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Vážené kolegyne a kolegovia,

máme za sebou náročné leto. Potrápili nás nielen horúčavy, ale aj množstvo 
pracovných úloh, ktoré sme zvládli.

Najmä pre občanov sme výrazne zjednodušili podávanie dovozných colných vyhlásení. 
Začali sme od júla kontrolovať nelegálny hazard a zverejňovať zoznam nelegálnych 
prevádzkovateľov. Rozbehli sme Konzultačnú radu, ktorá je platformou pre diskusiu 
medzi finančnou správou a odbornými organizáciami pri dôležitých rozhodnutiach. 
Robíme posledné úpravy projektu proklientského prístupu softwarning. A začali sme 
aj s prípravami na zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre samostatne 
zárobkovo činné osoby.

Finančná správa bola aktívna aj na medzinárodnej scéne. Po 21 rokoch sme opäť 
na čele organizácie IOTA združujúcej v súčasnosti 44 európskych daňových správ. 
Je to veľká pocta, ale aj obrovský záväzok pre nastávajúce ročné predsedníctvo. 
Rád by som zviditeľnil aktivity organizácie v členských štátoch, posilnil spoluprácu 
s medzinárodnými partnerskými organizáciami (OECD, MMF, EÚ, CIAT) a úspešne 
implementoval ciele pracovného programu na rok 2018. Z projektov, ktoré realizujeme 
v rámci finančnej správy, máme množstvo skúseností a tieto by sme tiež mali posúvať 
ďalej. 

Chcel by som zdôrazniť, že IOTA je skvelý projekt pre výmenu informácií v oblasti 
daní v našom regióne. Pred daňovými správami stojí stále množstvo výziev a IOTA je 
pripravená pomáhať svojim členom pri ich zvládaní. Budem nesmierne hrdý na to, ak 
slovenské predsedníctvo zanechá výraznú stopu a posunie činnosť IOTA vpred.

 
František Imrecze 

prezident finančnej správy



S akými predstavami 
ste namiesto riaditeľa 
prichádzali a čo z nich sa 
poradilo už zrealizovať? 

D. Ježo: Vo funkcii riaditeľa Daňového 
úradu Žilina pôsobím od septembra 
2012. Nastúpil som do zabehnutého 
úradu v roku, ktorý bol prvý po 
zásadných organizačných zmenách 
celej finančnej správy. Pri mojom 
nástupe na Daňový úrad Žilina 

som si uvedomoval hlavne zmenu 
systému riadenia daňových 
úradov. Došlo k jednotnejšiemu 
a centralizovanejšiemu riadeniu. Bolo 
potrebné zastabilizovať riadiacich 
zamestnancov, vytvoriť tím ľudí, 
skúsených riadiacich pracovníkov, 
odborne zdatných, s ktorými sme 
spoločne komunikovali všetky 
zmeny aj vo vzťahu k zamestnancom 
a nastavovali nové procesy s cieľom 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 
Pre všetkých bolo potrebné zžiť 
sa so zmenami organizačnými, 
legislatívnymi, personálnymi aj 
zmenami týkajúcimi sa jednotlivých 
procesov. Popri tom vyvíjať maximálne 
 úsilie na zabezpečovanie všetkých 
bežných úloh prislúchajúcich 
jednotlivým roliam. 

P. Lonek: Na pozíciu riaditeľa 
som nastupoval období stále 
prebiehajúcich zmien a vtedy som 
za najväčšiu prioritu považoval 
adaptovať úrad na tieto reformy.  
Na našom úrade pracujú v prevažnej 
miere kolegovia s pomerne vysokým 
počtom odslúžených rokov. Práve 
tento atribút zaručuje potrebnú 
odbornosť. 

Na čo ste najviac hrdý?

D. Ježo: Rok 2015 nastavil novú tvár 
daňovému úradu zavedením nového 
informačného systému. Zaradil sa 
medzi inštitúcie s kvalitatívne vyšším 
stupňom informatizácie a smerovania 
k obojstrannej elektronickej 
komunikácii. I napriek náročným 
cieľom a nastaveným ukazovateľom 
hodnotenia daňových úradov, sa 
v nasledujúcom roku 2016 podarilo 
Daňovému úradu Žilina postaviť sa na 
prvú priečku v rámci celoslovenského 
hodnotenia daňových úradov. 
Ďalšia oblasť je efektívnejší výber 
rizikových daňových subjektov na 
kontrolu a spolupráca s odborom 
boja proti podvodom. Teším sa tiež 
z presťahovania kontrolórov v Žiline 
do jednej budovy. Som spokojný so 
sústredením správcov daní v oblasti 
Žiliny.

P. Lonek: Ako som už spomínal, na 
úrade pracujú kolegovia s veľkým 
počtom odslúžených rokov. Som 
hrdý na to, že títo ľudia s rokmi 
colníckej praxe a s vybudovanými 
priateľskými vzťahmi bez väčších 
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Korektní 
partneri

Ing. Dušan Ježo:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO
grilované kura

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
literatúra faktu

 � IDEÁLNY RELAX
aktívny šport - volejbal, chvíle 
strávené s vnúčatami

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

...

Jedného trápi nedostatok kontrolórov, druhého chýbajúce 
výstrojné súčiastky. Mať kolektív dobrých a odborne 
zdatných kolegov je pre oboch základ fungovania. Ako sú 
spokojní s tými svojimi nám povedali riaditelia žilinského 
daňového a colného úradu Dušan Ježo a Pavol Lonek.



problémov zvládali aj náročné úlohy. 
Dobrý kolektív pokladám za základ 
fungovania úradu. 

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?
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Základné údaje 
o DÚ Žilina:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
563

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST 
6 pobočiek, 1 kontaktné miesto

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Má len 1 kontaktné miesto, 
hraničný kraj s ČR a PL

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Hľadanie odborníkov pre oblasť 
kontroly.

„Pomohla by 
stabilizácia 
legislatívy, 
aby nám 
odborne 
zdatní 
zamestnanci 
neodchádzali 
a prichádzali 
odborníci z 
praxe.“



D. Ježo: Riadenie tak veľkého počtu 
zamestnancov nie je možné bez dobre 
fungujúceho užšieho tímu riadiacich 
zamestnancov, to znamená riaditeľov 
odborov a následne za úzkej 
súčinnosti s vedúcimi jednotlivých 
oddelení. Bez vzájomného 
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pplk. PhDr. 
Pavol Lonek:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
grilované koleno

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
História 2. svetovej vojny

 � IDEÁLNY RELAX 
varenie

„Kolektív 
na úrade 
hodnotím 
ako vyzretý, 
každý pozná 
svoje úlohy.“
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pochopenia sa, dôvery, spolupráce, 
angažovanosti aj rešpektovania istých 
noriem a pravidiel nie je možné 
očakávať splnenie cieľov a fungujúci 
kolektív. 

P. Lonek: S technickou vybavenosťou, 
ktorú organizácia ponúka, a pri 
manažérskej práci je naozaj 
podstatná, prebieha komunikácia  
na všetkých úrovniach rýchlo 
a efektívne. Kolektív na úrade 
hodnotím ako vyzretý, každý pozná 
svoje úlohy, v pridelenej oblasti 
pracuje tak, ako sa to od neho 
vyžaduje. Stále prichádzajú noví 
kolegovia, ktorí sa potrebujú dostať 
do „obrazu“, v čom im pomáhajú 
starší colníci. Odovzdávajú im cenné 
skúsenosti, čo len z teórie nedostanú. 
To sú veci, z ktorých sa teším. A tiež 
oceňujem aj ústretovosť zo strany 
mojich nadriadených. 

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

D. Ježo: Samozrejme, každý 
zamestnanec má iné predstavy 
o ideálnom stave a pravdepodobne 
takýto stav ani nie je dosiahnuteľný, 
pretože neustále sa niečo okolo 
nás mení, vyvíja. Aj nastavené plány 
a ciele je potrebné operatívne meniť. 
Ale vo všeobecnosti by ideálnemu 
stavu napomohla napríklad 
stabilizácia legislatívy, aby nám 
dobrí a odborne zdatní zamestnanci 
neodchádzali, aby prichádzali do 
našich radov odborníci z praxe. 

P. Lonek: Myslím, že ideálny stav 
zaručí vyváženosť v troch oblastiach. 
Dostatočný personálny stav, odborné 
vedenie riaditeľstvom a primerané 
mzdové ohodnotenie. Výsledok tejto 
rovnováhy prináša dobrú náladu 
a bezkonfliktnú komunikáciu s ľuďmi.

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

D. Ježo: Vzhľadom na aktuálny  
stav na pozíciách kontrolórov – 
zabezpečiť úplnú obsadenosť pozícií 
na kontrole a vytvárať podmienky 
pre optimálnu zaťaženosť všetkých 
zamestnancov; zabezpečovať plnenie 
ukazovateľov hodnotenia a udržať si 
postaveniena prvých priečkach medzi 
daňovými úradmi. A v neposlednom 
rade zabezpečiť pre zamestnancov 
požadované potreby v oblasti 
materiálno–technickej, vrátane 
podporných služieb. 

P. Lonek: Za dôležité považujem 
na 100% zvládnuť elektronickú 
komunikáciu. Náš úrad už potrebuje 
rekonštrukciu nielen budovy, ale  
aj priľahlých plôch v jej okolí. 
V zimných mesiacoch niektorí 
kolegovia pociťujú problémy, ktoré  
by malo odstrániť plánované 
zateplenie budovy. Tiež si prajem,  
aby si úrad udržal nastolený rastúci 
trend v plnení plánu, čo sa týka 
odvodov cla a daní do štátneho 
rozpočtu. 

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

D. Ježo: Daňový úrad Žilina je 
svojim podielom pri naplňovaní 
daňových príjmov štátneho rozpočtu 
tretí v poradí daňových úradov. 
Výškou dosiahnutých príjmov 
sa výraznou mierou podieľa na 
plnení štátnych príjmov. V regióne 
Žilina sídlia významné daňové 
subjekty s činnosťou orientovanou 
na automobilový priemysel alebo 
súvisiacou s ním. Daňový úrad sa 

snaží vychádzať klientom maximálne 
v ústrety v medziach zákona  
a poskytuje služby v klientskych 
zónach alebo pri telefonickej 
komunikácii. To, ako vníma verejnosť 
Daňový úrad Žilina, deklaruje aj nová 
mobilná aplikácia Staffino zavedená 
na daňové úrady od novembra 2016. 
Jej prostredníctvom daňové subjekty 
vyjadrujú spokojnosť s poskytnutými 
službami. V rámci prvého hodnotenia 
získal náš úrad prvenstvo v počte 
kladných hodnotení. 

P. Lonek: V územnej pôsobnosti nášho 
úradu máme veľa podnikateľských 
subjektov, ktoré spravujeme. Snažíme 
sa s nimi komunikovať a riešiť 
problémy, informujeme ich o všetkých 
zmenách a myslím, že si tým úrad 
získal postavenie korektného 
partnera. Spolupracujeme aj s inými 
orgánmi štátnej správy a tu tiež cítim, 
že sme rešpektovaní a považovaní za 
spoľahlivú inštitúciu. 

Drahomíra Adamčíková
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Základné údaje 
o CÚ Žilina:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
256

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
2 SCÚ a 8 PCÚ, z toho 1 colná – 
hraničná, 2 – colné, 3 – daňové, 
2 – kombinované

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Na našom úrade máme 
oddelenie schválených 
hospodárskych subjektov  
s celoslovenskou pôsobnosťou.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
nedostatok výstrojných 
súčiastok.



Colná správa má vlastné orgány  
činné v trestnom konaní (OČTK)  
od roku 1994. V minulosti išlo  
o tzv. preverovanie v zmysle 
Trestného poriadku. V tom čase boli 
OČTK zaradené na colných úradoch, 
oddeleniach colnej pátracej služby. 
V rokoch 1995 a 1996 boli colnou 
správou realizované kurzy policajného 
preverovania pre OČTK ukončené 
záverečnou skúškou. Gestorom  
týchto kurzov bola Akadémia 
Policajného zboru. V roku 2002 
bola prijatá novelizácia Trestného 
poriadku, ktorý popri vyšetrovaní 

zaviedol tzv. skrátené vyšetrovanie 
(náhrada tzv. preverovania). V roku 
2008 sa v Mojmírovciach v troch 
termínoch uskutočnilo školenie 
colníkov vtedajšieho Colného 
kriminálneho úradu v oblasti 
vyšetrovania, ktoré bolo financované 
programom Európskej únie „Hercule 
II“. Účastníci školenia dostali na 
záver osvedčenie o absolvovaní 
špecializovanej formy vzdelávania. 
A od roku 2009 sa na KÚFS robia 
záverečné vyšetrovateľské skúšky 
vyšetrovateľov čakateľov. 

Na boj  
s podvodníkmi

V júni a v júli úspešne absolvovali 
záverečnú vyšetrovateľskú skúšku 
deviati kandidáti. Účastníkov 
privítal riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó. 
Prezident František Imrecze zdôraznil 
nezastupiteľné miesto vyšetrovateľov 

pri plnení úloh KÚFS. Spomenul, 
že hlavným dôvodom rozšírenia 
počtu vyšetrovateľov je očakávané 
rozšírenie vyšetrovacích kompetencií 
KÚFS vo vzťahu k DPH. Zároveň 
poďakoval členom skúšobnej komisie 
za ich účasť a vysoko odborné 
hodnotenie. Skúška pozostávala 
z písomnej a ústnej časti. V rámci 
písomnej časti vyšetrovatelia riešili 
prípad, ktorého výsledkom bolo 
vydanie uznesenia o začatí trestného 
stíhania a vznesenie obvinenia.  
Po písomnej časti skúšky nasledovala 
ústna časť. Budúci vyšetrovatelia 
odpovedali na otázky z troch okruhov 
– trestné právo, kriminalistika  
a interné riadiace akty. Úspešným 
zvládnutím skúšky sa tak rozšírili 
rady vyšetrovateľov finančnej 
správy, ktorí budú určení ministrom 
financií za vyšetrovateľov finančnej 
správy. Ich pripravenosť preverila 
nezávislá komisia zložená z: 
plk. JUDr. Peter Sloboda – predseda 
komisie, námestník riaditeľa KÚFS 
pre úsek špeciálnych činností 
a vyšetrovania, doc. JUDr. Lucia 
Kurilovská PhD., – rektorka 
Akadémie PZ, kpt. JUDr. Marek Kordík, 
LL.M., PhD. – prorektor Akadémie 
PZ, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD, 
- zástupca riaditeľky trestného 
odboru Generálnej prokuratúry 
SR, mjr. JUDr. Ľubomír Provazník 
– vyšetrovateľ finančnej správy 
a tajomníkom skúšobnej komisie 
Mgr. Jozef Bulka, zástupca Osobného 
úradu FR SR. 

-red-

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) má deviatich nových 
vyšetrovateľov, ktorí v júni a v júli úspešne absolvovali 
záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Na jej priebeh dohliadala 
nezávislá skúšobná komisia zložená z členov Akadémie 
Policajného zboru i Generálnej prokuratúry SR. Vyšetrovateľské 
skúšky sa na finančnej správe uskutočnili naposledy v roku 2013.

Máme nových vyšetrovateľov

8

KÚFS je významnou zložkou finančnej 
správy s pôsobnosťou na celom 
území Slovenskej republiky. 
Disponuje rozsiahlymi právomocami 
v oblasti odhaľovania a vyšetrovania 
ekonomickej trestnej činnosti 
so zameraním na porušovania 
daňových a colných predpisov, 
drogovej trestnej činnosti a ochrany 
práv duševného vlastníctva. 
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Jednoduchší eDovoz
Od augusta je elektronický dovoz opäť jednoduchší. 
Nasadili sme druhú etapu zmien, ktoré uľahčujú používanie 
elektronického dovozu najmä fyzickým osobám. Za štvrťrok 
fungovania sme prijali viac ako 50 000 colných vyhlásení.

Elektronické dovozné colné konanie 
je od mája povinné pre všetky firmy 
aj občanov. Doteraz sme prijali do 
nového systému eDovoz viac ako 
50 000 colných vyhlásení, v ktorých 
bolo takmer 140 000 tovarových 
položiek. S cieľom vyjsť našim 
klientom v ústrety sme pristúpili 
k opatreniam, ktoré sme rozdelili do 
troch fáz. V prvej sme zjednodušili 
možnosť podpisovať aj v iných 
operačných systémoch (Chrome, 
Firefox, EDGE, Linux, Mac OS), proces 
registrácie v CEP, prístup k dovozným 
colným vyhláseniam a sprehľadnili 
sme popis funkčných chýb po 
vyplnení formulára. 

Príprava  
na tretiu fázu

Ďalšie zmeny, ktorými sme 
sprehľadnili vypĺňanie dovozného 
colného vyhlásenia, sme nasadili 
od augusta. Fyzické osoby od tohto 
dátumu pracujú pri podávaní 
dovozného colného formulára so 
zrozumiteľnejším colným vyhlásením. 
Jednotlivé polia sú vo formulári 
farebne rozlíšené, pričom povinné sú 
jasne zvýraznené červenou farbou. 
Zároveň pri všetkých poliach nájdu 

občania či podnikatelia presné 
inštrukcie ako jednotlivé položky 
vyplniť. Okrem týchto pomôcok 
obsahujú mnohé polia formulára 
aj zoznamy položiek, z ktorých si je 
možné vybrať. Desiatku opatrení 
pripravujeme aj na jeseň. Pôjde  
o tretiu fázu zmien s cieľom uľahčiť 
používanie elektronického dovozu. 

Odpovedá vedúci Centra podpory 
pre clo a spotrebné dane pplk. Jozef 
Belan:

Koľko zaznamenáva priemerne 
za týždeň colnícke call centrum 
dopytov od fyzických osôb 
k danej problematike?

Dopyty z externého prostredia 
sú najčastejšie vybavované 
dvoma informačnými kanálmi 
a to cez mailovú komunikáciu 
prostredníctvom aplikácie Live 
Agent a cez celoslovenskú infolinku. 
Prostredníctvom mailu je to 
z celkového počtu týždenných 
odpovedí priemerne 19 dopytov 
a prostredníctvom infolinky je to 
priemerne 36 hovorov. Tento stav 
sa zvýšil najmä v máji a v júni, čo 
súviselo so zavedením povinného 
eDovozu v štandardnom postupe. 
K poklesu došlo v júli a v prvý 

augustový týždeň. Predpokladaným 
dôvodom je dovolenkové obdobie 
a informačná kampaň o zmenách 
v elektronickom dovoze.

Prejavili sa už podľa vašich 
skúseností prijaté opatrenia 
v informovanosti verejnosti pri 
dovoze tovarov z tretích krajín?

Určite áno. Okrem zmeneného 
formulára, subjekty (najmä fyzické 
osoby) zaregistrovali zverejnené 
pomôcky a návody na portáli FS 
ako aj na portáli IS CEP, ktoré boli 
vypracované našim centrom, ako 
aj inými útvarmi FR SR, a ktoré 
uľahčujú spôsob vyplnenia a podania 
dovozného colného vyhlásenia. 
Rovnako aj zamestnanci nášho 
centra využívajú tieto pomôcky pre 
uľahčenia informovania verejnosti. 
Po zmenách je vyplňovanie oveľa 
prehľadnejšie a ľahšie.

-ad-

eDovoz



Volejbal na východe

Prešovskí daniari a colníci si v máji 
zorganizovali odvetu volejbalového 
turnaja. Za DÚ Prešov súťažili 
družstvá - STARS TEAM, VVV TEAM 
a TATRANSKÁ LAVÍNA. Druhý ročník 
turnaja sa uskutočnil v priestoroch 
Prešovskej univerzity a bol nabitý 
ambíciami zúčastnených. Absolútne 
víťazstvo napokon pripadlo CÚ Košice, 
ktorí si odniesli Pohár riaditeľa DÚ 
Prešov. Druhé miesto získali STARS 
TEAM (DÚ Prešov) a tretie DÚ 
Košice. Odmenou pre všetkých bol 

skvelý pocit z príjemne stráveného 
dňa. Volejbalový turnaj „Koňarov“ 
(Prešovčania) splnil očakávania 
a pochvalou bola spokojnosť 
na tvárach účastníkov. Dohodli  
sa na ďalšom ročníku, ktorý by sa 
mal tento raz konať v réžii „Vraňarov“ 
(Košičania). 

Kolky na Orave

Závodný výbor SLOVES pri Colnom 
úrade Žilina v spolupráci s vedením 

Colného úradu Žilina usporiadal 
začiatkom júna už 23. ročník 
v Trstenej turnaj o Putovný pohár 
generálneho riaditeľa sekcie colnej 
FR SR v kolkoch. Zúčastnilo  
sa na ňom rekordný počet hráčov – 
celkovo 20 družstiev, z toho  
13 mužských a 7 ženských. 
Odovzdávania cien, ako aj nového 
putovného pohára generálneho 
riaditeľa sekcie colnej, sa chopili 
riaditelia colných úradov, ktorí poctili 
podujatie svojou účasťou. Všetci hráči 
si odniesli od organizátorov malú 
pozornosť a nezabudlo sa ani na ceny 
útechy.
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Nezaháľame, 
športujeme
Na východe, na severe aj na západe máme kolegov, ktorí pri 
športových aktivitách radi trávia čas. Je vhodné, ak sedavú prácu 
v kancelárii nahradíme občas fyzickou činnosťou. Športové 
zápolenie mení kolegov na rivalov, prebúdza skryté schopnosti, 
ukáže nás v inom svetle, vyčarí príjemné i úsmevné momenty. 
O tom, že sa radi ukazujeme v športových dresoch, svedčia aj 
aktivity, ktoré sa za ostatné obdobie konali v našej organizácii. Vo 
všetkých kútoch Slovenska sme sa spojili, aby sme si zašportovali, 
pritom sa spoznávali, zabavili a načerpali sily do ďalšej práce.
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Futbal na Záhorí

Ďalšie športové zápolenie sa konalo 
poslednú júnovú sobotu v obci 

Kuchyňa. Futbalový turnaj CLO CUP 
2017 zorganizovala Stanica Colného 
úradu Malacky. Hralo sa na malom 
ihrisku. Vedúci stanice Marián 
Dujsík pozval výber polície Malacky 
a „starých pánov“ z obce Kuchyňa. 
V extrémne horúcom počasí hráči 
siahli na dno svojich síl, ukázali 
niečo zo svojho futbalového umenia 
a podaktorým sa podarilo potešiť 
i oko prítomného diváka. Víťazom 
sa po dramatických zápasoch stalo 
mužstvo Výberu Polície Malacky. 

Výstup v Alpách

Kým pri vyššie uvedených podujatiach 
boli športové výkony spojené aj 
s dávkou zábavy a rozptýlenia sa, 
horolezecký výstup na Mont Blanc si 
už vyžaduje výbornú fyzickú kondíciu, 
sústredenie, vytrvalosť, disciplínu, 

ktoré sú v rámci tohto extrémne 
náročného športu nevyhnutné. 
Koncentrácia na výkon nepripúšťa 
žiadnu psychickú úľavu, tá príde až 
neskôr, keď sa podarí prísť do cieľa. 

Stáť na vrchole najvyššieho vrcholu 
Európy sa podarilo dvom našim 
kolegom z Jednotky služobných 
zásahov KÚFS. Vlajku v nadmorskej 

výške 4 810 metrov roztiahli  
4. júla. Expedíciu si naplánovali na 
týždeň, no o tri dni už mohli poslať 
domov správu, že na Mont Blanc 
vystúpili. Pred dvoma rokmi takto 
zdolali najvyšší tatranský vrchol 
Gerlachovský štít (2 654 m) a v lezení 
by chceli pokračovať. Vytýčili si ďalší 
cieľ – Elbrus, najvyšší vrch Kaukazu 
a Rusku, ktorý má výšku 5 642 m. 
Uvidíme, či sa im to podarí. Budeme 
im držať palce im, aj všetkým 

športovcom v našej organizácii. 
Nezlomte si väz!

-red-

Družstvá Jednotlivci

Muži Ženy Muži Ženy

1. Žilina „A“ Žilina Daniel Rajman Žilina "A" Eva Polačiková Žilina 

2. Nitra Michalovce Ladislav Flachbart B. Bystrica Miroslava Skorušová Žilina 

3. Žilina „B“ B. Bystrica František Novák Žilina „A“ Zdenka Strmeňová B. Bystrica 
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Servisné diagnostické vozidlo typu 
Avia 21 F používala colná správa 
ČSSR od roku 1982. Bolo vybavené 
všetkým potrebným na zisťovanie 
technického stavu služobných 
motorových vozidiel. Postupným 
vývojom došlo k zníženiu priemernej 
spotreby pohonných hmôt,  
k zlepšeniu technického stavu a tým 
aj k skvalitneniu jeho starostlivosti 
o zverené vozidlá. Základnú výbavu 
vozidla tvorila diagnostická jednotka 
Paltest JT 300, ktorej súčasťou 
bol analyzátor výfukových plynov 
a zapisovacia jednotka. Na protokole 
sa zaznamenával celý priebeh testu 
motora. Výsledky boli viditeľné na 
digitálnom displeji už v priebehu 
meraní. Počas testu bola možnosť 
sa vrátiť k akejkoľvek operácii, 
alebo ju zopakovať. Ďalšiu výbavu 
diagnostického vozidla tvorila 
talianska nabíjačka akumulátora 
Alfa Deca, ktorá patrila vo svojej 
triede k svetovej špičke, prístroj na 
nastavenie svetlometov a meranie 
svietivosti Reglolux, samostatný 
analyzátor výfukových plynov 
Paltest JT 221, kufríková diagnostika 
maďarskej firmy Hiteka – Elkon 
S 320, prietokový merač spotreby 

a vyvažovačka kolies Schenck ASG. 
Využívala sa predovšetkým na presné 
vyváženie kolies prednej nápravy 
pri vozidlách značky Škoda model 
M a Favorit 136 L. Drobné zistené 
poruchy služobných vozidiel sa 
odstraňovali na mieste. Pri väčších 
poruchách sa robil zápis, na základe 
ktorého bola colnica povinná 
zabezpečiť opravu v príslušnej 
značkovej opravovni. 

Narkotik-testy

Zneužívanie drog a drogová závislosť 
bola celosvetovým problémom. 
Príslušníci colnej správy boli 
zapojení do boja proti transportu 
nedovolených omamných látok 
cez naše územie. Spôsoby ukrytia 
a formy maskovania omamných drog 
boli rôzne a nebolo jednoduché 
rozlíšiť a určiť podozrivú látku. 
Narkotik-testy spĺňali potrebu rýchlej 
metódy roztriedenia podozrivých 
materiálov na prítomnosť omamných 
látok bez väčších nárokov na 

špecifickosť testu a na odbornosť 
jeho prevedenia. Staršia súprava 
týchto testov bola uložená v drevenej 
skrinke. Obsahovala päť činidiel 
určených k orientačnému stanoveniu 
jednotlivých druhov narkotík 
a drog a ďalšie pomôcky potrebné 
k prevedeniu testu (kovové otvárače 
ampuliek, stojan z umelej hmoty, 
sada PE vrecúšok na drvenie vzoriek, 
pinzeta, ceruzka, blok a návod 
na použitie). Činidlá boli uložené 
v škatuľke po desiatich kusoch 
Nová súprava nazvaná D-Test bola 
v kufríkovom prevedení s váhou asi 
4,75 kg. Jej funkčnosť sa zakladala 
na jednoduchých chemických 
reakciách, ktorých výsledkom bola 
zmena sfarbenia pri styku činidla so 
skúmanou látkou. Pozitívna reakcia 
však nikdy neznamenala jednoznačný 
výsledok. V prípade, že skúška 
činidlami poskytla negatívnu reakciu, 
bolo možné jednoznačne vylúčiť 
možnosť, že v skúmanej vzorke je 
prítomná niektorá z omamných látok. 
Súprava obsahovala deväť činidiel 
a tým umožňovala presnejšie určenie 
podozrivej látky. Bola konštruovaná 
tak, aby zabezpečila maximálnu 

Pomocníci v „socialistickej“ colnej správe - II. časť
V minulom čísle sme vám predstavili niektoré technické pomôcky, 
ktoré sa využívali v colnej správe ČSSR na zlepšenie kontroly 
a v boji proti trestnej činnosti. Sľúbili sme vám pokračovanie, 
a tak si môžete prečítať o servisnom diagnostickom vozidle, 
narkotik-testoch, aj o počítačoch, aké sa používali pred 40 rokmi.

Avia 21 F

D-TEST
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bezpečnosť obsluhy. Výsledky týchto 
testov boli len orientačné a museli 
byť potvrdené ďalšou chemickou 
analýzou. Tento spôsob identifikácie 
však umožňoval pohotovo a na 
mieste rozdeliť narkotiká a omamné 
drogy do hlavných skupín. 

Výpočtová technika 
v 70.–90. rokoch

Nové úlohy kladené na colnú 
správu ČSSR si vyžadovali 
skvalitnenie výkonu colnej služby 
a používanie nových foriem práce, 
modernej výpočtovej techniky. S jej 
aplikáciou sa začalo v roku 1969 
v oblasti colnej štatistiky. Tovar, ktorý 
prešiel cez štátnu hranicu a bol 
predmetom dovozu alebo vývozu, 
sa pomocou počítača kontroloval 
a evidoval podľa jednotlivých 
komodít, organizácií zahraničného 
obchodu, krajín pôvodu a podobne. 
V roku 1972 bola zavedená kontrola 
oprávnenosti k dovozu a vývozu 
tovaru jednotlivých organizácií 
zahraničného obchodu priamo 
na počítači, takže colná štatistika 
pomáhala k zlepšeniu kontroly 
zahraničného obchodu ústrednými 
orgánmi. Pomocou počítačov 
prebiehali aj špeciálne šetrenia 
o dovoze a vývoze určitého tovaru 
niektorej z krajín. Výsledky týchto 
šetrení boli pomocou automatizácie 
obvykle známe už do 24 hodín 
a dávali tak v prípade potreby 
priestor k operatívnemu zásahu. 
Niektoré výsledky colnej štatistiky 
boli publikované knižnou formou 
pomocou automatického sádzacieho 
stroja, ktorý snímal diernu pásku 
vyrobenú na počítači Minsk 22. 
Páska obsahovala dáta, text colnej 
štatistiky a pokyny pre sádzací 
stroj. Sádzací stroj diernu pásku 

snímal a podľa nej vyrábal film so 
sadzbou. Film bol spracovaný bežnou 
ofsetovou technikou a výsledky 
výpočtov počítača Minsk 22 bolo 
možné týmto spôsobom zverejňovať 
knižnou formou. Colná štatistika 
predstavovala komplexný systém 
automatizovaného spracovávania 
dát, ktoré boli získavané z Návrhu 
na colné konanie v dovoze, alebo 
vo vývoze. V 80. rokoch rozhodlo 
vedenie ÚCS o vybavení pracovísk 
„mikropočítačmi“ a ich nasadení do 
výkonu colnej služby. Do praxe boli 
zavedené dva typy počítačov: 8-bitový 
Robotron 1715 a 16-bitový počítač 
Novotec. Počítač Robotron 1715 tvoril 
rozhranie medzi dátovou základňou 
colnej správy a inými organizáciami 
s veľkou výpočtovou technikou, vďaka 
vybaveniu 8 palcovými disketovými 
jednotkami. Pracoval na pracoviskách 

s malým objemom dát alebo menším 
množstvom práce. Počítač Novotec, 
vyrábaný na báze IBM PC, bol nosným 
typom počítača pre väčšinu pracovísk 
colnej správy. Trend vybavovania 
pracovísk počítačmi pokračoval  
tak, aby sa dosiahol pomer päť 
colníkov na jeden počítač. Jednou 
z dôležitých oblastí zavádzania 
výpočtovej techniky v colnej správe 
bola príprava ich užívateľov. Zriadili 
sa „kabinety výpočtovej techniky“, 
predmet Základy výpočtovej techniky 
bol zaradený do odborných colných 
kurzov a prednášky o výpočtovej 
technike sa stali súčasťou politicko-
odbornej prípravy vedúcich 
pracovníkov a kádrových rezerv  
colníc. Kabinety boli zriadené koncom 
roka 1986 na ÚCŠ v Štěchoviciach 
a v Dobřívě. V prvej etape boli 
vybavené školskými mikropočítačmi 
PMD-85. Po roku 1990 sa vytvorili 
podmienky k prechodu na 32-bitové 
mikropočítače. Počítalo sa 
s postupným obmieňaním zastaranej 
techniky a vybavovaním príslušníkov 
colnej správy aj prenosnými 
počítačmi.  
          Petra Klečková

Pomocníci v „socialistickej“ colnej správe - II. časť

Minsk 22
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Nadmerný odpočet u spoločnosti, 
ktorej hlavným predmetom podnikania 
bolo sprostredkovanie zamestnancov 
a poradenské služby, preverovali 
kontrolóri z DÚ Banská Bystrica. 
Najväčšie odpočítanie dane si daňový 
subjekt uplatnil z dodávateľských faktúr 
vystavených personálne prepojenými 
osobami na personálne poradenské 
služby. Daňový subjekt na výzvy 

nereagoval a k fakturovanému plneniu 
sa nevedel vyjadriť. Okrem vystavených 
faktúr a zmlúv nepredložil žiadne 
doklady a dôkazy, ktorými by preukázal 
reálnosť fakturovaného plnenia, že 
plnenie sa uskutočnilo tak ako bolo 
uvedené na dodávateľských faktúrach. 
Výsledkom daňovej kontroly bolo 
krátenie nadmerného odpočtu vo výške 
60 tisíc eur.

Kontrolóri DÚ Prešov vykonali kontroly 
na DPH v spoločnosti, ktorá vykonávala 
rekonštrukciu národnej kultúrnej 
pamiatky – kúrie. Zistili, že daňový 
subjekt si uplatňoval odpočítanie DPH 
na základe vykonaných stavebných 
prác, ktoré boli reálne vykonané, 
nie však dodávateľmi uvedenými na 
jednotlivých faktúrach. Stavebné práce 
boli fakturované v reťazci spoločností  

s postupným navýšením ceny až  
na šesťnásobok ich bežnej predajnej 
hodnoty. Práce boli fakturované  
skôr, ako bol dodaný materiál na  
stavbu, a to s cieľom papierovo  
splniť časový harmonogram v súvislosti 
s financovaním zdrojov z EÚ. Celkovo 
tak kontrolóri zabránili neoprávnenému 
vyplateniu nadmerného odpočtu vo 
výške viac ako 311 tisíc eur.

DÚ Trenčín, pobočka Prievidza, 
vykonal viaceré kontroly u daňových 
subjektov, ktorých konatelia 
vykonávajú maloobchodnú činnosť 
s odevmi, obuvou a iným rozličným 
tovarom. Tieto daňové subjekty si 
uplatňovali odpočítanie dane väčšinou 
na základe dokladov z ERP, ktoré 
tvorili 90 % celkového odpočítania. 
Vizuálne tieto bločky nejavili známky 
falošných dokladov. Preverovaním 

deklarovaných dodávateľov kontrolóri 
zistili, že doklady neboli vyhotovené 
ich pokladnicami a nenachádzali sa 
v ich kontrolných záznamoch alebo 
ich vystavili nekontaktné spoločnosti. 
Napriek tomu, že jednotlivé doklady 
z ERP boli na malé čiastky, celková 
suma dorubeného rozdielu dane sa 
u jednotlivých daňových subjektov 
pohybovala od 11 do 34 tisíc eur.

Poradenské služby

Opäť falošné bločky

Rekonštrukcia kúrie

V uplynulom polroku DÚ VDS prijal 
a odsúhlasil päť žiadostí o odsúhlasenie 
metódy transferového oceňovania. 
Podané žiadosti pokrývajú typy 
transakcií ako predaj spotrebného 
tovaru, výroba a predaj chemických 
výrobkov, výroba a montáž spotrebnej 
elektroniky, nákup výskumných 
a vývojových služieb. Celková hodnota 
transakcií za jedno zdaňovacie obdobie 

tvorí spolu až 2 758 813 360 eur. 
Priemerná odsúhlasená úroveň 
ziskovostí dosahovaných z jednotlivých 
transakcií predstavuje od 3 do 7 % 
z celkového predpokladaného objemu 
transakcií vo výške 13 794 066 802 eur. 
Stabilný príjem z dane z príjmov 
právnických osôb tak bude počas 
nasledujúcich piatich zdaňovacích 
období vo výške 144 837 701 eur.

Odsúhlasené metódy
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Viac užitočnejších informácií z oblasti 
daní pre malých a stredných 
podnikateľov. Taký je cieľ novej 
špecializovanej linky call centra, ktorá 
vznikla práve pre potreby živnostníkov. 
Spustili sme ju od 1. augusta. Ide  
o ďalšie z proklientských opatrení za 
ostatné roky. Malí a strední podnikatelia 
vďaka nej získajú individuálny prístup 
podľa potrieb. Venovať sa im budú 

špecialisti Centra podpory pre dane.  
Na infolinku sa živnostníci dovolajú  
po vytočení čísla 048/431 72 22  
a zvolení voľby 3. Call centrum 
finančnej správy denne vybaví stovky 
dopytov od odbornej aj laickej 
verejnosti. Za prvý polrok 2017  
naši odborníci zodpovedali takmer  
167 000 dopytov.

Linka pre živnostníkov

Finančná správa začala kontrolovať 
nelegálny hazard na internete na 
začiatku júla a odvtedy identifikovala 
23 nelegálnych spoločností 
poskytujúcich online hazardné hry. 
Oslovené subjekty majú vždy 10 dní 
na to, aby nelegálnu činnosť ukončili. 
Momentálne táto lehota plynie  
7 spoločnostiam. Ak vyzvané subjekty 
nelegálnu činnosť neukončia, dostanú 
sa na zoznam zakázaných webových 

sídiel. Tri spoločnosti prevádzkujúce 
webové stránky ponúkajúce nelegálny 
hazard svoju činnosť ukončili.  
K 31. júlu finančná správa takto 
evidovala na zozname 16 spoločností. 
Za prevádzkovanie zakázaných ponúk 
môže byť uložená pokuta až do výšky 
500 000 eur. Štát má právo zablokovať 
internetové stránky, ktoré nemajú na 
Slovensku platnú licenciu a neplatia 
dane. 

Stop nelegálnemu hazardu

DÚ VDS vykonal daňovú kontrolu 
u daňovníka, kde skúmal, či má vzťahy 
so zahraničnými závislými osobami 
v súlade s princípom nezávislého 
vzťahu. Kontrolóri zistili, že daňovník 
má obmedzené právomoci rozhodovať 
o rôznych oblastiach podnikovej 
činnosti (výroba, cenotvorba, výskum 
a vývoj, predaj, marketing a podpora), 
napriek tomu sú na neho prenášané 
významné riziká, ktoré nemôže 

v plnom rozsahu riadiť, kontrolovať, či 
eliminovať ich dopad. Predmetné riziká 
u daňovníka spôsobujú, že daňovník 
dlhodobo dosahuje straty, resp. veľmi 
nízke zisky. Takéto riziká by nezávislé 
osoby za porovnateľných okolností 
nepodstupovali. Na základe týchto 
zistení daňový úrad vyrubil daňovníkovi 
rozdiel dane z príjmov právnickej osoby 
vo výške 2 074 632 eur.

Transferové ceny

Kontrolóri DÚ Nitra, pobočka Štúrovo, 
preverovali daňový subjekt, ktorý 
si uplatnil nadmerný odpočet. Po 
preverovaní daňovým subjektom 
predložených dokladov kontrolóri  
zistili, že nadmerný odpočet bol 
uplatnený z nákupu 3D tlačiarne za 
viac ako 50 tisíc eur od slovenskej 
spoločnosti, ktorá faktúru síce uviedla 
v kontrolnom výkaze, ale v daňovom 
priznaní k DPH daň nepriznala  

a neodviedla. Kontrolovaný daňový 
subjekt v rámci ústneho pojednávania 
uviedol, že 3D tlačiareň bola dovezená 
do sídla spoločnosti priamo od výrobcu 
z Číny. Doklady o preclení neboli 
predložené. Kontrolóri vyhľadali webovú 
stránku čínskeho výrobcu, kde našli  
v ponuke aj konkrétnu tlačiareň. Cena 
uvedená na faktúre bola päťnásobne 
vyššia ako cena uvedená v ponuke 
výrobcu.

Nadhodnotená 3D tlačiareň

Daňové no vinky
Odsúhlasené metódy



Na 20. Valnom zhromaždení IOTA 
bolo Slovensko v tajnom hlasovaní 
zvolené za člena výkonného výboru 
(VV) s najvyšším počtom hlasov. 
Bola táto skutočnosť predzvesťou 
toho, že o rok bude Slovensko 
sláviť ešte väčší úspech? 

Dostať sa na čelo prestížnej 
medzinárodnej organizácie sa 
neprihodí každému a určite nie 
každý rok, niekomu dokonca nikdy. 
Slovensku sa to podarilo dvakrát. 
Prvýkrát pri založení IOTA v roku 
1996 bol vtedajší generálny riaditeľ 
Daňového riaditeľstva SR Štefan 
Jágerský (†2013) zvolený za prvého 

prezidenta IOTA a teraz, s odstupom 
21 rokov, sa F. Imrecze stal jej 
dvadsiatym druhým prezidentom.  
Je to pre Slovensko veľká česť  
a potvrdenie dobrého mena, ktoré 
v organizácií celé desaťročia požíva. Je 
to zodpovedná úloha a v najbližšom 
roku nás čaká množstvo práce.

Čo pozícia prezidenta IOTA 
vlastne znamená? 

Na začiatku treba povedať, že IOTA 
má tri štatutárne orgány - VZ, ktoré 
tvorí všetkých 44 členských štátov  
a je najvyšším orgánom, VV zložený 
z 9 členských krajín a sekretariát, na 

čele ktorého je výkonný tajomník 
a sídli v maďarskej Budapešti. 
Prezident IOTA stojí na čele VZ  
aj VV, predsedá VZ a riadi činnosť 
organizácie v období medzi dvoma  
VZ. Základnou povinnosťou 
predsedníckej krajiny je usporiadať 
nasledujúce VZ. To znamená, že  
v júni 2018 privítame zhruba 
200 účastníkov 22. VZ IOTA. Ide 
o stretnutie najvyšších predstaviteľov 
daňových správ 44 členských 
krajín, vysokých predstaviteľov 
medzinárodných organizácií, 
zástupcov súkromného sektora, 
vedeckej obce a daňových expertov 
z celej Európy. Prezident IOTA má 
množstvo ďalších úloh. Reprezentuje 
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Slovensko je predsedníckou krajinou IOTA
Slovensko sa stalo predsedníckou krajinou európskej  
organizácie daňových správ IOTA (Intra-European Organisation  
of Tax Administrations). Náš prezident František Imrecze je na 
obdobie jedného roka prezidentom organizácie združujúcej  
44 daňových správ. Štafetu sme prevzali po Ukrajincoch koncom 
júna v Kyjeve na 21. Valnom zhromaždení (VZ) IOTA. S vedúcou 
oddelenia medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti daní 
a zároveň kontaktnou osobou pre IOTA Janou Jasovou sme sa 
rozprávali o tom, čo tento krok pre našu inštitúciu znamená.



organizáciu na medzinárodných 
fórach, posudzuje žiadosti o členstvo, 
návrh pracovného programu. Dbá 
o dodržiavanie rozpočtu, predkladá 
správu o činnosti a plnení stratégie, 
posudzuje návrh členských  
a dobrovoľných príspevkov, schvaľuje 
návrhy zmeny stanov, interných 
predpisov, finančných pravidiel, 
stanovuje kritéria pre výberové 
konania, dohliada na činnosť 
sekretariátu organizácie a iné. 

Vráťme sa ešte k slovenskému 
predsedníctvu. Aké konkrétne úlohy 
si na nasledujúci rok vytýčilo? 

Konkrétne priority slovenského 
predsedníctva bude schvaľovať 
prvý VV, ktorého zasadnutie je 
plánované na začiatok septembra. 
Ako kandidát na pozíciu prezidenta 
sme sa zaviazali zviditeľniť 
aktivity organizácie v členských 
štátoch, posilniť spoluprácu IOTA 
s medzinárodnými partnerskými 
organizáciami (napr. OECD, MMF, 
EÚ, CIAT), úspešne implementovať 
ciele pracovného programu 2018 
vychádzajúce z novej stratégie 

IOTA 2018-2022, zvýšiť záujem 
vyššieho manažmentu členských 
krajín o činnosť organizácie. Takisto 
stabilizovať sekretariát IOTA, 
zabezpečiť iné zdroje financovania 
okrem členských príspevkov, 
poskytovať odborné znalosti 
a skúsenosti z projektov realizovaných 
na Slovensku iným krajinám tak, 
aby bola IOTA aj naďalej pripravená 
pomáhať svojim členom pri zvládaní 

výziev, ktoré pred daňovými správami 
Európy stoja. Verím, že Slovensko si 
svojím predsedníctvom IOTA svoje 
meno ešte posilní a organizácií 
pomôže zlepšiť jej celkové fungovanie 
a zabezpečiť jej pevné miesto medzi 
medzinárodnými organizáciami, ktoré 
jej určite patrí. 

Drahomíra Adamčíková
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Mierová, Bratislava

Tretí júlový týždeň zorganizovalo 
oddelenie komunikačné denný letný 

tábor pre deti od 6 do 12 rokov. 
Na Mierovej ulici v Bratislave sme 
privítali dvadsiatku detí. Začali sme 
hneď zostra bezpečnosťou a boli sme 
prekvapení, že deti si uvedomujú, na 
čo si majú dávať pozor a čo sa v práci 
rozhodne robiť nesmie. Zároveň 
prispeli svojimi vtipnými príhodami 
z domáceho prostredia na tému 
zhorená nabíjačka, utierka, bublanina, 
kaša, či omylom spustený požiarny 
hlásič. Kolegyňa Danka Berghouts 
z CÚ Bratislava medzi nás priviedla 
služobné psy, aby predviedla ukážky 
z kynológie. Poslušnú Nasťu a živého 
Arga viac ako sledovanie pachovej 
stopy pravdepodobne unavilo 
hádzanie loptičky. Domáci kolegovia 
vysvetlili, čo sú kontrolné známky, 

prečo sa tlačia a deti si vyskúšali, 
ako sa skenujú QR kódy. Kolegovia 
si pripravili aj veľa chytákov, keď 
boli kódy na výrobkoch vymenené. 
Deti sa však nachytať nedali a chyby 
ihneď hlásili. Dozvedeli sa veľa aj 
o falzifikátoch, pričom si precvičovali 
aj angličtinu a slovo „fake“ už pre 
nich nebude problém. Dozvedeli sa, 
ako to s colníkmi bolo kedysi, keďže 
Petra Klečková si pre nich pripravila 
veľa zaujímavých faktov z histórie. 
Deti si vyskúšali uniformy a čiapky, 
pečiatkovanie a plombovanie. 

Hady v zasadačke

Tábor pokračoval návštevou 
parlamentu, kde deti, okrem 
iného, pozvala na návštevu svojho 
pracoviska predsedníčka Výboru 
NR SR pre sociálne veci Alena 
Bašistová. Stále sa niečo pýtali, že 
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Leto v tábore
Letné prázdniny sú obdobím, keď rodičia intenzívne riešia, ako 
zabezpečiť program pre svoje deti. Zamestnanci finančnej správy 
nie sú výnimkou. Kolegovia v Bratislave a Banskej Bystrici sa 
rozhodli, že počas júla pre ne pripravia pútavý voľnočasový 
program, ale zároveň im ukážu, čím sa v práci zaoberajú.
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ani na skutočnom zasadnutí nepadne 
toľko otázok. Zvieratká žijúce na 
Slovensku, pre mnohé deti napriek 
tomu exotické, predstavila pani Ivetka 
z environmentálneho občianskeho 

združenia. Nielenže sme sa rozprávali 
o mlokoch, rakoch, ježkoch, hadoch, 
či pakobylkách, ale mali sme šancu 
si ich pohladkať a podržať v ruke. 
Týždenný program sme zavŕšili 
detskou diskotékou a rozdaním 
certifikátov pre najlepších detských 
agentov. Deťom sa v tábore veľmi 
páčilo, odniesli si krásne zážitky 
a s kamarátmi sa ani nechceli rozlúčiť. 

Lazovná, Banská 
Bystrica

Oddelenie organizačné v spolupráci 
so Základnou odborovou organizáciou 
FR SR Banská Bystrica zorganizovalo 
posledný júlový týždeň denný tábor 
pre deti našich kolegov pracujúcich 
na FR SR v Banskej Bystrici.  
V pondelok ráno sa zišlo 23 detí 
plných očakávania v zasadačke – 
našej táborovej základni - na Lazovnej 
ulici, kde ich čakali parťáci na celý 
týždeň - Andrea Dohnanová, Jana 
Mesarkinová, Katarína Kuboveová  

a Erik Máchal. V táborovej základni sa 
však dlho neohriali. Počas týždňa mali 
pripravený pestrý program. Navštívili 
Hvezdáreň v Banskej Bystrici, 
hlavné mesto detí Donovalkovo 
na Donovaloch, Pustý hrad vo 
Zvolene, Hrad Slovenská Ľupča 
a jeden deň si vychutnali opekačku, 
hry a zábavu na dvore Komunitného 
centra v Sásovej. Keď v piatok ukončili 
 týždenné putovanie, boli síce 
unavení, ale s novými kamarátmi  
a nezabudnuteľnými zážitkami. 
Dostali certifikát o absolvovaní 
tábora a malé darčeky na pamiatku. 
Po vyhodnotení všetkých dní si deti 

spočítali celkovo prejdené kroky 
a kilometre a došli k záveru, že za 

týždeň spravili 66 779 krokov a prešli 
47,8 km. Niektorí rodičia tomu 

nechceli ani veriť. Podľa usmiatych 
tvárí detí a spokojných rodičov 
pri odchode domov organizátori 
usúdili, že tábor sa vydaril a o rok 
si ho radi zopakujú. Ako výsledok 
dobre vykonanej práce bola pre nich 
odmenou otázka jedného z detí na 
záver: „Teta, a keď si zaplatím, budete 
so mnou všetci štyria budúci týždeň?“

Iveta Adamíková
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Pri kontrole v Žilinskom kraji našli 
colníci v júli v dvoch za sebou 
zastavených vozidlách drogy. Hliadka 
zastavila osobné motorové vozidlo, 
aby sa presvedčila, či sa v ňom 
nepreváža tovar, ktorý unikol colnému 
dohľadu, prípadne iný nelegálny 
tovar. Vodič so spolujazdcom tvrdili, 
že nič také vo vozidle nemajú. Až 
na opakovanú otázku a po tom, ako 
bol do akcie nasadený služobný pes, 

ktorý zareagoval na zadnú časť auta, 
sa spolujazdec priznal, že má v ľadvinke 
marihuanu zabalenú do priesvitnej 
fólie. Podobný prípad sa odohral 
aj pri ďalšom kontrolovanom vozidle 
s dvojčlennou posádkou z Oravy. 
Tentokrát pes značil v batožinovom 
priestore cestovnú tašku. Majiteľ z nej 
vybral tabatierku, v ktorej mal igelitové 
vrecúško s marihuanou.

Colníci na východe skontrolovali 
kamión naložený surovinou na výrobu 
cigariet – sušenými tabakovými listami 
a pustili ho ďalej. Obratom však 
kontaktovali colníkov v Chorvátsku, 
ktorým nahlásili detaily o firme, čo 
si tabakové listy objednala. Neskôr 
sa zistilo, že doklady aj pečiatky boli 
falošné a celá preprava je nelegálna. 
Naši colníci kontaktovali i partnerov 

v Maďarsku a Slovinsku. Akcia dostala 
názov „Drava“ a počas júla bola úspešne 
ukončená. Chorvátski colníci zadržali 
28,86 tony nelegálnych sušených 
tabakových listov a organizovanú 
skupinu siedmych páchateľov. 
Únik na daniach vyčíslili na viac 
ako 17 miliónov kún, čo je takmer 
2,5 milióna eur.

Štyria muži z východného Slovenska si 
chceli prilepšiť pašovaním nelegálnych 
cigariet z Ukrajiny. Celkove 80 000 
nelegálnych cigariet ukryli do železnej 
rudy vo vozni nákladného vlaku. Po 
príjazde tohto vlaku na Slovensko 
naň naskočili počas jazdy. Dvaja muži 
cigarety vykopávali zo železnej rudy 
a hádzali ich popri trati. Keď boli 

všetky cigarety mimo vlaku, zoskočili 
zo súpravy. Ďalší dvaja ich popri trati 
zbierali do pripravených áut. Colníci 
z KÚFS ich zadržali priamo pri čine  
v katastri obce Haniska, okres Košice. 
Celkový finančný únik predstavuje 
čiastku minimálne 7 823,60 eur. 
Páchateľom hrozí trest odňatia slobody 
na tri až osem rokov.

Drogy v autách

Nelegálne cigarety pri Haniske

Rozložili pašerácku skupinu

Nitrianski colníci zaistili v júli  
v obci Šahy takmer 13 tisíc kusov 
napodobenín značkovej kozmetiky. 
Majiteľom ochranných známok  
by predajom tohto tovaru vznikla 
škoda, ktorá je predbežne odhadovaná 
na viac ako 270 tisíc eur. Pri výkone 
cestných kontrol zastavili colníci 
maďarského vodiča, ktorý predložil 
k prepravovanému tovaru faktúru. 

Tovar mal odovzdať príjemcovi na 
benzínovom čerpadle v Budapešti. 
Vodič taktiež uviedol, že tovar nakladal 
v garáži v poľskej Varšave. Colníci po 
kontrole prepravovaného tovaru získali 
podozrenie, že ide o napodobeniny 
značiek známych svetových výrobcov 
kozmetiky. Vodičovi môže uložiť colný 
úrad pokutu od 3 000 do 67 000 eur.

Tisíce „fejkov“
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Naše úspešné zásahy
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Trenčianski colníci likvidovali v auguste 
tovar, ktorý prepadol v prospech 
štátu. Išlo o 2 700 litrov liehovín, 
600 kusov alebo párov drobného tovaru 
vykazujúceho znaky falzifikátov, 60 kg 
tabaku a 400 spotrebiteľských balení 
cigariet. Likvidácia liehu sa uskutočnila 
pod dohľadom správcu dane na 

prečerpávacej stanici odpadových vôd 
vyliatím do prítokového žľabu, kde sa 
zmiešal s odpadovou vodou, ktorá sa 
prečerpáva do čističky odpadových vôd. 
Po prechode technologickou linkou sa 
alkohol mikrobiologicky rozloží. Ďalší 
tovar zlikvidovali v spaľovni.

Likvidácia tovaru

Colníci z KÚFS zadržali v júli pašeráka 
nelegálneho tabaku a viac ako päť 
ton sušenej tabakovej suroviny. Škodu 
odhadli na viac ako 385 tisíc eur. 
Páchateľa zadržali v priemyselnej 
budove v Kokave nad Rimavicou, okres 
Poltár, keď rezal kartónové škatule. 
Nemal oprávnenie na obchodovanie 
s tabakom a tabakovými výrobkami, 

ktorých bol plný sklad. Počas prehliadky 
colníci zaistili celkovo 5 218 kg 
nelegálneho tabaku. Vyšetrovateľ KÚFS 
spracoval návrh na vzatie do väzby. 
Zistil, že dotyčný je už aj v inom prípade 
stíhaný za obdobný skutok Úradom 
špeciálnej prokuratúry. Súd ho tak 
poslal do väzby. Hrozí mu trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov.

Pašerák skončil vo väzbe

V júli objavili trnavskí colníci na 
bývalom hraničnom prechode 
s Českou republikou v Holíči hašiš, LSD 
a marihuanu. Na drogy ich upozornil 
služobný pes Zoro. V prvom prípade 
pes označil u nemeckej posádky vo 
dverách spolujazdca lakťovú opierku, 
kde sa však fyzickou kontrolu droga 
nepotvrdila. Po vyzvaní hliadkou na 
predloženie vecí nachádzajúcich sa 
v oblečení, spolujazdec colníkom 

predložil ľadvinku, v ktorej bola kovová 
nádoba s obsahom neznámej látky. 
Priznal sa, že ide o hašiš. V druhom 
prípade objavili colníci v kabelke 
občianky z Čiech, a to v puzdre od 
šípiek, dávku LSD. Pes označil sedadlo 
spolujazdca, ktorý až na opätovnú výzvu 
colníkom predložil z vrecka krátkych 
nohavíc dve plastové uzatvárateľné 
vrecká s obsahom neznámej rastlinnej 
sušiny a sklenenú trubičku.

Zase drogy

Počas kontrolnej akcie s novým 
služobným psom Zorom objavili 
v júli trnavskí colníci pri obci Brodské 
u 19-ročného vodiča osobného auta 
neznámu rastlinnú sušinu. Išlo už 
o druhý úspech 1,5 ročného belgického 
ovčiaka po nasadení do výkonu služby 
po ukončení výcvikového kurzu.  
Pes najprv označil ruksak na zadnom 
sedadle a následne tašku v batožinovom 
priestore. V taške sa nachádzal použitý 

nerezový mlynček so zvyškami rastlinnej 
sušiny a v ruksaku na zadnom sedadle 
alobalová guľka s obsahom dvoch 
plastových uzatvárateľných vreciek 
s obsahom neznámej rastlinnej sušiny. 
Ďalšou kontrolou pes označil i druhý 
ruksak umiestnený na zadnom sedadle. 
V ňom sa nachádzala plechová dóza 
s obsahom plastových vreciek so 
zvyškami rastlinnej sušiny.

Úspešný Zoro
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Naše úspešné zásahy



 � npor. PETER LÁNI,  
SCÚ Bratislava

Čim je človek starší, tým viac sa vracia do detských čias. Rád 
spomínam na školské časy, čo všetko sme povystrájali, ale 
tiež na môjho obľúbeného učiteľa matematiky, ktorého som 
mal rád..
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Anketa
Ešte pred chvíľou sme sa rozprávali 
o dovolenkách a už je tu september, 
keď sa žiaci a študenti vracajú do škôl. 
Roky strávené v školských laviciach nás 
ako deti ovplyvnili a často určili ďalšie 
smerovanie v živote. Minimálne sme 
sa všetci naučili čítať, písať a niektorí 
aj počítať z hlavy. J Nemôžeme 
sa našich kolegov neopýtať:

 � AKO SI SPOMÍNATE NA SVOJE 
ŠKOLSKÉ ČASY? MALI STE OBĽÚBENÝ 
PREDMET, ČI OBĽÚBENÉHO UČITEĽA?

 � ZUZANA LAINCZOVÁ,  
sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, FR SR

Čerstvo, pretože mám 7-ročného syna. Máme za sebou prvý ročník 
a prežili sme prvé školácke prázdniny. Pre mňa ako dieťa to boli 
krásne a bezstarostné časy. Niežeby tieto neboli, ale sú krásne inak 
a s inými hodnotami. Časy to boli pekné, so zážitkami a pevnými 
putami, ktoré trvajú dodnes. Rada by som niekedy vrátila čas a sadla 
si do školskej lavice opäť J.

 � TIBOR PÁLFY,  
odd. komunikačné 
FR SR

Vždy som si myslel, že škola mi 
nedala nič. Len mi zapĺňala 
voľný čas, ktorý by som 
vedel aj inak využiť. Ale keď 
nad tým teraz rozmýšľam, 
naučil som sa, že dva a dva 
sú štyri. Že sú tí psi a tie 
psy. Dokážem udržiavať 
rovnováhu vďaka hojdaniu 
sa na stoličke. Naučil som 
sa rešpektovať rozhodnutia 
ostatných, keď mi nechceli 
dovoliť opisovať domácu 
úlohu.

 � STANISLAVA BEHÁŇOVÁ 
odd. správy daní 10, DÚ Trenčín 
kontaktné miesto Púchov

Spomienky na školské časy patria k tým najkrajším. 
Na zlé sa zabudlo, ostali len tie úsmevné, 
veselé a milé. Spomínam si na školské výlety, 
prvomájové a lampiónové sprievody, pionierske 
tábory, plnenie odznaku zdatnosti, „listové“ 
priateľstvá so žiakmi z Ruska... Z predmetov som 
milovala matematiku a fyziku. Mali pre mňa 
logiku. J

 � MARCEL ŠUŠTIAK,  
odd. organizačné, FR SR (Žilina)

Základnú školu som mal hneď vedľa vchodu, takže som vždy dobiehal 
na ôsmu. Obľúbený predmet bol slovenský jazyk a to pre (na tú 
dobu nezvyklý) prístup učiteľky. Spomienka na školu patrí či už 
prvej triednej Švandovej alebo kamarátovi Radkovi Dávidíkovi, 
ktorého v desiatich rokoch zrazilo auto. Dnes by mal 45 rokov.
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 � IVANA ORVISKÁ,  
odd. správy daní 9, DÚ Trnava pobočka 
Piešťany

Asi každý počas školského obdobia čakal na tie vytúžené prázdniny, 
a kedy skončí školu. Dnes z odstupom času si uvedomujem, že to 
bolo moje najkrajšie a bezstarostné obdobie, a rada by som ten 
čas vrátila niekedy aj späť. Obľúbený predmet sa asi spája vždy 
s obľúbeným učiteľom a u mňa to tiež tak bolo. Na strednej škole 
som mala obľúbenú nemčinárku Ing. Neumannovú, bola síce dosť 
prísna, ale veľa naučila a vždy na ňu spomínam len v dobrom.

 � Peter Bartoš,  
odd. 
organizačné,  
CÚ Košice

Spomínam veľmi rád a ako 
pozerám do kalendára, 
už i poriadne dlho. 
Nie je to nostalgia, 
ale živé spomienky 
na príjemné chvíle 
s priateľmi, ktorí mi 
zostali dodnes. Môžem 
povedať, že škola 
ma poznamenala 
na celý ďalší život. 
Mojimi obľúbenými 
predmetmi boli 
v terajšej terminológii 
história, geografia 
a filozofia. Nemôžem 
obísť ani slovenčinu 
a literatúru, i keď 
mojou štvorročnou 
prezývkou bol „Maďar“ 
a na maturite som 
s odretými ušami a za 
výdatného lobovania 
ruštinárky obhájil 
štvorku.

 � npor. PETER LÁNI,  
SCÚ Bratislava

Čim je človek starší, tým viac sa vracia do detských čias. Rád 
spomínam na školské časy, čo všetko sme povystrájali, ale 
tiež na môjho obľúbeného učiteľa matematiky, ktorého som 
mal rád..

 � mjr. KATARÍNA PODHOROVÁ,  
vedúca odd. organizačného, CÚ Banská Bystrica

Môžem skonštatovať, že v škole bolo prísnejšie. Sem–tam nejaká 
facka, prípadne trstenicou po zadku. Ale pred učiteľmi sme mali 
rešpekt. Možno sme mali menej voľna ako dnešné deti. Voľný 
piatok či stredu sme si odpracovali cez „pracovnú sobotu“J. Ani 
na prvého mája sme nemali voľno. Ale máme na čo spomínať. Môj 
najobľúbenejší predmet? Matematika (či už na základnej alebo 
strednej), nakoľko ju vyučovali super učiteľky. A potom to boli 
pestovateľské práce a telesná výchova. J

 � MARCEL ŠUŠTIAK,  
odd. organizačné, FR SR (Žilina)

Základnú školu som mal hneď vedľa vchodu, takže som vždy dobiehal 
na ôsmu. Obľúbený predmet bol slovenský jazyk a to pre (na tú 
dobu nezvyklý) prístup učiteľky. Spomienka na školu patrí či už 
prvej triednej Švandovej alebo kamarátovi Radkovi Dávidíkovi, 
ktorého v desiatich rokoch zrazilo auto. Dnes by mal 45 rokov.

 � mjr. JÁN PROKOP,  
vedúci PCÚ Nové Zámky, 
CÚ Nitra

Na školské časy si spomeniem zväčša 
vtedy, keď môj syn rieši nejaký pre 
neho vážny problém. Aj keď sa dnes 
nad tým pousmejem, uvedomím si, 
že v jeho veku som riešil podobné 
veci a tiež som nepochyboval 
o ich dôležitosti. Spomienky sú to 
krásne. V škole som mal rád skôr 
predmety ako matematika, fyzika, 
príp. technické predmety, lebo sa 
v učive dali nájsť logické súvislosti. 
Naučiť sa niečo naspamäť nebola 
moja šálka kávy. Je zaujímavé, že 
z učiteľov si najviac spomínam na 
tých prísnych, a teda pre študentov 
nie veľmi obľúbených.



Slovo 
priezvisko 
je odvodené od 
slova prezývka  
a na našom území sa 
vo verejnom styku začalo 
používať pre lepšie odlíšenie od 
18. storočia, keď cisár Jozef II. zaviedol 
významné opatrenia týkajúce sa 
tvorby priezvisk. V Patente č. 591 
z 1. 11. 1786 pre všetky nemecké 
územia vtedajšej habsburskej 
monarchie určil zákonné pravidlá 
pre odovzdanie rodinných mien od 
manžela na manželku a z otca na deti, 
čím sa zabraňovalo ich svojvoľnému 
pozmeňovaniu. V 19. storočí 

dochádzalo na území Slovenska 
k silnému pomaďarčovaniu mien. 
Maďarizácia poznačovala prevažne 
rodiny z nižších a stredných vrstiev. 
V tomto období došlo k pravopisnej 
reforme, od ktorej sa datuje dnešná 
grafická podoba priezvisk. A to je 
pravdepodobne dôvod, prečo sa 

v rebríčku najpoužívanejších 
priezvisk na 
Slovensku nachádzajú 

priezviská s výrazným 
maďarským vplyvom.

Podľa 
vlastností

Pôvod priezvisk je 
rôzny. Miesto, kde 

vznikli, spoločenské 
prostredie, v ktorom 

sa vyvíjali a doba, 
ktorou prešli. Často nie je 

jednoduché zistiť ho. Niektoré 
priezviská vychádzajú zo slov, ktoré 
zanikli alebo sa už nepoužívajú. 
Priezvisko sa často vyvinulo  
z krstných mien. Boli to prevažne 
slovanské, starozákonné alebo 
germánske mená. Výraznú stopu 
zanechali aj povolania, ktoré ľudia 
vykonávali. A preto sa váš kolega 
môže volať Mlynár, Drotár, Kuchár, 
Tkáč, či už spomínaný Kováč. Na 

Slovensku sú 
v mnohých prípadoch 
toponymické priezviská, ktoré vznikli 
z názvu oblasti, v ktorej človek žil 
alebo z názvu obcí. A tak s vami 
komunikuje Šarišský, Dobrovodský, 
Oravec alebo Spišiak. Samostatná 
skupina sú priezviská, ktoré vznikli 
z názvov živočíchov a rastlín. Potom 
vás neprekvapí email od Cibuľu, 
Muchu, Drozdovej, či Holuba. 
Najčastejším a najrozšírenejším 
spôsobom priraďovania boli 
priezviská na základe vlastností 
a charakteristických čŕt človeka, 
napríklad Veselá, Hladká, Čierna, 
Drobný alebo Ťažký. V súčasnosti 
je, samozrejme, možné a časté, že 
sa snúbenci dohodnú, ako sa budú 
po svadbe volať, aj aké priezvisko 
budú mať ich deti. Nevyhovujúce 
alebo urážajúce priezvisko si môžete 
dobrovoľne zmeniť na matrike.

Iveta Adamíková
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Čo majú spoločné Smid, Sepp, Kovács, Smith, Kovář, Ferrer, 
Schmied, či Kovaľ? Ide o priezvisko odvodené od povolania 
kováča, s ktorým sa stretneme v nezmenenej slovenskej 
podobe Kováč. Možno vás (ne)prekvapí, že ide aj o najčastejšie 
vyskytujúce sa priezvisko vo finančnej správe.

Vo finančnej správe 
vedie Kováč

TOP 10 vo finančnej správe:

 � Kováč/ Kováčová

 � Varga/ Vargová

 � Tóth/ Tóthová

 � Nagy/ Nagyová

 � Kováčik/ Kováčiková

 � Novák/ Nováková

 � Polák/ Poláková

 � Takáč/ Takáčová

 � Lukáč/ Lukáčová

 � Horňák/ Horňáková

TOP 5 na Slovensku:
 � HORVÁTH/ HORVÁTHOVÁ � KOVÁČ/ KOVÁČOVÁ � VARGA/ VARGOVÁ � TÓTH/ TÓTHOVÁ � NAGY/ NAGYOVÁ



BC. Viera Homolová (DÚ BB) 

25

Pracovné jubileá
Dve naše kolegyne v mesiacoch júl a august 
oslávili 40 odpracovaných rokov na jednom 
pracovisku. To rozhodne nie je všednou 
záležitosťou. Skladáme klobúk pred ich výdržou, 
ale aj pred vernosťou ostatných kolegov, ktorí 
si v týchto letných mesiacoch pripomenuli 
pracovné jubileá - 25, 30 aj 35 rokov. Ďakujeme!

nprap. Ľuboš Varchol (CÚ PO)

Ing. Marta Kukuruďová (DÚ KE)

Milan Vaščák (DÚ KE)

npor. Ing. Marián Horňák (CÚ MI)

kpt. Mgr. Marián Pekarik (CÚ MI)

Ing. Peter Ďurdák (FR SR)

Ing. Lenka Wittenbergerová (FR SR)

Zlata Bokorová (DÚ TT) 

Ing. Beáta Uhrinová (FR SR)

kpt. Mgr. Jaroslav Derco (CÚ PO)

kpt. Bc. Kamil Gulák (CÚ PO)

kpt. Bc. Marián Horkovič (CÚ PO)

mjr. Bc. Jaroslav Hrebeňak (CÚ PO) 

nprap. Jaroslav Klimek (CÚ PO)

npor. Marián Martiček (CÚ PO)

kpt. Ing. Vladimír Murin (CÚ PO)

npor. Ján Rusnák (CÚ PO)

npor. Ľubomír Topoli (CÚ PO)

Mgr. Slavka Fabianová (DÚ PO)

Ing. Marcel Mitz (DÚ PO) 

Ing. Adrian Vatrt (FR SR)

Ing. Viera Holkovičová (FR SR)

Ing. Gabriela Jakubcová (FR SR)

mjr. Mgr. Stanislav Jurko (FR SR)

Ing. Anna Kanásová (FR SR)

Ing. Anna Kováčiková (FR SR)

Ing. Peter Malysa (FR SR)

Ing. Lívia Valková (FR SR) 

Ing. Dušan Zvara (FR SR)

npor. Ivan Novotný (CÚ BA) 

Ing. Oľga Váleková (DÚ BA)

Bc. Jarmila Babčanová (DÚ TN)

Ing. Marcela Heldesová (DÚ TN) 

Ing. Alena Seková (DÚ TN)

Ing. Renáta Takácsová (DÚ TN)

Ing. Angelika Csjernyiková (DÚ NR)

Ing. Katarína Horčičáková (DÚ NR)

Ing. Daša Vilímková (DÚ NR)

Bc. Renata Vlčková (DÚ NR)

Ing. Ján Gabryš (DÚ ZA) 

kpt. Mgr. Libor Kufa (CÚ ZA)

Bc. Danka Sajdáková (DÚ ZA)

Ing. Katarína Číkošová (DÚ BB)

Ing. Ivana Gertliová (DÚ BB)

Ing. Anna Koňárová (DÚ BB)

npor. Ján Ždánsky (CÚ BB)

nprap. Jozef Bocko (CÚ PO) 

25 rokov:

Ing. Janka Petňuchová (FR SR)

Ing. Jana Piešová (DÚ BA) 

kpt. Bc. František Kováč (CÚ BB)

npor. Ivan Magula (CÚ TT) 

kpt. Mgr. Miloš Zelenay (CÚ TT)

kpt. Ing. Miloš Baláži (CÚ TN)

Ing. Pavol Kuliar (DÚ TN)

nprap. Peter Černák (CÚ NR)

Ing. Dušan Kucharik (DÚ NR)

Milota Moravská (DÚ NR)

Jarmila Pániková (DÚ NR)

Ing. Viera Valašiková (DÚ NR)

Ing. Dagmaer Barčiaková (DÚ ZA) 

Ing. Milota Beňuchová (DÚ ZA) 

Ing. Marta Havlíčková (DÚ ZA)

Ing. Beáta Mašková (DÚ ZA)

Ing. Dušan Rybársky (DÚ ZA) 

Terézia Bérešová (DÚ KE)

Ing. Marta Julényová (DÚ BB)

Zuzana Pavlovová (DÚ BB)

Ing. Božena Rákošiová (DÚ BB)

Ing. Miroslava Randová (DÚ BB)

nprap. Jozef Rovňan (CÚ BB) 

Mgr. Mária Lichvárová (DÚ (PO)

Ing. Mária Schmidtová (DÚ PO)

Ing. Terézia Záletová (DÚ PO)

Ing. Marta Kovácsová (DÚ NR)

Ing. Elena Vavreková (DÚ ZA)

Oľga Csomosová (DÚ PO)

Margit Bese (DÚ NR)

Ing. Eva Sokolíková (DÚ NR) 

Bc. Soňa Lanovcová (DÚ ZA) 

Ing. Valentína Stopková (DÚ VDS)

40 rokov:

Ing. Mária Plučinská (DÚ PO)

35 rokov:

Alica Balázsová (FR SR)

Ing. Ondrej Mráz (FR SR) 

Ing. Katarína Mrázová (FR SR)

Ing. Eva Mažgútová (DÚ TT) 

Ing. Danka Harišová Danka (DÚ TN)

npor. Renáta Marcinková (CÚ NR)

Ing. Ľubica Mihóková (DÚ PO)

30 rokov:

Ing. Zita Kajanovičová (FR SR) 

Ing. JUDr. Iveta Kmecová (FR SR)
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Život však išiel inak. Po škole prišla 
vojna a po vojne išiel Peter Prokop 
k colníkom na pobočku do Senice. 
V roku 2005 začal pracovať na 
pobočke SCÚ Bratislava a po asi  

6 rokoch sa dal aj k psovodom. Rodina 
a práca spôsobili, že sen z detstva 
musel jednoducho počkať. Pred 
tromi rokmi však prišla príležitosť 
si ho splniť. „Skontaktoval som sa 

s jedným chalanom, ktorý robí na 
letisku v Slávnici tandemové zoskoky 
a dohodli sme sa, že idem do toho. 
Nie iba jeden tandem s ním, ale 
že si rovno spravím kurz voľného 
pádu,“ vracia sa Peter k začiatkom. 
V súčasnosti má za sebou viac 
ako 400 zoskokov na Slovensku, 
v Čechách, Poľsku či Chorvátsku. 
„Nejaké medailové umiestnenie na 
majstrovstvách Slovenska mám, to 
áno,“ priznáva skromne. „Venujem sa 
skupinovej akrobacii 4WAY, veľkým 
zostavám BIGWAY, skáčem s kamerou 
a som inštruktor parašutizmu.  
V parašutizme je niekoľko disciplín, 
vo vzduchu vo voľnom páde a na 
padáku,“ vysvetľuje. 4WAY skáču štyria 
a po výskoku musia chytením sa 
vytvoriť rôzne obrazce vo vzduchu. Na 
súťaži sa potom meria, koľko obrazcov 
počas voľného pádu dokážu vytvoriť. 

Odmalička s kamarátmi sledoval lietadlá pri vojenskom letisku 
v Kuchyni a sníval o tom, že raz bude vojenský pilot. Jeho strýko 
bol parašutista a keď mal Peter osem rokov, vzal ho do lietadla, 
priviazal o sedačku a pozeral, ako von z lietadla vyskakujú 
parašutisti. Vtedy si povedal, že to raz predsa len musí skúsiť.

Pocit voľnosti by prial 
zažiť každému

26

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
04

/1
7

A
KO

 N
Á

S 
N

EP
O

ZN
ÁT

E



27

04
/1

7
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y

BIGWAY je zase disciplína, kde sa 
počas voľného pádu musí chytiť čo 
najviac parašutistov do predpísaného 
tvaru.

Padák sa otvorí 
vždy, otázne je ako

„Ak sa veľkou náhodou padák otvorí 
zle, tak mám ešte jeden záložný,“ 
tvrdí so smiechom energický colník. 
Nie všetky zoskoky však skončia 
šťastne. Možno si pamätáte leto 2015, 
kedy Slovenskom otriasla tragédia. 
Pri pokuse zdolať doteraz platný 
slovenský rekord vzlietli dve lietadlá 
so skúsenými 33 parašutistami 
a jedným kameramanom. Pre chybu 
pilota však tento let dopadol tragicky. 
Pilot v druhom lietadle chcel spraviť 
fotku asi vo výške 1 500 metrov, 
no lietadlá sa priblížili natoľko, že 
sa zrazili. „Vedeli sme, že musíme 
okamžite vyskočiť. Z nášho lietadla 
sme vyskočili všetci, ale jeden 
parašutista mal chybu na padáku 
a záložný si už nestihol otvoriť, 
pretože sme boli práve nad pohorím. 
V druhom lietadle zahynuli dvaja 
chalani ešte na palube. Naše krídlo 
prepichlo dvere na druhom lietadle 
a vletelo dovnútra...,“ opisuje okamihy 
nešťastnej udalosti. Celkovo zahynuli 
traja parašutisti a všetci štyria piloti. 
Peter vyviazol len s narazenou rukou. 
Napriek tomu, že týmto zoskokom 
chceli vytvoriť nový slovenský rekord, 
vytvorili svetový. Ešte sa nestalo, že 
by zrážku dvoch lietadiel prežilo toľko 
ľudí.

Dedičstvo rodu

Tragédia hlboko zasiahla nielen celú 
komunitu, ale i Slovensko. O tri dni 
po nej však už Peter skákal znova. 
„Samozrejme, že doma prišli otázky, 
či sa na to nevykašlem. Ja to beriem 
tak, že to bolo letecké nešťastie, 
nie parašutistické. Oveľa častejšie 
ľudia zahynú napríklad na cestách 
pri autonehodách, a predsa ráno 
sadnú do auta a idú do práce. Nikto 
sa nad tým nezamýšľa,“ zaujal Peter 
k tejto otázke jasný postoj. Dokonca 
si po tejto tragédii vyskúšal tandem 
aj jeho starší syn Jakub (18) a láka 
ho aj voľný pád. „Počas zoskoku 
človek vypne. Nevenuje sa žiadnym 

problémom, rieši zoskok, zostavu, 
padák a eufóriu po pristátí. Je to ale 
predovšetkým o sebaovládaní a veľkej 
zodpovednosti za seba aj iných. Ten 
pocit voľnosti by som prial zažiť 
každému.“ Petrov strýko bol pred 
rokmi pri vzniku československého 
rekordu, kedy vytvorili 10-člennú 
hviezdu. V dnešnej dobe je takýto 
tvar už bežný, aj vďaka pokrokom 
v padákovej technike. Teraz je na 
Slovensku rekord 25-členná zostava. 
„My sme chceli vtedy pred dvoma 
rokmi urobiť 33-člennú zostavu, keby 
sa podarilo, spravíme aj 45-člennú... 
Verím, že raz to dáme.“

Katarína Tehlárová
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Tvorba tejto reportáže bola 
mimoriadne zaujímavá aj pre takého 
„kávičkára“ ako som ja - hlavne 
veľa cukru a mlieka, prosím!!! 
„Najlepšia káva je tá, ktorá chutí 
vám...,“ odpovedá na našu klišé 
otázku známy a oceňovaný slovenský 
barista Stanislav Cibuľa. Lepšie 
naformulovaná otázka by zrejme 
bola, čo urobiť preto, aby sme si 
v šálke vychutnali naozaj kvalitný 

nápoj? Zmeniť zvyky a tým aj chute 
ľudí je poriadne tvrdý oriešok. „To 
skôr ľudia zmenia vierovyznanie 
ako svoje denné rituály,“ smeje sa 
barista. A presne takým rituálom je aj 
zaliať si instantnú kávu. Vzápätí nás 
pán Cibuľa nabáda, aby sme medzi 
navlhčenými prstami požmolili pár 
granuliek. Lepí to. A hoci je na etikete 
napísané 100% káva, toto by skutočná 
100% káva nerobila. Tak si poďme 

pekne po poriadku povedať, ako sa 
dopracovať ku skutočne kvalitnému 
nápoju.

Čo všetko vplýva 
na konečnú 
chuť nápoja? 

Napríklad nadmorská výška. Vedeli 
ste, že kávovníky sa pestujú na 
územiach medzi dvoma známymi 
rovnobežkami – obratníkom Raka 
a Kozorožca? Kvety kvitnú len tri 
dni. Keď odkvitnú, urobí sa malá 
špendlíková hlavička a tá potom 
dorastie do veľkosti čerešne. 
V nej sú dve kávové zrná. Kávové 
zrnko si môžete zasadiť aj doma 
a vypestujete peknú ozdobnú rastlinu. 
(Samozrejme zelené zrnko, nie to 
upražené, ktoré kúpime v obchode.) 
Kvalitu ovplyvňuje aj to, či je zber 
strojový alebo ručný, triedenie zŕn 
a najmä ich praženie. Podľa stupňa 
praženia dokáže šikovný pražiar zo 
zrniečka vytiahnuť chute. Zatiaľ, čo 
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Káva naša 
každodenná
Rozlepíme oči, po pamäti prídeme do kuchyne, zapneme 
varnú kanvicu alebo presso stroj a urobíme si obľúbenú kávu. 
Aké jednoduché a aké ľudové. Predstavte si, pre koľkých 
ľudí len u nás na Slovensku začína presne takto každý 
jeden deň. Poviete si, čo už by na varení kávy alebo na káve 
samotnej mohlo byť fascinujúce a také, o čom by sme ešte 
nevedeli? Tak čítajte. A môžete aj od konca. Pretože tam na 
vás čaká prekvapenie v podobe súťaže o atraktívne ceny.



zelené kávové zrnko obsahuje asi 
200 aromatických látok, pražením 
sa to dá vytiahnuť až na 800. Je to 
ako s mäsom, aj tam je veľký rozdiel 
medzi surovým a do chrumkava 
upečeným. Keď sa zrná opražia, 
nastupujú degustátori, aby popísali 
chuť a špecifiká, ktoré sú uvedené na 
etikete. 

Zachovať pôvodnú 
arómu

Káva s delikátnou ovocnou chuťou 
tropického ovocia s arómou limetky  
a grepu... No, ruku na srdce, vážení, 
kto z vás by niečo takéto rozoznal 
v káve? A pozor! Nehovoríme 
o ochutenom nápoji v šálke, ale 

o hnedých opražených zrniečkach, 
ktoré nám, bežným smrteľníkom, 
spravidla chutia rovnako – horko. 
Ale nezúfajte. Dozvedeli sme sa, že 
až 75 % ľudí nemá vyvinuté chuťové 
bunky tak, aby mohli rozlišovať viac 

ako základné chute. A z tých zvyšných 
25 % sa to vie naučiť polovica. To sú 
degustátori, ktoré vedia rozpoznať, 
ako chutí napríklad oriešková káva. 
Ale vráťme sa späť ku kvalite. Dôležitý 
je aj obal a skladovanie. Vedeli ste 
napríklad, že kilo kávy produkuje 
až 8 litrov plynu? Každý obal musí 
mať preto ventilček kvality, aby káva 
mohla dýchať. Plyn, ktorý produkuje 
pražené kávové zrno ide von, ale 
vzduch nejde dovnútra. A hoci káva 
sa možno stane komoditou, ktorá 
nebude mať presne stanovenú 
dobu spotreby, baristi odporúčajú 
spotrebovať otvorené vrecko kávy do 
pár dní. Neotvorené môžete skladovať 
tri až šesť mesiacov. Dovtedy si 
určite zachová pôvodnú arómu. 
Netreba zabúdať ani na to, že 98 % 
objemu šálky s kávou tvorí voda. A aj 
tá má svoje špecifiká. Vymeňte tú 
z vodovodu za balenú alebo použite 

kvalitný filter. Ten vie odstrániť chlór 
aj tvrdosť vody. Zvažujte aj pri kúpe 
kávovaru. Lepšie sú tie, ktoré sa dajú 
rozobrať a udržiavať, vybrať jednotlivé 
diely a poumývať.

A na záver ešte ďalšie dobré rady od 
odborníka: 

 � nikdy si nekupujte už pomleté 
kávové zrná, 

 � kávu neskladujte v chladničke 
(je to dobré pre chladničku, lebo 
káva pohlcuje pachy, ale nie pre 
kávu).

Gabriela Dianová
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Súťažné otázky:

Uveďte aspoň tri faktory, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu kávovníkových 
zŕn a tým aj výsledného produktu – 
kávy ako nápoja.

Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? 
„Kávové zrná nie je vhodné 
skladovať v uzavretej nádobe“.

Ktorá krajina je najväčším pestovateľom 
kávovníkov?

V ktorej krajine vymysleli pákový 
kávovar?

Odpovede na tieto súťažné otázky 
posielajte do konca septembra na adresu 
casopis@financnasprava.sk, do predmetu 
napíšte Súťaž. Informáciu o výsledkoch 
prinesieme v ďalšom čísle.

 � 1. cena – exkurzie pražiarne, degustácia 
kávy pre dve osoby (cca 2 h)

 � 2. cena - ručný mlynček na kávové zrná

 � 3. cena – balíček odrodových kávových 
zŕn



M. Šangala je čerstvý mladoženáč. 
Svoje voľné chvíle najradšej trávi po 
boku milovanej manželky. Aby boli 
spolu čo najviac, pomáha jej v kuchyni 
a pritom sa učí nové recepty. Začínal 
s pomocnými prácami a už sa vie 
pochváliť niekoľkými vydarenými 
obedmi. Vyzerá to tak, že mu možno 
kuchárske umenie časom prirastie 
k srdcu.

Jelení guláš na 
červenom víne

Suroviny:
 � 600 g jelenieho mäsa 
 � 3 ks veľkej cibule 
 � 10 guličiek čierneho celého 

korenia 
 � 6 guličiek korenia nového 
 � 5 guličiek borievky 
 � 1 ks bobkového listu 
 � 1 PL sladkej červenej mletej 

papriky
 � 1 ČL štipľavej červenej mletej 

papriky
 � 1 ks štipľavej sušenej papričky 
 � 1 ČL sušeného majoránu 
 � 3 ks čerstvých paradajok 
 � 2 strúčiky cesnaku 
 � 100 g domácej údenej slaniny 
 � 300 ml kvalitného suchého 

červeného vína
 � 2 PL domácej bravčovej masti
 � 500 ml domáceho vývaru
 � soľ

POSTUP:

Cibuľu, čerstvé paradajky  
a domácu údenú slaninu 
si nakrájame na malé 
kocky. Mäso pokrájame 
na väčšie kúsky, lebo 
pomalým a dlhým dusením 
sa zmenší. Na rozpustenej 
masti orestujeme cibuľu. Pridáme 
bobkový list, celé nové korenie, celé 

čierne korenie, borievky, slaninu  
a za stáleho miešania asi päť minút 
restujeme. Pridáme mäso a ešte  
asi tri - štyri minúty dusíme, až  
potom osolíme. Hrniec odložíme  
z ohňa, pridáme papriky a za stáleho 
miešania necháme v horúcom tuku. 
Potom ho vrátime späť na oheň, do 
zmesi doplníme pokrájané paradajky 
a premiešame. Nasleduje prelisovaný 
cesnak, posekaná štipľavá paprička 
a domáci vývar. Pod pokrievkou 
dusíme asi dve hodiny na miernom 
plameni do zmäknutia mäsa. Často 
miešame a podlievame, vždy malým 
množstvom horúceho vývaru, aby sa 
var neprerušil. Asi v polovici varenia 
začneme zmes postupne podlievať 
kvalitným suchým červeným vínom, 
alkohol sa odparí a víno dodá 
špecifickú príjemnú chuť. Keď je mäso 
mäkké, vyberieme ho na tanier, šťavu 
aj s použitým korením rozmixujeme 
a posypeme sušeným majoránom. 
Mäso vrátime späť do hrnca a všetko 
spolu prevaríme. Guláš podávame 
s kysnutou knedľou a ozdobíme 
kúskami vňate z jarnej cibuľky.

-red-
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Gulášová sezóna je v plnom prúde. A o pár týždňov by 
sa mal konať v našej organizácii aj ďalší ročník súťaže 
o Zlatú varešku za najlepší guláš. Kolega por. Milan 
Šangala z Colného úradu Žilina nám uvaril jelení 
a ponúka ho ako inšpiráciu pre súťažiacich kuchárov.

Gulášová inšpirácia
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zátka
na sude

jednotka
informácie

starý po
anglicky

okliesniť

EČV
Prešova

zapatrošil

biblické
mesto
nerestí

gauner

trepať
dve na tri

tlak

osobné
zámeno

osem
po česky

éra doby
kamennej

namáhavý
pochod

citoslovce
výsmechu,
odmieta-

nia ap

láskavoposielal
(kniž.)

odmotal

vydával
pravidelný
rytmický

zvuk

žabie
citoslovce

úhor po
nemecky

značka
piezy

pomôcky:
APE, LIN,

ETOL,
ARP, AAL

ohovoril

štrk
na stavbu
ľahkých
vozoviek

štvorček
(typogr.)

hora

kyslá
pochutina

staršia
značka
českých
bicyklov

nejako,
zhruba

citoslovce
hlasu ovce

staroveká
krajina

despota,
utláčateľ

stratili
reč

profesio-
nálne

pretekal v
lyžovaní

téma

ublížim
na cti

bezhrbá
ťava

Ostrovan

typy,
modely

tromf
v kartách

rastlinný
stužený

pokrmový
tuk

zložil
(klobúk)

skratka
Grand Prix

1. časť
tajničky

letec

ženský
hlas

potreba
kosca

pečením,
vysokou
teplotou

spája

indické
korenie

francúzsky
sochár

modla
medziná-

rodná
zmluva

značka
kozmetiky

prepiato
zmyselný

muž
(pren.)

metla na
vymetanie

pece

MPZ liet.
Česka

Estónsko:

český
súhlas

vojenský
útvar

tmel

rúbal,
sekal

Aladár
domácky

ovinulo,
obkrútilo

poroz-
mýšľaj
(hovor.)

opica po
anglicky

kapela
P. Haberu

vlastný
vlkom

múza
ľúbostného
básnictva

alpaka

EČV
Piešťan

pohonná
zmes

vyradia
spisy

roľa

zabezpe-
čoval

nariekala

odokryl,
obnažil

3. časť
tajničky

2. časť
tajničky

natieral
lakom

doska na
miesenie

mútilo

Rím (tal.
názov.)

čínske
m. meno

ťah nožom

nechápavo

ukazovacie
zámeno

povrchová
baňa

červená
planéta

ohraničené
prostredie

mama
(expr.)

prehŕňa sa
vo vlasoch

zn. štátu
Nevada

ukazovacie
zámeno

popevok

hranica
(lek.)

nakrájaj

solmizačná
slabika

4. časť
tajničky

krík

tok

moja
osoba

pracoval
na stave

�

�

�

�

�

�
venujem

5. časť
tajničky

podoba

štikútať

Znenie tajničky z čísla 3/2017 je - 124: daňových a colných skladov je spolu na Slovensku. Zo správnych odpovedí, ktoré sme 
od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Eva Urbánková (DÚ Trenčín), kpt. Zuzana Repáková 
(CÚ Košice) a npor. Ladislav Škrkoň (CÚ Trenčín). Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, 
môžete posielať do konca septembra na adresu casopis@financnasprava.sk.
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FOTOSÚŤAŽ
Stovky najazdených kilometrov, 
objavenie úžasných miest, stretnutie 
so zaujímavými ľuďmi sa nám spája 
s letnými mesiacmi. Naša kolegyňa 
Katarína Árendášová z oddelenia 
daňovej kontroly prievidzkej pobočky 
DÚ Trenčín, nám z potuliek po 

Slovensku poslala krásne zábery. 
Odfotila svišťa vrchovského 
tatranského, ktorý obýva naše Tatry od 
doby ľadovej a patrí medzi jedinečné 
endemity. Múzeum slovenskej dediny 
Jahodnícke háje pri Martine je zase 
najväčšou národopisnou expozíciou 

v prírode na Slovensku. Určite sa 
oplatí ju vidieť. Od roku 1993 je mesto 
Banská Štiavnica zapísané v zozname 
Svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Naša kolegyňa 
zachytila časť tohto historického 
miesta, ktoré je pýchou našej krajiny.


