. 
Na to, aby 

AFS mohla 
zabezpečovať 
vzdelávanie 
zamestnancov 
podľa vyššie 
uvedených 

pravidiel, je 
potrebné 

„vyčistiť“ skupinu zamestnancov, ktorí 
tieto základné formy vzdelávania 
ešte neabsolvovali, a to napriek 
skutočnosti, že vo FS pracujú už 
dlhší čas. Preto AFS po odsúhlasení 
vedením FS zaviedla do konca roka 
2017 prechodné ustanovenia, ktoré 
pomôžu vo vzdelávaní urobiť „hrubú 
čiaru“.

Colníci

Pri colných úradoch je situácia 
jednoduchšia, nakoľko povinnosti 
na úseku vzdelávania colníkov sú 
vymedzené zákonom o štátnej službe 
colníkov a zmeny sa dotknú iba 
sprehľadnenia organizácie colných 
kurzov. Colník absolvuje všetky 
úvodné formy vzdelávania,  
t.j. základnú prípravu colníka 
a základný, respektíve odborný colný 
kurz pre prípravnú štátnu službu 
povinne v lehote do jedného roka od 
nástupu. Pri realizácii vzdelávania 
colníkov bude platiť jednoduché 
pravidlo - colník s nástupom v prvom 
polroku absolvuje ZCK/OCK v polroku 
druhom a naopak. Základný i odborný 
colný kurz bude trvať tri mesiace 
v stredisku na Donovaloch alebo 
vo Veľkom Mederi. Snahou AFS je 
rozmiestňovať viacmesačné kurzy 
primárne do stredísk s vlastnou 
kuchyňou a zabezpečiť tak stravovací 
komfort pre frekventantov aj 

efektívne vyťaženie stredísk a ich 
zamestnancov.

Pravidlá pre všetkých 

Pri všetkých kurzoch platí pravidlo, 
že obsah kurzu tvorí colný a daňový 
inštitút v spolupráci s metodikmi 
a lektormi zaradenými na colných 
a daňových úradoch s prihliadnutím 
na požiadavky výkonu služby AFS 
po ukončení kurzov za účelom ich 
skvalitnenia vypracúva a vyhodnocuje 
dotazníky o priebehu, s cieľom 
zozbierať spätnú väzbu, a to najmä 
na obsahovú stránku, kvalitu lektorov 
a tiež kvalitu služieb strediska. Okrem 
popísaných povinných základných 
foriem vzdelávania realizuje AFS 
aj ďalšie formy vzdelávania na 
báze voliteľnosti, kde reflektujeme 
požiadavky na vzdelávanie podľa 
potrieb colných a daňových úradov 
alebo iných organizačných zložiek 
FS. Najznámejšie sú špecializované 
odborné kurzy, jazykové vzdelávanie, 
kurz účtovníctva, školenia vodičov 
a podobne. Tiež zabezpečujeme 
vysokošpecializované školenia „šité 
na mieru“ skupinám špecialistov. 
Väčšina vzdelávacích aktivít je 
katalogizovaná a nájdete ju na 
internete https://edu.financnasprava.
sk.

pplk. Tomáš Prochocký

Snahou Akadémie finančnej správy (AFS) je zjednotiť pravidlá 
vzdelávania colníkov a zamestnancov daňových úradov a to, 
v kontexte dvoch zásadne rozdielnych zákonov o štátnej službe. 
K úplnému zjednoteniu vzdelávania obidvoch skupín tak zrejme 
príde pravdepodobne až v novom zákone o finančnej správe. 
Nová koncepcia zahŕňa 4xP – pevné pravidlá, prehľadnosť  
a proklientskosť, pričom klientmi AFS sú colné a daňové úrady.

Nová koncepcia vzdelávania

10
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Finančná správa si 
vychová budúcich 
zamestnancov 
Učebný odbor pre maturantov

Finančná správa otvára nový učebný odbor Verejné 
financie – finančná správa, v ktorom budú môcť 
na Obchodnej akadémii Dudova 4 v Bratislave 
študovať záujemcovia o prácu v oblasti daňovníctva 
a colníctva. Prvýkrát v histórii sa budú môcť maturanti 
prihlásiť na vyššie odborné vzdelávanie priamo 
ušité na mieru potrebám našej inštitúcie. Unikátny 
projekt spolupráce finančnej správy s Ministerstvom 
školstva SR sa začne už tento rok v septembri.

Po úspešnom zvládnutí trojročného 
bezplatného štúdia získajú absolventi 
titul DiS (diplomovaný špecialista). 
Prihlásiť sa môže každý záujemca 
o vyššie odborné vzdelanie, ktoré 
môže zúročiť neskôr aj získaním 
titulu Bc. pri pokračovaní v štúdiu na 
vysokej škole. Predmety a učivo sú 
vytvorené z obsahov našich kurzov 
a na škole budú učiť a prednášať aj 
naši lektori. Učebný plán je vytvorený 
z predmetov základného daňového 
kurzu a colného kurzu pre colníkov 
v prípravnej štátnej službe a je 
šitý pre potreby finančnej správy. 
Predmety sa zamerajú na špecifické 
témy agendy práce vo finančnej 
správe ako daňovníctvo, colníctvo, 
tovaroznalectvo, finančná politika, 
účtovníctvo, aj cudzie jazyky – 
angličtina a nemčina. Ide o jedinečný 
projekt, v ktorom naša inštitúcia 
iniciatívne upravuje vzdelávanie 
externej akreditovanej edukačnej 
inštitúcie pre naše účely. Toto 
vzdelávanie pripraví absolventov na 
budúce zamestnanie na finančnej 
správe. 

Prax je dôležitá

V poslednom ročníku prídu študenti 
na prax priamo medzi nás. Už počas 
štúdia budú riešiť odborné témy, čo je 
unikátne a veľmi užitočné prepojenie 
štúdia s praxou. Absolventi sa stanú 
našimi zamestnancami a budú po 
skončení trojročného odboru schopní 
prakticky okamžite pracovať vo 
finančnej správe. Ak máte v rodine 
alebo v okolí budúcich maturantov 
alebo nadšencov pre prácu vo 
finančnej správe, nezabudnite im 
o tejto možnosti povedať. Šírte túto 
informáciu všade, kde sa dozviete 
o záujme pracovať v daňovej alebo 
colnej oblasti. Prihlášky (vyplnený 
formulár VŠ prihlášky) treba poslať  
na adresu Obchodnej akadémie  
(www.oadudova.sk) do 31. mája, 
respektíve do 31. júla. Prijímacie 
pohovory sa budú konať už 27. júna, 
druhé kolo 28. augusta. Podmienkou 
je maturita a zvládnutie motivačného 
testu. 
          Dana Španková

Zlepšujeme 
našu prácu

AFS v rámci podpory talent  
a znalostného manažmentu spustila 
v roku 2016 štvrtý najvyšší stupeň 
vzdelávania pre našich zamestnancov. 
Jeho názov je VDV – Vyššie daňové 
vzdelávanie. Vo februári sa konal jeho 
druhý kurz výučby, pričom v apríli 
sa uskutočnili záverečné skúšky. 
Ich súčasťou bola aj podmienka 
napísania a obhajoby záverečnej práce 
zameranej na podporu daňových 
inovácií a zlepšovateľstva vo 
finančnej správe. Tu je ich zoznam:

Ing. Anna Stískalová – Dodatočná 
likvidácia a snaha správcu dane jej 
predísť

Ing. Alena Mišánková – Návrh opatrení 
na elimináciu nedostatkov registra 
daňových subjektov

Mgr. Eva Hanáčiková – Nové možnosti 
využitia softvéru Microsoft Office 
2010 na zefektívnenie  činnosti 
oddelenia správy daní

Mgr. Renáta Sidová – Pracovná 
pomôcka na zlepšenie výkonnosti 
zamestnancov na oddelení správy 
daní

Ing. Ľuboš Nemček – Kontrolný 
postupový list – pracovná pomôcka 
pre cieľovú skupinu kontrolór DPH

Ing. Anna Hľuzáková – Postup pri 
kontrole pohybu tovaru v sklade 
s využitím programu IDEA 
v obchodných prevádzkach

Ing. Agáta Baginová – Databáza 
rozhodnutí správnych súdov

JUDr. Jarmila Harvánková – Východiská, 
dôvody a návrhy efektívneho 
využívania profesie „PRÁVNIK“ na 
daňových úradoch FS 

Ing. Anastázia Škultétyová – Ako 
efektívne hodnotiť výkon 
a motivovať daňového kontrolóra

Ing. Peter Chalupa – Návrh pracovnej 
pomôcky pre daňového kontrolóra 
z účtovných výkazov

Ing. Katarína Horčičáková – 
Profesionalita zamestnancov 
finančnej správy

Ing. Eva Mojzesová – Zefektívnenie práce 
zamestnanca správcu dane z pozície 
kontrolóra jeho špecializáciou



Koľko rokov ste strávili 
v colníckej uniforme? Aké máte 
spomienky na tieto roky?

V uniforme som strávila sedem a pol 
roka a mám naozaj pekné spomienky 
na veľmi dynamickú prácu, kde ani 

jeden deň nebol rovnaký ako ten 
druhý. Colná pobočka letisko sa 
stala na časť môjho života doslova 
mojím druhým domovom. A keďže sú 
kolegovia neoddeliteľnou súčasťou 
každej práce, musím povedať, že moje 
spomienky sa viažu predovšetkým na 
výborný kolektív, s ktorým som mala 
česť pracovať. 

Ako ste vnímali z externého 
prostredia proces zlučovania  
dvoch organizácií – colnej 
a daňovej správy?

Po odchode z colnej správy som 
začala pracovať v súkromnom sektore 
a odvtedy som už vyše 10 rokov 
v každodennom kontakte s firmami  
a investormi. Mám možnosť 
porovnávať rôzne pohľady a sledovať, 
ako na zmeny v organizácii 
fungovania štátnej správy reaguje 
biznis a ako ho ovplyvňujú. 
Z pohľadu podnikateľskej verejnosti 
je akékoľvek zjednodušenie vítané. 
Konkurencieschopnosť a atraktivitu 
Slovenska ako krajiny pre udržanie 
existujúcich a vznik nových 
investícií ovplyvňuje do značnej 
miery práve flexibilita procesov, 
nízke administratívne zaťaženie 
a schopnosť štátu vytvoriť podmienky 
pre urýchlenie obchodovania. Pokiaľ 
zlúčenie colnej a daňovej časti 
finančnej správy prináša takéto 
očakávané výsledky, ide o dobré 
riešenie.
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Vytvorme firmám vhodné podmienky
V hrudi jej bije colnícke srdce, aj keď uniformu vyzliekla pred 
viac ako desiatimi rokmi. V súčasnosti pôsobí ako manažérka 
v spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), ktorá poskytuje 
audítorské, daňové a poradenské služby. Zuzana Šátková sa na 
procesy v našej organizácii pozerá inými očami, ako keď bola jej 
súčasťou. No má výhodu v tom, že pozná tento systém aj zvnútra.



Môžete zo svojho pohľadu zhodnotiť 
zmeny, ktoré sa vo finančnej 
správe za posledné roky udiali?

Finančná správa prechádza 
významným obdobím. V prvom rade  
si treba uvedomiť, čo sa okolo nás 
deje a kam smeruje medzinárodný 
obchod. Prioritou dnešnej doby  
je obrovská mobilita, centralizácia  
a elektronizácia procesov a to všetko 
na platforme moderných technológií. 
Svet je dnes veľmi rýchly a častokrát 
sa nemáme čas ani nadýchnuť a už 
riešime ďalší problém. Verejnosť 
vníma, že finančná správa ako 
organizácia sa vydala na cestu 
zmien nielen interne, ale aj smerom 
von k podnikateľskej verejnosti. 
Z pohľadu externého pozorovateľa 
vnímam veľmi pozitívne najmä 
zmeny v spôsobe komunikácie voči 
podnikateľskej sfére prostredníctvom 
sociálnych médií. Postupne je 
viditeľná aj zmena prístupu ku 
svojim klientom. Finančná správa 
postupuje smerom k poskytovaniu 
profesionálneho servisu partnersky 
orientovaným spôsobom. Skúsenosti 
zo zahraničia ukazujú, že je to správna 
cesta. 

Poďme si viac rozobrať tú colnícku 
časť organizácie. Kde vidíte súčasné 
postavenie a úlohy colníkov?

V hrudi mi stále bije colnícke srdce. 
Nedá mi preto nezačať tým, že colníci 
mali, majú a vždy aj budú mať svoje 
nezastupiteľné miesto. Na druhej 
strane si je treba uvedomiť, že firmy 
si môžu vybrať, kde budú preclievať 
svoje tovary. Pokiaľ im nevytvoríme 
vhodné podmienky, zvolia si pre svoje 
colné procesy iný členský štát a my 
sa pripravíme nielen o príjem do 
štátneho rozpočtu, ale aj o zaujímavé 
výzvy a príležitosti. Vnímam preto 

colníkov najmä ako tých, ktorí 
sú v prvej línii a majú povinnosť 
a zároveň aj česť vytvoriť dobrý prvý 
dojem a reprezentovať Slovensko.  
Za všetkých spomeniem novú 
investíciu spoločnosti Landrover.  
Je na nás všetkých, aby sme k tejto 
výzve pristupovali aktívne a obstáli 
v nej dôstojne.

V porovnaní s inými colnými správami 
– kde máme rezervy, čo by sme mohli 
z týchto modelov implementovať 
v našich podmienkach?

Napriek tomu, že neexistuje ideálna 
colná správa, môžeme sa nechať 
inšpirovať rôznymi pozitívnymi 
príkladmi. Zásadný rozdiel vnímam 
najmä vo fungovaní colných správ 
starších a mladších členských štátov, 
kde je historicky odlišné nastavenie 
prístupov. Treba však hľadať pozitívne 
príklady. Za všetky spomeniem 
napríklad sektorovú špecializáciu 
colníkov na jednotlivé priemyselné 
odvetvia, ktorá je v zahraničí bežná. 
V podmienkach Slovenska, kde je 
automobilový priemysel vedúcim 
odvetvím, by špecializácia colníkov na 
túto oblasť pomohla nielen k lepšej 
komunikácii s výrobcami áut a ich 
dodávateľmi, ale aj k efektívnejšej 
a účinnejšej kontrole na strane štátu. 

Podieľali ste sa na príprave 
cieľového modelu správy ciel, ktorý 
je východiskovým dokumentom 
pre ďalšie fungovanie colnej časti 
finančnej správy. Čo je podľa vášho 
názoru v tejto chvíli kľúčové? 

Práca na cieľovom modeli správy ciel 
pozostávala nielen zo sumarizácie 
veľkého množstva dát, ale bola najmä 
o nových víziách a trendoch. Ciest je 
vždy niekoľko, a preto je kľúčovým 
momentom správne si vybrať, čo 
chceme, aby bolo na konci cesty. 

Jasne nastavený cieľový stav je už 
polovica úspechu. Finančná správa 
sa môže správať ako partner pre 
biznis aj napriek tomu, že stále bude 
plniť svoje úlohy. Môže však zaujať 
aj konzervatívny, ba až represívny 
postoj. Za veľmi dôležité preto 
považujem práve určenie ďalšieho 
strategického smerovania finančnej 
správy. O správnosti cesty smerom 
k podpore medzinárodného obchodu 
nás presvedčil aj pozitívny výsledok 
indexu cezhraničného obchodovania 
v rámci iniciatívy Svetovej banky 
„Doing business“, kde skončilo 
Slovensko na prvom mieste. 

Aké základné posolstvo z tohto 
materiálu pre FS vyplýva?

Finančná správa je v neustálom 
procese zmien a to je dobre. Súčasná 
doba a colná legislatíva vyžaduje, 
aby bol colník kombináciou ekonóma, 
účtovníka, právnika a tovaroznalca, 
a to všetko s dostatočnými jazykovými 
znalosťami. Pokiaľ finančná správa 
zvládne túto premenu, úspešne 
obstojí v konkurencii iných členských 
štátov v boji o investorov.
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Daňové no vinky
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Pri kontrole mediálnej agentúry 
kontrolóri DÚ Bratislava zistili, že má 
v nákladoch zaúčtovanú faktúru za 
marketingový prieskum trhu v sume  
60 000 eur od spoločnosti z USA. 
V rámci medzinárodnej výmeny 
informácií Daňová správa USA 
oznámila, že vo svojich interných 
databázach nenašla informácie  
o tejto spoločnosti. Daňový subjekt 
však trval na spolupráci s americkou 

firmou a kontrolórom predložil 
letenky na výstavu do Ženevy, kde 
malo prísť k dohodnutiu spolupráce, 
výsledkom ktorej bola vypracovaná 
štúdia. Preverovaním kontrolóri 
zistili, že americká spoločnosť medzi 
vystavovateľmi nebola a predložená 
štúdia je skopírovaná študentská 
bakalárska práca, ktorá sa týkala  
prieskumu bilboardov na českom  
ßtrhu.

Aké daňové úniky pri stavebných 
prácach boli možné pred zavedením 
tuzemského sektorového 
samozdanenia ukazuje prípad 
z Trenčína. Daňový subjekt deklaroval 
vykonanie stavebných prác v areáli 
sídla spoločnosti. Keď kontrolóri 
začali jednotlivé stavebné úkony 
preverovať, dodávateľ mal obratom 
nového konateľa v ČR. Odpoveď na 
medzinárodnú výmenu informácií 

nepomohla, český konateľ sa 
odmietol vyjadriť. Konateľ 
kontrolovanej spoločnosti vypovedal, 
že s dodávateľom sa nikdy osobne 
nestretol, videl vraj jeho prácu na 
iných stavbách a peniaze mu uhradil 
vopred. Z prác deklarovaných na faktúre 
bola čiastočne zrealizovaná iba prvá 
etapa, a to vykopanie jamy. Kontrolóri 
z nároku na odpočítanie dane vylúčili 
DPH v sume 64 800 eur.

Kontrolóri DÚ Banská Bystrica 
preverovali daňový subjekt, ktorý si 
na DPH uplatnil právo na odpočítanie 
dane z nákupu motorového vozidla 
v plnej výške. Kontrolórom v tomto 
prípade pomohla v dokazovaní 
náhoda, keď sa na sociálnych sieťach 
objavil článok o mladom úspešnom 
športovcovi, ktorý jazdí na aute nemalej 
hodnoty. A keďže takýchto áut po 

našich cestách jazdí iba pár, kontrolóri 
zistili, že ide o konateľa preverovanej 
spoločnosti a o preverované motorové 
vozidlo. Kontrolóri neváhali, pátrali 
ďalej a našli ďalšie informácie, ktoré 
dokázali, že daňový subjekt používal 
motorové vozidlo aj na súkromné účely 
a nemal nárok na odpočítanie DPH 
v plnej výške.

Skopírovaná bakalárska práca

Drahé auto

Vykopaná jama

DÚ Bratislava vykonal daňovú kontrolu 
na dani z príjmov v spoločnosti 
podnikajúcej v oblasti ochrany osôb 
a majetku. Kontrolóri zistili, že konateľ 
spoločnosti má otvorené súkromné účty 
v niekoľkých bankách a kontrolovaný 
daňový subjekt vedie dvojité číslovanie 
faktúr. Tržby fakturované jedným 
číselným radom boli poukazované na 
účet, ktorý mal subjekt zaregistrovaný 

na daňovom úrade a tieto tržby priznal 
aj v daňovom priznaní. Tržby v celkovej 
sume 233 952 eur fakturované druhým 
číselným radom boli zase poukazované 
na súkromný účet konateľa a neboli 
evidované v účtovníctve ani priznané 
v daňovom priznaní. Na základe 
uvedených zistení kontrolóri daňovému 
subjektu vyrubili rozdiel dane v sume 
53 584 eur.

Dvojité číslovanie faktúr
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Účtovníctvo podnikateľa, ktorý 
poskytuje ubytovanie v rekreačných 
chatkách preverili kontrolóri  
z DÚ Banská Bystrica, ktorí si 
vyžiadali knihu ubytovaných hostí. 
Podnikateľ dane predložil „Informačnú 
zostavu – prítomní hostia“, ktorá bola 
pre neho podkladom pre výpočet 
dane z ubytovania, podľa ktorej sa 
v objektoch ubytovalo 1030 hostí  
na 2400 prenocovaní. Knihu hostí  

vraj používaný softvér nevie 
vygenerovať. Kontrolóri zistili,  
že zostava neobsahovala údaje  
o hosťoch, ubytovanie ktorých bolo 
vyfakturované odberateľskou faktúrou. 
Faktúry vždy obsahovali aj poplatok 
za ubytovanie, ktorý podnikateľ mestu 
neodviedol. Po kontrole dodatočne 
nahlásil na mestský úrad údaje o 1 500 
nových prenocovaniach.

Kniha ubytovaných hostí

Pri kontrole DPH v subjekte, ktorý 
vykonáva tuzemskú a medzinárodnú 
nákladnú dopravu, kontrolóri DÚ 
Prešov preverovali nákup pohonných 
hmôt. Platiteľ si uplatnil odpočítanie 
dane na základe bločkov z ERP 
a kontrolóri zistili, že tieto doklady sa 
nenachádzajú v kontrolných záznamoch 
príslušnej ERP a údajný dodávateľ 
ich vo svojom účtovníctve neeviduje. 

Porovnaním dokladov stiahnutých 
z fiškálneho modulu navyše zistili, 
že ani jeden doklad nie je originál. 
Napriek vykonaným opatreniam 
a zmenám zákona o ERP, ktoré 
mali zabrániť daňovým únikom pri 
platbách v hotovosti, sa podnikavcom 
stále darí vymyslieť spôsob ako ich 
obísť a obohatiť sa na úkor štátneho 
rozpočtu.

Falošné bločky

DÚ Banská Bystrica pri kontrole 
nadmerného odpočtu u platiteľa  
DPH neuznal nárok na odpočítanie  
dane za služby brainstormingu.  
Podľa prekladového slovníka je 
brainstorming technikou prichádzania 
na nové nápady a myšlienky, ide 
o riadenú diskusiu. Kontrolóri zistili,  
že za deklarovanými službami bola  
„iba“ databáza potenciálnych 

zákazníkov odberateľa kontrolovanej 
spoločnosti. V rámci preverovania 
obstarania služby platiteľom pre jeho 
ďalšie zdaniteľné plnenia, kedy a v akej 
oblasti by mali byť využité výsledky 
služby prijatého brainstormingu, 
kontrolóri dospeli k záveru, že platiteľ 
nesplnil podmienky na odpočítanie 
dane v celkovej výške 406 466 eur.

Brainstorming?

DÚ Trenčín na základe podnetu od 
občana preveroval podané daňové 
priznanie k dani z príjmov fyzických 
osôb, typ A. Z výpisov bankových 
účtov osoby označenej v podnete 
úrad zistil, že jej prichádzali na účty 
rôzne platby z Finančného riaditeľstva. 
Súčasťou detailu prichádzajúcej 
platby bol aj identifikátor OÚD, na 
základe čoho kontrolór identifikoval 

mená daňovníkov, pod ktorými táto 
osoba podávala daňové priznania. 
Súčasťou podaných priznaní boli 
potvrdenia o zdaniteľných príjmov od 
zamestnávateľov, u ktorých preverované 
osoby nikdy nepracovali. Úhrn 
neoprávnene vyplatených preplatkov 
predstavoval sumu niekoľko tisíc eur. 
Prípadom sa už ďalej zaoberá polícia.

Podnet pomohol

Daňové no vinky



Trenčín – streda 
29.3.2017

Prvý a jediný nápor v tieto dni bol 
na Daňovom úrade v Trenčíne ráno 
o ôsmej, keď daňovníci využívali 
cestu do práce, aby si odskočili 
podať priznanie. Adriana Molnárová, 
riaditeľka daňového úradu, vysvetľuje: 
„Celý proces je hladký, správkyne 
sa pri preberaní priznaní striedajú 
v stanovených intervaloch. Za tie 
roky máme vybudovaný fungujúci 
systém.“ V klientskej zóne preberá 
priznania päť kolegýň. Priamo 
v zóne je umiestnený skener, kde sa 
všetky priznania okamžite zoskenujú 

a odnášajú na ďalšie spracovanie. 
Po chvíľke pozorovania zisťujeme, že 

veľa daňovníkov sa zabudlo podpísať, 
nevyplnili rodné číslo alebo dávajú 
nesprávne prílohy. „Sme prekvapení, 
asi 30 % priznaní má vizuálnu chybu, 
pripisujeme to však len nepozornosti. 
Tieto chyby daňovníci odstránia hneď 
na mieste,“ informuje nás kolegyňa 
Darina Křeháčková. A aké sú ohlasy 
klientov? Pani Edita, ktorá prišla na 
bicykli, hovorí: „Bola som vybavená 
rýchlo, celé to trvalo asi dve minúty, 
vaše kolegyne sú ochotné, milé. 
Prekáža mi problém s parkovaním, 
to je ale v celom Trenčíne.“ Pani 
Alena dodáva: „Chodím sem roky. Tak 
ľudské a ústretové ženy inde aby ste 
lupou hľadali. Samozrejme, že som 
spokojná.“ 
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Spokojnosť, plynulosť 
a „McDane“
Väčšina daňovníkov si tak ako každý rok podanie priznania 
nechala na posledný marcový týždeň. Priblížime vám, ako 
to vyzeralo počas troch finálnych dní na daňových úradoch 
v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Bratislave, kde sme úspešne 
otestovali prevratnú novinku mobilných kancelárií.



Bratislava – štvrtok 
30.3.2017

Podať daňové priznanie a nemusieť 
vystúpiť zo svojho auta. Takúto 
novinku sme pripravili pre  
všetkých, ktorí doniesli daňové 
priznanie na najväčší daňový úrad  
na Slovensku v bratislavskej Petržalke 
30. a 31. marca. Takéto opatrenie  
sme testovali po prvý raz ako  
riešenie dlhoročných komplikácií  
s parkovaním. Dve mobilné kancelárie 
pristavené na parkovisku vedľa 
daňového úradu slúžili iba na 
odovzdávanie dokumentov. S napätím 
čakáme na prvého klienta. So svojim 
autom prišiel hneď o ôsmej a chváli: 

„Neveril som vlastným ušiam, keď 
som to počul. Tieto McDane sú 
úžasné. Mám pocit, že vám na nás 

naozaj záleží“. Pani v rade hneď za 
ním pokračuje: „Som ohúrená. Mám 
so sebou psíka a nemusím ho nikde 
nechávať. Maximálne mi to vyhovuje.“ 
A takéto ohlasy pokračujú počas 
obidvoch dní. 
A čo čísla? 
„Priamo z auta 
kolegovia 
prevzali 2 000 
daňových 
priznaní 
a ďalšie stovky 
oznámení 
o odklade podania priznania,“ 
upresňuje Adriana Bohunská, 
riaditeľka odboru správy daní. 
Prezident finančnej správy František 
Imrecze však upozorňuje: “Novinka 

s mobilnými kanceláriami nie je 
náhradou elektronickej komunikácie, 
ktorá je stále prioritou finančnej 
správy. 
Dokazujú to 

aj milióny podaných a prijatých 
dokumentov od spustenia 
Informačného systému finančnej 
správy. Keďže však mnohí naši klienti 
stále podávajú daňové priznania 
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papierovo, chceme im takto vyjsť 
v ústrety a uľahčiť im podávanie 
daňových priznaní.“ 

Banská Bystrica – 
piatok 31.3.2017

Blížime sa k Daňovému úradu 
v Banskej Bystrici, je niečo pred 
deviatou ráno a na prvý pohľad to ani 
nevyzerá na „deň zúčtovania“. Autá 
prichádzajú, každé má kde zaparkovať 
a podchvíľou zase odchádzajú. 
Vchádzame do haly daňového úradu. 
Pred pár rokmi tu v tento deň bývalo 
rozložených niekoľko stolov a  pred 
každým rad ľudí odovzdávajúcich 

priznanie. Dnes je to inak. 
Všetkých dokážu 

naši ľudia 

vybaviť v klientskej zóne. Dav pred 
vstupom do nej nie je veľký, tak  
10 ľudí, a priebežne sa hýbe. Daňové 
priznania preberá šesť správcov. 
Vo dverách stojí kolegyňa Anka 

Kováčiková a ochotne sa rozhovorí: 
„Stojím tu každý deň, super nám to 
ide. Každý deň všetko, čo preberieme 
aj oskenujeme.“ Podľa nášho názoru 
sme na úrade tento rok videli 
najmenší rad za posledné roky. 
Zvýšenie počtu daňových subjektov, 
ktoré komunikujú elektronicky, 
potvrdzuje riaditeľka odboru správy 
daní Drahomíra Boháčiková. „Máme 
viacej subjektov, ktoré uzatvorili 

dohodu o elektronickej komunikácii. 
Vyzývali sme subjekty aj na našej 
stránke, aby si podávanie nenechávali 
na poslednú chvíľu, aby elektronickú 
komunikáciu využívali. Tým je menšia 
chybovosť, nakoľko je tam riadková 
kontrola. Tento rok beží v marci aj 
spracovanie priznaní a práca sa dá 
rozkladať. Nie je taký stres a nátlak 
na termín na vrátenie preplatkov,“ 
konštatuje D. Boháčiková. 

Kvalitnejšie služby

Keď hovoríme o tom, že 
s kvalitnejšími službami vyhrávame 
všetci, tak podávanie daňových 
priznaní je ukážkovým príkladom. 
Spokojní, vďační a často ohromení 
počas posledných marcových 

boli nielen daňovníci, ale aj 
naši zamestnanci. Toľko pochvál 
a pozitívnych komentárov, s ktorými 
sme sa na úradoch stretli, sme už 
dávno nepočuli. Sú to dni, kedy 
odchádzate domov s pocitom, že vaša 
práca – služba verejnosti - má naozaj 
zmysel. 

Iveta Adamíková 
Gabriela Dianová
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Plakety pre „tínedžerov“ 
z kriminálky
Keď má človek 15 rokov, nie je to už dieťa, no do dospelosti mu 
ešte zopár rokov chýba. Zodpovedné činy a rozhodnutia si môže 
ešte odložiť na neskôr. Pätnásť rokov existencie jedného útvaru má 
však oveľa dynamickejší priebeh. Vysoké nasadenie sa očakáva od 
prvých dní jeho života. Odsúvať úlohy na „neskôr“ nie je dovolené. 
Po 15-tich rokoch sú tak štatistiky plné dosiahnutých úspechov.

Jednotka služobných zákrokov 
(JSZ) bola zriadená Rozhodnutím 
generálneho riaditeľa vtedajšieho 
Colného riaditeľstva SR č. 34  
k 1. aprílu 2002. Išlo o zriadenie 
oddelenia služobných zákrokov 
pod jednotným velením, ktoré bolo 
začlenené do 11. odboru zameraného 
na problematiku drog a nebezpečných 
materiálov. Sformovanie taktického 
tímu schopného zasiahnuť v tých 
najrizikovejších okamihoch bolo 
správnym krokom.

Počas 15-tich rokov:
 � stovky realizovaných prípadov
 � viac ako 1 500 súčinnostných 

akcií

Prezident finančnej správy František 
Imrecze ocenil v marci príslušníkov 
JSZ pri príležitosti uvedeného výročia. 
Plaketu prezidenta si prevzala 

v reprezentatívnych priestoroch 
bratislavského Primaciálneho 
paláca vyše dvadsiatka vybraných 
vrátane zástupcov Národnej 
kriminálnej agentúry i partnerských 
útvarov z Česka a Maďarska. 
„Svojou cieľavedomou prácou ste 
jednoznačne pozitívnym a prínosným 
organizačným útvarom, ktorý finančná 
správa má,“ zdôraznil F. Imrecze. 

Vyzdvihol tiež skutočnosť, že za  
15 rokov činnosti JSZ nedošlo pri 
plnení úloh k žiadnym fatálnym 
nehodám a vážnym zraneniam. 
„Želám vám, aby ste v procese 
sebazlepšovania nestratili 
húževnatosť, schopnosť prekonávať 
prekážky, a aby ste vo vypätých 
situáciách dokázali profesionálne 
a správne reagovať,“ dodal prezident.  
             -red-

Pašerácky tunel

Prípad z roku 2012. Jednotka zasahovala 
proti pašerákom cigariet, zbraní 
a ľudí v tuneli vybudovanom pod 
Schengenskou hranicou medzi 
Vyšným Nemeckým a Užhorodom. 
Správy o tomto prípade rezonovali 
v médiách, vo verejnosti, dostali sa 
do zahraničnej tlače.
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Bratislavskí colníci zaistili vo februári 
dve zásielky z Indie určené na slovenský 
trh. V oboch sa nachádzali generiká 
liekov na zvýšenie mužskej potencie 
a liečbu psychických porúch. Deklarant 
tvrdil, že preváža bižutériu. Celkovo išlo 
o vyše 60 tisíc kusov jednotlivých dávok 
liečiv, z ktorých väčšina nie je schválená 
na použitie v EÚ a ich predaj prebieha 

nekontrolovane prostredníctvom 
pokútnych internetových stránok. 
Celková hodnota zaistených 
neschválených liekov by na čiernom 
trhu presiahla sumu 147 tisíc eur. Colný 
úrad v následnom konaní o podozrení 
z porušenia colných predpisov a pri 
preverovaní okolností dovozu oslovil  
aj Štátny ústav kontroly liečiv.

Škodu za viac ako 330 000 eur na 
spotrebných daniach na tabakových 
výrobkoch spôsobili štyria muži. Za 
výrobu a distribúciu nelegálnych 
cigariet im hrozí väzenie tri až osem 
rokov. Colníci z KÚFS robili vo februári 
prehliadky skladov a iných nebytových 
priestorov v okrese Dunajská Streda. 
Pri kontrole zaistili asi tri milióny 

nelegálne vyrobených cigariet značky 
Marlboro, 700 kg tabaku, komponenty 
na výrobu cigariet, pásky, lepidlá, 
filtre, cigaretový papier, kompletne 
vybavené technologické zariadenie na 
výrobu spotrebiteľských balení cigariet. 
Nelegálne cigarety, ktoré muži vyrábali, 
boli určené na distribúciu do štátov EÚ.

Raritný záchyt sa podaril v marci 
košickým colníkom. Pri náhodnej 
cestnej kontrole auta, ktoré smerovalo 
za naše hranice, bola pod zadnými 
sedadlami objavená skrýša, v ktorej 
boli ukryté zákonom chránené vtáky 
za desiatky tisíc eur. Na identifikáciu 
vtáctva bol prizvaný odborník  
z košickej zoologickej záhrady, ktorý 

uviedol, že ide o Chocholáče severské, 
Strnádky obyčajné a Hýle lesné. Medzi 
chovateľmi sú veľmi žiadané, keďže ide 
o vtáctvo so zaujímavým akustickým 
prejavom a pekným vzhľadom. 
Chránené vtáky boli prevezené do 
rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach. 
Pravdepodobne ich páchatelia chceli 
speňažiť na juhu Európy.

Lieky „fičia“

Raritný úlovok

Nelegálne cigarety do Európy

Banskobystrickí colníci zaistili viac ako 
päť ton tabakovej suroviny. Začiatkom 
roka robili daňový dozor u podnikateľa 
v Rimavskej Sobote, ktorý je oprávnený 
obchodovať s tabakovou surovinou. 
V zmysle zákona o spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov nepodlieha 
tabaková surovina na rozdiel od tabaku 
v rámci obchodovania spotrebnej 

dani. Podnikateľ chcel túto skutočnosť 
využiť a tovar deklaroval ako tabakovú 
surovinu. Colníci však odobrali vzorky 
na expertízu do laboratória. Výsledky 
potvrdili, že podnikateľ v skutočnosti 
obchodoval s tabakom. V prípade, že 
by bol tento tabak uvedený do obehu, 
vznikla by štátu škoda na spotrebnej 
dani vo výške viac ako 376 000 eur.

Odhalený podvod
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Naše úspešné zásahy
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Nákladné auto s neštandardným 
valníkom zaujalo colníkov z KÚFS počas 
kontroly v marci na ceste pri Prešove. 
Dôvodom bola výška nakladacej plochy, 
ktorá nebola v štandardná ako u iných 
valníkových tipov vozidiel. Šofér aj 
spolujazdec boli z Českej republiky  
a tvrdili colníkom, že nič neprevážajú. 
Colníci ich vyzvali na odplachtovanie 
nákladného priestoru. Nič tam však 
nenašli. Následne prezreli kabínu 

vodiča, kde tiež nič nebolo. Keďže 
bolo zjavné, že auto je prerobené na 
pašovanie tovaru, skontrolovali aj 
podvozok. Tam odhalili dodatočne 
prirobený priestor medzi nosnou 
konštrukciou. Colníci nadvihli dosku 
ložnej plochy a našli tam voľne 
naukladaných 1 500 kartónov 
nelegálnych cigariet. Únik na 
spotrebných daniach predstavoval 
sumu takmer 30 tisíc eur.

Podozrivý nákladiak

Banskobystrickí a nitrianski colníci 
zaistili v marci viac ako 850 párov 
napodobenín obuvi, ktoré sú na 
nerozoznanie od originálov.  
Kontrolnú akcia bola zameranú 
na odhalenie tovaru podozrivého 
z porušovania práv duševného 
vlastníctva na domácom trhu 
držiteľa ochrannej známky ADIDAS. 
V Banskobystrickom kraji colníci 

prekontrolovali 6 podnikateľských 
subjektov a 13 maloobchodných 
prevádzok, v ktorých sa zaistilo  
345 párov podozrivej športovej obuvi. 
V Nitrianskom kraji skontrolovali  
12 maloobchodných prevádzok, 
v ktorých sa zaistilo 533 párov 
športovej obuvi a tiež 20 párov detskej 
obuvi, pri ktorých bolo podozrenie,  
že sa jedná o fejky.

Colníci z Trstenej a KÚFS zaistili 
v opustenej hale na Orave 1,6 ton 
tabaku aj so zariadením na sušenie 
a rezanie. Nelegálny tabak rezali  
dvaja Poliaci, voči ktorým bolo začaté 
trestné stíhanie a boli vyhostení zo 
Slovenska. Štátu spôsobili škodu na 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

vo výške 118 210 eur.  Po obhliadke  
v skladových priestoroch colníci zaistili 
26 nylonových vriec a 22 papierových 
škatúľ s tabakom a tiež zariadenia 
s elektrickým motorom na sušenie aj 
rezanie tabaku. Jedna z dotknutých 
osôb dobrovoľne vydala ešte 66 kusov 
rezacích nožov do rezačky.

Falzifikáty v centre pozornosti

Záchyt na Orave

Nitrianski colníci zo stanice v Štúrove 
v súčinnosti s KÚFS objavili v marci 
v  Komárne v skladových priestoroch 
využívaných  bratislavským daňovým 
subjektom 58 paliet baliacej strečovej 
fólie a 18 kusov papierových škatúľ 
väčších rozmerov. Po kontrole  
vykonanej psovodom zo služobným 
psom Erom vycvičeným na detekovanie 
tabaku zistili, že v papierových 
škatuliach sa nachádza celkom 2 370 kg 

tabakovej suroviny. Z takéhoto  
množstva by bolo možné vyrobiť až  
2 370 000 ks cigariet. Podľa ďalších 
zistení kontrolovaný daňový 
subjekt nemal vydané povolenie na 
obchodovanie s tabakovou surovinou 
a taktiež nevedel preukázať pôvod 
a  spôsob jej nadobudnutia. Únik na 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
bol predbežne vyčíslený na takmer  
170 tisíc eur.

Pomohol aj Ero
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Naše úspešné zásahy



Pracovná skupina V4 „Mineral Oil 
Tax Evasion“, založená v roku 2011, 
sa opäť rozšírila. Na februárom 
mítingu v Budapešti sa k nej 
pripojilo Holandsko, Írsko a Malta. 
Pôvodné zoskupenie štyroch 
krajín sa v priebehu piatich rokov 
rozrástlo na 19 krajín. V4 sa však 
neuspokojila. Keď v decembri 2015 
na stretnutí Pracovnej skupiny pre 
colnú spoluprácu (CCWP) v Bruseli 
vyvstala požiadavka zmapovať rozsah 
podvodov s minerálnymi olejmi, V4 
dostala mandát viesť túto aktivitu. 

Toto boli jej ciele:
 � zmapovať rozsah podvodov 

súvisiacich s MO v jednotlivých 

členských štátoch a na základe 
výsledkov zistení navrhnúť 
zmenu príslušnej legislatívy 
EÚ, ktorá by účinne pomohla 
pri riešení tohto dlhodobého 
problému,

 � posilniť medzinárodnú 
spoluprácu v boji proti 
podvodom tak, aby bola čo 
najviac efektívna.

V minulosti už bolo vytvorených 
niekoľko pracovných skupín s cieľom 
mapovať podvody s olejmi. Žiadna 
však neskúmala minerálne oleje 
komplexne, či sú problémom len 
mazacie oleje, alebo aj iné druhy. 
Oddelenie prevencie a analýzy rizika 

CÚ Prešov vypracovalo 27-stranový 
dotazník, ktorý dostali členské 
štáty na vyplnenie. Na základe 
zhromaždených údajov vznikla 
analýza, ktorú uvedené oddelenie 
rozdelilo do piatich sekcií. Prvá 
mapuje národné legislatívy, druhá 
vyhodnocuje štatistické údaje, 
tretia časť zhromažďuje informácie 
o podvodoch na spotrebných 
daniach vo všeobecnosti, štvrtá 
časť sa zameriava na mazacie oleje 
a  posledná sekcia zisťuje postoj 
členských krajín k predloženým 
alternatívnym návrhom. Vedúca 
oddelenia pplk. Renáta Kravcová 
prezentovala alarmujúce výsledky 
analýzy vo februári tohto roku 
v Bruseli. Vyplynulo z nej, že z 28 
členských štátov až 24 čelí podvodom 
na spotrebných daniach. Len dve 
krajiny oznámili, že neevidujú žiadne 
podvody na spotrebných daniach (dve 
krajiny neodpovedali na túto otázku).

Pomôže len zmena 
legislatívy

Najväčší problém predstavuje 
zneužívanie mazacích olejov, ktorému 
čelí až 20 členských štátov. Keďže 
ide o dlhodobý problém, ktorý sa na 
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Vypracovali sme 
jedinečnú analýzu
Podvody s minerálnymi olejmi majú dlhodobý charakter 
a nadobudli už celouerópsky rozmer. Niektoré krajiny sú nimi 
zasiahnuté viac, iné menej. Preto aj ich prístup k problému 
je odlišný. Najväčším iniciátorom boja proti zneužívaniu 
minerálnych olejov sú už dlhodobo krajiny V4, ktoré si za 
svoje aktivity už vybudovali rešpekt ostatných krajín.
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európskej úrovni zatiaľ nepodarilo 
vyriešiť (tieto oleje sa podľa smernice 
EÚ nezdaňujú, pokiaľ nie sú určené 
na účely pohonnej látky alebo 
paliva a ich pohyb v rámci EÚ nie 
je monitorovaný), niet divu, že až 
18 krajín zaviedlo na tieto oleje 
na národnej úrovni sadzbu dane, či 
monitoring. Jednou z takýchto krajín 
je napríklad Taliansko, ktoré zaviedlo 
najprísnejšie opatrenia. Ani to však 
niekedy nestačí. Napriek tomu, že 
v rámci európskych krajín uplatňuje 
na mazacie oleje najvyššiu sadzbu 
dane (787,81 eur/ 1000 litrov), 
ktorá je dokonca vyššia ako na 
motorovú naftu (617,40 eur), zároveň 
eviduje aj najväčšie daňové úniky. 
Pravdepodobne k tomu prispieva 
fakt, že aj ceny pohonných látok 
v Taliansku patria k najvyšším. 
Konkurovať mu môže len Veľká 
Británia, ktorej patrí druhé miesto. 
Británia je aktívnym bojovníkom 
proti podvodom, na rozdiel od 
Talianska, sa však viac zameriava na 
využívanie technických vymožeností. 
Na februárovom stretnutí pracovnej 
skupiny V4 prezentovala prístroj, ktorý 
je možné využiť na rýchlu predbežnú 
analýzu  vzoriek minerálneho oleja 
(napríklad pri cestnej kontrole). 
Predmetný prístroj dokáže už 
v priebehu troch minút určiť, či ide 
o pravú alebo pančovanú naftu. 
Všetky tieto opatrenia však majú 
lokálny charakter a neriešia problém 
komplexne. Jediným účinným 
riešením by bola zmena európskej 
legislatívy. Za účelom zavedenia 

monitoringu pohybu mazacích olejov 
v rámci EÚ už boli podané tri návrhy 
(v roku 2002 Belgickom, v roku 2008 
Poľskom a v roku 2010 Litvou). Všetky 
boli zamietnuté. Naposledy sa o tejto 
otázke hlasovalo v septembri 2016 
na zasadnutí výboru pre spotrebné 
dane. Bohužiaľ, kvalifikovaná väčšina 
nebola dosiahnutá (7 členských štátov 
hlasovalo proti a jeden sa zdržal 
hlasovania). A problém sa šíri ďalej. 
Z analýzy totiž vyplýva, že produkcia 
mazacích olejov naďalej stúpa.

Odporúčania 
pre komisiu

Druhú problematickú skupinu tvoria 
vykurovacie oleje. Ich zneužívanie 
je už síce na ústupe, napriek tomu 
sa s nimi ešte borí 16 členských 
štátov. Poslednou rizikovou skupinou 
sú farbené oleje. Farbenie sa 
používa z dôvodu označenia daňovo 
zvýhodnených minerálnych olejov.  
Tu deklarovalo problém 14 členských 
štátov. Z 28 krajín EÚ až 27 aplikuje 
indikačnú látku alebo farbivo. 
Výnimkou je len Slovensko. Možno aj 
vďaka tomu patrí ku krajinám, ktorých 
sa tento problém netýka. Všetky tri 
druhy olejov sa vo väčšine prípadov 
zneužívajú na účely pohonnej látky, 
pričom k podvodom dochádza ako  
na národnej (23 členských štátov), 
 tak aj na medzinárodnej úrovni 
(20 členských štátov). V súvislosti 

s obchodovaním s tretími krajinami 
zaznamenalo problémy 12 členských 
 štátov. Okrem týchto troch 
problematických skupín z analýzy 
vyplynulo zneužívanie ďalších 
produktov, ako sú biodiesel, 
rozpúšťadlá a podobne. O tom, že sa 
jednotlivé krajiny snažia bojovať proti 
podvodom aj vzájomnou spoluprácou 
svedčí fakt, že až 22 z nich zdieľa 
svoje informácie s dotknutými 
krajinami. Členovia pracovnej skupiny 
rozdiskutovali výsledky a dohodli sa 
na ďalšom postupe. Výsledky analýzy 
budú tvoriť prílohu záverečnej správy, 
ktorú vyhotoví SR. Členovia dostali 
za „domácu úlohu“ zaslať návrhy 
odporúčaní pre Komisiu a  členské 
štáty. Tie budú predmetom diskusie 
počas ďalšieho pracovného stretnutia, 
ktoré sa uskutoční v júni.

-red-
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ÚCŠ v Dobřívě, tzv. študijné stredisko, 
privítalo prvých študentov v roku 
1972. V tejto malebnej obci, 
ktorú tvorila zástavba zrubových 
hospodárskych usadlostí a chalúp, 
prenajala a neskôr zakúpila 
objekt colná správa. Občania 
Dobříva najskôr zvedavo, potom 
s nedôverou pozorovali mladých 
ľudí v olivovozelených uniformách. 
Dovtedy nepoznali colníkov zblízka, 
nevedeli, čo robia a čo sa v tom ich 
internáte učia. Vedúci školy sa preto 

zúčastňoval nielen dobřívskych 
schôdzí a populárnou formou 
informoval občanov o poslaní 
colníkov a hlavne o poslaní školy. 

Ako sa študovalo

ÚCŠ zabezpečovala politickú 
a odbornú prípravu pracovníkov 
colnej správy ČSSR. Vyučovať sa 
začínalo v jednej triede so 40 žiakmi, 
v dvojmesačnom kurze. Postupne sa 
zvyšoval počet súbežných tried na 
5 až 7 a počet frekventantov na 200. 
Rozširovalo a prehlbovalo sa učivo 
a zvyšovala sa náročnosť. Škola každý 

rok vydávala niekoľko skrípt pre 
odborné predmety, využívala politickú 
literatúru a rôzne učebné pomôcky. 
Ideologická a odborná výučba 
a výchova poslucháčov bola  

v 70. rokoch zabezpečená v týchto 
formách: 

 � päťmesačné politicko-odborné 
štúdium

 � trojmesačné politicko-odborné 
štúdium

 � mimoriadna študijná forma

Päťmesačnú formu štúdia povinne 
absolvovali všetci pracovníci colnej 
správy v ČSSR, ktorí nastúpili po roku 
1968 a úspešne ukončili prípravu 
v rámci zácvikového obdobia na 
colnici. Každý poslucháč sa podrobil 
16 skúškam a 10 zápočtom. Štúdium 
bolo rozdelené do dvoch častí: 
ideologicko-odborná časť a colný 
sadzobník s tovaroznalectvom. 

Obidve časti boli ukončené skúškami. 
Päťmesačné štúdium sa konalo  
v 4 triedach a v 3 študijných 
strediskách ÚCS v Dobřívě (2 triedy), 
v Miletíně a v Domašově pri  

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
02

/1
7

24

Liaheň colníckeho dorastu
Ústredná colná škola (ÚCŠ) odštartovala svoju činnosť v roku 1968. 
Vznikla z iniciatívy vtedajšieho generálneho riaditeľa colnej správy 
Jiřího Broža, ktorý sa na modeli nového školstva priamo podieľal. 
Postupným vývojom vzdelávania došlo niekoľkokrát k zmenám 
v obsahovej náplni výučby a časovému skráteniu, či predĺženiu 
dĺžky jej trvania. Všetky tieto zmeny zodpovedali potrebám 
a podmienkam spoločenskej praxe a úlohám colnej správy v ČSSR.

Čo bolo 
charakteristické pre 
„dobřívsku dobu“?

Nervózne postávanie na chodbách pred 
učebňami a miestnosťami, ktoré sa 
stali miestami náročných previerok 
získaných znalostí z oblasti 
tovaroznalectva.

Budova študijného strediska ÚCŠ v Dobří

V Dobřívě sa uskutočňovala prevažná časť politicko-odbornej výuky
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Olomouci. Neskôr boli otvorené ešte 
dve triedy s kapacitou 70 poslucháčov 
v Trenčianskych Tepliciach. Školu 
absolvovali poslucháči v dvaapol 
mesačných sústredeniach. V prestávke 
medzi nimi sa venovali svojej 
práci na colniciach a v reálnom 
živote „zažívali“ získané teoretické 
znalosti. Trojmesačné politicko-
odborné štúdium bolo určené pre 
služobne starších poslucháčov, 
ktorí nastúpili k colnej správe pred 
rokom 1968. Bolo kombináciou 
diaľkového a internátneho štúdia. 
Spočívalo v zložení predbežných 
skúšok z vybraných predmetov. Na 
tieto skúšky bol poslucháč povinný 
samostatne sa pripraviť. Na ne 
nadväzovalo trojmesačné internátne 
politicko-odborné štúdium. Keď 
poslucháč predbežné skúšky nezložil, 

bol zaradený do päťmesačného 
kurzu. Mimoriadna študijná forma 
bola úplne výnimočne a jednorázovo 
schválená gremiálnou poradou. 
Absolvovali ju pracovníci colnej 
správy, ktorí mali mimoriadne vážny 
dôvod, znemožňujúci im absolvovať 
ÚCŠ internátnou formou. V roku  
1973 bola zavedená vyššia colná 
skúška pre riadiacich pracovníkov 
colníc a odborných pracovníkov.  
Ku skúškam sa uchádzači prihlasovali 
dobrovoľne, písomne. Absolvovali 
prijímací pohovor a počas  
10 mesiacov robili zápočty, skúšky, 
písomnú prácu a záverečné skúšky. 

Prísny režim

Režim dňa sa v mnohých činnostiach 
zhodoval s vojenským. Deň sa 
začínal budíčkom, osobnou hygienou, 
rozcvičkou (síce nepovinnou, ale dosť 

navštevovanou) a upratovaním izieb. 
Po raňajkách nasledoval prehľad 
tlače, ktorý pripravovali poslucháči 
a 4 hodiny dopoludňajšieho 
vyučovania. Po obede mali poslucháči 
zvyšné 3 hodiny výučby a 2 hodiny 
samoštúdia. Vo chvíľach voľna si 
mohli ísť do obce známej ľudovými 
chalupami, stredovekým kamenným 
mostom a jedným z najstarších 
vodných hámrov. Obľúbené boli 
futbalové stretnutia, večer patril 
záľubám a končil sa v pracovných 
dňoch večierkou o 22.00 hodine, 
v sobotu o polnoci. Poslucháči sa 
zúčastňovali aj verejných akcií v škole 
aj okolí. Mali uzatvorené záväzky 
k pracovným brigádam. Chodili na 
zber zemiakov, zbierali kamene na 
poliach, usporadúvali pre miestne 
deti Detské dni, športové podujatia 
a pomáhali pri branných hrách. 
K úsmevným spomienkam patria 
ich rozhlasové relácie „Aktuality bez 
cla“. V školskom rozhlase vysielali 
jedenkrát do týždňa politickú 
aktualitu, príspevky KSČ a SZM 
(Socialistického zväzu mládeže), 
oslávencom zahrali pesničku a pridali 
aj štipku colníckeho humoru. Vytvorili 
zaujímavé a veselé polhodinové 
vysielanie. 

Kvalita zaručená

Výsledky školy boli ovplyvnené 
svedomitou prácou, ľudským 
prístupom a porozumením zo strany 
učiteľov. Pochopiteľne, našli sa aj 
nedostatky, ktoré však boli bolesťou 
všetkých študijných stredísk. 
Neexistovali kabinety a učitelia 
tovaroznalectva vozili svoje vzorky 

v kufroch. Škola nemala učiteľský zbor 
z povolania, čo spôsobovalo, že pri 
zostavovaní rozvrhu sa museli brať do 
úvahy pracovné povinnosti externých 
učiteľov. Neraz sa stalo, že jeden 
lektor prednášal nepretržite dva 
a viac dní za sebou. Pôvodne  
učilo v škole 26 externých 
spolupracovníkov. V roku 1973 
tvorilo lektorský zbor 82 členov 
z radov skúsených pracovníkov 
colníc, colných riaditeľstiev, ÚCS, 
inštitútov, odborných a vysokých 
škôl. Ani lektori sa neuspokojili so 
svojimi znalosťami a neustále si 
ich rozširovali a tak prispôsobovali 
požiadavkám doby. Školili sa 
v špeciálnych kurzoch, kde získavali 
didakticko-metodické znalosti. V tej 
dobe to boli naslovovzatí odborníci. 
Z ich iniciatívy vznikli v 80. rokoch 
výstavné skrinky so vzorkami 
tovaru, ktoré boli umiestnené na 
chodbách už renovovaného objektu 
strediska „Inštitútu výchovy“, ako sa 
v tom období ÚCŠ volala. Zdanlivá 
maličkosť, ale tieto názorné pomôcky, 
ktoré si musel každý prednášajúci 
zabezpečiť sám, pomáhali 
poslucháčom vstrebať prednášanú 
látku. ÚCŠ v Dobřívě vychovala 
kvalitných pracovníkov colnej správy 
ČSSR, ktorí posilnili rady colníkov 
na hraničných priechodoch a na 
vnútrozemských pracoviskách. 
     Spracovala Petra Klečková

02
/1

7

25

Zdroj:

CLO DOUANE 10/1968

CLO DOUANE č. 2, 7, 9/1973

CLO DOUANE č. 9/1978

CLO DOUANE č. 7/1986

Na učebni pri výuke tovaroznalectva to vypadalo skôr ako vo vzorkovni textilného tovaru

Výučba s populárnym lektorským kufrom
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Anketa
Druhá májová nedeľa 
sa v mnohých krajinách 
oslavuje ako Deň matiek. 
Je to deň, keď deti verejne 
vyjadrujú lásku a úctu 
mamám. Našich kolegov 
sme sa preto opýtali:

 � ČO SA VÁM V MYSLI 
VYBAVÍ AKO PRVÉ, KEĎ 
SI SPOMENIETE NA 
SVOJU MAMU?

 � KATARÍNA TEHLÁROVÁ,  
hovorkyňa CÚ Bratislava

Teplo domova, ktoré vždy vedela udržať, nech sa dialo čokoľvek. 
Všetky tie objatia, pohladenia, úsmevy a povzbudenia. Veľmi 
si na nej vážim, že jej môžem čokoľvek povedať - dobré či zlé 
a zavolať hoci aj o polnoci. Mamy sú kúzelné stvorenia

 � MARTA HUDECOVÁ,  
odd. správy daní a exekúcií DÚ VDS

Mama, mamka, mamička, mamulienka, mamuľka, mamuška... Akokoľvek to znie, maminka je jediná, je pre mňa všetko. 
S láskou pohladí, poradí, pomôže, ale aj pokritizuje, navarí, napečie sladké zákusky a koláčiky, ktoré chutia aj 
mojim kolegyniam

 � JURAJ MLČÚCH,  
riaditeľ odboru správy 
daní DÚ Trenčín

Moja je tá najúžasnejšia, akú si 
viete predstaviť. Veľa lásky, 
šťastné detstvo, porozumenie, 
priateľstvo. Vôňa domova, 
toho najlepšieho jedla, vždy 
otvorená náruč a usmiata tvár, 
dobrá nálada. Ale aj dobrý 
základ do života v spôsobe 
výchovy a osobného príkladu, 
ako byť človekom.

 � DANIEL KOVÁČ,  
odd. komunikačné FR 
SR

Prvé, čo sa mi vybaví je vôňa mojej 
maminy... Nemám teraz na 
mysli vôňu parfému, ale vôňu 
človeka, ktorý mi dal život a je 
pre mňa stelesnením obetavosti, 
bezhraničnej a najúprimnejšej. 
Mimochodom, aj teraz ako 
40-ročný muž sa často rád 
pritúlim a nadýchnem sa tej 
vône a materinskej lásky

 � ADRIANA VALOVIČOVÁ,  
vedúca Koordinačného 
centra FR SR (Trnava)

O mamách, ich láske i dobrote sa toho 
povedalo i napísalo veľa, a predsa toho 
nie je dosť. Mama je totiž pre každého 
len tá jedna jediná, a tým je výnimočná. 
Ak by som dnes, sama v úlohe matky, 
mala definovať čo sa mi v mysli vybaví 
ako prvé, keď si spomeniem na svoju 
mamu, je to bezbrehá oddanosť svojim 
deťom.
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 � KATARÍNA TEHLÁROVÁ,  
hovorkyňa CÚ Bratislava

Teplo domova, ktoré vždy vedela udržať, nech sa dialo čokoľvek. 
Všetky tie objatia, pohladenia, úsmevy a povzbudenia. Veľmi 
si na nej vážim, že jej môžem čokoľvek povedať - dobré či zlé 
a zavolať hoci aj o polnoci. Mamy sú kúzelné stvorenia

 � ANDREA KUKUČKOVÁ,  
vedúca odd. organizačného  
CÚ Nitra

Pri pomyslení na moju mamu sa mi vybavia už 
len krásne spomienky. Sú to dva roky a dva 
mesiace, odkedy odišla z tohto sveta, no 
neprejde deň, aby mi ju niečo nepripomenulo. 
Často sa pristihnem, ako sa v duchu pýtam: 
„Mami, poraď, čo mám robiť?“ Aj keď odpoveď 
neprichádza, verím, že naďalej stráži môj krok. 
Bola to silná žena, plná optimizmu a energie, 
ktorú rozdávala všade, kde sa objavila. Moja 
mama navždy zostane mojim najväčším 
vzorom.

 � ALENA TOKÁROVÁ,  
odd. regionálneho vzdelávania FR SR (Košice)

Vlastne sú tri mamky: tá moja, Matka Božia a moja svokra, nakoľko 
každá z nich zohráva v mojom živote svoju úlohu. A vždy ma 
napadnú slová z jednej piesne, ktoré sú tak výstižné, krásne  
a pravdivé: „Kým Ťa mám, moja drahá mamka, kým Ťa mám, slnko 
zlaté denne chodí k nám, kým Ťa mám, neviem čo je smútok, pri 
Tebe mi vždy tak dobre je, na každú bolesť nájdeš liek a za pár 
drobných fialiek, daruješ lásku, ktorá aj v mraze zohreje...“

 � ŠTEFAN DURAJ,  
odd. daňovej exekúcie 1 DÚ Žilina

Vybaví sa mi, že sa v mesiaci máj narodila. To, čo 
znamenala, sme naplno pochopili, až keď sme 
ju stratili. Ako matka je nenahraditeľná.

 � por. DANIELA PAPIŠOVÁ, PCÚ Zvolen CÚ Banská Bystrica
Keď sa žena rozhodne mať dieťa, je vnútorne presvedčená o tom, že tento svet a život je natoľko dobrý, že je 

hodný opakovania a stojí za to darovať ho ďalej. Som dcéra výnimočnej ženy a až teraz, keď som dospelá, 
viem doceniť, ako dobre som sa vždy mala pod jej ochrannými krídlami. Moja identita spočíva v tom, kto 
som. Som dcéra svojej mamy. Veľmi by som chcela byť rovnako dobrým rodičom, akým je ona pre mňa.

 � JURAJ MLČÚCH,  
riaditeľ odboru správy 
daní DÚ Trenčín

Moja je tá najúžasnejšia, akú si 
viete predstaviť. Veľa lásky, 
šťastné detstvo, porozumenie, 
priateľstvo. Vôňa domova, 
toho najlepšieho jedla, vždy 
otvorená náruč a usmiata tvár, 
dobrá nálada. Ale aj dobrý 
základ do života v spôsobe 
výchovy a osobného príkladu, 
ako byť človekom.

 � MARCEL NOVOTNÝ,  
riaditeľ DÚ Prešov

Zosobnenie toho, čo si vo svete predstavujeme ako šťastie. 
Istota v neistote, zázemie v životných vývrtkách, 
studnica nádejí a vďačná vŕba pri životných nezdaroch. 
Pokiaľ ju máme, sme stále deťmi, pokiaľ ju stratíme, 
budeme starnúť rýchlejšie. Len nesmieme dovoliť, aby 
starli aj naše spomienky.



30 rokov:

kpt. Dušan Záhorský,  
Colný úrad Trnava 

kpt. Bc. Mária Čičváková,  
Colný úrad Michalovce
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Pracovné jubileá
Viac ako 70 našich kolegov v mesiacoch 
marec a apríl oslávilo 25 a 30 odpracovaných 
rokov na jednom pracovisku. Sme radi, že 
zostali podstatnú časť svojho pracovného 
života verní jednej inštitúcii. Do ďalších rokov 
im želáme najmä veľa zdravia a šťastných 
chvíľ v osobnom i v pracovnom živote.

Ing. Jozef Šuc,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Nataša Brusnická,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Gabriela Čamajová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Ing. Katarína Klochanová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Ľudmila Líšková,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Anna Markotánová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Bc. Jaroslava Pravdová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

nprap. Vladimír Krupka,  
Colný úrad Prešov

kpt. Ing. Ľubomír Kubov,  
Colný úrad Prešov

nprap. Anton Olšavský,  
Colný úrad Prešov

npor. Štefan Sedlák,  
Colný úrad Prešov

JUDr. Mária Vojteková,  
Daňový úrad Prešov

Ing. Marián Cmár,  
Daňový úrad Košice

Mária Dzurová,  
Daňový úrad Košice

npor. Zolátn Fazekaš,  
Colný úrad Košice

Ing. Marcel Hric,  
Daňový úrad Bratislava

Ing. Janka Kováčová,  
Daňový úrad Bratislava

Ing. Štefan Moravčík,  
Daňový úrad Žilina

Bc. Oľga Streličková,  
Daňový úrad Žilina

Renáta Cihlářová,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Jarmila Tašková,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Miroslav Belovický,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Marián Halaj,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Elena Hájková,  
Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Alena Lečková,  
Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Edita Pekárová,  
Finančné riaditeľstvo SR

npor. Patrik Glasa,  
Colný úrad Bratislava

Eva Tesárová,  
Daňový úrad Bratislava

Ing. Marta Tuššová,  
Daňový úrad Bratislava

kpt. Bc. Vladimír Šimek,  
Colný úrad Bratislava

Ing. Jana Cveková,  
Daňový úrad Trenčín

Božena Remišová,  
Daňový úrad Trenčín

Milan Sigotský,  
Daňový úrad Trenčín

Lubomír Španihel,  
Daňový úrad Trenčín

Gabriela Bachoreczová,  
Daňový úrad Nitra

kpt. Mgr. Andrea Šalátová,  
Colný úrad Nitra 

Bc. Jozef Garaj,  
Daňový úrad Žilina

Jozef Matuška,  
Daňový úrad Žilina

25 rokov:

Ing. Ingrid Čreppová,  
Finančné riaditeľstvo SR 

Ing. Katarína Brachtlová,  
Daňový úrad Bratislava

Lívia Kurčáková,  
Daňový úrad Bratislava

Eva Mládková,  
Daňový úrad Bratislava

Mgr. Danka Šmelková,  
Daňový úrad Bratislava

npor. Andrej Bokros,  
Colný úrad Trnava 

kpt. Bc. Csaba Tóth,  
Colný úrad Trnava 

Ing. Eva Belásová,  
Daňový úrad Trenčín

Ing. Jozef Dragula,  
Daňový úrad Trenčín 

Ing. Alena Petreová,  
Daňový úrad Trenčín

Ing. Igor Ambruš,  
Daňový úrad Nitra

Ing. Eva Klíčová,  
Daňový úrad Nitra

Mgr. Monika Čaklošová,  
Daňový úrad Žilina 

Ing. Katarína Dolinajová,  
Daňový úrad Žilina

Vlasta Fujaková,  
Daňový úrad Žilina 
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Mgr. Tatiana Grófová,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Lada Šidlová,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Gabriela Šimková,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Alžbeta Pakesová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Helena Sojková,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Marián Andreanský,  
Daňový úrad Prešov

Ing. Ladislav Andrejco,  
Daňový úrad Košice

Ing. Eva Karchňáková,  
Daňový úrad Košice

Ing. Anna Karoľová,  
Daňový úrad Košice

nprap. Martin Nyitrai,  
Colný úrad Michalovce 

npor. Jozef Rendeš,  
Colný úrad Michalovce

npor. Radislav Řezníček,  
Colný úrad Michalovce

Ing. Alena Baranovičová,  
Daňový úrad VDS

Ing. Jana Kušnírová,  
Daňový úrad VDS

Andrea Machová,  
Daňový úrad Trenčín

npor. Ladislav Kubiček,  
Colný úrad Nitra 

Ing. Miriam Brunnerová,  
Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Gabriela Žuffová,  
Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Ľudmila Benčová,  
Daňový úrad Žilina 
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Perníčky pečie od detstva. V ich rodine 
bola táto tradícia pevne zakorenená. 
„Piekla moja babka, pečie ich mama 
a tak som sa, samozrejme, nemohla 
nepridať aj ja. Doteraz mamina 
spomína na to, ako som ako dieťa 
plakala, prečo mi to nejde tak dobre 
to ako jej,“ začína svoje rozprávanie 
pani Ľauková. Perníky pečú na 
Veľkú noc, na Vianoce, ale priatelia 
najnovšie prosia napiecť im ich aj na 
svadbu. „Ja nemusím nosiť svadobné 
dary. Stačí, keď napečiem medovníčky. 
Až na to, že ísť do obchodu a kúpiť 
dar je oveľa jednoduchšie. Stáva sa, 
že mi kamaráti v stredu zavolajú, 
či by som im do soboty neurobila 
medovníčky. Veď len tridsať! Ale 
neuvedomujú si čo všetko to obnáša,“ 
žaluje sa nám. Cesto totiž musí aj 
tri-štyri dni postáť v chlade, aby sa 
neurobili hrbolčeky po vzduchových 

bublinách. A ešte predtým, kým ho 
zamiesi, chystá po večeroch mašličky 
na zdobenie. Viacfarebné perníky 
musia doschnúť, aby sa farby nezliali. 
Zdobenie jediného srdiečka, ak má 
byť dokonalé, trvá aj pol hodiny. 

Zdobenie je umenie

Dozvedáme sa aj to, že techniky 
výzdoby pokročili a stará známa 
cukrová poleva už dnes nie je jedinou 
voľbou. „Ja používam kráľovskú 
glazúru, ktorá sa dá zohnať cez 
internet. Zdobím sáčkami, ale bez 
špičiek. Sama si vystrihnem otvor, 
aký potrebujem. Glazúra má tú 
výhodu, že nezhrčkavie a dá sa 
vymiešať aj na druhý deň. Navyše je 
veľa potravinárskych farieb, korálok, 
rôzne vykrajovátka,“ prezrádza naša 
kolegyňa. A tak sa dostávame k jej 
obľúbenej športovej disciplíne – 
behaniu po trhoch. „Chodím a hľadám 
vykrojovátka, aké ešte nemám,“ 
smeje sa Z. Ľauková. Nevyhnutnou 
súčasťou zdobenia sú štetce rôznych 
veľkostí. Kolegyňa nám povedala 
aj trik, ako urobiť dokonalý obrys 

perníčka glazúrou. Jednoducho si 
priloží vykrajovátko, obíde ihlou 
a naznačí si kontúru. Potom už ide 
zdobenie ľahšie. Alebo také určenie 
stredu perníka, aby bol súmerne 
ozdobený? Tiež žiadne čary. Stačí na 
to jednoducho pravítko. Použila som 
síce slovo „jednoducho“ pri opise 
tejto mravčej práce, ale verte, že to 
vôbec nie je nenáročné. Je to rokmi 
vycibrená technika a postupy, ktoré 
sa osvedčovali od Vianoc k Veľkej 
noci a zase do ďalších Vianoc. 
Ako pribúdali počty nazdobených 
perníčkov, tak sa priamo úmerne 
cibrila jej zručnosť. No a výsledok? 
Vidíte na obrázkoch! 

Gabriela Dianová

Prezradím vám, že robí na daňovom úrade ako analytička 
a má prístup k šifrovaným dátam, ku ktorým sa len tak 
hocikto na finančnej správe nedostane. Možno si tipnete, 
že by na tých trhoch mohla poľovať na nepoctivých 
predajcov. Takých, ktorí sa snažia obrať štát o dane. Ale 
to ani náhodou nie je správna odpoveď. Naša kolegyňa 
Zuzana Ľauková z DÚ Banská Bystrica síce na trhoch 
poľuje, ale nie na nepoctivcov. Na perníkové formičky.

Za čím behá po trhoch 
naša kolegyňa?
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Ako sama hovorí, zoznam surovín je 
veľmi jednoduchý, no tajomstvo je 
skryté v postupe, intuícii a hlavne 
dobrej nálade počas výrobného 
procesu. „Ak sa vám nebude zo 
začiatku dariť, netrápte sa. Ja som 
pol roka piekla plechy čohosi 
čudného, podľa viacerých receptov, 
bez zjavného úspechu, kým moja 
prvá vydarená a takmer dokonalá 
makronka uzrela v kuchyni svetlo 
sveta. Tú radosť, tú želám vám 
všetkým,“ hovorí L. Virsíková. Jej 
výtvory okrem rodiny a známych, 
ochutnávajú aj kolegovia. Tvoria 
súčasť rodinných a pracovných osláv, 
ale nevieme si bez nich predstaviť ani 
posledný deň podávania daňových 
priznaní na Ševčenkovej. Dokonalé 
makronky sú formou sladkej odmeny 
pre unavených kolegov.

Makronky
 � ¾ hrnčeka mletých 

mandlí zmixujeme  
s 1 hrnčekom práškového 
cukru najemno a preosejeme 
cez jemné sitko, suchú zmes 
odložíme nabok

 � 2 bielka izbovej teploty 
vyšľaháme so štipkou soli  
a ¼ hrnčekom krupicového 
cukru na super pevný a tuhý 
sneh 

Postup

Do snehu postupne krúživými 
pohybmi zapracujeme suchú zmes. 
Správna je konzistencia „lávy“, keď 
hmota steká zo stierky a vytvára 
stužky. Potom môžeme do hmoty 
pridať pár kvapiek gélovej farby, ktorá 

ladí 
s budúcou 

plnkou. Pripravíme si aspoň dva 
plechy s papierom na pečenie, 
na ktorom si zo spodnej strany 
predkreslíme kruhy s priemerom 
3,5 cm. Cukrárske igelitové vrecko 
naplníme hmotou a na plech 
striekame do vyznačených kruhov 
kôpky. Plechom udrieme niekoľkokrát 
o stôl. Je to potrebné, uvoľnia sa pri 
tom nepotrebné vzduchové bublinky. 
Trúbu si predhrejeme na 160°C. 
Nastriekané makronky necháme 
zaschnúť aspoň na pol hodiny. Na 
pečenie sú pripravené vtedy, keď sa 
ich opatrne zvrchu dotkneme a cesto 
sa už nelepí na prst. Plechy postupne 
vkladáme do trúby na 10-15 minút. 
Úspešne upečená makronka nemá 
popraskaný povrch, počas pečenia 
sa celá nadvihne, zvonku je suchá, 
ale vo vnútri ostane vláčna. Dôležité 
je nechať upečené makronky 
vychladnúť na plechu. Vychladnuté 
makronky popárujeme podľa veľkosti 
a naplníme plnkou. Vhodná je 
citrónová omáčka (tzv. Lemon 
Curd), či úžasná ganaché, čo je 
kvalitná polámaná čokoláda zaliata 
horúcou smotanou a po roztopení  
a vychladnutí vymiešaná. 

-ia-
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Ak patríte medzi tých, ktorí v gastronómii radi všetko skúšajú, 
objavujú a snažia sa použiť pritom vlastné zručnosti, máme tu pre 
vás výzvu menom makronky. Nie makarónky ani marokánky, to sú 
iné dobroty s inými receptami. Lucia Virsíková z DÚ Bratislava si 
naštudovala o tomto cukrárskom tajomstve všetko, kam ju knižnice 
či internet pustili a už jej nič nestálo v ceste ku 
zdolaniu tohto gastronomického Everestu.

Vysoká škola pečenia
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Znenie tajničky z čísla 1/2017 je Čína – čínske paličky: Výrobcovia musia odviesť štátu päť percent sumy na ochranu lesov. 
Zo správnych odpovedí, ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Miloš Fitoš (DÚ 
Žilina), pprap. Bernadeta Halászová (CÚ Michalovce) a Zuzana Janáková (DÚ Košice). Výhercom srdečne gratulujeme!  
Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca mája na adresu casopis@financnasprava.sk.
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FOTOSÚŤAŽ
Kolegyňa Zlatica Masárová zo sekcie 
boja proti podvodom a analýzy 
rizík nám poslala do súťaže fotky 
z turistickej dovolenky. Dominuje 
na nich jeden z najkrajších vrcholov 

Európy – Matterhorn. Známa skalná 
veža sa týči nad malebným 
švajčiarskym mestečkom Zermatt a nad 
talianskym mestom Breuil-Cervinia vo 
Val Tournanche. Tento alpský vrch bol 

poslednou nezdolanou štvortisícovkou, 
výstup naň sa dlho považoval za 
nemožný. Matterhorn po taliansky 
nazývajú Monte Cervino, po francúzsky 
Mont Cervin alebo Le Cervin.


