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Milé kolegyne a kolegovia,

boj proti daňovým únikom je našou dlhotrvajúcou misiou, ktorej úlohy sa rozširujú  
a reflektujú na aktuálne dianie v spoločnosti. Táto misia má za sebou už svoje 
úspechy. V priebehu piatich rokov sme len na DPH priniesli 2,66 miliardy eur 
dodatočného výberu, zvýšili sme efektívnu daňovú sadzbu na 15,12%. Opomenúť 
nemôžem ani daňovú kobru, ktorej celkový nález predstavuje od roku 2012 viac ako 
700 miliónov eur, z toho nevyplatený nadmerný odpočet DPH približne 80 miliónov 
eur.

Vláda SR v apríli schválila Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2017 
a 2018, z ktorého pre finančnú správu vyplývajú viaceré nové opatrenia. Kľúčovým 
je zamedzenie účelového zlučovania firiem. Na našej organizácii bude, či ho povolí, 
alebo nie. Pripraviť sa musíme aj na online prepojenie elektronických registračných 
pokladníc, rozšírenie virtuálnej registračnej pokladnice, úlohy pribudnú kriminálnemu 
úradu, analytikom, na reformu sa chystá aj Daňový úrad pre vybrané subjekty. 

To som vymenoval len zopár noviniek, ktoré nás budú zamestnávať v najbližšom 
období. Viem, že tieto letné mesiace sú obdobím dovoleniek a väčšina z nás ich 
využíva na načerpanie novej sily a dobitie energie. Želám Vám, aby ste si ich užili, 
vrátili sa do práce oddýchnutí, lebo nás čaká veľa práce.

František Imrecze 
prezident finančnej správy
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S akými predstavami 
ste na miesto riaditeľa 
prichádzali a čo z nich sa 
podarilo už zrealizovať?

Ľ. Reľovský: Zúročiť všetky dlhoročné 
skúsenosti z mojej výkonnej  
a riadiacej práce založenej najmä na 
uplatňovaní princípov komunikácie, 
informovanosti, odbornosti, 
zodpovednosti a následne dôvery. 
Pre mňa bolo veľmi dôležité navštíviť 
všetkých zamestnancov na každom 
pracovisku a osobne ich spoznať, 

identifikovať silné a slabé stránky. 
Následne využiť ich potenciál na 
dosiahnutie cieľa tak, aby to bolo 
najmä o ich vlastnom presvedčení 
a chcení zmeniť prevádzkovú slepotu 
a stotožniť sa so zmenou, ktorá 
má zmysel a prináša efekt. Som 
presvedčený, že celý rad opatrení, 
podnetov, riešení v jednotlivých 
naštartovaných procesoch 
a postupne zavádzaných zmenách sú 
viditeľné, merateľné a dosahujeme 
v nich progres.

G. Tokár: „Bože, daj mi pokojnú myseľ, 
aby som prijal veci, ktoré zmeniť 
nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil 
veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi 
múdrosť, aby som rozlíšil jedno od 
druhého“ (Reinhold Niebuhr). Toto 
krédo mi zarezonovalo v pamäti 
v čase, keď som zvažoval návrh 
na vymenovanie do tejto funkcie. 
Prichádzal som s ambíciou, že môžem 
niektoré veci zmeniť, samozrejme, 
zmeniť k lepšiemu. Dúfal som, že moje 
morálne a odborné znalosti budem 
vedieť zužitkovať tak, že realizácia 
akýchkoľvek zmien alebo procesov 
bude možná. Veľkou výhodou pre mňa 
bola skutočnosť, že som neprichádzal 
ako nováčik, poznal som kolektív, 
s ktorým budem pracovať. Vedel som, 
že budem obklopený tímom ľudí, 

nielen odborníkov v oblasti cla a daní, 
ale aj ľuďmi znalými komunikovať 
či ľuďmi s profesionálnymi 
manažérskymi zručnosťami. Dúfam, že 
počas môjho pôsobenia vo funkcii sa 
mi podarilo nielen delegovať úlohy, 
ale povzbudiť a strhnúť „môj tím“ pri 
plnení úloh a nastavení štandardov 
práce. Predpokladám, že sme spolu 
nastavili rovnováhu medzi zameraním 
sa na ciele a zameraním sa na ľudí, 
pretože práve vďaka nim môže 
organizácia napredovať.

Na čo ste najviac hrdý?

Ľ. Reľovský: Na všetko to, čo nie je 
samozrejmosť, čo stojí veľké úsilie 
a nakoniec prináša pozitívny výsledok 
a spokojnosť. Z tohto dôvodu to 
bola pre mňa viac ako len osobná 
výzva. Oproti minulosti sme zvýšili 
efektivitu výberu daní, výrazne sme 
znížili rozpracovanosť kontrol na 
úroveň celoslovenského priemeru, 
vymožiteľnosť v exekučnom konaní. 
Ale najviac ma teší, že sme dokázali 
ako jeden z posledných daňových 
úradov v SR prejsť na komplexnú 
správu nielen na pobočkách 
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Priaznivý vietor vanie 
z východu

Ing. Ľubomír Reľovský:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO
každé jedlo, ktoré viem 
rýchlo rozoznať a k tomu 
ho ešte aj vychutnať

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
slovník cudzích slov

 � IDEÁLNY RELAX
rodinné zázemie, hudba, pohľad 
do plameňov sviečok, či krbu 
a s dobrým pohárom vína

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

... V tomto čísle vám predstavíme riaditeľov colného a daňového 
úradu z východoslovenskej metropoly. Čelia podobným 
pracovným úlohám a na svojich pleciach nesú rovnako veľké 
bremeno ako ich kolegovia z iných krajov. No ich úrady sú 
v niektorých oblastiach osobité. Ako sa im darí manažovať 
stovky ľudí nám porozprávali riaditelia košického daňového 
úradu Ľubomír Reľovský a colného úradu Gerald Tokár.



a kontaktných miestach, ale od  
1. decembra 2016 v Košiciach na  
tzv. bývalých piatich veľkých 
daňových úradoch, ktoré boli 
spojené po centralizácii finančnej 
správy. V tomto období ukončujeme 
takmer dvojročnú aktivitu akčného 
plánu v rámci jednotnej archivácie 
a registratúrneho poriadku. Zároveň 
sa častejšie dostávame do povedomia 
našich občanov a daňových subjektov, 
ktorí nám dávajú za našu prácu 
pozitívnu spätnú väzbu v rámci 
bezprostrednej komunikácie, resp. 
aj ohlasov cez projekt Staffino. To 
je niečo, čo sa nedá kúpiť, ale len 
dlhodobo na tom pracovať. 

G. Tokár: Som úprimne hrdý na 
ľudí, ktorí sa nechali presvedčiť 
a zároveň dobre namotivovať aj 
ostatných o potrebe a prínose zmien, 
ktoré mali v konečnom dôsledku 
vplyv na rekordný výber cla a daní. 
Tieto pozitívne výsledky závisia aj 
od kvalitnej a odbornej komunikácie 
a pracovnej súčinnosti medzi dvoma 
zdanlivo rozdielnymi zložkami DÚ 
a CÚ, ktoré v konečnom dôsledku 
vyústili do homogénneho tímu pod 
značkou FINANČNÁ SPRÁVA. Som 
hrdý na to, že som mal tú možnosť byť 
súčasťou týchto zásadných a pre mňa 
epochálnych zmien.

Všeobecne platí, že 
práca s ľuďmi je tá 
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?

Ľ. Reľovský: Každá komunikácia 
by mala byť založená na dôvere. 
Ale ako sa hovorí: dôvera dobrá 
– kontrola lepšia. Nikto z nás nie 
je dokonalý, ale je radosť pracovať 

s ľuďmi, ak vedia a chcú, alebo 
ak nevedia, ale chcú - tak ich to 
naučíme. Náš daňový úrad prešiel 
významnou historickou vývojovou 
krivkou z pohľadu enormnej 
medializácie, či už zamestnancov 
alebo špecifických prípadov 
jednotlivých daňových subjektov, 
pracovných podmienok a prostredia, 
ale aj veľkých káuz a súdnych 
sporov s daňovými subjektmi. Na 
druhej strane sa prejavila vysoká 
odbornosť, vytrvalosť a lojalita 
našich zamestnancov pri zdolávaní 
náročných situácií a prekážok. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné poznať názory 
zamestnancov, neustále s nimi 
komunikovať, načúvať a využívať 
dostatočné argumenty. A potom 
ich správne spracovať vo forme 
presadenia konceptu zmien až po 
samotnú realizáciu. V tom vidím svoju 
rolu a najväčšiu pridanú hodnotu 
našich zamestnancov a celého 
daňového úradu. 

G. Tokár: Z pohľadu manažéra je pre 
mňa dôležitá otázka spokojnosti 
a motivácie zamestnancov. Nikdy 
som nehľadel na spokojnosť ako 
jednostrannú záležitosť, ale práve 
naopak, mal som a mám za cieľ 
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Základné údaje 
o DÚ Košice:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
530

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST 
4 pobočky a 5 kontaktných 
miest

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Ako druhý najväčší DÚ je 
špecifický z hľadiska rozlohy 
Košického samosprávneho kraja, 
vysokej koncentrácie daňových 
subjektov v Košiciach. Úrad 
disponuje zamestnancami, ktorí 
úspešne vypomáhajú v rámci FR 
SR v lektorských a vzdelávacích 
aktivitách, ako aj v aktívnej 
účasti pripomienkovania a 
zavádzania pilotných projektov.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Špecifické správanie občanov 
pri využívaní daňových bonusov, 
sofistikované reakcie daňových 
subjektov v problematike 
zlučovania spoločností v rámci 
priemyselných odvetví a 
komodít v oblasti boja proti 
podvodom a odpočtov DPH, 
ktoré vznikajú a následne 
migrujú do iných miest.



vytvárať takú pracovnú atmosféru, 
ktorá by prinášala spokojnosť na 
oboch stranách. Pozitívne preto 
vnímam využívanie pružnej pracovnej 
doby na pracovisku. Ako z podhľadu 
vedúceho, ktorý má 12 hodín  
zabezpečených podriadených 
i z pohľadu podriadených, ktorí 
vedia využívať pracovný čas oveľa 
efektívnejšie.

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

Ľ. Reľovský: Som rád ak, funguje 
rovnocenný partnerský vzťah a platí 
rovnica DS /Daňový Subjekt/ = SD /
Správca Dane/, čo sa týka korektnosti 
v komunikácii a povinností na oboch 
stranách. Medzi moje dlhodobé 
priority patrí transparentnosť, 
adresnosť a efektivita vykonávaných 
činností. Zároveň vytváranie takých 
pracovných podmienok a prostredia, 
aby bola spokojnosť medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom. 
Všetky subjektívne pohľady musia 
byť vyhodnotené, a keď sme schopní 
prijať a akceptovať kompromis, tak 

s tým rastie aj naša spokojnosť 
a zdravé sebavedomie. Určite 
k tomu patrí objektívne zhodnotenie 
vykonávaných činností zamestnancov 
a náležité mzdové, ale aj morálne 
ohodnotenie. Stabilita výkonnosti 
v oblasti správy, kontroly, exekúcie 
je závislá od uplatňovania princípov 
zásluhovosti za individuálny alebo 
kolektívny výkon. Neexistuje nič 
krajšie, ak v práci, ale aj v osobnom 
živote, sa môže spoľahnúť jeden na 
druhého. Takže aj tu platí zásada: 
Nemôžeme pomôcť každému, ale 
každý z nás môže pomôcť niekomu.

G. Tokár: Podľa môjho názoru ideálny 
stav zahŕňa v sebe viacero faktorov 
alebo rovín, ktoré navzájom súvisia. 
Ak to premietneme na podmienky 
nášho colného úradu, ideálny úrad by 
mal vyzerať tak, že existuje rovnováha 
medzi dosahovaním požadovaných 
výsledkov prostredníctvom odborne 
zdatných manažérov a motivovaných 
zamestnancov, ktorí pozitívnym 
prístupom k prideleným úlohám 
napĺňajú ciele organizácie. Dôležité 
je, aby sme mali dobrý pocit 
z vykonanej práce, aby sme sa 
navzájom rešpektovali, povzbudzovali, 
aby kolektív, v ktorom pracujeme 
nebol iba prostriedkom plnenia 

úloh, ale aby fungoval ako orchester, 
v ktorom ma každý hudobník svoju 
nezameniteľnú a dôležitú úlohu. Iba 
vzájomnou súhrou vieme plniť naozaj 
rozmanité úlohy. Mám rád filozofiu 
v duchu, čo dobré urobíš, také sa 
to vráti, tak dúfam, že spoločným 
úsilím sme v Košiciach vybudovali 
priaznivé a nápomocné prostredie. 
Verím, že každý, aj malý, úspech je 
cestou k napredovaniu, motiváciou 
a súčasťou mozaiky modernej 
a kvalitnej finančnej správy.

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

Ľ. Reľovský: Neustále optimalizovať 
nekonečný súboj zamestnancov 
medzi odbormi správy daní, kontroly 
a exekúcie tak, aby sme využili 
všetky synergické efekty a nerobili 
si komplikovanejší pracovný život 
než ho mnohokrát máme. Aby 
bola dostatočná empatia a všetky 
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pplk. Ing. JUDr. 
Gerald Tokár:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
každé, ktoré navarí 
moja manželka

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
BIBLIA a veľmi rád si prečítam 
životopisné a cestopisné knihy

 � IDEÁLNY RELAX 
šport a čas strávený s rodinou



činnosti mali chronologický sled bez 
ohľadu na to, kde sa kto nachádza 
a tak prispieť k spoločnému 
cieľu a celkovému výsledku pri 
uplatňovaní dostatočnej právomoci, 
ale najmä zodpovednosti. A to si 
vyžaduje viac ako len chcenie alebo 
kritizovanie. Okrem toho budeme 
všetci spokojnejší, ak sa nám podarí 
v tomto roku presťahovať sídlo 
daňového úradu z Rozvojovej ulice 
do budovy ŽSR v centre mesta 
v zmysle pôvodného konceptu, 
v ďalšej etape odbor kontroly a analýz 
vrátane ostatných dislokovaných 
zložiek finančnej správy pod jednu 
strechu. Tým dosiahneme špecifické 
postavenie krajského mesta a druhej 
najväčšej mestskej aglomerácie na 
Slovensku z hľadiska komplexnosti 
vykonávaných činností organizačných 
zložiek na jednom mieste. Naši 
zamestnanci si to už naozaj zaslúžia. 

G. Tokár: Čo sa týka plánov a vízií, rád 
by som spomenul oblasti, ktorým je 
potrebné venovať pozornosť:

 � širokospektrálne, ale korektné 
elektronické konanie prístupné 
deklarantskej verejnosti 
a užívateľský prístup colníkov vo 
výkone,

 � participácia na dokončení 
migrácie rôznych aplikácií 
a pomocných evidencií do 
prostredia Sharepoint2016. 
V budúcnosti je ešte potrebné 
pracovať na prepojení colného 
a daňového informačného 
systému, napr. v oblasti 
vymáhania nedoplatkov či 
exekúcií,

 � kvalitne odkomunikovať 
všetky postupy a doladiť 
procesy vo vzťahu k eDovozu; 
či už v štandardnom alebo 
v zjednodušených postupoch; 
interne i vo vzťahu k externým 
subjektom. Cieľom tohto 
projektu je totiž okrem iného aj 
zvýšenie komfortu samotného 
colného konania a redukcia 
prítomnosti deklaranta na 
pracovisku colného úradu,

 � v budúcnosti bude potrebné 
prijať pracovné postupy, ako 

sa vysporiadať s fyzickými 
osobami, ktoré pod pokrievkou 
dovozu tovaru neobchodného 
charakteru realizujú svoj 
podnikateľský zámer (vývoz 
psov, dovoz automobilov, 
mobilov, textilu, obuvi...).

Vychádzajúc z faktu, že clo má 
v podmienkach nášho členstva 
v EÚ marginálny fiškálny dopad, 
je potrebné neustále pripomínať, 
že colná časť finančnej správy má 
nezastupiteľnú úlohu pri ochrane trhu 
(fyzického aj duševného charakteru), 
či zdielaných kompetenciách.

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

Ľ. Reľovský: Bolo by ideálne, keby 
sme sa približovali k stavu, že naši 
zamestnanci prichádzajú do práce 
s radosťou, že ich tam čaká nielen 
zmysluplná práca a povinnosti, ale 
aj optimálne pracovné prostredie, 
kolegyne a kolegovia, s ktorými si 
majú čo povedať a bez problémov 
môžu spolupracovať. Zároveň aby 
z práce a z nášho daňového úradu 
odchádzali len dve skupiny ľudí - tí, 
ktorí boli spokojní s pracovným 
výkonom – a to sú zamestnanci 
a daňové subjekty.

G. Tokár: V období po vzniku finančnej 
správy optimalizoval a riešil 
colný úrad aj finančnú efektívnosť 
umiestnenia svojich pracovísk v rámci 
regiónu. Využitím existujúcich kapacít 
sa v máji 2015 presťahovalo sídlo CÚ 
z komerčného prenájmu do objektu 
bývalých kasární na Komenského 
ulici, ktorý je v správe Ministerstva 
obrany SR. V Rožňave sa zase, po 
dohode so sekciou ekonomiky, 
umiestnila pobočka colného úradu 
do priestorov na jednom podlaží 
zrekonštruovanej budovy daňového 
úradu. Ako v jednom z mála miest 

tak daňový poplatník vie v danom 
regióne, v zmysle filozofie zlučovania 
orgánov finančnej správy (projekt 
„UNITAS“), osobne komunikovať 
s finančnou správou na jednom 
komfortne prístupnom mieste. 
V oboch prípadoch došlo aj k nemalej 
úspore finančných prostriedkov

Drahomíra Adamčíková
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Základné údaje 
o CÚ Košice:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
199 colníkov, 10 zamestnancov 
v štátnozamestnaneckom 
pomere a 20 zamestnancov vo 
verejnom záujme

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
1 stanica CÚ – centrála, 6 
pobočiek CÚ, z toho 1 daňová,  
3 colné a 2 kombinované

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
V našom územnom obvode, 
konkrétne v Haniske 
pri Košiciach, končí 
širokorozchodná trať 
z Užhorodu. Vybudovaná 
bola najmä pre dopravu 
železnej rudy do vtedajších 
Východoslovenských železiarní, 
terajší U.S.Steel Košice, 
ktorý je najväčším výrobcom 
ocele v strednej Európe a na 
Slovensku patrí k najväčším 
zamestnávateľom.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Čo sa mi momentálne 
javí ako značný dlh vo 
vzťahu k našim colníkom, 
je  dostupnosť výstrojných 
súčiastok, keďže z objednaného 
tovaru bolo dodaných len  
15 percent.
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Prezident finančnej správy František 
Imrecze ocenil pri príležitosti  
15. výročia vzniku DÚ VDS 
dlhoročných zamestnancov za ich 
mimoriadne pracovné nasadenie. 
Plaketou boli ocenené aj bývalé 
riaditeľky Daniela Klučková, Agneša 
Bujňáková, Lenka Wittenbergerová 
a Marcela Hricová, ktoré významnou 
mierou prispeli k vzniku a rozvoju 
úradu.

Niečo z histórie

DÚ VDS vznikol v 1. mája 2002 so 
zámerom zjednotiť správu daní 
daňových subjektov s obratom nad 
miliardu slovenských korún  
a všetkých finančných inštitúcií, 
ktoré sa nachádzali na území 
Bratislavského kraja. Historicky 
prvou riaditeľkou sa stala Daniela 
Klučková, pre ktorú je toto obdobie 
nezabudnuteľným. Ako spomína: 

„V roku 2002 sme nemali možnosť 
presne zistiť, ako podobné úrady 
fungujú v zahraničí. Vedeli sme len, 
že chceme vytvoriť úrad, ktorý je 
orientovaný na klienta, čo sa nám 
podarilo.“ 

Od 1. januára 2013 bola rozšírená 
pôsobnosť úradu na celé územie 
Slovenskej republiky pre daňové 
subjekty s obratom nad 40 miliónov 
eur a pre všetky finančné inštitúcie 
bez ohľadu na veľkosť obratu. To, 
čo robí v súčasnosti tento úrad 
mimoriadnym je skutočnosť, že ide 

o jediný daňový úrad s celoštátnou 
pôsobnosťou. 

Vybrané subjekty

Ďalším špecifikom DÚ VDS je, že 
spravuje subjekty, ktoré dosiahli 
stanovený obrat v sledovanom 
období. To znamená, že subjekty 
na úrad prichádzajú a rovnako aj 
odchádzajú. Jeho stálicami sú veľké 
daňové subjekty, napr. z oblasti 
energetiky, automobilového 
alebo farmaceutického priemyslu. 
„V súčasnosti do pôsobnosti nášho 
úradu spadá 768 daňových subjektov,“ 
informuje nás riaditeľ DÚ VDS Marián 
Miškanin. Napriek tomu, že tvoria 
len zanedbateľnú časť (dve stotiny 
percenta) z celkového počtu daňových 
subjektov v Slovenskej republike, 
zabezpečujú viac ako 30%-ný podiel 
daňových príjmov štátneho rozpočtu. 
Vo väčšine prípadov ide o nadnárodné 
spoločnosti s obchodnými vzťahmi so 
zahraničím. 
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DÚ VDS mal 15. narodeniny
Začiatkom mája oslávil 15. výročie svojho vzniku Daňový úrad 
pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS). Pri tejto príležitosti bola 
ocenená dvadsiatka zamestnancov, ktorá na úrad nastúpila v roku 
2002 a zotrvali až doteraz. Výročie bolo ideálnou príležitosťou na 
bilancovanie úspechov a zároveň predstavenie budúcich vízií.
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Plakety prezidenta 
si prevzali:

Ing. Ingrid Čongrádyová, DÚ VDS, 

Ing. Lýdia Ralbovská, DÚ VDS

Beáta Vrábelová, DÚ VDS

Ing. Emília Badinská, DÚ VDS,

Ing. Alena Baranovičová, DÚ VDS

Ing. Daniela Cebrová, DÚ VDS

Ing. Svetlana Ďurišinová, DÚ VDS

Ing. Elena Eštoková, DÚ VDS

Bc. Eva Križanová, DÚ VDS

Ing. Daniela Mikuličová, DÚ VDS

Ing. Oľga Mikulová, DÚ VDS

Ing. Katarína Spišáková, DÚ VDS

Ing. Valentína Stopková, DÚ VDS

Ing. Jana Štefucová, DÚ VDS

Ing. Alena Velichová, DÚ VDS

Mgr. Bc. Alena Slováková, DÚ VDS, 

Ing. Lívia Zelenková, DÚ VDS

Anna Bačková, DÚ VDS, 

Ing. Kamila Jonášková, FR SR

Oľga Matuská, FR SR

Ing. Daniela Klučková, MF SR,  
riaditeľka DÚ VDS v rokoch 2002 - 
2007

Ing. Agneša Bujňáková,  
riaditeľka DÚ VDS v rokoch 2007 - 
2012

Ing. Lenka Wittenbergerová, FR SR, 
riaditeľka DÚ VDS v rokoch 2012 - 
2013

Ing. Marcela Hricová, FR SR,  
riaditeľka DÚ VDS v rokoch 2013 - 
2016

Odborníci 
nevyhnutní

Ak má človek v živote šťastie, tak 
si zvolí prácu, ktorá mu prináša 
radosť a kvalitu do života. Kolegovia 

z „védeesky“ potrebujú najmä 
špecifické znalosti. Daňové subjekty 
zvyčajne zastupujú renomované 
audítorské, daňovo-poradenské alebo 
právnické firmy, preto je nevyhnuté, 
aby pracovníci úradu ovládali 
cudzie jazyky, poznali špecifiká 

vykazovania výsledku hospodárenia 
podľa medzinárodných účtovných 
štandardov, mali hlboké znalosti 
z vnútroštátneho a medzinárodného 
daňového práva. Znalosť problematiky 
transferového oceňovania či 
správnosti uplatňovania zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia je 
na tomto úrade samozrejmosťou. 
Momentálne pracuje na úrade  
125 zamestnancov.

Iveta Adamíková

Začiatkom roka 2017 sa novým 
riaditeľom DÚ VDS stal Marián 
Miškanin. Ako vníma svoje 
pôsobenie na úrade a čo čaká 
tento úrad v najbližšom období, sa 
dozviete v rozhovore. 

S akými pocitmi ste nastupovali 
do funkcie riaditeľa DÚ VDS?

Do funkcie som nastupoval 
s obrovským rešpektom, keďže 
ide o daňový úrad, ktorý je 
svojím postavením a úlohou 
na Slovensku jedinečný. Mojou 
veľkou výhodou bolo, že som na 
úrade pôsobil vo funkcii riaditeľa 
odboru kontroly, takže som nešiel 
do neznáma a hlavne som veľmi 
dobre poznal pracovný kolektív. 
Musím poznamenať, že tu pracuje 
veľa skúsených a zodpovedných 
zamestnancov, na ktorých sa dá 
spoľahnúť, a to je pre vedúceho 
zamestnanca obrovská devíza. 

Aké úlohy vás čakajú 
v najbližšom období? 

V rámci kontrol medzinárodného 
zdaňovania a transferového 
oceňovania sa DÚ VDS v priebehu 
posledných rokov vypracoval na 
špičku v danej oblasti a je plne 
rešpektovaný aj v odborných 
kruhoch a takisto medzi daňovými 
poradcami. To viedlo vedenie 
finančnej správy k rozhodnutiu, že 
od 1. februára 2017 vykonávame 
kontroly medzinárodného 
zdaňovania a transferového 
oceňovania v rámci celého 
Slovenska. Zmenu sme zvládli, 

aj keď stále pracujeme na 
tom, aby sme celý tento proces 
doladili. Ďalšou úlohou, ktorá je 
pred nami, je úloha vyplývajúca 
z programového vyhlásenia vlády 
SR, a to transformácia na Úrad pre 
vybrané hospodárske subjekty. 
To riešime na úrovni Finančného 
riaditeľstva SR v rámci projektového 
tímu, ktorého som členom. 
Nemenej dôležitou oblasťou je 
vzdelávanie našich zamestnancov, 
ktoré realizujeme v spolupráci 
s Akadémiou finančnej správy.

Čo by ste zaželali vašim 
zamestnancom?

Pri príležitosti 15. výročia založenia 
úradu som mal možnosť aj osobne 
zaželať zamestnancom najmä 
veľa zdravia a pracovnej pohody, 
lebo výkon daňových kontrol sa 
v poslednom období komplikuje 
z rôznych dôvodov. Komunikácia 
s niektorými daňovými subjektmi je 
komplikovanejšia, a to si vyžaduje 
od zamestnancov aj určitú dávku 
trpezlivosti.
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Keďže celý systém predkladania, 
posudzovania a vyhodnocovania 
Databázy podnetov bol v predchá- 
dzajúcom období založený výlučne 
na e-mailovej komunikácii, pre rok 
2017 sme pripravili nové technické 
riešenie. Je ním prehľadná aplikácia  
s možnosťou jednoduchšieho 
zadávania podnetov, ako aj so 
zabezpečením ich zverejňovania. 
Vedenie finančnej správy na základe 
posúdenia podľa ich prínosu schválilo 
tri najlepšie podnety za rok 2016. 
Jeden je návrhom na legislatívnu 
zmenu a dva návrhy sa týkajú 
technickej oblasti. Ak sa chcete 
inšpirovať nápadmi kolegov, prípadne 
si overiť, či niekomu nenapadlo to 
isté, kliknite si na Databázu podnetov 
na intranete.        Iveta Adamíková

Zmena prišla od vás
Už niekoľko rokov vytvára Databáza podnetov priestor na 
skvalitnenie činnosti finančnej správy. Prostredníctvom intranetu 
k nej má prístup každý z vás. V roku 2016 ste do databázy 
poslali 29 návrhov, z toho 23 podnetov a 6 iných žiadostí.

Opýtali sme sa:

 � ČO VÁS MOTIVOVALO 
K TOMU, ABY STE 
POSLALI PODNET DO 
DATABÁZY?

 � AKO STE REAGOVALI 
NA SPRÁVU, ŽE PRÁVE 
VÁŠ PODNET BOL 
VYHODNOTENÝ MEDZI 
TROJICOU NAJLEPŠÍCH?

 � PODĽA VAŠICH 
SKÚSENOSTÍ - ČO BY STE 
ZLEPŠILI NA DATABÁZE?

 � Pri výkone metodického 
dohľadu sme riešili veľa 
problémov súvisiacich 

s odvolaním proti pokute 
za oneskorenú registráciu 
po pozastavení živnosti, keď 
daňovník zároveň požiadal 
o zrušenie registrácie. 

 � Potešilo ma to. Ale ani nie  
tak pre osobnú prestíž, ale  
pre dobro veci samej.

 � Osobne mi databáza podnetov 
vyhovuje.

Výsledok: 
Predložený podnet  
na legislatívnu zmenu.

Návrh na zabezpečenie 
právnej istoty a odstránenia 
aplikačných problémov 
vyskytujúcich sa v praxi, aby 
daňový subjekt pri prerušení, 
respektíve pozastavení živnosti 
nežiadal o zrušenie registrácie.

 � Zhoda viacerých okolností: 
prečítaný novoročný príhovor 
prezidenta s výzvou na 
podávanie návrhov, došlé 
odvolanie od daňového 
subjektu a tiež skúsenosť, 
že môj nápad bol dovtedy 
nerealizovateľný na 

úrovni pobočky. 
 � Informácia ma pobavila  

a potešila zároveň, pretože 
som už na svoj návrh dávno 
zabudla, aj keď ho v praxi 
využívam ja aj moji kolegovia.

 � Momentálne nemám návrh  
na zlepšenie, snáď len želanie, 
aby sa našlo veľa dobrých 
nápadov, ktoré sa budú 
realizovať.

Výsledok: 
Nákup 100 ks licencií SW  
na konvertovanie textov.

Konvertovanie textov z Adobe 
Reader do Microsoft Word,  
čím sa urýchli práca 
kontrolórov a správcov 
daní a odbremenení ich od 
manuálneho prepisovania 
celého textu z pdf formátu. 

Autor: Ing. Dana Horňáková, kontrolór, DÚ Nitra, pobočka Topoľčany

Autor: JUDr. Mária Stahovcová, VO daňových špecialistov, DÚ Prešov
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 � Rozmýšľala som, ako uľahčiť 
prácu sebe aj iným. 

 � Prekvapenie, radosť. 
Potešilo ma, že podnet 
bol akceptovaný a že bude 
vykonaná úprava systému 
ISFS-SD.

 � Zlepšila by som 
informovanosť zamestnancov 
o možnosti predkladať 
podnety na inovačné zmeny.

Autor: Ing. Dana Majčiníková, správca II, DÚ Trenčín, pobočka Považská Bystrica

Výsledok: 
Úprava ISFS-SD.

Úpravu systému ISFS SD pre 
formulár daňového priznania 
k DPH, v ktorom bude pri 
definovaných riadkoch 
akceptovaná hodnota malých 
rozdielov zo zaokrúhľovania, 
aby daňové priznania 
automaticky prešli do stavu 
spracované.

Začiatkom roka 2014 sme mali len 
niečo cez 4 000 fanúšikov, pričom 
v decembri ich bolo už takmer  
19 tisíc. Na konci roka 2015 bolo 
viac ako 30 tisíc a o rok už viac ako 
43 tisíc. Ku koncu mája 2017 sme sa 
dostali na počet 50 223. Za ostatné 
tri roky nám priemerne pribudlo 
približne 37 fanúšikov denne. Minulý 
rok bol najúspešnejším príspevkom 
odkaz na článok o tom, že poberatelia 
sociálnych dávok už nebudú môcť 
hrať hazardné hry. Videlo ho viac ako 
82 tisíc ľudí, pričom miera interakcie 
dosiahla 1 363 (reakcie, komentáre 
a zdieľania). V tomto roku zatiaľ 

najlepšie dopadol dokumentárny 
film o služobnej kynológií finančnej 
správy. Príspevok videlo viac ako  
155 tisíc ľudí, pričom asi tretina 
si video aj pustila. Celková miera 
interakcie (reakcie, komentáre  
a zdieľania) dosiahla číslo 3 785. 

Aktívni aj na 
Instagrame

Minulý rok sme sa okrem Facebooku 
zamerali aj na ďalšie sociálne 

Na Facebooku máme 
50 000 fanúšikov
Pôsobenie finančnej správy na sociálnych sieťach je 
neprehliadnuteľné. Nedávno sme dosiahli ďalší významný 
míľnik. Na Facebooku sme prekročili 50 tisíc fanúšikov. 
Spomedzi štátnych inštitúcií je na tom náš profil jednoznačne 
najlepšie. Dôveru sme si získali kvalitným obsahom, 
rýchlymi reakciami a proklientským prístupom.



siete. Pustili sme sa do Instagramu, 
ktorý nabral na popularite najmä 
medzi mladými. Keďže ide o sieť 
zameranú na fotografie a video, sú 
naše možnosti trochu obmedzené. 
Aj napriek tomu, že náš profil je 
ešte stále viac-menej v pilotnej 
prevádzke, sa počet ľudí, ktorí ho 
sledujú, blíži k tisícke. Na Instagram 
sa plánujeme zamerať v tomto roku, 
pričom predpokladáme aj zapojenie 
regionálnych hovorcov.

Pokus Snapchat

Testovaniu aplikácie Snapchat  
sme sa venovali v minulom roku.  

Ide o sociálnu sieť populárnu  
najmú medzi mladými ľuďmi. 
Prieskumy ukazovali, že mladí sa 
z Facebooku sťahujú práve sem  
a my sme si od jeho prevádzky 
sľubovali podchytenie mládeže, na 
ktorú by sme mohli zacieliť kampane, 
vysvetliť tínedžerom vo veku  
13-20 rokov, prečo je dôležité platiť 
dane a ako pristupovať k colným 
povinnostiam. Snapchat však dopláca 
na „vojnu“ s Facebookom, ktorý do 
svojich aplikácií doplnil funkcie, 

vďaka ktorým bol práve Snapchat 
taký úspešný. Výsledkom je to, že sa 
mladí vracajú k aplikáciám tohto 
internetového giganta, či už je to 
Facebook, Messenger, Instagram či 
Whatsapp. Aj preto sme sa rozhodli 
v tomto experimente už ďalej 
nepokračovať.

Polícia SR

Kvalitu našich sociálnych sietí si 
všimli aj na Polícii SR. Tento rok sa 
rozhodli spustiť profil na Facebooku, 
pričom kým tak urobili, prišiel sa 
budúci administrátor poradiť na 
komunikačné oddelenie. Naši admini 
ho previedli základmi starostlivosti 
o profil na Facebooku a prisľúbili 
mu pomoc pri rozbehu. O niekoľko 
dní sme na našom profile Políciu SR 
skutočne zdieľali, čím sme prispeli 
k zdarnému rozbehu tejto stránky. 
A už v priebehu niekoľkých hodín 

nazbierala približne 10 tisíc fanúšikov. 
Gratulujeme!

Chat s prezidentom

V online priestore chceme zostávať 
stále aktívni a s tým súvisí aj naša 
ďalšia aktivita, tentoraz smerom 
k zamestnancom finančnej správy. 
Niektorí z vás si možno už všimli na 
intranete sekciu „Pokec s prezidentom 
FS.“ Je to príprava na skutočný chat 
s prezidentom, ktorý chceme v tomto 
roku spustiť. Našou ambíciou je, aby 
bol prezident pravidelne v určitých 
intervaloch online pre zamestnancov. 
Zamestnanci mu budú môcť klásť 
otázky, ktoré by mali byť následne 
zodpovedané. O tom, kedy bude tento 
chat spustený, vás budeme informovať 
prostredníctvom interného 
spravodaja.

Daniel Súkup
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Leto je obdobie, kedy sú 
v nemocniciach najnižšie zásoby 
krvi. Veľa ľudí cestuje na dovolenky, 
nemajú čas alebo im je príliš 
teplo na to, aby išli darovať krv. 
Záchrana života si však nevyberá 
a letné mesiace sú z hľadiska rezerv 

najkritickejšie. Preto sa finančná 
správa opäť spojila s Národnou 
transfúznou službou (NTS) a už po 
štvrtý raz zorganizovala koncom mája 
hromadné darovanie krvi priamo 
na našich pracoviskách v krajských 
mestách. 

ĎAKUJEME!!!!!!!!!!!!!
Veľká vďaka patrí všetkým kolegom, 
ktorí prišli a „obetovali“ svoj polliter 
na záchranu života. Tento rok nás 
bolo viac ako 100, ktorí sme darovali 
krv v práci alebo sme išli priamo 
do NTS. Ich zásoby sme doplnili 
o asi 40 litrov krvi. Ako každý rok, aj 
tento museli zdravotníci z rôznych 
dôvodov niektorých darcov odmietnuť, 

na druhej strane nás však teší 
skutočnosť, že prišli aj noví prvodarci. 
Táto akcia má v našej organizácii 
svoju tradíciu a veríme, že jej 
myšlienku zachováme aj do ďalších 
rokov.

-red-
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Počty zúčastnených:

 � NA ÚRADOCH
Bratislava – 24

Trenčín – 17

Žilina – 15

Košice - 15

 � V NTS
Banská Bystrica – 15

Nitra - 14

Prešov – 9

Trnava – 6

Podelili sme  
sa o vlastné zásoby
V ľudskom tele cirkuluje približne päť litrov krvi. Ak jej 
človek stratí viac ako 1,5 litra, môže zomrieť. Pri nehodách, 
úrazoch či operáciách bojujeme so stratou krvi a na jej 
rýchle doplnenie majú zdravotníci niekedy pár minút.

Kategória darcov sa člení na 
oceňovaných všetkými formami 
Janského plakety od striebornej 
až po diamantovú (10, 20, 30 
40, 60, respektíve 80 odberov) 

alebo Kňazovického plaketou 
(nad 80 ženy/ 100 odberov muži). 
Periodicita jednotlivých odberov 
môže byť maximálne 4x do roka 
u mužov, u žien 3x.
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Manželia a majitelia rodinného domu 
pri Košiciach ponúkli predaj svojej 
nehnuteľnosti netradičným spôsobom. 
Chceli predať svoj rodinný dom 
prostredníctvom verejného prísľubu 
za podmienok, ktoré pripomínajú 
hazardnú hru. Záujemcom na internete 
predávali „elektronické žreby“ 
s podmienkou, ak ich do decembra 
2016 nazbierajú 20 tisíc, vyžrebuje sa 

jeden, ktorý vyhrá dom pri Košiciach. 
Ďalšími dvoma cenami mali byť 
auto Škoda Octavia RS a dovolenka 
v hodnote 3 tisíc eur. Oddelenie 
dozoru nad hazardnými hrami DÚ 
Košice udelilo organizátorom projektu 
najnižšiu možnú pokutu, a to každému 
jednotlivo vo výške 16 tisíc eur. Podané 
odvolania boli zamietnuté.

DÚ Bratislava vykonával kontrolu 
na dani z príjmov právnickej osoby 
v spoločnosti podnikajúcej v oblasti 
veľkoobchodu a maloobchodu 
s ovocím, zeleninou a potravinami. 
Kontrolóri zistili, že daňový subjekt 
mal v účtovníctve zaúčtované 
náklady, predovšetkým za služby, 
ktoré sa mali uskutočniť medzi 

kontrolovaným daňovým subjektom 
a fyzickou osobou, ktorá však bola 
súčasne aj konateľom a spoločníkom 
kontrolovaného subjektu. Daňový 
subjekt opodstatnenosť zaúčtovaných 
nákladov za služby nepreukázal. Na 
základe uvedených kontrolných zistení 
bol daňovému subjektu vyrubený 
rozdiel dane v sume 2 003 729 eur.

Od začiatku mája 2017 funguje 
podpisovanie elektronických 
dokumentov po novom. V tejto 
súvislosti prišlo k zmenám technických 
požiadaviek, ktoré musia spĺňať 
počítače daňovníkov pri elektronickej 
komunikácii. Ide najmä o aplikáciu 
D.Launcher, ktorá umožňuje podpisovať 
dokumenty pri použití iných webových 
prehliadačov ako Internet Explorer. 

Potešia sa tak používatelia prehliadačov 
Firefox, Chrome, Opera, Edge a Safari. 
Nové pravidlá pre podpisovanie 
dokumentov sa dotkli viac ako  
70 000 elektronicky komunikujúcich 
firiem a občanov, ktorí používajú 
kvalifikovaný elektronický podpis. 
Inak nie je možné, aby elektronické 
dokumenty (napríklad daňové 
priznania) podpísali a odoslali.

Vyhraj nehnutelnosť

Podpisovanie po novom

Ovocie a zelenina

Daňová kobra odhalila dva prípady 
daňovej trestnej činnosti. V prvom 
prípade s názvom „Max“ išlo o obchody 
s repkovým olejom a škoda spôsobená 
štátnemu rozpočtu znížením vlastnej 
daňovej povinnosti dosiahla sumu 
viac ako 1 milión eur. Skupina osôb 
využívala rôzne obchodné spoločnosti 
v rámci vytvorených fakturačných 
reťazcov. Pri akcii s názvom „Trade“ išlo 

o obchodovanie s mrazeným kuracím 
mäsom. Obvinení mali prostredníctvom 
viacerých spoločností objednávať 
tovar z Českej republiky a následne 
ho dodávať firme na Slovensku. 
Zaujímavosťou je, že tovar predávali za 
nižšiu cenu ako bola nadobúdacia cena 
v Českej republike. V tomto prípade 
bola spôsobená škoda vo výške  
5,4 milióna eur.

Kobra útočila
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Kontrolóri DÚ Nitra, pobočky Štúrovo, 
preverovali daňový subjekt, ktorý 
si uplatnil daňové výdavky v sume 
približne 9 tisíc eur pod názvom 
„cestovné“. Podnikateľ si vyúčtoval 
pracovné cesty vykonané v rôznych 
krajinách EÚ. Podľa predložených 
dokladov však kontrolóri zistili, že 
v čase, keď sa konateľ údajne zdržiaval 
900 km od miesta podnikania, 

bol prítomný aj v pobočke banky 
v sídle firmy a vložil na bankový 
účet hotovosť. Konateľ na začiatku 
ústneho pojednávania tvrdil, že daňové 
výdavky zaúčtované ako cestovné 
náhrady boli uplatnené na základe 
reálne uskutočnených ciest. Na otázku 
kontrolórov, ako je možné byť v tom 
istom čase na dvoch miestach, sa však 
konateľ vyjadriť nevedel.

Superman

Španielsky Najvyšší súd potvrdil trest 
21 mesiacov väzenia pre futbalistu FC 
Barcelona Lionela Messiho za daňové 
úniky. Argentínsky reprezentant však za 
mreže ísť nemusí, podľa španielskych 
zákonov si môžu odsúdení za nenásilné 
trestné činy s dosiaľ čistým registrom 
odpykať tresty kratšie než dva roky na 
podmienku na slobode. Messi v rokoch 

2007 a 2009 neodviedol španielskym 
úradom na daniach 4,1 milióna eur  
z príjmov z osobnostných práv. Svoju 
vinu opakovane odmietol a na súde 
sa bránil tvrdením, že o daňových 
záležitostiach nič nevedel. Obhajoval  
sa tým, že veril otcovi a právnikom, 
ktorých poveril, aby sa o všetko 
postarali.

Ani Messi neodviedol dane

U podnikateľa, ktorý obchoduje 
s farebnými kovmi a betonárskou 
oceľou, vykonali kontrolóri z DÚ  
Trnava daňovú kontrolu na DPH.  
Platiteľ predložil riadne vedené 
účtovníctvo a účtovné doklady tak 
v papierovej, ako aj v elektronickej 
forme. Kontrolóri zistili, že niektorí 
dodávatelia boli už v čase daňovej 
kontroly nekontaktní, ich konatelia 

boli bezdomovci, prípadne zanikli 
v dôsledku zlúčenia. Podnikateľ  
si takisto uplatňoval fiktívne doklady 
z ERP z čerpacej stanice. Výsledkom 
daňovej kontroly bolo neuznanie 
odpočítania DPH v celkovej výške 
viac ako 800 tisíc eur. V priebehu 
daňovej kontroly daňový subjekt 
zanikol zlúčením s inou nekontaktnou 
spoločnosťou.

Betonárska ocel

Finančná správa si splnila svoje 
povinnosti a do 10. mája (v lehote 
stanovenej zákonom) vrátila svojim 
klientom na preplatkoch z daní viac ako 
360 miliónov eur. Ide o všetky preplatky, 
ktoré boli uvedené v daňových 
priznaniach podaných do konca marca. 
Počet daňovníkov, ktorým boli preplatky 
vrátené dosiahol takmer 370 tisíc. 

Daňové úrady postupne spracovávajú 
všetky podané daňové priznania 
a rozposielajú 2 či 3 % z uhradených 
daní. Zatiaľ dostali neziskovky na svoje 
účty takmer 1 milión eur. Čo sa týka 
počtu odkladov, daňovníci ich tento rok 
podali rekordný počet 194 856. Väčšina 
občanov a podnikateľov si podanie 
priznania odložila na jún.

Milióny pre daňovníkov

Daňové no vinky



Banskobystričania sa pridali 
k Ozbrojeným silám SR a policajtom 
po druhý raz. Letisko Sliač ponúklo 
v prvý júnový piatok deťom množstvo 
atrakcií a s nimi spojených zážitkov, 
na ktoré budú ešte dlho spomínať - 
zoskok parašutistov, prelet stíhačky, 
ukážky rôznych typov lietadiel, 
vojenskej techniky, zbraní, vojenskú 
hudbu, colnícky čln, penovú šou. Pri 
vstupe na letisko stretli deti medveďa, 

ktorý rozdával cukríky. A potom 
už bolo na nich, či dajú prednosť 
technike, modelárom, skákaciemu 
hradu, streľbe zo vzduchovky, alebo 
šikovným psíkom, ktorí hľadali 
nelegálny tovar, či pomáhali zadržať 
nebezpečného páchateľa. Náš 
kolega, ktorý rozprával o histórii, sa 
nezastavil, rovnako tak kolegyne, 
ktoré ukazovali deťom plombovanie. 
Plné ruky práce mali aj naši 
„odhaľovači“ fejkov a „vysvetľovači“, 
čo je to CITES. Množstvu detských 
ručičiek pomohli dostať sa do člna 
kolegovia z Komárna a nespočetné 
množstvo detských očí zas potešili 
chlapci z Bratislavy, ktorí predviedli 
zásahovú akciu. Bez darčeka 
neodchádzalo žiadne dieťa. 

MDD na východe

Colný úrad Košice zorganizoval 
oslavy MDD takisto v piatok 2. júna. 
Mottom podujatia bol detský úsmev 
a spokojnosť rodičov. K splneniu cieľa 
si organizátori zvolili Zoologickú 
záhradu v Košiciach. Prvotným 
predpokladom úspechu bolo 
zabezpečenie letného počasia. Keďže 
tento bod príprav sa podarilo vybaviť 
v ideálnom duchu, úspech podujatia 
bol vopred predurčený. Areál 

zoologickej záhrady ponúkol priestory 
vďačným detským návštevníkom, 
ktorých s väzbou na finančnú 
správu bolo v spomínaný deň 
vyše dvestopäťdesiat. Identifikácia 
našich medzi bežnými návštevníkmi 
bola zreteľná podľa výrazných žltých 
vakov, takže sa to v areáli „žltilo“ na 
každom kroku. Akcie sa zúčastnili 
deti zamestnancov finančnej 
správy od Popradu až po Sobrance, 
pre mnohých mohlo ísť o prvú 
skúsenosť so ZOO. Počas dňa zažili 
deti viacero príjemných stretnutí 
s rozmanitým zvieracím osadenstvom. 
O popularitu súťažili medvede 
s tučniakmi a koníkmi. Na spestrenie 
programu slúžili animátori, ktorí 
deťom pripravovali rôzne súťaže, aj 
predstavenie leteckých modelárov  
s funkčnými maketami lietadiel. 
Obľubu si získal skákací hrad, maskot, 
ale aj vizážistky, ktoré upravovali 
detské tváričky maľbami v podobe 
mačičiek či lesných víl. Rozhodne 
by bolo zaujímavé získať názor 
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Plnili sme detské sny
Je radosť robiť akcie, v ktorých hlavnú úlohu hrajú deti. Ich 
organizátori by síce mohli mierne protestovať, lebo pripraviť 
akciu pre stovky detí nie je vôbec ľahké. Ale ten pocit 
zadosťučinenia, keď sa všetko vydarí, deti odchádzajú šťastné, 
z oblohy nespadne ani kvapka – stojí za námahu. Kolegovia 
z Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy aj Trnavy si ju dali aj tento 
rok, aby urobili nezabudnuteľné oslavy Medzinárodného dňa 
detí (MDD) pre ratolesti našich zamestnancov. Konali sa už 
po piatykrát a privítali sme na nich takmer tisícku detí.

Reakcie zúčastnených:

„Prvýkrát sme sa zúčastnili na oslavách 
MDD. Prostredie, hry, atrakcie, 
občerstvenie sa nám veľmi páčilo. 
Prežili sme naozaj krásny deň.“

„MDD bola úžasná akcia. Ja aj môj 
syn sme si to veľmi užili. Aj moje 
kolegyne majú z tejto akcie veľmi 
pozitívne dojmy. Podľa viacerých 
vyjadrení mala akcia v ZOO 
väčší pozitívny ohlas ako akcia 
organizovaná na Dopravnom ihrisku 
v Košiciach.“

„Bolo to milé, bolo to príjemné a bolo 
to fajn.“

„Chcela by som Vám vyjadriť touto 
cestou poďakovanie za organizáciu 
Dňa detí v ZOO. Veľmi sa nám páčilo 
miesto konania, dostatok priestoru 
a podnetov pre deti, výborný guláš, 
pestrosť výberu nanukov a pod. 
Páčilo sa nielen deťom.“
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mamičiek, ktorých deti si večer kvôli 
tomuto make up-u odmietali umyť 
tváre pred spaním... Deťom sa domov 
veľmi nechcelo, poslední odchádzali 
okolo 19.00 hod.

Zábava, smiech 
a šťastné úsmevy 

To zažili rodičia, ale predovšetkým 
stovky detí, na západe Slovenska, 
ktorí zavítali o deň neskôr do 
nášho strediska vo Veľkom Mederi. 
V spolupráci s mestom a hasičmi 
pre nich colníci pripravili parádny 
program, ktorý začal na vedľajšom 
termálnom kúpalisku. Na úvod 
všetkých pozdravil prezident 
finančnej správy František Imrecze. 
Privítal rodiny našich zamestnancov 
a poďakoval im za pochopenie 
a podporu, ktorú im počas celého  
roka poskytujú. A už sa mohli 
predviesť naši colníci. Hutch so  
svojím psovodom Lackom deťom 
ukázal, ako vyzerá poslušnosť J 
Potom sa proti pašerákom rozbehli 
zásahovkári z Bratislavy. V stánkoch 
so zbraňami, falzifikátmi a CITES-om 
sa kolegovia pri odpovediach na 
prúdy otázok nezastavili. V našom 
areáli úspech zožali dvaja maskoti, 

tancovanie s animátorkou, ale aj 
detské kreslenie či maľovanie na tvár. 
Najväčšie prekvapenie deti zažili, keď 
sa z pristaveného hasičského auta 
na trávnik začala chrliť pena. Penovú 
párty si rovnako ako deti užili aj 
niektorí rodičia v duchu hesla - žijeme 
len raz, práve tu a práve teraz. Koho 
neochladila zmrzlina, išiel si zaplávať 
do bazénov. Počasie vyšlo excelentné 
a takéto hodnotenie od detí dostali aj 
organizátori.

-red-

17

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
03

/1
7



Japonský výrobok endoskop 
Olympus predstavoval špičku vo 
vtedajšej optickej technike.  
Súprava endoskopu Olympus sa 
skladala z elegantného, účelne 
riešeného kufríka, elektrického  
zdroja, vlastnej sondy a okuláru.  
Do colnej správy bol zaradený  
v roku 1980. Proti svojmu 
predchodcovi, endoskopu z NDR, mal 
viacero výhod. Základný rozdiel bol 
v ohybnej sonde, ktorá sa dala zaviesť 
aj do najneprístupnejšieho miesta.  
Ďalšia výhoda spočívala v tom,  
že sonda sa dala ľahko a podľa 
potreby natáčať. Intenzívny svetelný 
zdroj na jej konci sa dal použiť  
aj pri sondáži priestorov s vysoko 
horľavými materiálmi. V praxi to 
znamenalo napríklad prehliadku  
plnej benzínovej, alebo naftovej 
nádrže. Vynikajúce výsledky 
s endoskopom Olympus mali naši 
colníci v Bratislave. Nastupujúci 
príslušníci colnej správy sa 
zoznamovali s touto dokonalou 

a drahou pomôckou už v Ústrednej 
colnej škole. Jeho nadobúdacia 
cena bola okolo 100 000 Kčs. 
K dokonalému majstrovstvu 
v zaobchádzaní s endoskopom však 
viedla jediná cesta, jeho každodenné 
využívanie v praxi. 

Kontrolný zrkadlový 
vozík s osvetlením

Súčasťou kontroly bola aj prehliadka 
spodnej časti vozidla. Do roku 1989 
sa ku kontrole vozidla používal 
zrkadlový vozík starého typu, ktorý 
však k tomuto účelu nepostačoval. 
Bolo to dané jeho konštrukciou. 
Zrkadlo malo nevhodný uhol  
a kolieska neumožňovali požadovanú 
manipulovateľnosť. Vozík nemal 
osvetlenie a po zotmení bol úplne 
nepoužiteľný. Nový kontrolný 
zrkadlový vozík mal hlavné 
a pomocné zrkadlá, ktoré spolu 
zvierali pevný uhol 140°. Vozík bol  
na troch kolieskach otočných 
vo všetkých smeroch. Presný 
uhol medzi zrkadlami určený 
pevným rámom a tromi otočnými 
kolieskami, umožňoval pri ľahkej 
manipulovateľnosti dobrú viditeľnosť 
všetkých častí podvozku vozidla. 
Podvozok vozíka bol riešený tak, 
aby bolo možné kontrolovať všetky 
bežné osobné automobily. Zároveň 

bol vhodný na kontrolu kamiónov 
a rozmerovo bol riešený tak, aby bolo 
možné kontrolovať aj priestor medzi 
dvomi nápravami návesu. Rozptylom 
svetla bol osvetlený aj priestor 
viditeľný v pomocnom zrkadle. 

Röntgenová 
technika na letisku

V záujme urýchlenia a skvalitnenia 
colnej kontroly bol v roku 1974 
na letisku Praha-Ruzyně uvedený 
do praxe prvý letiskový röntgen 
značky Philips. Onedlho po ňom 
bol zakúpený ďalší prístroj, výrobok 
západonemeckej firmy Heimann. 
Na týchto dvoch zariadeniach 
získavali príslušníci colnej správy 
prvé skúsenosti s kontrolou za 
pomoci röntgenového žiarenia. 
Ich problémom bola poruchovosť 
a nezabezpečený servis. Vývoj 
v oblasti kontroly napredoval. 
V roku 1980 nahradili v tej dobe 
už zastarané röntgeny výrobky 
belgickej firmy Balteau. Typ BGX 2 
mal už vlastný dopravníkový pás, 
diskovú magnetickú pamäť a obraz 
kontrolovanej batožiny sa prenášal za 
pomoci tzv. televízneho reťazca. Pod 
pojmom televízny reťazec sa rozumela 
predovšetkým kamera, synchronizátor 
a rozdeľovací zosilňovač k rozdeleniu 
získaného obrazového signálu 
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Pomocníci v „socialistickej“ colnej správe
V colnej správe ČSSR nachádzala technika stále väčšie uplatnenie. 
Zavedenie nových technických, v tej dobe špičkových pomôcok, 
prispelo k ďalšiemu skvalitneniu kontrolnej činnosti a obohatilo 
tak formy boja proti trestnej činnosti a pašeráctvu. Títo „technickí 
pomocníci“ sa postupne dostávali na jednotlivé pracoviská, 
aby urýchlili colnú kontrolu, skvalitnili a prehĺbili výkon colnej 
služby,  ušetrili pracovné sily a zabezpečili harmonizáciu práce.

Endoskop



a synchronizačných impulzov. 
Batožina bola prežiarená zábleskom 
röntgenových lúčov. V roku 1983 sa 
zakúpil ďalší prístroj značky Balteau. 
Nový typ CONTROLIX S bol už 
vybavený CCD snímačom a digitálnou 
pamäťou. Zábleskové prežiarenie bolo 
nahradené kontinuálnym štrbinovým. 
V roku 1985 boli dovezená prvé 
prístroje typu CONTROLIX 2 D 90 
x 50, ktoré sa líšili nielen inou 
koncepciou prenosu obrazu, ale aj 
podstatným zvýšením jeho kvality. 
Aj pri tomto type sa používalo 
štrbinové prežiarenie. Štrbina 
vymedzovala röntgenové lúče do 
tvaru „úzkeho rovinného zväzku“ 
kolmého na dopravník. Pri priebežnej 
kontrole batožiny prechádzajúcej 

týmto zväzkom lúčov sa značne 
redukovala dávka žiarenia potrebná 
na kontrolu. Tým sa pri jednorazovej 
kontrole vylúčilo poškodenie citlivých 
filmových materiálov. CCD snímač bol 
nahradený úplne novým technickým 
riešením. Detektor tvaru L osadený 
fotodiódami bol inštalovaný na jednej 
bočnej stene röntgenu a na dne 
kontrolného tunela. Zabezpečoval 
viditeľnosť všetkých priestorov 
kontrolovanej batožiny. Detektor 
prijímal lúče prechádzajúce batožinou 
a premieňal ich rôznu intenzitu 
na elektrický signál. Po prežiarení 
batožiny a prenose elektrického 
signálu sa na monitore zobrazil jej 

obsah v zreteľnom reálnom obraze. 
Obraz predmetu preblikával  
striedavo čierno-bielo. Pri použití 
farebného monitora dochádzalo 
k striedaniu kontrastných farieb. 
Röntgeny boli inštalované 
predovšetkým na medzinárodných 
letiskách v Prahe, Bratislave, Poprade 
a Brne, na všetkých dôležitých 
hraničných priechodoch a na colných 
poštových odbočkách. V colnej správe 
boli používané maďarské röntgeny 
Trakis, ktoré boli umiestňované na 
poštách a hraničných priechodoch. 
Na letiskách sa inštalovali spomínané 
belgické prístroje Balteau. V roku 
1988 bolo v prevádzke viac ako  
60 röntgenov.

Ako sa osvedčil 
röntgen v službe?

Pomocou vopred skontrolovanej 
batožiny sa colníci učili rozlišovať 
predmety na röntgenovej obrazovke 
a tak postupne prekonávať nedôveru 
k tomuto technickému zariadeniu. 
Mnohí cestujúci nevychádzali z údivu, 
keď ich príslušníci colnej správy 
žiadali o vydanie neprihláseného 
tovaru v batožine. K prvým prípadom, 
kedy sa röntgen osvedčil, patril 
nález zlatých náušníc v ponožke 
medzi špinavou bielizňou. Ďalším 
z konkrétnych príkladov boli tri  
malé darčekové balíčky, ktoré na  
prvý pohľad nemohli ukrývať viac  
ako čokoládu pre deti. Výsledok 
prehliadky odhalil 9 kalkulačiek. 
K najväčším úspechom používania 
röntgenu v roku 1976 patril prípad 
zistených kruhových predmetov 
v batožine. Cestujúci bol tak 
prekvapený otázkou na tri zlaté 
náramky, že sa vzdal úmyslu ďalšieho 
zatajovania a vybral z batožiny knihu, 
v ktorej mal náramky ukryté. Röntgen 

pôsobil v mnohých prípadoch 
aj psychologicky. Keď cestujúci pred 
začatím colnej prehliadky videli, že 
sa kontroluje pomocou röntgenu, 
prihlasovali veci, ktoré nemali 
pôvodne zapísané. Bolo tomu tak 
aj v prípade, keď cestujúci prihlásil 
zlaté predmety, precízne ukryté v tube 
s Indulonou. Dlhodobé skúsenosti pri 
colnej kontrole potvrdzovali účelnosť  
a opodstatnenosť používania kontrolnej 
techniky v „socialistickej“ colnej 
správe, preto sa k našim „technickým 
pomocníkom“ vrátime aj v najbližšom 
čísle Finančných aktualít. 
          Petra Klečková
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Pomocníci v „socialistickej“ colnej správe

Zrkadlový vozík

RTG technika
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O röntgenoch 
trochu inak:

Súčasťou Intendačnej základne ÚCS bolo 
aj oddelenie techniky a výstroja, 
ktoré zabezpečovalo nielen dodávku 
röntgenov, ale aj ich inštaláciu 
a údržbu. Kancelária oddelenia 
bola vybavená operatívnou mapou 
rozmiestnenia, opráv a periodických 
prehliadok RTG prístrojov. Ani sa 
nechce veriť, že sa o röntgeny 
v colnej správe starali len traja 
ľudia. Mali nielen odborné školenie, 
ale predovšetkým sa im táto práca 
stala koníčkom. Nemali potrebné 
priestory na dielňu a jedno auto 
(Žiguli Combi) bolo na zvládnutie 
ciest nepostačujúce. Napriek tomu, 
technici zvládli ročne viac ako sto 
opráv v teréne.
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Koncom mája zachytili naši colníci na 
hraničnom priechode Vyšné Nemecké 
ukrajinské auto, v ktorom bol ukrytý 
jantár. Vodič a jeho spolucestujúci 
uviedli, že nedovážajú žiaden tovar, 
iba 120 litrov pohonných látok 
v nádrži vozidla. Skener však odhalil 
ako podozrivé miesto palivovú nádrž. 
Pri dôkladnej kontrole zistili, že je 
špeciálne upravená tak, aby jedna  

časť slúžila pre pohonné látky a ďalšia 
ako úkryt. Pod príklopom v úkryte 
nádrže našli colníci 32,8 kg nerastov 
pripomínajúcich jantár. S odstupom 
desiatich minút sa zopakoval rovnaký 
scenár u ďalšieho vozidla rovnakej 
prémiovej značky s ukrajinskými 
evidenčnými číslami. Aj v jeho nádrži  
sa nachádzalo 29,8 kg nerastov.

Pri colnej kontrole pravidelnej leteckej 
linky z Dubaja našli colníci v máji 
chránený tovar. Občan Českej republiky 
sa vracal z dovolenky z ostrova 
Zanzibar a v batožine mal 38 kusov 
koralov. Išlo o koraly, ktoré sú chránené 
Dohovorom o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (CITES). Colníci  
po tomto zistení následne kontaktovali 

pracovníka Štátnej ochrany prírody SR, 
ktorý túto skutočnosť potvrdil. Koraly 
boli zaistené PCÚ Bratislava Letisko 
– Cestovný styk. Okrem toho, že sa 
s koralmi už cestujúci nebude môcť 
pochváliť ani ich nikomu darovať ako 
suvenír z dovolenky, pravdepodobne 
bude musieť za porušenie predpisov 
zaplatiť aj pokutu.

Koncom marca a začiatkom apríla 
colníci po celom Slovensku vykonali 
kontrolnú akciu malých poštových 
zásielok prepravovaných kuriérskymi 
službami. Jej cieľom bolo odhalenie 
nezákonnej prepravy falzifikátov, 
omamných látok, psychotropných  
látok, ich prekurzorov, látok 
s anabolickým alebo iným 
hormonálnym účinkom. Skontrolovali 

celkovo 377 535 zásielok z tretích 
krajín, z nich otvorili 12 056. 
Zaznamenali 124 porušení zákona, 
väčšinou išlo o porušovanie práv 
duševného vlastníctva. Najviac zásielok 
prekontrolovali colníci z bratislavského 
a košického letiska a pošty. Do akcie 
sa zapojili aj colníci z Popradu, Žiliny 
a Banskej Bystrice.

Jantár opäť v kurze

Kontroly poštových zásielok

Koraly v batožine

Nitrianski colníci zaistili v máji na 
juhu Slovenska viac ako 2 500 kusov 
napodobenín značkového textilného 
tovaru a obuvi. Majiteľom ochranných 
známok by tak vznikla škoda za viac 
ako 200 000 eur. Pri kontrole v obci 
Horné Semerovce zastavili poľského 
vodiča, ktorý tvrdil, že prepravuje tovar 
do Maďarska. Nevedel však predložiť 
žiadny doklad o nadobudnutí tovaru 
a preukázať jeho skutočný pôvod. 

Colníci v nákladnom priestore našli 
textilné boxy s odevnými výrobkami 
a obuvou označenými logami 
renomovaných svetových módnych 
výrobcov, ktoré vykazovali znaky 
nepravosti. Išlo najmä o napodobeniny 
teplákových súprav, tričiek, nohavíc, 
košieľ a spodnej bielizne značiek HUGO 
BOSS, DSQUARED, RALPH LAUREN, 
CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, NIKE, 
NAPAPIJRI.

Viezol stovky fejkov
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V rukách bratislavských colníkov 
skončili v júni dve zásielky, celkovo  
87 520 ks cigariet, ktorým chýbalo 
povinné označenie kontrolnými 
známkami, resp. boli označené 
kontrolnými známkami Ukrajiny. 
Prvú objavili pri kontrole vozidla 
z Moldavska. Dvaja cudzí štátni 
príslušníci viezli 1 920 spotrebiteľských 
balení známej značky cigariet.  

Druhú zásielku, 2 456 spotrebiteľských 
balení cigariet rôznych značiek, 
chcel prepraviť neznámy páchateľ 
v pravidelnej linke autobusu smerujúcej 
do Českej republiky. Zakúpil si cestovný 
lístok, naložil batožinu do autobusu 
a odišiel ešte pred jeho odchodom. 
Colníci vyčíslili vzniknutú spotrebnú 
daň na vyše 4 600 eur.

Zaistené cigarety z Ukrajiny

Čierne osobné auto zaujalo v júni 
hliadku colníkov a policajtov v obci 
Kľušovská Zábava. Vodič Ján F. (38) 
z Bardejova prevážal nelegálny  
tabak. Po prehliadke motorového 
vozidla vodič colníkom dobrovoľne 
vydal - 204,5 kg tabaku a 226 ks 
obalov na tabak s potlačou na 
obale. Bardejovčan tvrdil, že všetky 

zadržané veci sú jeho osobným 
vlastníctvom a slúžia výlučne na jeho 
spotrebu. Sušinu tabaku si prevzal 
do skladu Colný úrad Prešov. Celkový 
finančný únik predstavuje čiastku 
minimálne 15 115,55 eur. Muž je 
stíhaný na slobode, v prípade dokázania 
viny trest mu hrozí trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov.

Dvesto kíl tabaku na osobnú spotrebu?

Trnavskí colníci objavili v júni  
v úkrytoch ukrajinského dodávkového 
automobilu 156 220 pašovaných 
cigariet. Odhalili ich pomocou 
mobilného skenovacieho zariadenia. 
Vodič spočiatku kontrolu odmietal 
s tým, že žiarenie skenerom škodí. 
Nakoniec však poskytol súčinnosť  
a vozidlo colníci preskenovali. Skener 
identifikoval viaceré podozrivé miesta. 
Colníci urobili prehliadku a našli 

skrýše nelegálnych cigariet značky 
Marlboro, Kent a Winston označených 
ukrajinskými kontrolnými známkami, 
a to pod, za zadnými sedadlami aj pod 
čalúnením stropu v celkovom počte 
7 811 spotrebiteľských balení. Podľa 
vyjadrenia posádky vozidla smerovali 
z Ukrajiny do Talianska. Predbežný 
únik na spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov bol vyčíslený na vyše  
15 000 eur.

Prekazili kšeft s cigaretami

V priebehu mesiacov apríl a máj  
nechali colníci zo Žiliny spáliť celkovo 
30 870 kg nelegálneho tabaku 
a tabakových výrobkov. Tovar pochádzal 
z viacerých záchytov. Jeden z najväčších 
bol v roku 2014 na Orave, kde 
hliadka sledovala podozrivé nákladné 
vozidlo. Vodič poľskej národnosti mal 
tabak a tabakové výrobky prepraviť 
z Budapešti do Lotyšska. Povedal, že 

vezie mletú kôru z dreva. V skutočnosti 
išlo o 15,5 tony rezaného tabaku 
bez dokladov. Aj ďalších 12 ton bolo 
zachytených v oravskom regióne, 
v skladových priestoroch cukru. Medzi 
zlikvidovaným tovarom bolo aj  
72 000 ks cigariet označených 
falzifikátom kontrolnej známky 
a niekoľko stoviek kíl tabaku zaistených 
pri domových prehliadkach na Liptove.

Likvidácia nelegálneho tabaku a cigariet
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Anketa
Blíži sa letné obdobie, pre väčšinu 
z nás obdobie dovolenkové. Záleží 
hlavne na nás (prípadne našich 
deťochJ), ako ju strávime a aké 
zážitky si z nej prinesieme. Na prežitie 
príjemnej dovolenky vám možno dajú 
návod aj nasledujúce odpovede 
našich kolegov, ktorými sa môžete 
inšpirovať, ale aj sa na nich pobaviť.

 � AKÁ JE VAŠA 
VYSNÍVANÁ 
DOVOLENKA?

 � ANITA KELLOVÁ,  
odd. komunikačné 
FR SR

Vysnívanú dovolenku 
nemám, ale keďže som 
aktívna a stále v pohybe, 
uprednostňujem 
dovolenky, kde spájam 
oddych s poznávaním. 
Chalupárčenie a turistika je 
pre mňa správny relax.  A už 
teraz na jeseň sa chystám 
do strednej Ameriky po 
stopách starých civilizácií.

 � ANDREA SEDLÁKOVÁ,  
odd. správy daní 9 
DÚ Trnava, pobočka 
Piešťany

Určite nejaká exotika. Keby som 
si mohla teraz hneď niečo 
zabookovať, tak by to bolo Bali. 
Krásny biely piesok, tyrkysové 
more... No ale keď sa mám vrátiť 
do reality, tak to bude Taliansko 
alebo Tatry. Milujem hory aj more.

 � BLAŽENA ŠIMOVÁ,  
odd. správy daní 22 
DÚ Bratislava

Podľa slovníka dovolenka 
znamená „dočasné 
uvoľnenie zo služby 
alebo zo zamestnania“. 
A to je presne to, čo si 
predstavujem. Niekde mimo 
práce, doma na záhrade 
v bazéne, u rodičov na 
dedine, s manželom pri 
mori, grilovačka s priateľmi.

 � kpt. MARCELA BARINCOVÁ,  
odd. colné CÚ Trenčín

Vždy ma lákal taliansky temperament, 
veselosť, zvučná taliančina 
a aj talianska kuchyňa. Mojim 
dovolenkovým snom je ostrov Sicília, 
jej krásne pláže s bielym pieskom 
a starobylá atmosféra prímorských 
dediniek. Láka ma pre jej bohatú 
históriu a krásnu  prírodu.

 � GABRIELA ŠVONDROVÁ,  
odd. správy daní 3 DÚ Nitra

Navštívila som už veľmi veľa krajín, ale mojou „top“ 
vysnívanou destináciou, kam by som chcela ísť so 
svojimi blízkymi, sú Seychely, ktoré sú výnimočné 
jemným bielym pieskom na plážach, priezračným 
morom, koralmi a typickými žulovými balvanmi.  
A to všetko bez výskytu pre človeka nebezpečných 
živočíchov J.
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 � ĽUBOMÍR ŠIRILLA,  
odd. dozoru nad 
hazardnými hrami DÚ 
Košice

Švédsko – rybárske revíry Giman 
(čítaj „jimón“) a Holm ležia medzi 
mestami Sundsvall a Ostersund, 
v lesnatej krajine. Pereje rieky 
Giman, ktoré ponúkajú kvalitný 
lov pstruhov a lipňov, striedajú 
prietočné jazerá. Tieto revíry sú 
kvalitnou destináciou pre rybársku 
a rodinnú dovolenku v prírode.

 � kpt. AGNESA MOLNÁROVÁ,  
PCÚ Michalovce CÚ Michalovce

Všetci vieme, že na svete je veľa nádherných 
lokalít, ktoré dokážu ulahodiť nášmu 
oku. Žiadne miesto na svete, aj keby bolo 
akékoľvek krásne, nenahradí vnútornú 
osobnú harmóniu a blízkosť a spokojnosť 
ľudí, ktorých mám rada a nech je to hoci  
len doma, v spoločnej obývačke. Nemám 
miesto vysnívanej dovolenky, ale oddýchnuť 
si a načerpať nové sily viem kdekoľvek  
a kedykoľvek, aj aktívne, ak kráčajú ruka 
v ruke moje vnútorné šťastie a spokojnosť 
mojich najbližšíchJ.

 � kpt. MARCELA BARINCOVÁ,  
odd. colné CÚ Trenčín

Vždy ma lákal taliansky temperament, 
veselosť, zvučná taliančina 
a aj talianska kuchyňa. Mojim 
dovolenkovým snom je ostrov Sicília, 
jej krásne pláže s bielym pieskom 
a starobylá atmosféra prímorských 
dediniek. Láka ma pre jej bohatú 
históriu a krásnu  prírodu.

 � kpt. PETER GROCHAL,  
odd. spotrebných daní 
CÚ Žilina

Prvé, čo mi napadne, je more  
a diaľky. Možno aj preto sú  
mojou vysnívanou destináciou  
ostrovy Galapágy, ktoré sú od  
nás vzdialené cez 10 000 km.  
Na viac ako dvadsiatich ostrovoch 
možno pozorovať prehistorické 
zvieratá a skvosty neživej prírody, 
alebo si užívať podmorský život 
v tyrkysovo modrom Tichom 
oceáne. Galapágy sú aj dnes 
považované za pozemský raj  
a čo si môže človek priať viac,  
ako ho navštíviť.

 � JANA MESARKINOVÁ,  
Daňový inštitút FR SR (Banská Bystrica)

Teplo, more, dobrý drink... Mne je jedno, kedy a kam na dovolenku. Mám rada zimu 
aj leto a všade sa dá niečo pekné vidieť. Hlavná vec, že si oddýchnem a pár dní 
nemusím nič riešiť, nič robiť. A k tomu dobrá partia – čo viac by si mohol človek 
priať.

 � MÁRIA HUDECOVÁ,  
odd. správy daní 1 DÚ 
Prešov

Mám rada more a slnko. Tieto dve veci mi 
stačia, nemusí to byť žiadna špeciálna 
dovolenka. A keď sa stretne dobrá 
partia, nič mi nechýba. Ale keby som  
si mala splniť cestovateľský sen, bola 
by to Austrália.



Súťaž už po štrnásty raz vyhlásil Klub 
podnikových médií a Slovak Business 

Agency a v jednej  z dvanástich 
kategórií – Podniková brožúra - sme 
bodovali už po tretíkrát. V dvoch 
predchádzajúcich ročníkoch sme 
získali tretie miesto, tento rok sme 
obsadili druhú priečku. Porotu 
zaujala brožúra Colné laboratórium, 
ktorú sme na prezentačné účely 
vydali pri príležitosti 25. výročia 
jeho založenia. Zapojenie sa do 
takejto súťaže bolo pre našu 
inštitúciu príležitosťou, aby sme  si 
overili kvalitu jedného zo svojich 
podnikových médií v konkurencii 
iných účastníkov z celého Slovenska. 

Cenu za finančnú správu prevzala 
spoluautorka brožúry Gabriela 
Dianová.

Finančná správa zabodovala v súťaži komunikácie 
korporátnych médií Podnikové médium  roka 2016.

Naše brožúry patria medzi najlepšie
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Spanilá colnícka jazda
Jubilejný 10. ročník „open“ stretnutia motorkárov colných 
správ sa konal v druhej polovici mája v českom Nesměři.

Slováci spolu s Poliakmi, Slovincami, 
Francúzmi, Angličanmi, Nemcami a  
domácimi usporiadateľmi z Českej 
republiky patria k pravidelným 
účastníkom tohto podujatia. Tento 
rok sa zo Slovenska zúčastnilo na 
stretnutí 20 jazdcov na 14 motorkách, 
z toho bola najsilnejšia trenčianska 

skupina. Zaujímavý program, 
spoločná jazda takmer stovky 
motoriek, príjemní ľudia s rovnakou 
„krvnou skupinou“ boli zárukou 
naozaj silných a príjemných zážitkov. 
Slovenským  motorkárom bola 
ponúknutá možnosť zorganizovať 
budúci ročník zrazu na Slovensku. 

Zdá sa, že táto výzva padla na úrodnú 
pôdu a v prípade, že nájdu potrebnú 
pomoc a podporu, sa 11. ročník 
stretnutia motorkárov - colníkov bude 
konať v roku 2018 našej krajine.

-red-



25

25 rokov:

Ing. Anna Lásková,  
Finančné riaditeľstvo SR 

kpt. Jaroslav Augustovič,  
Colný úrad Bratislava 

npor. Jarmila Kováčová,  
Colný úrad Bratislava 

Ľubica Macháliková,  
Daňový úrad Bratislava

Mgr. Ľubica Šandorová,  
Daňový úrad Bratislava

pplk. Ing. Miroslav Borovan,  
Colný úrad Trnava

nprap. Jozef Krajčík,  
Colný úrad Trnava

kpt. Mgr. Miloš Sikorai,  
Colný úrad Trnava 

Ing. Jana Vladovičová,  
Daňový úrad Trnava

Bc. Eva Fábryová,  
Daňový úrad Trenčín

JUDr. Mária Mokrá,   
Daňový úrad Trenčín

kpt. Ing. Juraj Kadiš,  
Colný úrad Nitra

kpt. Bc. Ján Kmeťo,   
Colný úrad Nitra

Ing. Janka Lörincová,  
Daňový úrad Nitra

Ing. Silvia Škvarnová,  
Daňový úrad Žilina

Edita Báštiová,  
Colný úrad Banská Bystrica 

mjr. Bc. Michal Benko,  
Finančné riaditeľstvo SR

kpt. Ing. Ingrid Ciglanová,  
Colný úrad Banská Bystrica

kpt. Ján Kubinec,   
Colný úrad Banská Bystrica

Peter Lalo,  
Daňový úrad Banská Bystrica

mjr. Bc. Roman Markovič,  
Colný úrad Banská Bystrica

kpt. Ing. Jana Mazúchová,  
Colný úrad Banská Bystrica

Ing. Jana Svačinová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Bc. Štefánia Bartová,  
Daňový úrad Prešov

Agnesa Gregová,  
Daňový úrad Košice

Ing. Vladimír Hvasta,  
Daňový úrad Košice

mjr. Ing. Rastislav Ondrej,  
Colný úrad Košice

mjr. Mgr. Juraj Kecskés,  
Kriminálny úrad FS

npor. Martin Remenárik,  
Kriminálny úrad FS

Jana Urbanová,  
Daňový úrad Žilina

pplk. Mgr. Peter Furinda,  
Colný úrad Trnava

Ing. Danuša Končoková,  
Finančné riaditeľstvo SR

kpt. Bc. Martin Cibula,  
Colný úrad Bratislava

Ing. Jana Bystrická,  
Daňový úrad Nitra

Ing. Magdaléna Furindová,  
Daňový úrad Žilina 

Bc. Magdaléna Helexová,  
Daňový úrad Žilina

Bc. Iveta Trhančíková,  
Daňový úrad Žilina  

JUDr. Alžbeta Véghová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Bc. Monika Sčensná,  
Daňový úrad Košice 

Mária Dubová,  
Daňový úrad Bratislava

Ing. Marta Janeková,  
Finančné riaditeľstvo SR

npor. Anton Petrovič,  
Colný úrad Trnava

Ing. Jozef Šulhin,  
Daňový úrad Trnava  

Bc. Jarmila Bujnová,  
Colný úrad Trenčín

kpt. Ing. Vladislav Moravík,  
Colný úrad Trenčín

Ing. Marián Čurný,  
Daňový úrad Nitra

Jarmila Galvánková,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Marta Hažíková,  
Daňový úrad Žilina

Ing. Renáta Kanderová,  
Daňový úrad Žilina

Anna Bibová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Ing. Drahomíra Boháčiková,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Ing. Katarína Kováčová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Darina Vargová,  
Daňový úrad Banská Bystrica

Ing. Mária Černáková,  
Daňový úrad Prešov

Ing. Peter Dupaľ,  
Daňový úrad Prešov

Ing. Mária Kovalčíková,  
Daňový úrad Prešov

Ing. Alena Poláková,  
Daňový úrad Prešov

kpt. Mgr. Melánia Poláková,  
Colný úrad Prešov

Bc. Monika Šoltisová,  
Daňový úrad Prešov

Katarína Hanzelyová,  
Daňový úrad Košice

Ing. Jana Václavová,  
Daňový úrad Trnava

Bc. Dušan Srnec,  
Colný úrad Trnava

JUDr. Mária Stahovcová,  
Daňový úrad Prešov
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Vyše 60 našich kolegov má dôvod na oslavu. V mesiacoch 
máj a jún sa môžu pochváliť, že v jednej organizácii 
odpracovali 25 alebo 30 rokov. Je to významný medzník 
v ich profesijnom živote, preto ich predstavujeme 
na stránkach nášho časopisu a prajeme im najmä 
veľa zdravia do ďalších rokov, optimizmu, lásky 
a úspechov nielen v práci, ale aj v súkromnom živote.

30 rokov:

npor. Seňan Ladislav,  
Colný úrad Trnava



Akcia do práce na bicykli je 
celoslovenské podujatie, ktoré na 
Slovensku odštartovalo v roku 2014. 
Hlavným cieľom tejto národnej 
kampane je podporiť rozvoj 
cyklistickej dopravy v mestách, 
vyzvať samosprávy, aby vytvárali 
kvalitné podmienky pre ekologické 
druhy dopravy, ale aj motivovať 

zamestnávateľov, aby budovali 
vhodné podmienky pre zamestnancov, 
ktorí dochádzajú do práce na bicykli. 
Kolegovia Igor Dobrík a Igor Križko 
z FR SR v Banskej Bystrici vysadli 
na bicykel už minulý rok a v tomto 
roku sa rozhodli stiahnuť so sebou aj 
ďalších. A podarilo sa. 

Pridajte sa!

„Zobral som na seba úlohu firemného 
koordinátora. Tým pádom mám 
prehľad o všetkých zamestnancoch, 
ktorí sa do súťaže prihlásili pod naším 
IČOm a viem, že za finančnú správu 
sa v tomto roku zapojilo 36 kolegov,“ 
uviedol I. Dobrík. Sú medzi nimi 
metodici, informatici, daniari, colníci, 
správcovia, exekútori, či chemici 
z colného laboratória. Rozdelení sú 
do 10 tímov v rôznych mestách. Len 
Bystrica má štyri družstvá. Ďalšie sú 
v Michalovciach, Košiciach, Bratislave, 
Štúrove a Púchove. „Do budúcna  
by sme chceli nabudiť stále viac  
a viac kolegov. Mnohí ďalší chodia 
do práce na bicykli aj bez toho, aby 

„Šport mám všeobecne rád. Ale najradšej siaham na dno 
svojich síl na bicykli a pri behu,“ začína rozprávať Igor 
Dobrík, jeden z kolektívu našich kolegov, ktorí sa rozhodli 
zabiť dve muchy jednou ranou. Urobiť niečo pre svoje 
zdravie a urobiť aj pre zdravie našej planéty. A to vôbec 
nepreháňame. Veď vedeli ste napríklad, že jedinou cestou na 
bicykli môžete ušetriť až niekoľko kg CO2, ktorý by inak vaše 
auto vypustilo do ovzdušia? A že 36 našich zamestnancov 
ušetrilo skoro dve tony CO2? Ale poďme pekne po poriadku.

Keď bicykel počaruje
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Vyhlasovateľ súťaže: 
Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Koordinátor a odborný garant: 
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 
Po úspešných ročníkoch Do práce na bicykli v rokoch 2014, 2015 a 2016 bolo ambíciu 
v projekte pokračovať, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste 
bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám. 
Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktorí 
sa v termíne od 1. marca do 5. mája 2017 zaregistrovali na internetovej stránke www.
dopracenabicykli.eu.
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Ohnivým Kolesám z Banskej Bystrice to ide najlepšie, prešli už cez 1 300 km.

Štúrovčania tvrdia, že „nemajú na letné pneu“.
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sa v tejto súťaži registrovali a tým 
pádom o nich nevieme. A práve 
tých by sme chceli podchytiť, aby sa 
v budúcom ročníku zaregistrovali, ale 
aj úplných nováčikov. Verte mi, strhne 
vás to,“ vyzýva kolega Dobrík. Ak by 
niekto namietal, že sa to nedá, lebo 
veď úradník, či colník musí predsa 
v práci dodržiavať nejaký ten dress 
code, aj na to je riešenie. Oblečenie si 
môžete jednoducho zbaliť do ruksaka 
alebo si ho nechávať v práci. I. Dobrík 
vie, ako koordinátor, sledovať počet 
jázd, počet najazdených kilometrov, 
ušetrené CO2. A čísla sú obdivuhodné. 
Kolega Igor Križko dochádza do 
práce 8 km a ušetrí až 2 kg CO2, ktoré 
by inak skončili v ovzduší, keby sa 
vyvážal autom. Len od apríla, keď  
sa akcia spustila, prešlo našich  
36 zamestnanci na bicykli približne 
6 000 km a ušetrili takmer dve tony 
CO2. A to už stojí za zamyslenie, nie? Cesty sú kľukaté

V bicyklovaní chcú pokračovať 
až do novembra, ak to počasie 
dovolí. Nemalým bonusom tejto 
športovej aktivity je aj utuženie 
pracovných vzťahov. Kým cesta do 
práce je priamočiara a nijako sa 
nepredĺži, o ceste späť sa to už tak 
jednoznačne povedať nedá. „Často sa 
stane, že sa s kolegami dohodneme 
a skončíme niekde na kofole, dobre sa 
porozprávame a potom si ešte cestou 
domov poriadne dáme na bicykli do 
tela,“ dodali Igorovia, s ktorými sme 
sa o ich záľube rozprávali. A čo vy, 
nepridáte sa k nim? 

Gabriela Dianová

Perličky z akcie:

 � ZUZANA KÁROLYOVÁ 
Z DÚ BRATISLAVA Z TÍMU 
DUBA UROBILA V MÁJI ZO 
42 JÁZD 39

 � ŠTEFAN KORDOŠ Z FR 
SR Z TÍMU BYSTRICKÍ 
SLIMÁCI NAŠLIAPAL DO 
PEDÁLOV ÚCTIHODNÝCH 
595 KM

V celkových km na tím je poradie Ohnivé Kolesá, Bystrickí slimáci 
a Mýtnici. Ak však zoberieme do úvahy kilometre prejdené na 
jedného člena tímu (aby sme nediskriminovali menej početné tímy), 
je poradie iné - Biele blesky, Ohnivé Kolesá a Bystrickí slimáci.

Názov tímu Názov 
samosprávy

Počet 
členov

Najazdených 
km

Usporených 
CO2

Ohnivé Kolesá Banská Bystrica 4 1282,75 332,79

Bystrickí slimáci Banská Bystrica 4 1187,11 297,93

Mýtnici Púchov 4 1003,00 250,75

Biele blesky Bratislava 3 994,00 291,93

Tax hornets Košice 4 572,18 143,05

Duba Bratislava 2 410,69 103,88

mis-ky Michalovce 3 188,37 47,09

Nemám na letné 
pneu

Štúrovo 4 143,36 36,03

Pomalé strely Banská Bystrica 4 73,42 70,53

Team FS Lazovníci Banská Bystrica 4 53,78 270,35

Spolu 36 
na jedného člena

5908,7 
164,13

1844,30 
51,23

A
KO

 N
Á

S 
N

EP
O

ZN
ÁT

E

Daňové sršne z Košíc najazdili približne 600 km.

Družstvo dievčat z colného laboratória si dalo 
názov Biele blesky.

Misky z Michaloviec.
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V „bláznivom“ mesiaci apríli sme prostredníctvom 
interného spravodaja vyhlásili súťaž vtipov. 
Zverejniť svoj obľúbený vtip ste mohli na 
intranete. Kolegovia hodnotili, ako sa im 
páči a hitparáda vtipov dopadla takto.

Zasmejte sa
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Učiteľ sa pýta žiakov: 

“Vonku je osemnásť stupňov, ja vážim 75 kg, koľko 

mám rokov?“ 

Decká na neho pozerajú s otvorenými ústami, až 

po chvíli sa ozve Lojzko: 
“48” 

“Ako si na to prišiel?” 

“Pretože mám bratranca, ktorý má 24 rokov a môj 

otec hovorí, že je polovičný debil...”

OD: DUŠAN BALKO, FR SR

OD: ŠTEFAN GULYÁS, FR SR

PRÍDE TURISTA DO JERUZALEMU A CHCE VIDIEŤ 
SLÁVNY MÚR NÁREKOV. TAXIKÁROVI 

LÁMANOU ANGLIČTINOU HOVORÍ, ŽE CHCE 

ÍSŤ TAM, KDE CHODIA ŽIDIA PLAKAŤ. TAXIKÁR 

PRITAKÁVA, ŽE ROZUMIE. PO POL HODINKE 

VYLOŽÍ TURISTU PRI DAŇOVOM ÚRADE 
A HOVORÍ: „SEM CHODÍME PLAKAŤ“.
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ZDÁ SA TI...

...ŽE SI OPUSTENÝ?

...ŽE TI NIK NEPÍŠE?

...ŽE NIKOHO NEZAUJÍMAŠ?

...ŽE SI ÚPLNE BEZVÝZNAMNÝ?

...ŽE NIK NECHCE O TEBE NIČ VEDIEŤ?

...ŽE NIKOHO NEZAUJÍMA, ČO VLASTNE  

ROBÍŠ?

TAK SKÚS TENTO ROK NEPODAŤ 

DAŇOVÉ PRIZNANIE

OD: VLASTIMIL FARKAŠOVSKÝ, FR SR

Práca správcu v apríli: 
Do práce chodím zavčas rána, 

plnenie ukazovateľov nedáva mi spania. 

Teraz spracovávam daňové priznania, 

začínam vyzývacie konania. 

Naspäť prichádzajú obálky s poznámkou- adresát neznámy, 

začínajú pre mňa časové drámy.

Pátram po 
subjekte na twitteri či instagrame, 

nachádzam ho na facebookovom programe. 

V očiach sa mi radosťou zablyslo, 

pri pohľade na  daňovníkovo telefónne číslo.

Začínam prechádzať na telefonovanie: 

„Hálo, pane, prečo nereagujete na úradné predvolanie, a či sa s 

chybami podáva daňové priznanie? 

Pozývam vás na ústne pojednávanie“.No a subjekt má na všetko výhovorky, 

vraj na vine sú jeho stredoškolské profesorky. 

Nepreberá obálky, lebo svoj život žije na nete, 

a je prekvapený, že na daňovom úrade to neviete.

Hneď 
využívam počítačovú zručnosť 

daňovníka, 
o výhodách elektronickej komunikácie 

informujem nešťastníka. 
Jemu sa to stále nejako máli, vraj nemá dôvod na väčšie 

oslavy, 
domáha sa aspoň ročnej daňové úľavy. 

Na čo odpovedám,“ešte nežijeme v daňovom raji“. 
Daňovníka to však nevykoľají, 
že nemá čas, že je v piatok na 

výpredaji.
OD: ANNA KRAFČÍKOVÁ,  

DÚ PREŠOV
Po dlhom 

čase sa str
etnú dve kamarátky. 

Jedna hovorí: 

„Je
eej, ako si p

ribrala!“

A druhá na to: 

„Ja
aaj, to

 so
m už sc

hudla. M
ala si m

a vidieť pred mesiacom, 

vyzerala so
m, ako ty 

teraz.“

OD: R
OMAN FARKAŠ, D

Ú NITRA



„Raz som ho nechtiac nabonzovala 
kolegom, že spolu pečieme, a že 
pečiem vďaka nemu a tí sa mu 
potom v práci smiali. Ale myslím, že 
mu to vôbec nevadilo. Preňho bolo 
dôležité, že ma to chytilo. Začala 
som si nakupovať všelijaké pomôcky 
na pečenie a ani som sa nenazdala 
a púšťala som sa s radosťou aj do 
zložitejšej a babravejšej práce,” 
spomína na svoje začiatky kolegyňa 
Helena a prezrádza, že keď napečie, 
naje sa skôr z vône a koláčiky 
najradšej porozdáva. „Robí mi radosť, 
keď to iným chutí. Dokonca som sa 
dopracovala až do štádia, že mi doma 
začali vyhadzovať na oči, že priberajú 

a že by som sa už s tým pečením 
mala krotiť,“ smeje sa. Takže už má 
povolené doma maximálne jeden 
koláč za týždeň. Na našu otázku, či 
mama nežiarli, že ju v pečení koláčov 
predbehla, sa dozvedáme, že sa z nej 
teší. Len sa neteší z toho neporiadku, 
ktorý po tom pečení zostane. „Aj 
priateľ bol najskôr vo vytržení z toho, 
aká som pekárka, ale teraz ma 
občas aj zruší, keď vidí, koľko je ešte 
po tom roboty a nedá mu, aby mi 
s tým nepomohol,“ konštatuje naša 
kolegyňa. Pridáva ešte známu pravdu, 
ktorú my, gazdinky, poznáme. Za 
radosť z dobre odvedenej práce a za 
sladký, rozplývajúci sa pocit ne jazyku, 
kopa riadu v kuchyni, čo po pečení 
zostane, určite stoji.

Hrnčekové muffiny

Cesto: 
 � 2 šálky múky polohrubej
 � 1 šálka cukru (kryštálový)
 � 1 šálka mlieka
 � ¾ šálky oleja
 � 2 ks vajcia
 � 1 ks prášku do pečiva
 � 1 ks vanilkového cukru
 � ½ šálka kokos, orechy, mak, 

ovocie kakao, nutella, puding... 
(podľa vlastnej fantázie)

Plnka: 
 � 1 tvaroh jemný
 � 1 šľahačková smotana
 � 1 vanilkový puding za studena
 � 1 vanilkový cukor
 � trochu citrónovej kôry

Všetky suroviny vymiešame, až 
vznikne riedke cesto. Môžeme 
pridať kúsky čokolády. Ak chceme 
mať v strede muffinky nutellu, 
tvaroh či ovocie, naplníme košík len 
trochu, pridáme surovinu a ¾ cesta. 
Po desiatich  minútach pečenia 
skontrolujeme. Môžu byť hotové aj 
skôr, záleží na rúre.

Gabriela Dianová

30

Keď sa pozriete na tieto nádherne prepracované muffiny, 
verili by ste, že ich autorka sa dlho neodvážila pustiť do 
niečoho zložitejšieho ako jednoduchého koláča potretého 
džemom a šľahačkou? A verili by ste, že ku zložitejším 
zákuskom a kysnutým koláčom ju priviedla nie mamina, 
ale ocinova zručnosť v pečení koláčov? Áno, je to tak. 
Naša kolegyňa Helena Toráčová, správkyňa II z pobočky 
daňového úradu Trnava v Piešťanoch, je vynikajúcou 
amatérskou cukrárkou vďaka svojmu otcovi.

V otcových šľapajach
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zástup
ľudí

malý
Eman

grécky
ostrov
radová
číslovka

dozeral
na paši
častica

pritakania

čas

vystríha

4. časť
tajničky

vábim

pracovať
s dlátom
kofeínový

nápoj

časť
vojenského

oddielu
živil

prevádzka

maškrta
(expr.)

zvratné
zámeno

starší
skaut

zbúral,
zvalil

uštedril
kopance

praješ si

okovaťvenovalaspravilo
bolo

veľmi pre-
kvapené

poludnie
zhluk

lietavého
hmyzu

rímskych
1500

pomôcky:
RODOS,

OMA,
ZLATOŇ

pracovná
kombinéza

3. časť
tajničky

MPZ áut
Turecka

klan

vnímal
sluchom
(hovor.)

hrozno

mestečko
na Považí

solmizač-
ná slabika

MPZ áut
Libanonu

vo vlast-
nom byte

známa
americká
speváčka

osobné
zámeno

vopchám

druh
slaného

syra

meno
herca

Vaculíka

mužské
meno

klepetnáč

pasca
po česky

MPZ áut
Maurítia
5. časť
tajničky

súzvuk
tónov

južný
plod

indické
korenie

základná
číslovka

zrub

kyslá
pochutina

polia

značka
ruských
lietadiel

organická
zlúčenina
kvetový
chrobák

oplachuje
vodou
skratka

apodobne

značka
goniomet-

rickej
funkcie

akordmužské
meno

skritizuje
(expr.)

tromf
v kartách

fúzatý
morský
cicavec
s klami

lámaťvstúpilo
naša

mačkovitá
šelma

španielsky
člen

124:

symetrály

skratka
minúty

nápor

podmienko-
vá spojka

stará ma-
ma (nem.)
onemoc-

niem

premýšľal
(hovor.)
pieskový
presyp

vodič
kamióna
meno he-
rečky Tyler

klepem

zvolanie
na voly

zn. argónu
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trieska

návod

živočíšne
organizmy
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zlož
(klobúk)oceán

spojkaepidémia

český
maliar

nenáročná
obilnina

polodra-
hokam,

chalcedón

nástroje
na kypre-
nie pôdy

rieka
v USA

skupenstvo
vody

poníženosť

starec

1. časť
tajničky

kód
Vatikánu

ukazujú
(kniž.)

druh seba-
obrany

druh
binárnej
trhaviny
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Znenie tajničky z čísla 2/2017 je 50 eur je: najnižšia pokuta o používaní registračnej pokladnice. Zo správnych odpovedí, 
ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Beáta Bieliková (DÚ Banská Bystrica), 
Katarína Ožvoldíková (CÚ Bratislava) a Mikuláš Maťuch (FR SR). Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička 
v tomto čísle, môžete posielať do konca júla na adresu casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Fotografie z prírody nám posielate  
do súťaže najčastejšie. Je to prirodzené, 
keďže naša krajina hrá farbami,  
ponúka milióny kombinácií, prekvapuje 
každý deň novými a novými podobami. 
Nikdy sa tento zdroj nevyčerpá, 
a preto aj v našom časopise môžeme 

predstavovať stále originálne  
snímky. Ako nám poslal kontrolór 
Miroslav Čech z Daňového úradu  
pre vybrané subjekty z Bratislavy. 
Zachytil lienku ako sedí na liste 
broskyne v záhrade, a tiež motýle 
- babôčku pávookú a perlovca 

striebristopásavého na rastlinke 
menom budleja Dávidova. Pekné 
fotografie môžete posielať na adresu 
casopis@financnasprava.sk. Musia byť 
minimálne tri, každá  
vo veľkosti 1 MB.


