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Vážené kolegyne a kolegovia,

rok sa pomaly končí a ja využívam príležitosť, aby som sa Vám poďakoval. Nesmierne 
si vážim, čo ste pre túto organizáciu urobili a stále robíte. Podarilo sa nám spolu 
dosiahnuť veľmi dobré výsledky, no čakajú nás nové výzvy.

Svet sa mení, neustále čelíme pokusom o nové druhy daňových podvodov a musíme 
na ne reagovať. Čaká nás realizácia opatrení z nového Akčného plánu boja proti 
podvodom i novely daňového poriadku. Musíme sa dobre pripraviť a zvládnuť 
rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie právnických osôb zapísaných  
v obchodnom registri a následne živnostníkov. S tým súvisí ďalšie posilnenie nášho 
proklientskeho prístupu: rozšírenie obojsmernej komunikácie, podpory našich klientov 
na call centrách ako aj zavedenie soft-warning či indexu. Reformou prejde aj naša 
virtuálna registračná pokladnica.

Prichádza však aj najväčšia zmena vo fungovaní finančnej správy. Rozbiehame 
národný projekt v rámci Efektívnej verejnej správy. Jeho výsledkom bude väčšia 
efektivita finančnej správy pri výbere daní a cla. Dôraz chceme klásť na posilnenie 
analytických a kontrolných činností či zvýšenie konkurencieschopnosti pri preclievaní, 
aby sme k nám prilákali veľké nadnárodné spoločnosti.

Spolieham sa na vás a verím, že spoločne to zvládneme.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



S akými predstavami ste 
prichádzali na miesto 
riaditeľky osobného úradu? 

Finančná správa je z pohľadu 
personalistu jedinečná. Zamestnáva 
ľudí v štátnej, verejnej službe  
a má ozbrojenú zložku colníkov, 
pričom všetky tieto skupiny treba 
zjednotiť a postupy zosúladiť. 
Nebolo mojou ambíciou hneď po 
nástupe všetko meniť. Najskôr som 
sa musela oboznámiť s prostredím 
a osvojiť si nastavené procesy, ísť 
do hĺbky agendy a vypočuť si názory 
zamestnancov, ktorí vedia presne 
identifikovať problémy. Až potom sa 
dá pristúpiť k nejakým systémovým 
zmenám. Alebo takým, ktoré nám 
vyplývajú zo zmeny legislatívy. 

Čo sa vám už podarilo 
zrealizovať a na čo 
ste najviac hrdá?

Najväčším medzníkom bol pre celý 
osobný úrad od vzniku finančnej 
správy v roku 2012 prechod 
na nový zákon o štátnej službe 
platný od júna tohto roku. Vo 
veľmi krátkom čase sme museli 
pripraviť dokumenty pre asi 5 500 
zamestnancov, menil sa systém 
odmeňovania či interné predpisy. 
Som veľmi hrdá na svojich ľudí, 
pretože to zvládli na profesionálnej 
úrovni a neraz obetovali práci 
aj svoj voľný čas. Pozitíva tohto 
zákona vidím vo viacerých smeroch, 
napríklad v súvislosti s nadbytočnými 
zamestnancami, ktorým sa 
dvere štátnej organizácie úplne 
nezatvoria a môžu sa uchádzať o inú 
pracovnú pozíciu. Momentálne však 
máme najkritickejšiu situáciu pri 
obsadzovaní štátnozamestnaneckých 
miest na daňových úradoch. Podľa 
novej legislatívy sa musí najskôr 
uskutočniť vnútorné výberové 
konanie, do ktorého sa však nemusí 
nikto prihlásiť. Napriek tomu 
musíme dodržať zákonné lehoty, 
až po ich uplynutí môžeme začať 
vonkajšie konanie. Týmto procesom 
sa doba obsadenia voľného miesta 
momentálne predlžuje. Verejnosť si 
tiež musí zvyknúť na to, že výberové 

konania sú zverejňované na stránke 
www.slovensko.sk. Stáva sa, že 
uchádzači o zamestnanie nevedia  
o tejto zmene a tak sa ani neprihlásia 
do výberového konania. 

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

Pre mňa by bolo omnoho ťažšie, keby 
som mala pracovať na pozícii, kde sa  
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Nový zákon nám dal zabrať

Mgr. Jolana Janíková:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
kapustnica mojej mamy

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
detektívky, napríklad 
Dominika Dána

 � IDEÁLNY RELAX 
čas strávený so synom a rodinou
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Riaditeľka osobného úradu Jolana Janíková prešla na danú 
pozíciu z oddelenia právnych služieb. Po materskej dovolenke 
sa na svoje pôvodné miesto nevrátila, pretože prijala novú 
výzvu. Osobný úrad prevzala v náročnom období, keď finančná 
správa prechádzala na nový zákon o štátnej službe. V rozhovore 
nám prezradila aj ďalšie novinky zo života jej úradu.

“Som typ 
človeka, 
ktorý rád 
komunikuje  
a pracuje  
s luďmi.”



s ľuďmi nestretávam. Som typ 
človeka, ktorý rád komunikuje  
a pracuje s ľuďmi. Náročné úlohy 
mi pomáhajú zvládať moji riaditelia 
odborov a vedúci oddelení, ktorí 
si dokážu efektívne a kvalitne 
manažovať svojich podriadených.  
Som pozitívne mysliaci človek a za 
každým problémom sa snažím vidieť 
výzvu a svetlo na konci tunelaJ.

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

Práca osobného úradu je úzko 
prepojená s celkovým nastavením 
organizácie a so všetkými 
zamestnancami, ktorým poskytujeme 
servis. Ak budú zamestnanci finančnej 
správy spokojní s pracovnými 
podmienkami, tak sa to odrazí v tom, 
že tlak na osobný úrad bude menší. 

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

V prvom rade musíme zefektívniť 
obsadzovanie štátnozamestnaneckých 
miest. Prijali sme viacero opatrení  
a dúfam, že v krátkom čase dôjde 
k zlepšeniu situácie. Z nového 

zákona nám vyplýva aj systemizácia 
štátnozamestnaneckých miest, ktorú 
musíme zvládnuť k 1. januáru 2018. 
Postupne by sme chceli nastaviť 
odmeňovanie zamestnancov tak, 
aby tí najschopnejší a angažovaní, 
na ktorých sa nadriadený môže 
absolútne spoľahnúť, boli aj 
adekvátne oceňovaní. Malo by byť 
samozrejmosťou, že ak niekto podáva 
vyšší výkon, aj jeho odmena by mala 
byť vyššia.

Drahomíra Adamčíková
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Základné údaje  
o osobnom úrade:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
216

 � ORGANIZAČNÁ 
ŠTRUKTÚRA
personálny odbor, odbor 
odmeňovania, útvar sociálneho 
zabezpečenia, Akadémia FS

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
obsadzovanie 
štátnozamestnaneckých miest, 
kde sa momentálne stratila 
flexibilita

Nový zákon nám dal zabrať



Cez dvesto pretekárov je 
zatiaľ absolútnym rekordom. 
Naši zamestnanci tak tvorili 
neprehliadnuteľnú skupinu  
na košickom podujatí. Na trati 

košického maratónu bol každý 69-ty 
bežec v našom drese, v polmaratóne 
každý 39-ty, každá 14-ta štafeta bola 
naša stavovská a pri korčuľovaní  
sme trend ešte vylepšili na každého  
11-teho pretekára. Kolegovia  
sa zapájajú tradične do štyroch 
disciplín – okrem maratóncov, máme 
aj polmaratóncov, štafetárov  
a korčuliarov. Najviac z nich odbehlo 
polmaratónsku trať (110), no  
28 kolegov si trúflo na 42,195 km. 
Prví traja naši zabehli maratón  
s časom pod tri hodiny, čo je v prípade 
amatérskych bežcov vynikajúci výkon. 
V celkovom hodnotení skončili na 
45., 55. a 61. mieste. Obdiv však patrí 
všetkým, ktorí sa rozhodli zmerať 
si sily v rámci XIII. Majstrovstiev 
finančnej správy v maratónskom behu. 
Za každým výkonom sa skrýva úsilie, 
snaha prekonať svoje hranice, dokázať 
sebe i kolektívu, že sa nebojím výziev, 
mám rád bežecký šport a košické 
podujatie. 

Košice = the best!

Cestu do východoslovenskej 
metropoly meralo tento rok aj 20 
účastníkov zo zahraničných colných 
správ. Prišli z Českej republiky, 
Belgicka, Nemecka, Maďarska, Nórska 
a Veľkej Británie. Pričom podali 
excelentné výkony. Za zmienku 
stojí, že medzi tromi najlepšími 
maratóncami boli dvaja bežci z Česka. 
Doteraz sme mali 104 účastníkov 
z 13 zahraničných colných správ. 
Na Slovensko sa vždy tešia, lebo tu 
vládne výborná atmosféra, trať je 
dobrá a povzbudzovanie divákov 
skvelé. Počasie býva tradične veľmi 
stabilné a inak tomu nebolo ani tento 
rok. Bežci by síce privítali, keby bolo 
trochu chladnejšie, ale návštevníci 
boli nadmieru spokojní. A naši 
kolegovia tiež. Akciu sme ukončili 
slávnostným odovzdávaním diplomov 
najlepším. Úlohy sa zhostil prezident 

Lámači rekordov
Športový sviatok v Košiciach sa za ostatných 13 rokov neobišiel 
bez účasti zamestnancov colnej, a v posledných rokoch, aj daňovej 
správy. Tradíciu založila v roku 2004 partia ôsmich nadšencov 
reprezentujúcich svojho zamestnávateľa. Doteraz nás bolo 
spolu 1 160, pričom tento rok stálo na štarte Medzinárodného 
maratónu mieru viac ako 200 bežcov z finančnej správy!!!
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František Imrecze, ktorý všetkým 
poďakoval za výbornú reprezentáciu 
finančnej správy. Do Košíc prišli aj 
ďalší členovia vedenia a niektorí sa 
popasovali aj s traťou. Napríklad šéf 
sekcie colnej pplk. Milan Jurčina či 
generálny riaditeľ sekcie informatiky 

Milan Grega bežali polmaratón. Keď 
po slávnostnej časti začala hrať 
hudba, niektorí v momente zabudli, 
aké muky prežívali na trati a bez 
náznaku vyčerpania vybehli na parket, 

z ktorého odišli až v skorých ranných 
hodinách. Táto časť podujatia bola 
už neoficiálna, a všetko čo sa tam 
udialo, zostane už navždy zamknuté 
za dverami...

Ďalšie maratónske 
pikošky:

 � štafetových bežcov bolo 64, 
korčuliarov 30 

 � 80 nováčikov
 � 72 žien
 � najstarší účastník sa narodil v 

roku 1954 
 � najmladší účastník s rokom 

narodenia 1996
 � npor. Miroslav Smetana (CÚ 

Prešov) absolvoval všetky 
ročníky našich bežeckých 
majstrovstiev na maratónskej 
trati

Drahomíra Adamčíková

Maratón – muži:

1. Zdeněk Krejčí 
Česko  2:56:22 hod

2. Jiří Koubek 
Česko  2:57:50 hod

3. npor. Jozef Kováč 
CÚ TN  2:59:09 hod

Maratón – ženy:

1. Martina Gregorcová 
CÚ BB  3:31:03 hod

2. Anna Kun-Szabó 
Maďarsko 3:57:28 hod

Polmaratón – muži:

1. kpt. Ján Straka 
CÚ BA  1:28:53 hod

2. Csaba Varga 
Maďarsko 1:29:33 hod

3. kpt. Róbert Jánoška 
CÚ TN  1:31:06 hod

Polmaratón – ženy:

1. Jana Genčurová 
CÚ TT  1:39:09 hod

2. Božena Chríbiková 
DÚ ZA  1:39:20 hod

3. Iveta Hrkelová 
CÚ ZA  1:46:35 hod

Korčuľovanie – muži:

1. Pavol Petro 
CÚ MI  00:37:13 hod

2. Andrej Hrisenko 
výsluha 00:41:07 hod

3. por. Peter Faťol 
CÚ MI  00:46:53 hod

Korčuľovanie – ženy:

1. Bohumila Kotenová 
Česko  00:53:14 hod

2. stržm. Marianna Jakábová 
CÚ TT  01:03:20 hod

3. mjr. Stanislava Čorbová 
FR SR  00:57:13 hod

Štafeta – muži:

1. Enem pro nás 03:20:58 hod

  Juraj Ondráš CÚ TT

  Jiří Szalva  CÚ TT

  Dušan Petráš CÚ TT

  Martin Zbořil CÚ TT

Štafeta – ženy:

1. DUKE na úteku 04:00:23 hod

  Erika Flekáčová DÚ KE

  Lívia Macáková DÚ KE

  Miriam Marhevská DÚ KE

  Ingrid Ney  DÚ KE

Štafeta – mix:

1. CÚ Michalovce 03:48:48

  kpt. Vladimír Čergeť

  pprap. Miroslava Berezňaninová

  kpt. Michal Hreščák

  npor. Veronika Halušková
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Pán prezident, keď sa obhliadnete 
za pomaly sa končiacim rokom 
2017, aký bol pre finančnú správu?

Pre mňa je dôležité, že pokračuje 
transformácia a modernizácia 
finančnej správy. Darí sa nám úspešne 
napĺňať našu úlohu, výber daní  
a cla. Darí sa nám aj skvalitňovať 
služby. Podarilo sa nám zvýšiť 
efektívnu daňovú sadzbu (EDS) DPH, 
čo do štátneho rozpočtu prinieslo 
2,66 miliardy eur navyše. Rozbehli 
sme kontrolu hazardu, rozšírili 
obojsmernú komunikáciiu aj na tento 
segment, zaviedli a zjednodušili 
 elektronický dovoz v colnej 
oblasti, vylepšili virtuálnu 
registračnú pokladnicu (VRP). 
Aktívne implementujeme nové 
opatrenia v boji proti daňovým 

podvodom v novom akčnom pláne. 
A to som spomenul naozaj len tie 
najdôležitejšie výsledky.

Hovoríte, že sa podarilo priniesť 
do štátneho rozpočtu viac peňazí 
ako bolo naplánované. Darí sa 
nám viac v boji proti daňovým 
podvodom a únikom?

Pokusy o daňové podvody sa 
menia. Daňoví podvodníci neustále 
vymýšľajú nové a nové spôsoby 
ako okrádať štát a ostatných 
občanov. My reagujeme opatreniami, 
ktoré sa premietajú do vládnych 
akčných plánov boja proti daňovým 
podvodom. Od tohto roka máme 
skrátené vyrubovacie konanie či 
superzaisťovací príkaz. Od nového 
roka pribudne zamedzenie účelového 
zlučovania firiem a zrýchlenie výmeny 
informácií medzi finančnou správou, 
políciou a generálnou prokuratúrou. 
A kým sme sa doteraz koncentrovali 
najmä na podvody na DPH, musíme 
našu pozornosť teraz preniesť najmä 
na daň z príjmu právnických osôb.  
S krajinami EÚ a OECD sme si  
30. septembra vymenili údaje  
o zostatkoch na bankových účtoch 
rezidentov všetkých zmluvných krajín. 
Je to dôležitý míľnik pre elimináciu 
časti daňových únikov na DPPO.

Finančná správa sa v uplynulých 
týždňoch často skloňovala v médiách. 
Nie vždy to boli pozitívne správy  
o úspechoch v boji proti podvodom.

Neustále zažívame intenzívne 
zneužívanie finančnej správy  
v politickom boji, útoky voči nej  
a pokusy o diskreditáciu inštitúcie  

a jej zamestnancov. Hovorím  
o medializácii dôverných informácií, 
pri ktorých existuje podozrenie, že 
mohli uniknúť z finančnej správy. 
Veľmi promptne sme dokázali 
identifikovať zoznam ľudí, ktorí prišli 
do styku s týmito informáciami 
fyzicky, alebo v rámci našich 
informačných systémov. Treba 
však povedať, že naši zamestnanci 
nie sú jediní, kto má k dôverným 
informáciám prístup. Je teraz na 
polícii, aby tieto prípadné úniky 
vyšetrila, či pochádzali z finančnej 
správy. Som hlboko presvedčený, 
že 99,9 % našich zamestnancov sú 
slušní ľudia oddaní práci. Napriek 
tomu, že sa politici neustále 
snažia túto inštitúciu vtiahnuť do 
nejakého škandálu a znevažovať 
našu prácu, je nesporné, že výsledky 
hovoria jednoznačne - sme úspešná 
organizácia a prinášame našej 
krajine každý rok viac finančných 
prostriedkov.

Aký bude záver roka pre finančnú 
správu? Na čo sa musia jej 
zamestnanci pripraviť?

Hektický ako celý rok. Čaká nás 
viacero noviniek, ktoré chceme 
spustiť ešte do konca roka. Úloha 
finančnej správy sa nemení: naďalej 
je to efektívny výber daní a cla. Ale 
od reštrikcie sa postupne posúvame 
k proklientskym opatreniam. Chceme 
byť ústretovejší voči našim klientom 
najmä tým, ktorí si včas a riadne plnia 
svoje daňové a colné povinnosti. 
Všetky opatrenia, ktoré sme prijali 
a plánujeme, majú jeden jediný 
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Menej administratívy a väčší výkon

František Imrecze je na čele finančnej správy od jej vzniku v roku 2012.  
Proces transformácie colnej a daňovej správy do jednej inštitúcie riadi od 
začiatku. Pod jeho vedením sa z nej stala moderná a proklientsky orientovaná 
organizácia. Ani po piatich rokoch nemôžeme hovoriť o konci tejto reformy. Aké 
zmeny čakajú finančnú správu v najbližšom období sme sa opýtali jej prezidenta.
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cieľ - podporiť dobrovoľné plnenie 
daňových povinností.

Pomôže tomu aj rozšírenie 
elektronickej komunikácie, ktoré 
poslanci parlamentu schválili  
v balíku zmien daňových zákonov?

Určite áno, veď našim klientom 
uľahčíme prístup k službám. To, čo 
budú potrebovať, vybavia z pohodlia 
domova. Musíme sa dobre pripraviť 
na nárast povinne elektronicky 
komunikujúcich. Od januára k doteraz 
360-tisícom pribudne ďalších  
80-tisíc právnických osôb zapísaných 
v obchodnom registri. A od júla 
ďalších 350-tisíc samostatne 
zárobkovo činných osôb. Myslím si, 
že už len tieto čísla hovoria sami 
za seba, na čo sa finančná správa 
pripravuje a čo bude musieť zvládnuť. 

V súčasnosti finišujeme  
s rozšírením povinnej elektronickej 
komunikácie. Ako vyzerajú záverečné 
týždne pred jej spustením?

Prípravy sme rozbehli na dvoch 
frontoch. Prvým je prispôsobenie 
našich systémov na nárast 
elektronicky komunikujúcich. Druhým 
je informačná kampaň. Musíme 
klientom vysvetliť, aké výhody im 
prinesie elektronická komunikácia  
s finančnou správou.

Pre klientov to bude veľká zmena. Ako 
im finančná správa pomôže adaptovať 
sa na nové podmienky komunikácie?

Zriadili sme samostatnú podstránku 
na portáli finančnej správy, na  
ktorej nájdu naši klienti v súhrnnej 
forme všetky detailné informácie  
o elektronickej komunikácii: 
informačné materiály, videá ako sa 
zaregistrovať či podávať dokumenty. 
Pripravili sme informačné letáky  
o elektronickej komunikácii. Budeme 
zverejňovať informácie aj v médiách, 
vydávať tlačové správy, pripravujeme 
prílohu v novinách. V neposlednom 
rade sme posilnili call centrum, na 
ktorom naši zamestnanci odpovedia 
klientom na otázky. Chceme poskytnúť 
čo najširší informačný servis, aby naši 
klienti získali potrebnú istotu.

Podpora klientov pri rozšírení 
povinnej elektronickej komunikácie 
však nebude jediným proklientskym 
nástrojom. Pripravujete aj ďalšie 
opatrenia?

Určite áno, dokonca niektoré z nich 
ešte do konca roka. Tento mesiac 
spustíme projekt soft-warning, 
teda informatívne upozornenia 
pre našich klientov. Do konca roka 
rozošleme prvé dve takéto notifikácie, 
samozrejme elektronicky, do schránok 
klientov na portáli finančnej správy.  
Prvá sa bude týkať nesúladu medzi 
kontrolným výkazom DPH a daňovým 
priznaním k DPH. Druhá sa bude týkať 
previazanosti nálezov kontrol na  
DPH na daň z príjmu právnických 
osôb. Cieľom je upozorniť daňové 
subjekty na nezrovnalosti v daňových 
priznaniach a v prípade ich 
potvrdenia ich zároveň vyzvať na 
podanie dodatočného daňového 
priznania.

Novinky čakajú daňové subjekty 
aj v novom roku. Poslanci prijali 
viaceré legislatívne opatrenia, 
ktoré sa týkajú finančnej správy. 
Napríklad sa zavedie index daňovej 
spoľahlivosti. Ako tento nástroj 
pomôže v posilnení dobrovoľného 
plnenia daňových povinností?

Je to jedno z proklientskych opatrení 
voči daňovým subjektom. Pôjde  
o interný analytický nástroj, ktorým 
budeme odlišovať spoľahlivé daňové 
subjekty od menej spoľahlivých  
a nespoľahlivých. Spoľahlivým 
budeme poskytovať benefity  
a nespoľahlivé subjekty budeme 
kontrolovať ešte viac ako doteraz. 
Benefitom pre subjekty bude 
napríklad skrátená letoha výplaty 
nadmerných odpočtov DPH či 
uprednostnenie miestneho zisťovania 
pred kontrolami. Pre štát bude zase 
benefitom motivácia firiem  
k lepšiemu dobrovoľnému plneniu 
daňových povinností.

Ako napredujete v projekte 
obojsmernej komunikácie?

Úspešne fungujeme v oblasti 
spotrebných daní, správnych  

a súdnych konaní. Obrovskou zložkou 
obojsmernej komunikácie je Centrálny 
elektronický priečinok. A tento rok 
sme pridali obojsmernú komunikáciu 
v oblasti kontroly hazardu. Chceme 
rýchlo postupovať ďalej a obojsmernú 
elektronickú komunikáciu posilniť 
tak, aby nahradila papier a z finančnej 
správy urobila bezpapierovú 
inštitúciu.

Finančnú správu čaká aj najväčšia 
zmena v jej doterajšej histórii. 
Čiastkové informácie zverejnil po 
rokovaní vlády minister financií Peter 
Kažimír. Môžete prezradiť viac? 

Pripravili sme národný projekt v rámci 
operačného programu „Efektívna 
verejná správa“, ktorého výsledkom 
bude zásadná zmena procesov vo 
finančnej správe. Menej administratívy 
a viac výkonu je mottom tejto zmeny. 
S postupným implementovaním tejto 
zmeny sa opäť stretnem so všetkými 
zamestnancami, aby mali všetky 
relevantné informácie včas.

Kedy sa plány zmenia na realitu?

Predložili sme projekt, v súčasnosti  
ho posudzuje ministerstvo  
vnútra, ktorého komisia však už 
predbežný zámer schválila. Ak ho 
ministerstvo definitívne schváli, celý 
projekt novej finančnej správy aj  
s jej transformáciou bude trvať  
42 mesiacov. Pre nás to znamená 
už teraz zostaviť odborné tímy, 
zadefinovať si ciele a jasne nastaviť 
štruktúru projektu.

Pán prezident, na záver, čo by 
ste odkázali zamestnancom 
finančnej správy?

Dovoľte mi ešte raz poďakovať  
sa všetkým za to, čo robia pre 
finančnú správu. Čaká nás záverečný 
finiš roku 2017 a významná reforma 
v nasledujúcich dvoch rokoch. Som 
presvedčený, že spolu to zvládneme 
rovnako dobre ako doteraz všetky 
náročné úlohy. 

-red-



Predzvesťou toho, že letisko Sliač,  
a aj naša expozícia zažije obrovský 
nával návštevníkov, boli plné 
parkoviská už pred siedmou ráno. 
Podujatie absolvujem každý rok, 
ale toľko áut a tak skoro ráno, som 
zaregistrovala po prvý raz. Davy sa 
k našim stánkom valili a kolegovia 
ukazovali, vysvetľovali, dávali rady 
a občas aj „zašpásovali“. Za všetky 
spomeniem aspoň jednu príhodu: 
Predstavte si takmer dvojmetrového 
muža, ako sa snaží baranidlom vyvaliť 
dvere a nejde mu to. Potom ho chytil 
do rúk asi päťročný chlapec, čo si 
hneď všimli kolegovia z KÚFS, ktorí 
túto atrakciu na letisko priviezli. 
Chlapec sa chopil ťažkého baranidla, 

ktoré ledva zdvihol zo zeme,  
a s námahou sa zahnal smerom 
k dverám. Na rozdiel od toho 
dvojmetrového chlapa, do dverí 

len ťukol, lebo nevládal. A čuduj sa 
svete, dvere, za hurónskeho smiechu 
okolostojacich, povolili. Čo stálo za 
touto záhadou? Nuž, kolega, ktorý 
dvere zozadu potajomky otvoril. 

Veselé historky 
pokračujú

Úsmevné bolo aj to, keď si od nás 
návštevníci chceli kúpiť fľašku whisky, 
na ktorej sme demonštrovali pravosť 
kontrolnej známky, alebo sa pýtali, 
čo stojí tá kabelka, ktorú kolegovia 
z CÚ Banská Bystrica prezentovali 
ako falzifikát. So záujmom si potom 

Ohliadnutie  
sa za SIAFom
Finančná správa sa Medzinárodných leteckých dňí SIAF 2017 
zúčastnila už piaty raz, no tento ročník ako keby bol iný. Keď 
sa ohliadnem za tohtoročným SIAFom, napadnú mi okamžite 
tri slová: úspech, záujem a kolegialita. Naša organizácia 
je vždy úspešná so svojou prezentáciou. Opäť sme zažili 
pri našich stánkoch množstvo ľudí. A význam posledného 
zo slov – kolegialita - som zažila na vlastnej koži.
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vypočuli dôvod, prečo predmety 
vystavujeme. Nezastavili sa ani colníci 
pri člne. Podávali ruky rekordnému 

počtu detí aj mladých dám, ktoré  
sa s našim „fešákom“, čo brázdi vody 
Dunaja a chráni našu hranicu, chceli 
odfotiť. No a keď sme pri rekordoch, 
najviac slov počas víkendu určite 
povedal Janko Ščerbík, ktorý na 
takýchto podujatiach funguje ako 
cédéčko. Návštevníkom je schopný 
celé hodiny bez prestávky vysvetľovať 
z colnej histórie všetko, o čo prejavia 
záujem. Najviac potu zase preliala 
čestná jednotka. Chlapci museli  
v tridsaťstupňovej horúčave vydržať 
v slávnostnom ustrojení celý deň, 
pretože záujem o fotky s nimi 
neutíchal. Naplno sa predviedli, 

keď nás prišiel navštíviť prezident 
František Imrecze. Expozíciu si  
prešiel spolu s generálnym riaditeľom 
sekcie colnej Milanom Jurčinom  
a banskobystrickou riaditeľkou CÚ 
Andreou Boháčikovou.

Auto nevydržalo

Detských návštevníkov sme sa snažili 
zaujať súťažami a mini konkurzom 
na colníka. Tradične veľký záujem 
bol aj o výstroj a výzbroj colníkov, 
RTG skener i o ukážky colníkov 
okolo Janka Kollu, ktorí predviedli 
zásah proti narušiteľom zákona. 
Tradične na konci článku ďakujem 
všetkým zúčastneným kolegom za ich 

vynikajúco odvedenú prácu. Tento raz 
však bude moje poďakovanie 
oveľa osobnejšie. Po celodennom 
sobotnom kolotoči na letisku  
došlo k najhoršiemu. Žene, ktorá 
pozná v aute brzdu, spojku, plyn, 
no a ešte stierače a ručnú brzdu, 
vypovedalo službu pri návrate z 
podujatia na najrušnejšej križovatke 
v Banskej Bystrici. Už som čelila 
srdcovému kolapsu, keď vo vedľajšom 
pruhu zastalo auto s kolegami z 
čestnej jednotky. Vyskákali z auta, 
nahodili reflexné vesty, zapli majáky 
a auto odtiahli na parkovisko. 
Takže – ďakujem chlapci, že ste ma 
zachránili a ešte raz vďaka všetkým 
zúčastneným kolegom.  
SIAF bol opäť skvelý!!!

Gabriela Dianová
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„Našou hlavnou úlohou je podporovať 
procesy, ktoré zabezpečia zvýšenie 
kvality poskytovaných IT služieb pre 
celú organizáciu, ale aj smerom von,“ 
vysvetľuje činnosti oddelenia jeho 
vedúci Karol Samuelčík. Ich prácou je 
zvyšovať dostupnosť, minimalizovať 
a predísť prípadným výpadkom v IT 
službách. Ide o všetky informačné 
systémy a moduly, s ktorými pracujú  
a využívajú naši zamestnanci i externí 
používatelia. A hoci sú oddelenia, 
ktoré takúto činnosť tiež robia (napr. 
ServiceDesk, Call centrum a čiastočne 
aj komunikačné oddelenie), oddelenie 
pána Samuelčíka je ešte o niečom 
inom. „Informácie, ktoré prichádzajú, 

nezbierame od ľudí z vonkajšieho 
alebo interného prostredia, ktorí  
s nimi pracujú. Zbierame ich  
z jednotlivých technických zariadení 
celého IS, zo samotného hardvéru, 
zo serverov, z PC, z operačných 
systémov, ktoré sú nad hardvérom, zo 
sieťového a z databázových prostredí 
a aplikácií, ale aj z prezentačnej 
vrstvy informačného systému,“ 
uviedol. Zjednodušene povedané, 
nikto nemusí dať zamestnancom 
tohto oddelenia „echo“, či systém 
funguje alebo nie. Oni to vedia 
skontrolovať bez podnetu zvonku či 
zvnútra. Pomocou monitorovacích 
nástrojov, ktoré pravidelne, v krátkych 

časových intervaloch sledujú vybrané 
charakteristiky jednotlivých zariadení, 
vyhodnocujú dostupnosť, vyťaženosť 
a výkonnosť IT služieb a systémov. 
Ak diagnostika naznačuje, že by 
mohli vzniknúť nejaké problémy, 
informáciu posúvajú ďalej na skupinu 
administrátorov prevádzkovej 
podpory, prípadne dodávateľa IT 
služby.

Monitoring situácie

Ako kolegu počúvam, prirovnala  
by som to k návšteve u lekára,  
ktorý odhalí problém skôr, než  
u pacienta prepukne vážna choroba. 
„Vystihli ste to. Ako keby sme robili 
preventívnu prehliadku, RTG a sono. 
Sledujeme, či je zariadenie alebo 
služba v poriadku, či sa nedostáva  
do výchyliek, ktoré by mohli spôsobiť 
 problémy. Monitorovacie 
nástroje nám informácie zo 
zariadení zbierajú a posúvajú 
do nášho centra,“ objasňuje 
vedúci Samuelčík. Monitorovacie 
centrum je miestnosť s niekoľkými 
veľkoplošnými obrazovkami. Na 
prvý pohľad pripomína pracovisko 
hydrometeorologického ústavu, 
kde na obrazovkách sledujú 
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Bdejú, kým my spíme
V jednej z kancelárií Finančného riaditeľstva na Novej ulici v Banskej Bystrici 
sa po celý rok nepretržite svieti. Už dva roky, od októbra 2015,existuje 
v našej inštitúcii oddelenie, ktoré by sme mohli nazvať aj oddelením 
„prevencie“. Ide o oddelenie monitorovania prevádzky informačných 
systémov, ktorépatrí pod odbor správy informačných systémov (IS) na 
sekcii informatiky. A čo má toto oddelenie spoločné s prevenciou? Jeho 
dvanásť zamestnancov 365 dní v roku a 24 hodín denne dohliada na chod 
všetkých IS finančnej správy. Sledujú už prvé náznaky prípadných problémov 
a predchádzajú tak incidentom, ktoré by mohli narušiť chod systémov.
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pohyby poveternostných frontov. 
„Nie ste ďaleko od pravdy. Na 
obrazovkách monitorujeme aj 
klimatické podmienky v jednotlivých 
miestnostiach, aj dostupnosť 
elektrickej energie v datacentre  
v Banskej Bystrici, kde sú umiestnené 
všetky IS. Sledujeme chladenie, 
teplotu, vlhkosť na sálach, prívody 
prúdu, náhradné zdroje, ktoré 
sú v prípade výpadku elektriny 
schopné zásobiť energiou a udržať 
tak prevádzku na istý čas v chode,“ 
poznamenal. V miestnosti je jeden 
centrálny monitorovací nástroj,  
do ktorého sa „zlievajú“ informácie  
z troch ďalších monitorov. Na 
jednom sa kontroluje stav routrov na 
jednotlivých úradoch. Keď vypadnú, 
okamžite to evidujú, diagnostikujú  
a eskalujú informáciu na ďalšiu 
úroveň, ktorá zabezpečuje správu 
routrov. Na ďalšej z obrazoviek sú 
zase zobrazené všetky IT služby. 
Vidíme naznačený CEP, Alladin, ISKZ, 
AVI, ADMIS, VRP, DWH. Všetky farebne 
vyznačené. Zelená znamená, že je 
všetko v poriadku, žltá naznačuje 
nejaký malý problém, oranžová 
väčší a červená veľký. „Keď nám na 
centrálnom monitore zasvieti červená, 
preveríme to ešte na monitore 
konkrétneho modulu a posúvame 
informáciu o probléme na patričné 
miesta,“ dodáva vedúci.

Výpadok klímy

Ivan Jasenčák pracuje na oddelení 
ako analytik. Rozprávali sme sa s ním 
v čase, keď vrcholili letné horúčavy,  
a práve tie takmer zapríčinili problém, 
ktorý museli akútne riešiť. „Mojou 
úlohou je sledovať dostupnosť IT 
služieb a reagovať na prípadné 
výpadky či abnormálne stavy  
a posúvať ich riešiteľskej skupine,“ 
hovorí. Pre extrémne horúčavy sa 
vyskytol problém s klimatizačnými 
jednotkami na sále B. Začali stúpať 
teploty. Do konkrétnych priestorov 

museli inštalovať mobilné klímy. 
Niektoré testovacie servery 
vypli, aby sa znížila teplota, kým 
neprišiel servisný technik a poruchu 
neodstránil. Klímy začali vypovedávať 
poslušnosť v sobotu. Keďže toto 
oddelenie pracuje nonstop, predišlo 
sa nepríjemnostiam. „Zabezpečili sme 
bezproblémové fungovanie nášho 
IS. Keby sme takýmto spôsobom 
nefungovali, a zachytili problém 
neskôr, mohlo to mať ďaleko horšie 
následky,“ zhodnotil situáciu kolega 
Jasenčák. 

Gabriela Dianová
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Daňové no vinky
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DÚ Nitra vykonal kontrolu u daňového 
subjektu, ktorý si v daňových 
priznaniach v priebehu troch mesiacov 
uplatnil odpočítanie dane z provízie 
za predaj nehnuteľnosti neplatiteľovi 
DPH spolu vo výške 70 tisíc eur. 
Kontrolóri zistili, že províziu fakturovala 
personálne prepojená spoločnosť, ktorá 
mu predtým nehnuteľnosť predala. 
Kontrolovaný subjekt v čase predaja 

nehnuteľnosti nebol platiteľom  
DPH a provízia mala byť fakturovaná  
v rovnakom čase. Dodatok k zmluve 
bol účelovo vyhotovený a fakturácia 
provízie sa realizovala až po registrácii 
za platiteľa DPH. Preukázať použitie 
uplatneného odpočítania dane  
 z provízie na dodávky tovarov a služieb 
ako platiteľ, subjekt z pochopiteľných 
dôvodov nevedel.

Kontrolóri DÚ Trnava už tradične 
vykonávali kontrolu dodržiavania 
zákona o ERP v rámci jarmokov  
a trhov organizovaných v mestách 
Trnavského kraja. V rámci akcie 
„jarmoky“ vykonali 50 miestnych 
zisťovaní, z toho s nálezom skončilo  
5 z nich, s uložením pokút spolu  
vo výške 1810 eur. Opakujúcim sa 

javom je nárast predajcov – občanov  
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí 
disponujú preukazom a majú výnimku 
z používania ERP/VRP. Vo väčšine 
prípadov je predaj tovarurealizovaný 
výlučne len prostredníctvom 
zamestnancov, ktorí ťažko zdravotne 
postihnutí nie sú.

Pri výkone daňovej kontroly na dani  
z príjmu právnickej osoby kontrolóri 
DÚ Žilina našli v účtovníctve daňového 
subjektu zaúčtované dodávateľské 
faktúry od spoločnosti, ktorá mala 
pre nich vykonávať širokú škálu 
činností, od sprostredkovania cez repas 
posilňovacích strojov až po grafické 
práce. Išlo o faktúry, ktoré boli účelovo 
vystavené na desiatky tisíc eur s cieľom 

neoprávnene znížiť základ dane 
daňového subjektu v kontrolovanom 
zdaňovacom období. Kuriozitou sa  
stala faktúra s predmetom fakturácie  
„Text vymyslíme“, ku ktorej bolo 
priložené upozornenie od účtovníčky 
spoločnosti na potrebu doplnenia  
textu do faktúry. Nález z kontroly bol  
vo výške cca 130 tisíc eur.

Podnikanie prepojených osôb

Fiktívne faktúry

Jarmoky v Trnavskom kraji

Začiatkom októbra parlament schválil 
viaceré novely daňových zákonov.  
V rámci balíčka opatrení novela  
zákona o ERP upraví certifikáciu či 
postup servisných organizácií pri 
kontrole VRP. Podnikatelia budú 
musieť na využívanie služieb VRP 
používať výhradne klientske prostredie 
poskytované finančnou správou. 
Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti 
či zmena inštitútu daňového tajomstva 

sú zmeny, ktoré prinesie novela 
daňového poriadku. Pribudnúť má 
zverejňovanie zoznamu daňových 
subjektov s výškou uplatneného 
nadmerného odpočtu. Cieľom indexu 
je objektívne hodnotenie daňových 
subjektov na základe toho, ako si plnia 
svoje daňové povinnosti. Novela zákona 
o účtovníctve predlžuje dobu archivácie 
účtovných dokladov na 10 rokov.

Legislatívny balíček
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DÚ VDS ukončil projekt „Register 
účtovných závierok – kontrola 
ukladania dokumentov“. Úrad 
kontrolným postupom od stola  
vykonal cca 700 kontrol, pri ktorých 
overil, či účtovné jednotky splnili za 
roky 2014 a 2015 svoju povinnosť  
a vložili do registra účtovných závierok 
povinné dokumenty. Zameral sa na 

258 akciových spoločností, ktoré 
majú povinnosť uložiť do registra aj 
audítorskú a výročnú správu. Kontrola 
odhalila niektoré nedostatky, pričom 
najčastejším bolo neuloženie tlačiva 
Oznámenia o dátume schválenia ročnej 
závierky. Túto povinnosť si za rok 2014 
nesplnilo 76 účtovných jednotiek a 83 
za rok 2015.

Register účtovných závierok

V rámci akcie Čierny motýľ v Košiciach 
preverovali daňový subjekt, ktorý 
nakupoval jazdené motorové vozidlá od 
občanov – nepodnikateľov za účelom 
ďalšieho predaja. Daňový subjekt bol 
platiteľom DPH a neoprávnene si 
uplatňoval odpočítanie DPH, aj keď 
daň voči nemu nebola uplatnená. 
Daňový subjekt nedeklaroval predaj 
predmetných motorových vozidiel. 

Kontrolóri neuznali odpočítanie dane  
z nákupu jazdených motorových 
vozidiel a preverovaním ďalej zistili, 
že pôvodní majitelia vozidiel, ktorí 
mali vozidlá predať, sa buď vôbec 
nenachádzajú v registri obyvateľov 
alebo ich adresa nie je totožná s tou, 
ktorá bola uvedená na kúpnej zmluve.  
V súčasnosti už prípad rieši polícia.

Klamlivý nákup „jazdeniek“

DÚ Prešov vykonal daňovú kontrolu 
na dani z príjmov v spoločnosti 
zaoberajúcej sa predajom tovaru 
cez internet, kde dodávky tovaru 
boli realizované na základe on-line 
objednávky formou dobierky. Kuriérska 
spoločnosť inkasovala platby za 
tovar, ktoré poukazovala na účet 
kontrolovanej spoločnosti znížené 
o náklady na prepravu. Kontrolóri 

preverili všetky kuriérom zrealizované 
a zaplatené dobierky pre súkromné 
osoby a konfrontovali ich s faktúrami 
vystavenými a zúčtovanými vo 
výnosoch kontrolovanej spoločnosti. 
Zistili, že kontrolovaná spoločnosť 
nezúčtovala do výnosov všetky 
príjmy z internetového predaja, čím 
si neoprávnene znížila svoju daňovú 
povinnosť o niekoľko tisíc eur.

Internetový obchod

Kontrolóri z Banskej Bystrice sa 
zamerali na preverenie obchodu  
s telekomunikačnými službami na 
základe vzájomného prepojenia sietí, 
tranzit národnej alebo medzinárodnej 
telefonickej prevádzky a prenos hlasu 
cez internetový protokol. Slovenské 
spoločnosti si medzi sebou fakturovali 
fiktívne poskytovanie uvedených služieb 
vo veľkých objemoch do tretích krajín, 

pričom nevedeli preukázať záznamy 
odpočtu poskytovaných minút prenosu 
hlasu a zároveň nevedeli preukázať, kde 
a kým sa tento odpočet vykonal. Počas 
výkonu daňovej kontroly sa slovenskí 
dodávatelia stali nekontaktnými alebo 
zanikli zlúčením. Samotný kontrolovaný 
daňový subjekt vstúpil do konkurzu. 
Kontrolou DPH bola vyrubená daň vo 
výške viac ako 4 milióny eur.

Telekomunikačné služby

Daňové no vinky



Po obrovskom minuloročnom 
úspechu Dňa colníkov sme sa opäť 
rozhodli zorganizovať naše najväčšie 
podujatie pre obchodným centrom 
na Nábreží M. R. Štefánika. Aj keď sa 
zdalo, že počasie nám nepraje, a ešte 
pol hodinu pred začiatkom výdatne 
spŕchlo, nakoniec sa na nás usmialo aj 
slnko a Deň colníkov sa premenil na 
príjemne prežité jesenné popoludnie. 
K bratislavským colníkom sa pridali  

aj kolegovia z Nitry, Trnavy, Trenčína  
a Žiliny. V pripravených stánkoch 
čakali na návštevníkov zbrane, 
rozličné falzifikáty, ale i chránené 
druhy rastlín a živočíchov. Colníci 
vysvetľovali, aké chránené druhy  
nie je možné z dovolenky privážať  
ako suveníry. Vyhľadávaným  
bol aj stánok plný falzifikátov  
a originálnych produktov, ktoré mohli 
návštevníci podujatia porovnávať. 
Niektorí záujemcovia si trúfli odhaliť 
napodobeniny kabeliek, peňaženiek  
či parfumov. V praxi si overili, že  
v mnohých prípadoch naozaj nie je 
jednoduché určiť, ktorý z tovaru je 
originál, a ktorý, naopak, falzifikát. 
Colníci verejnosti ukázali aj vzorky 
ďalších pašovaných tovarov, pričom 
vysvetlili, že najčastejšie sa pašujú 
cigarety.

V plnom nasadení 

Priamo na námestí bolo pristavené 
vozidlo so skenovacou technikou.  
V ňom si návštevníci mohli preveriť,  
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Deň colníkov 2017
Oslavy Dňa colníkov opäť prilákali stovky záujemcov. Verejnosť 
mohla v sobotu 7. októbra na vlastné oči zažiť zásah kukláčov 
či psovodov, takisto aj spoznať historické zbrane či uniformy.

Strieborné medaily:

kpt. Ing. Libor Barborík (CÚ TN)

kpt. Mgr. Milan Fonš (CÚ ZA)

Mgr. Eva Hanáčiková (DÚ ZA)

npor. Jaroslav Horák (CÚ BA)

Ing. Marta Julényová (DÚ BB)

kpt. Mgr. Vladimír Jurcák (CÚ MI)

Mgr. Anna Litvová (FR SR)

npor. Marián Martiček (CÚ PO)

Ing. Daniela Matijková (DÚ PO)

Ing. Eva Mažgútová (DÚ TT)

Ing. Ľubica Mihóková (DÚ PO)

Ing. Ingrid Oravcová (DÚ KE)

mjr. Bc. Anton Ovšonka (CÚ KE)

npor. Mgr. Jana Pytelová (CÚ BA)

Ing. Lucia Rusková (FR SR)

pplk. Ing. Pavol Ruža (FR SR)

Ing. Mária Rybárová (DÚ BA)

Ing. Jana Sabolobá (FR SR)

Ing. Dana Sadloňová (DÚ TN)

mjr. Bc. Roman Slovák (CÚ NR)

Bc. Eva Šerédiová (DÚ NR)

Mgr. Elena Šimková (FR SR)

npor. v. v. Ján Vaculčiak (FR SR)

kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ (CÚ BB)



z akého kovu sú v skutočnosti 
vyrobené ich šperky. Opäť veľký 
úspech zaznamenali historici. 
Návštevníkom sme vyhotovili 
fotografiu v uniforme pred budovou 
historickej colnice. No nech by sme  
v stánkoch mali čokoľvek, nič neosloví 
verejnosť, a predovšetkým deti tak, 
ako služobné psy a zásahy. Slávny 

Hutch predviedol dokonalú 
poslušnosť. Prestrelka s pašerákmi  
a taktická streľba ukázala verejnosti,  
v akom nasadení pracuje bratislavský 

KOMOS. Naša trojhodinová 
prezentácia sa stretla s veľkým 
ohlasom nielen prítomných 
návštevníkov, ale aj divákov pri 
televíznych obrazovkách, keďže nás 
navštívili všetky veľké, ale aj malé 
televízie. Ukázali sme, že práca vo 

finančnej správe môže byť naozaj 
atraktívnym povolaním pre mladých 
ľudí. 
        Iveta Adamíková
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OSLAVY DŇA COLNÍKOV 
SA SPÁJAJÚ AJ  
S UDEĽOVANÍM MEDAILÍ 
ZA VZORNÚ SLUŽBU 
TÝM, KTORÍ MÔŽU 
BYŤ PRÍKLADOM 
PRE OSTATNÝCH 
KOLEGOV. TENTO ROK 
VYBRAL PREZIDENT FS 
FRANTIŠEK IMRECZE 
44 ZAMESTNANCOV 
COLNÝCH A DAŇOVÝCH 
ÚRADOV, KÚFS  
I FR SR, KTORÝM 
ODOVZDAL STRIEBORNÉ  
A ZLATÉ MEDAILY  
V REPREZENTAČNÝCH 
PRIESTOROCH 
ZRKADLOVEJ SIENE 
BRATISLAVSKÉHO 
PRIMACIÁLNEHO PALÁCA. 
OCENENÝM SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME!
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Zlaté medaily:

Ing. Angelika Csjernyiková (DÚ NR)

mjr. Mgr. Marián Dujsík (CÚ BA)

kpt. Mgr. Ľuboslava Fekiačová (KÚFS)

pplk. JUDr. Kamila Haťapková (FR SR)

pplk. JUDr. Milan Jurčina (FR SR)

npor. Peter Kianek (CÚ NR)

Ing. Karol Kiššík (DÚ BA)

pplk. Mgr. Jana Kpodekon (KÚFS)

mjr. Ing. Peter Krnáč (KÚFS)

Bc. Eva Lengyelová (FR SR)

JUDr. Juraj Pekarík (FR SR)

kpt. Bc. Jana Peričková (FR SR)

mjr. JUDr. Ľubomír Provazník (KÚFS)

Ing. Jarmila Sejnová (FR SR)

Ing. Dana Simonidesová (FR SR)

Ing. Katarína Spišáková (DÚ VDS)

npor. Štefan Srňan (CÚ TT)

pplk. Ing. Vladimír Staško (FR SR)

Ing. Zdenka Šerfelová (DÚ PO)

Ing. Mária Širová (FR SR)
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Hliadka nitrianskych colníkov spolu so 
služobným psom Hutchom, špeciálne 
vycvičeným na vyhľadávanie drog  
a omamných a psychotropných látok, 
vykonala v septembri na hraničnom 
priechode Šahy kontrolu osobného 
motorového vozidla, v ktorom cestovali 
26-ročný vodič zo Zvolena a o tri roky 
mladšia spolujazdkyňa z Bánoviec nad 

Bebravou. Hutch označil miesta pod 
sedadlom vodiča a v lakťovej opierke. 
Následne vodič motorového vozidla 
uviedol, že prepravuje fajku, rastlinné 
semiačka v počte šesť kusov, zmes 
sušeného tabaku a zelenej sušenej 
rastliny v množstve cca dva gramy  
a pod sedadlom vodiča cca tri gramy 
sušiny marihuany.

Tohtoročné kontrolné akcie zamerané 
na odhaľovanie prípadov porušovania 
práv duševnéh vlastníctva, skončili  
v Žilinskom kraji jedenástimi záchytmi 
falzifikátov. Jeden z najväčších  
bol v predajni na Kysuciach. Išlo  
o 179 párov vychádzkovej pánskej  
aj dámskej obuvi značky Versace  
a Burberry. Ďalší sa udial v rovnakom 

regióne pri kontrole vozidla, kde  
v kartónových škatuliach colníci  
našli 192 neoriginálnych dámskych 
tričiek Smiley. Zo zaisteného tovaru 
bolo až 436 párov športovej obuvi, kde 
výrobca napodobnil dizajn spoločnosti 
Adidas. V ostatných prípadoch išlo 
najmä o obľúbené detské tričká HELLO 
KITTY, tepláky a šále.

Colníci Colného úradu Bratislava 
a Trnava pri spoločnej kontrole 
medzinárodných vlakových spojov 
zadržali v auguste mladého Slováka  
zo stredného Slovenska, ktorý  
sa vracal domov so zaujímavým 
nákupom. Na podozrivú batožinu 
upozornil služobný pes. Pri kontrole 
vagónov vlaku smerujúceho do 
Maďarska zastal pri čiernej športovej 

taške, v ktorej colníci našli viacero 
igelitových obalov s protipachovým 
uzáverom. Tie obsahovali rastlinnú 
sušinu, jeden obal s obsahom  
neznámej bielej kryštalickej látky  
a rôzne pomôcky na váženie, balenie, 
drvenie a aplikáciu omamných  
a psychotropných látok. Mladý muž 
potvrdil, že v športovej taške preváža 
marihuanu a amfetamín.

Hutch opäť bodoval

Odhalil drogy

Žilinskí colníci na pošte zaistili  
v auguste zásielku so šiestimi koženými 
výrobkami vyrobenými z krokodíla. 
Balík určený fyzickej osobe do 
Považskej Bystrice prišiel z Thajska.  
Išlo o papierovú škatuľu s peňaženkami, 
opaskom a kľúčenkou vyrobenými 
z chráneného krokodíla. Na colnom 
vyhlásení bol deklarovaný tovar „wallet“ 
a uvedená hodnota 60 USD. Štátna 

ochrana prírody SR potvrdila, že  
ide o výrobky z exemplára druhu 
Crocodylus siamensis zaradeného 
medzi ohrozené. Pri dovoze sa vyžaduje 
povolenie vydané výkonným orgánom 
členského štátu miesta určenia, ktoré  
sa vzťahuje aj na výrobky z tohto 
zvieraťa. Keďže objednávateľka tento 
doklad nemala, colníci zásielku zaistili.

Výrobky z krokodíla
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Naše úspešné zásahy

Napodobeniny obuvi a odevov
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Od začiatku leta sme zrealizovali 
sériu krokov, ktoré zjednodušujú 
používateľom používanie tlačiva 
dovozného colného vyhlásenia. 
Najnovšie vstúpili do platnosti 
opatrenia z tretej, poslednej etapy 
zmien. Tá prináša nasadenie 
nových formulárov agendy eDovoz. 
Nové formuláre sú jednoduchšie, 
prehľadnejšie a obsahujú vysvetľujúce 

poznámky, čím zjednodušujú 
podávanie colných vyhlásení najmä 
pre fyzické osoby. Doteraz sme prijali 
do systému eDovoz viac ako 118 637 
colných vyhlásení, v ktorých bolo 
takmer 237 646 tovarových položiek. 
Colných vyhlásení podaných občanmi 
prostredníctvom podateľne CEP bolo 
od mája 9 041.

Zjednodušené formuláre

Bratislavskí colníci navštívili v júli 
predajňu módnych odevov a doplnkov 
v centre Starého mesta v Bratislave, 
odkiaľ po dôkladnej kontrole odišli 
s veľkým „nákupom“. Vzali so sebou 
oblečenie, obuv, batohy, opasky, 
peňaženky či náramky nesúce značku 
popredných módnych dizajnérov  
a výrobcov. Títo však „nákup“ colníkov 

prostredníctvom svojich zástupcov 
vyhodnotili ako porušovanie práv 
duševného vlastníctva a všetok 
tovar označili za vzhľadovo vydarené 
falzifikáty svojich výrobkov. Aj by sa 
tieto výrobky predali na trhu ako 
originály, spôsobili by podľa vyjadrenia 
oprávnených osôb, škodu v celkovej 
výške 68 252 eur.

Nitrianski colníci sa v mesiacoch 
júl a august zamerali pri kontrolách 
dodržiavania zákona o ERP najmä  
na predajcov na jarmokoch, výstavách, 
festivaloch, v rekreačných zariadeniach, 
ale aj vo vozidlách taxislužby.  
Z celkového počtu 124 kontrolovaných 
subjektov porušilo zákon 104. Uložené 
pokuty dosiahli výšku viac ako  
26 000 eur. V jedenástich prípadoch 
za opakované porušenie zákona bol 

predajcom uložený zákaz predaja 
tovaru do 72 hodín, v jednom prípade 
za trojnásobné opakované porušenie 
zákona zaslal colný úrad podnet na 
odňatie živnostenského oprávnenia. 
Najčastejším porušením zákona bolo,  
že predávajúci nezaevidoval tržbu  
do ERP. Vo viacerých prípadoch 
predajca síce tržbu v ERP zaevidoval, 
avšak kupujúcemu pokladničný doklad 
neodovzdal.

Kontrolovali predavačov

Falzifikáty v kamennej prevádzke

Košickí colníci zaznamenali pri  
cestných kontrolách v auguste tri 
prípady prechovávanie omamných  
a psychotropných látok. V prvom ukryl 
vodič marihuanu do uzatvoreného  
obalu pod levanduľové vrecúška.  
Tie však neboli žiadnou prekážkou  
pre služobného psa menom Beny, 
čerstvého absolventa kynologickej  
školy. Unikátny spôsob pasívneho 
značenia pri nájdení kontrabandu 

zužitkoval psovod aj v ďalšom prípade, 
keď bola rastlinná látka s obsahom  
THC uložená v uzatvorenej krabičke  
od tabakových výrobkov v interiéri 
vozidla. O tretiu pozitívnu reakciu  
sa postaral skúsenejší pes Teo, 
ktorého nasadenie po prvotnom 
náleze marihuany prinieslo dodatočné 
odhalenie kryštalickej látky s obsahom 
pervitínu v uzatvorenom sklenenom 
obale.

THC v kurze
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Colnica Bratislava – 
odbočka Petržalka 

Juhoslovan cestoval z Rakúska  
do ČSSR osobným autom. Pri 
prehliadke našiel vrchný colný 
kontrolór 36 pánskych košieľ,  
11 dámskych šatiek a 3 600 kusov 
žuvačiek. Tovar bol ukrytý v dvoch 
poduškách, na ktorých sedeli malé 
deti. 

U československého občana, ktorý mal 
trvalý pobyt v cudzine, našiel colný 
asistent 10 000 Kčs. Peniaze mal 
ukryté v palubnej doske osobného 

auta, obalené prachovkou. Okrem 
toho cestujúci vyvážal 28 kg surového 
mäsa, zrejme na predaj v Rakúsku. 

V skorých ranných hodinách 
kontroloval pri príchode z Rakúska 
colný inšpektor motorové vozidlo 
značky Žiguli, ktorého majiteľ sa 
vracal s manželkou zo súkromnej 
cesty po Francúzsku a Anglicku.  
Na otázku, či dovážajú nejaké veci  
a či majú všetko, čo nadobudli  
počas cesty zapísané v colnom  
a devízovom vyhlásení odpovedali,  
že nakúpili len samé drobnosti.  
Keďže nemali zapísané žiadne cenné 
veci, rozhodol sa colný inšpektor 
podrobne skontrolovať vozidlo  
a batožinu. Našiel jeden dámsky 

zimný plášť s kožušinovým golierom, 
dva dámske skladacie dáždniky,  
dvoje dámske texasky, šesť 
kalkulačiek a 3 kg látky Jersey. 
Veci boli ukryté v aute na rôznych 
miestach, ako aj v spacom vaku  
a pod magnetofónovými páskami  
v skrinke na doklady. Celková hodnota 
zadržaného tovaru predstavovala  
13 290 Kčs. 

Osobné auto prichádzajúce z Rakúska 
zaujalo hlavného colného kontrolóra 
svojou značne zaťaženou zadnou 
časťou. Z auta vystúpil mladý, vyše 
dvadsaťročný mladík a pokojne 
čakal na pasovú a colnú kontrolu. 
Na bežné otázky Rakúšan odpovedal 
záporne a bez nervozity. Nastalo 
vzájomné odhadovanie situácie. Colný 
kontrolór si premietol orientačný 
prierez karosérie auta a pristúpil 
k systematickej prehliadke. Jeho 
pozornosť sa sústredila na zadné 
blatníky, ktoré už pri poklepe vydávali 
nie práve zvonivý zvuk. Cestujúci 
na požiadanie odmontoval zadné 
koncové a brzdové svetlá. Istota  
jeho úkonov bola obdivuhodná,  
ale iba dovtedy, keď sa v dutom 
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Máte niečo 
na preclenie?
Tieto slová vychádzali z úst pracovníkov colnej správy ČSSR 
neustále. Inštinkt hral v živote colníka dôležitú úlohu, ale skúsenosť 
a znalosť svojho „remesla“ bola prvoradým predpokladom. Colník 
musel takmer na prvý pohľad poznať, či má pred sebou bežného 
turistu, alebo profesionálneho pašeráka. Vynaliezavosť cestujúcich 
pri voľbe úkrytov tovaru bola neobmedzená. Menili sa spôsoby  
a menil sa aj tovar, ktorý bol predmetom pašovania. Dokumentujú 
to skúsenosti z colných odbočiek v 70. rokoch 20. storočia.
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priestore jedného z blatníkov 
objavil prvý balík. V blatníkoch auta 
sa nachádzalo 28 balíkov a jeden 
odliatok z bieleho kovu. Nikto ešte 
netušil, že sa začala odvíjať história 
najväčšieho prípadu petržalského 
priechodu. V 27 balíkoch bolo 
ukrytých celkom 1 498 digitálnych 
hodiniek. Dvadsiaty ôsmy balíček 
obsahoval 498 retiazok zo žltého 
kovu, 497 príveskov tiež zo žltého 
kovu s vyznačením rýdzosti  
585/1000 a jeden odliatok z bieleho 
kovu s hmotnosťou 625 gramov.  
Podľa odhadu súdneho znalca 
bola celková hodnota zaisteného 
tovaru 1 217 488 Kčs. Petržalka si 
zaznamenala svoj najväčší prípad  
za milión.

Colnica Bratislava 
- odbočka Devínska 
Nová Ves 

Colný asistent kontroloval 
československú občianku, ktorá 
cestovala z Belgicka, kde bola na 
dovolenke. Okrem prihláseného 
tovaru našiel u nej 17,5 m nylónovej 
tkaniny, tri olejové filtre do auta  
„Ford Taunus“, dva kusy pánskych 
plaviek, dve pánske polokošele, 
pánske nohavice, dámske topánky  
a dámsky sveter. Mala ich ukryté 
medzi osobnými vecami v dvoch 
kufroch a v cestovnej taške, ktorú sa 
snažila skryť. Hodnota tovaru bola  
5 200 Kčs. 

Vo vlaku z Viedne do Bratislavy 
cestovali juhoslovanskí občania. Pri 
colnej a devízovej kontrole colná 
kontrolórka zbadala, že cestujúca  
má pravdepodobne okolo pása niečo 

omotané. Z vlaku ju vysadili  
a podrobili osobnej prehliadke  
v revíznej miestnosti colnice. 
Cestujúca mala v opasku, zhotovenom 
z látky, v malých vrecúškach ukrytých 
500 kusov príveskov na retiazku zo 
žltého kovu v hodnote 25 000 Kčs. 

Colnica Košice – 
odbočka Milhošť 

Dvaja československí občania boli  
ako hudobníci vyslaní do zahraničia. 
Na hraničný priechod sa dostavili  
o druhej hodine v noci osobným 
autom značky RENAULT 12. 
Dôslednou kontrolou im v karosérii 
auta našli 3 950 kusov ceruziek 
Versatil v hodnote 16 155 Kčs. 
Ceruzky boli ukryté v palubnej doske, 
vo výplni všetkých dverí a v priestore 
pod benzínovou nádržou. 

Colnica Košice 
- odbočka pošta 
Košice 2 

Colného inšpektora, ktorý vyclieval 
balíkovú zásielku z Kanady, zaujali 
okrem iného aj dve obyčajné cievky  
s niťami. Išlo o firemné nálepky, ktoré 
boli po stranách cievok nalepené  
a v prostriedku poškodené. Pri 
dôkladnej prehliadke objavil  
v otvoroch cievok 100 US dolárov  
v každej cievke. A tak sa vynaliezavý 
odosielateľ spolu s príjemcom, vďaka 
ostražitosti colníka, nevyhli povinnej 
zámene valút za tuzexové poukážky. 

Colnica Košice - 
odbočka Hraničná 
pri Hornáde 

Najviac vyhľadávaným tovarom  
v Maďarsku boli mužské rifle.  
Colný kontrolór a colný inšpektor 
objavili u maďarského štátneho 
občana 26 kusov riflí a 240 kusov 
žuvačiek. Tovar, ktorý bol ukrytý vo 
dverách osobného auta, mal hodnotu  
7 048 Kčs. 

Pracovný ruch na colných odbočkách 
v ČSSR neustával, preto sa k ďalším 
prípadom pašovania vrátime  
v nasledujúcom čísle.  
          Petra Klečková

21

 � TUZEX (SKRATKA ZO 
SLOV „TUZEMSKÝ 
EXPORT“) BOLA  
V ROKOCH SOCIALIZMU 
MALOOBCHODNÁ SIEŤ, 
KDE SA ZA VALUTY, 
ALEBO TUZEXOVÉ 
POUKÁŽKY (BONY) DAL 
KÚPIŤ ZAHRANIČNÝ 
TOVAR, KTORÝ SA 
V NORMÁLNYCH 
OBCHODOCH NEDAL 
ZOHNAŤ. VALUTY SA 
ZÍSKAVALI ZA PRÁCU  
V ZAHRANIČÍ ALEBO  
OD PRÍBUZNÝCH, KTORÍ 
EMIGROVALI V MINULOSTI 
NA ZÁPAD. 
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Najlepší

Prezident finančnej správy František Imrecze s generálnou riaditeľkou sekcie daňovej Lenkou Wittenbergerovou odovzdali Putovný pohár 
pre najlepší daňový úrad v hodnotení ukazovateľov výkonnosti za rok 2016 do rúk riaditeľa DÚ Žilina Dušana Ježa. V 15 hodnotených 
indikátoroch sa Žilina umiestnila vždy v prvej päťke. Úrad bol úspešný v oblasti exekúcie, ako aj pri plnení hrubých výnosov. Práve 
DÚ Žilina zaznamenal najväčší úspech pri nálezoch z daňových kontrol vykonaných na základe údajov vyplývajúcich z KV DPH. Žilina 
s počtom 555 zamestnancov patrí medzi najväčšie daňové úrady na Slovensku a je v prvej trojke daňových úradov v zabezpečovaní 
hrubých výnosov rozpočtových príjmov. V roku 2016 sa úradu podarilo dosiahnuť prvenstvo medzi daňovými úradmi aj v rámci 
monitoringu spätnej väzby pri komunikácii s verejnosťou cez novú aplikáciu Staffino.

Riaditeľ CÚ Trenčín Ivan Kuterka si z rúk prezidenta Imreczeho a generálneho riaditeľa sekcie colnej pplk. 
Milana Jurčinu prevzal Putovný pohár pre najlepší colný úrad v hodnotení ukazovateľov výkonnosti 
za rok 2016. Colníci z Trenčína si viedli mimoriadne úspešne vo výbere uložených pokút v rámci 
porušenia colných predpisov, či vo zvyšovaní úrovne boja proti colným podvodom zvyšovaním efektivity 
výkonu colného dohľadu. V súčasnosti má CÚ Trenčín 242 zamestnancov. V trenčianskom regióne sa 
nachádza tretina pestovateľských páleníc z celkového počtu na Slovensku a s tým sú spojené špecifiká 
výkonu služby. Svoju činnosť sa úrad snaží zameriavať preventívne a edukačne, účasťou na rôznych 
prezentačných podujatiach, prostredníctvom regionálnych médií, či spoluprácou so školami.



Kolega Peter Veľký pracuje na stálej 
službe na Stanici CÚ Banská Bystrica. 
Nedávno sme sa s ním stretli pri 
tvorbe inej reportáže na strelnici 
v Sielnici ako s externým lektorom 
Akadémie FS pre streleckú prípravu  
a psychologicko–taktický výcvik.  
Vždy bol vášnivý kávičkár. Začal si  
o káve a jej príprave veľa čítať  
a postupne sa dostal k záľube, vďaka 
ktorej by sme ho mohli nazvať 
amatérskym baristom. Začiatky boli 
zložité. Keď sa rozhodol kúpiť si 
kávovar, chcel dobrú strednú triedu. 
„Surfovaním na internete som sa 
dopracoval k rôznym názorom. 
Nakoniec som skončil v sekcii 
alternatívy. A keďže veľký pákový 
kávovar si pod pazuchu nezoberiem, 
a ja by som si rád spravil kávu 
kdekoľvek v teréne, skončil som pri 
tomto ľahkom plastovom prístroji,“ 
ukazuje na kávovar rozložený na 
stole. Pri pohľade na profesionálne 
kávovary v škole baristu, akoby 
ospravedlňujúco poznamenal, že 
on je taký amatér, ktorý s kávou len 
koketuje. 

Rozhodujú detaily

Ale profesionál Stanislav Cibuľa 
mu kontruje, že takéto stroje na 
varenie kávy ako vytiahol, amatéri 
nemajú. „Ja mám Hiltku. Vy máte síce 
vŕtačôčku, ale dvanásť prevodov, 
vysokoobrátkovú. Síce na baterky, 
ale k tomu titánové vrtáky,“ vysloví 
trefnú metaforu na konto pomôcok na 

varenie kávy. A potom nášmu kolegovi 
vysvetľuje, ako pracujú s ľuďmi, 
ktorí sa prihlásia na kurz domáceho 
baristu. „Každý si môže doniesť čo 
používa a a my mu poradíme, ako 
to zlepšiť. Napríklad používaním 
filtrovanej vody, zmenou jej teploty, 
mletím kávy, inou gramážou či 
druhom kávových zŕn. Treba ich inak 
namlieť, upražiť. Zmena chuti sa dá 
dosiahnuť aj nastavením mlynčeka 
či samotného kávovaru. To sú detaily, 
ktoré môžu kávu vyšperkovať,“ tvrdí 
známy barista. Profesionál a amatér 
sa zhodnú na tom, že pri kávičkovaní 
je veľmi dôležitá hygiena - pravidelná 
údržba kávovaru, a samozrejme, 
kvalitné produkty. Od kávy, cez 
vodu až po kávovar. Všetko toto učí 
S. Cibuľa profesionálov aj širokú 
verejnosť na kurzoch. A svojím 
kráľovstvom prevedie aj jedného  
z našich šťastných výhercov. 
       Gabriela Dianová
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 � Z ODPOVEDÍ, KTORÉ  
NÁM PRIŠLI, SME 
VYŽREBOVALI ŠTYROCH. 
PIATEHO VYBRAL S. 
CIBUĽA. VÝHERCA 
DOSTANE CENU ZA 
NAJOBŠÍRNEJŠIU 
ODPOVEĎ.

1. cena –  
poukážka na návštevu pražiarne a 
degustáciu kávy  
Zuzana Knošková (DÚ BB)

2. cena –  
mlynček na kávu 
Daniela Krkošeková (DÚ BA)

3. cena –  
balíček kvalitných kávových zŕn 
Zuzana Frančáková (DÚ KE)

4. cena –  
balíček kvalitných kávových zŕn 
Ing. Ľubomír Mutala (DÚ BB)

5. cena –  
balíček kvalitných kávových zŕn 
mjr. Mária Urbančoková (CÚ BA)

Takto jednoducho a výstižne opísal svoju vášeň ku káve náš 
kolega npor. Peter Veľký, ktorého sme zobrali na vyžrebovanie 
výhercov súťaže o káve k uznávanému baristovi Stanislavovi 
Cibuľovi. Zorganizovali sme malé stretnutie baristu – profesionála 
ovenčeného cenami a nášho kolegu, baristu – amatéra. Pri 
žrebovaní víťazov mali čas diskutovať o svojej láske – káve.

Keď chutí, tak chutí
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Anketa - športovec 
roka
Koniec roka je pre nás príležitosťou na jeho 
zhodnotenie, ale aj porovnanie s predchádzajúcimi 
rokmi. Každý z nás má svojho obľúbeného 
športovca, ktorý ho oslovil svojimi výkonmi, 
postojmi alebo charizmou. Dozviete sa, ktorý 
športovec je ten naj pre našich kolegov.

 � DANA ŠPANKOVÁ,  
Akadémia finančnej správy

Cyklista Peter Sagan. Silný idol pre mladých, ktorý fantasticky reprezentuje 
Slovensko. Podľa mňa je nedocenený, čo sa však dúfam zmení. Je pre 
mňa príkladom, že sa netreba vzdávať, aj keď sú okolnosti proti mne.

 � ĽUBOMÍR REĽOVSKÝ,  
riaditeľ DÚ Košice

Pre mňa je športovcom roka každý športovec, 
ktorý sa venuje svojej disciplíne s 
odhodlaním a vášňou. Využíva svoj talent a 
svoje schopnosti, aby sa neustále zlepšoval. 
Podriadi svoje telo každodennému drilu, 
prekonáva prekážky a aj keď možno 
nevyhrá, môže si povedať, že urobil všetko, 
čo sa dá a bez dopingu.

 � ZUZANA ADAMČÍKOVÁ,  
odd. správy daní a exekúcií DÚ VDS

Peter Sagan. Patrí medzi najväčšie talenty svetovej cyklistiky. (Pozn. redakcie: 
V roku 2015 získal titul majstra sveta v cestnej cyklistike v pretekoch s 
hromadným štartom mužov v kategórii elite, ktorý v roku 2016 obhájil. Zlatý 
hetrik skompletizoval v septembri 2017 ako prvý cyklista v histórii.)

 � MIROSLAV 
ZEMANÍK,  
odd. vnútornej 
kontroly 
Bratislava FR SR

Môj obľúbený šport je 
cyklistika, a preto 
nemám inú možnosť 
ako Sagan. Páčila sa mi 
cyklistika aj predtým, 
ale do popredia išla 
u mňa potom, ako 
ju spropagoval Peťo 
Sagan.
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 � MAREK RABATIN,  
odd. dozoru nad 
hazardnými hrami 
DÚ Košice

Peter Sagan. Aj my v 
Košiciach bicyklujeme, 
ako sa patrí. Páči sa mi 
aj lyžovanie. Sledujem aj 
florbal, keďže ho hrávam 
na úrovni mestských 
košických súťaží.

 � kpt. JAROSLAV TOMKO,  
odd. špeciálnych technológií 
Vyšké Nemecké CÚ Michalovce

Sagan. Kvôli nemu mám rád cyklistiku. Mám rád aj 
kolektívne športy, futbal, hokej. Ale ako pred pár 
rokmi vybehol na bicykli Peťo Sagan, tak ma 
najviac priťahuje práve cyklistika.

 � JOZEF FERENC,  
odd. daňovej kontroly 3 DÚ Prešov, pobočka Humenné

Slovenský šprintér Ján Volko. Veľmi talentovaný mladý atlét. Získal striebornú medailu 
v behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy. Na Majstrovstvách 
Európy do 23 rokov bol strieborný na 100 metrov a vyhral beh na 200 metrov v 
novom slovenskom rekorde.

 � mjr. MILOŠ KUČERA,  
odd. následných kontrol CÚ 
Michalovce

Futbalista SSC Neapol a slovenský 
reprezentant Marek Hamšík. Ja som 
hrával 1. ligu v Trebišove. Aktívne 
som hral do 18 rokov, ale potom 
som sa zranil a odvtedy sa venujem 
trénovaniu a koučovaniu.

 � ĽUBOMÍR REĽOVSKÝ,  
riaditeľ DÚ Košice

Pre mňa je športovcom roka každý športovec, 
ktorý sa venuje svojej disciplíne s 
odhodlaním a vášňou. Využíva svoj talent a 
svoje schopnosti, aby sa neustále zlepšoval. 
Podriadi svoje telo každodennému drilu, 
prekonáva prekážky a aj keď možno 
nevyhrá, môže si povedať, že urobil všetko, 
čo sa dá a bez dopingu.

 � ALENA KLINCOVÁ,  
odd. výkonu 
kontroly FR SR 
(Banská Bystrica)

Olympijský víťaz v chôdzi na 
50 km Matej Tóth. Pokorný, 
skromný a charizmatický 
človek. Verím, že všetko 
to nepríjemné, čo sa mu v 
tomto roku prihodilo, dobre 
dopadne a bude môcť 
ďalej pokračovať v kariére 
a ohurovať nás svojimi 
výkonmi.
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Najkrajšie fotky 
z dovolenky
Keď sme začiatkom leta vyhlasovali na intranete súťaž o najkrajšiu 
dovolenkovú fotografiu, netušili sme, aký záujem vyvolá. Prišlo 
nám viac ako sto fotografií, niektoré z nich môžeme pokojne zaradiť 
medzi umelecké. Prostredníctvom týchto nádherných snímok sme sa 
preniesli do úžasných miest na tejto planéte - k oceánom, na ostrovy, 
do kopcov, spoznali sme hrady, paláce, prešli sme sa svetovými 
metropolami. Desať najkrajších sme vybrali aj do časopisu.

Mária Gábrišová z Daňového úradu Prešov nám už poslala  viacero fotografií do našej 
časopiseckej fotosúťaže. Fotografovaniu sa venuje niekoľko rokov a jej snímky majú 
štandardne vysokú kvalitu. Vidno, že sa tomuto „kumštu“ rozumie a vie, čo sa ľuďom páči.

Táto fotografia prišla od npor. Dušana Kubeka, odborného colného referenta CÚ Žilina.
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Ako šikovný 
fotograf sa 
ukázal náš kolega 
Mikuláš Maťuch 
z oddelenia 
vnútornej 
kontroly, FR SR 
Banská Bystrica. 
Vybrali sme do 
časopisu tri jeho 
snímky, pretože 
spĺňajú kritériá 
najvyššej kvality

Hoci Vysoké Tatry patria medzi najfotografovanejšie objekty, 
pôvab Štrbského plesa zachyteného očami odborného 
colného referenta por. Lukáša Olexu z CÚ Košice je očarujúci.

Krásu veľhôr zachytila Monika Bušová 
z oddelenia správy daní 2 DÚ Žilina.

Dušana Balka, referenta oddelenia správy nehnuteľného majetku z FR SR v Nitre, zaujali lány slnečníc.



Je to veľmi obľúbené tímbildingové 
podujatie, ktoré chcú naši 
zamestnanci zažiť a samozrejme ho 
aj vyhrať. Keďže tímy sa každý rok 
menia, šancu zúčastniť sa dostanú 

postupne ďalší kolegovia. A ako 
sa dá vyhrať? Na to sme sa opýtali 
tohtoročných víťaziek, štyroch žien, 
Janky Srnkovej, Eriky Tengeriovej, 
Mirky Ďaďanovej a Marianny Hlavatej 

zo sekcie boja proti podvodom  
a analýzy rizík. Tie totiž vypálili 
rybník aj chlapom, ktorí sa pravidelne 
zúčastňujú na rôznych súťažiach vo 
varení gulášu. 

Vyhrážky nepomohli

Aj keď ich kolegovia po vyhlásení 
výsledkov podpichovali, že ako 
môžu navariť najlepší guláš, 
keď ledva udržia v ruke varechu, 
dievčatá sa len usmievali. Bodaj 
by nie. Veď to všetkým natreli. Po 
vyhlásení výsledkov bol na svoje 
zamestnankyne hrdý aj šéf sekcie 
Ladislav Hanniker. Jeho ľudia stáli  
na stupňoch víťazov už druhý raz.  
A nerozhodila ho ani poznámka,  
či bojovníci proti podvodom  
nespáchali náhodou podvod  
a nepodplatili porotu. Aj zástupcovia 
vnútornej kontroly sa “vyhrážali“, 
že nás všetkých skontrolujú, keďže 
už druhý raz navarili najlepší guláš, 
no opäť nevyhrali. Mohli sa hnevať 
koľko chceli, víťazov mal na svedomí 
človek najpovolanejší. Medzinárodne 
aj mediálne známy šéfkuchár Vojto 

28

A niektorí ho aj spálili... Ale to už predbiehame. Počas 
minulých dvoch ročníkov súťaže o Zlatú varešku – cenu 
prezidenta FS sme zažili na Donovaloch prvé sneženie  
a zmáčal nás aj dážď. Tento rok nás zase poriadne ošľahal 
jesenný vietor. Počasie sme si objednať nemohli, ale dobrú 
náladu áno. A tej bolo na treťom ročníku požehnane. Súťaž 
o najlepší guláš sa na finančnej správe stáva pojmom.
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Varili sme guláš, 
varili...
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Toto je najlepší guláš tretieho ročníka súťaže

Nálada bola skvelá
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Artz, ktorý sa v našej spoločnosti cítil 
tak dobre, že pozvanie na varešku 
prijal po druhý raz. Po odštartovaní 
súťažného varenia družstvá obišiel, 
poradil kolegom vo všetkom, na 

čo sa pýtali. A na záver vybral tri, 
podľa neho najlepšie guláše. Guláš 
dievčat zo spomínanej sekcie bol 
jednoznačným víťazom. Medzi 
druhým a tretím miestom sa Vojto 
chvíľu rozhodoval a jeho konečný 
verdikt posunul na druhú priečku tím 
zložený z daňovákov VDS a colníkov 
z CÚ Michalovce. Tretiu priečku si 
vybojoval daňový a colný úrad Žilina. 

A čo treba urobiť preto, aby váš 
guľáš bol nakoniec víťazom? Janka 

Srnková uviedla, že nie je ani také 
podstatné, čo do guláša dáš, ale kedy 
a koľko toho do hrnca či kotlíka vložíš. 
Treba vedieť, kedy pridať papriku, 
aby neprihorela, kedy koreniny, aby 
mäso dostalo správnu chuť. „A hoci 
nie sú vždy presné a asi nikdy sa 
nepodarí navariť rovnaký guláš, treba 
jednoducho vedieť, ako na to,“ dodala. 

Môžete sa inšpirovať 
víťazným receptom:

 � Cibuľu opražíme na masti, 
pridáme hovädzí močing aj so 
šľachami, čo dodá gulášu chuť 
aj hustotu. Víťazné družstvo 
tak na zahustenie nemuselo 
použiť rozvarené zemiaky. 
Stačili napohľad nepekné 
„glingy“, ktoré sa neskôr všetky 
povyberali a v kotlíku zostalo 
len čisté mäso. 

 � Chutná maďarská červená 
paprika nemohla chýbať. 

 � Keď hovädzie mäso zmäklo, 
pridali diviaka aj s kosťou, 
pretože podľa dievčat sa  
v guláši musí variť kosť. 

 � Ošúpali paradajky, nadrobno 
nakrájali papriku.

 � A použili čerstvé bylinky - 
saturejku, tymián, majoránku, 
zopár borievok. Aby neplávali, 
tak ich predtým vylúhovali 
podobne ako čaj. 

 � malý paradajkový pretlak 
 � nadrobno nasekanú chilli 

papričku 
 � dve malé lyžičky horčice 
 � vopred namočené a nadrobno 

nakrájané hríby
 � Pridali zemiaky, cesnak a ešte aj 

sušenú domácu majoránku, keď 
už guláš dovarili.

„A posledné ingrediencie, bez ktorých 
guláš nenavaríte, je radosť a láska,“ 
ukončila s úsmevom víťazný recept 
kolegyňa J. Srnková. 

Gabriela Dianová

Víťazné družstvo

Šéfkuchár Artz hodnotí

Po snežení i daždi sme 
konečne varili v peknom počasí



Pracovné jubileá
Viac ako 100 našich kolegov si v mesiacoch september  
a október určite spomenulo na to, ako pred 25, 30, 35 aj 40 
rokmi nastupovali do colnej či daňovej správy. Za ich vernosť, 
spoľahlivosť, lojalitu, vytrvalosť i pracovné nasadenie im právom 
patrí poďakovanie. Aj touto formou, prostredníctvom interného 
časopisu, im chceme do ďalších spoločne strávených rokov 
popriať najmä veľa zdravia, pracovnej i rodinnej pohody.

kpt. Ing. Milan Hreško (CÚ MI)

mjr. Bc. Miloš Kučera (CÚ MI)

mjr. Ing. Ján Petrek (CÚ MI)

Peter Hlinka (DÚ TT)

Mgr. Tibor Osvald (DÚ TT)

npor. Peter Kianek (CÚ NR)

Ing. Zoltán Mészáros (DÚ NR) 

Ing. Peter Štefanco (DÚ PO)

Mgr. Ladislav Gallo (DÚ TN) 

Ing. Ján Remeň (DÚ NR)

npor. Barnabáš Domonkos (CÚ TT)

npor. Vincent Pálfy (CÚ TT)

Ing. Ivana Fajnorová (DÚ BA)

kpt. Bc. Peter Tomko (CÚ MI) 

Ing. Ivan Borodáč (FR SR)

Jana Špilajová (FR SR)

Katarína Štepanovská (FR SR)

František Gombár (DÚ BA)

npor. Karbáč Vladimír (CÚ BA)

Zuzana Mackovičová (DÚ BA)

Anikó Bagyura (DÚ TT)

Ing. Dana Baránková (DÚ TT)

Ing. Zlatica Nagyová (DÚ TT)

Ing. Jarmila Nemcová (DÚ TT)

Ing. Anikó Szabová (DÚ TT)

Ing. Jarmila Tichá (DÚ TT)

Ing. Maroš Koukal (DÚ TN)

kpt. PhDr. Ján Vozárik (CÚ TN)

Bc. Ladislav Agh (DÚ NR)

Oľga Fanová (DÚ ZA)

nprap. Peter Hoferica (CÚ ZA)

Ing. Zuzana Hrčková (DÚ ZA)

Bc. Viera Jánošíková (DÚ ZA)

Ing. Renáta Maláková (DÚ ZA)

Ing. Jana Špániková (DÚ ZA)

Ing. Július Jakab (DÚ BB)

kpt. Bc. Michal Baka (CÚ PO) 

nprap. Andrej Macko (CÚ PO)

kpt. Ing. Viliam Ňakat (CÚ PO)

Ing. Vladimír Tuleja (DÚ PO)

Jaroslav Fialík (DÚ KE)

Ing. Marián Vysoký (DÚ KE)

npor. Vladimír Doháňoš (CÚ MI)

kpt. Mgr. Michal Hreščák (CÚ MI)

Ing. Arpád Vasiľ (DÚ KE)

nprap. Ján Čižmár (CÚ MI)

npor. Rudolf Dudič (CÚ MI)

kpt. Ing. Ľuboslav Hasin (CÚ MI)

kpt. Bc. Miroslav Kačur (CÚ MI)

kpt. Bc. Juraj Kica (CÚ MI)

npor. Peter Nacko (CÚ MI)

kpt. Bc. Pavol Paulík (CÚ MI)

npor. Vladimír Roško (CÚ MI)

kpt. Bc. Miroslav Rudy (CÚ MI)

kpt. Bc. Vladimír Sochanič (CÚ MI)

nprap. Vladislav Sochanič (CÚ MI)

mjr. Mgr. Ladislav Starjak (CÚ MI)

npor. Vasiľ Šulič (CÚ MI)

npor. Ján Žeňuch (CÚ MI)

Ing. Daniela Mikuličová (DÚ VDS)

Bc. Mária Chovancová (DÚ NR)

mjr. Ing. František Gallik (FR SR)

Ing. Renáta Jankovičová (DÚ TT) 

Renáta Rapantová (DÚ TT)

Ing. Anna Gálová (DÚ NR) 

Janka Medveďová (DÚ NR)

Ing. Danka Modráčková (DÚ NR)

Ing. Rastislav Ukrop (DÚ BB)

Ing. Viera Fedoršová (DÚ PO)

Ing. Martina Chudá (DÚ PO)

Ing. Jana Kopčáková (DÚ PO)

Mgr. Dáša Urdová (DÚ PO)

npor. Peter Vyšňa (CÚ PO)

nprap. Rudolf Barta (CÚ MI)

nprap. Juraj Bíro (CÚ MI)

25 rokov:

Ing. Marcela Hricová (FR SR)

pplk. Mgr. Ján Kozák (FR SR)

Ing. Erika Likavcová (FR SR)

Ing. Blažena Némová (FR SR)

Bc. Dana Straková (FR SR) 

Ing. Viera Tkáčová (FR SR)

npor. Vladislav Horňák (CÚ BA)

JUDr. Peter Mucha (DÚ BA) 

Ing. Ľubica Šmahovská (DÚ BA)

Mgr. Jana Miháliková (DÚ TT)

Miroslava Idesová (DÚ TN) 

kpt. Ing. Stanislav Kadaš (CÚ TN)

Ing. Radim Werner (DÚ TN)

Ing. Róbert Jurča (DÚ NR)

npor. Patrik Jurík(CÚ NR)

kpt. Dušan Kuzma (CÚ NR)

Jarmila Lukáčová (DÚ NR)

Ing. Zoltán Mintál (DÚ NR)

Ing. Pavol Okša (DÚ NR)

Ing. Gabriela Zákopčanová (DÚ NR)

Ing. Jaroslav Kočiš (DÚ ZA)

Agáta Husárová (DÚ BB)

kpt Bc. Jozef Sedliak (CÚ BB)

Ing. Jana Strašková (DÚ BB)

Ing. Tatiana Adámková (DÚ PO) 

Ing. Viera Eštoková (DÚ PO)

npor. Marián Galajda(CÚ PO)

Renáta Haňová (DÚ PO)

kpt. Ing. Anna Kežmarská (CÚ PO)

kpt. Ing. Jozef Osvald (CÚ PO)

nprap. Miloš Šimkanin (CÚ PO)

30

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
05

/1
7

40 rokov:

Alena Beláková (DÚ ZA)

Mária Plišková (DÚ KE)

30 rokov:

Ing. Soňa Stráňavová (DÚ BA)

Ing. Mária Jedináková (DÚ ZA) 

Ing. Eva Samošová (DÚ BB)

JUDr. Katarína Eckerová (DÚ KE)

kpt. Ing. Vladimír Klamo (CÚ BA)

Ing. Vlasta Filipová (DÚ BA)

35 rokov:

Hilda Tkáčová (FR SR)
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Znenie tajničky z čísla 4/2017 je – „Estónsko: Pre obsah metánu zaviedli daň za kravské plyny“. Zo správnych odpovedí, 
ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Tibor Kurti (DÚ Trnava), npor. Ivan Macurák 
(CÚ Trenčín) a kpt. Ivo Zajaroš (CÚ Prešov). 
Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca novembra na adresu 
casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Kolegyňa Eva Miklovičová zo sekcie 
inšpekcie a vnútornej kontroly  
nám poslala do Fotosúťaže snímky 
známych operencov. Bocian čierny už 
v tomto období zimuje v Afrike, kam 
odletel v polovici augusta. Haja červená 

patrí medzi ohrozené druhy  
dravcov. Má nápadne vykrojený  
chvost, podľa ktorého ju ľahko 
rozpoznáte. Do čeľade krkavcovité patrí  
vzrastom malá orešnica perlavá.  
Žije v ihličnatých a zmiešaných lesoch  

a živí sa najmä rastlinami, orieškami 
a semienkami. Fotografie do súťaže 
môžete stále posielať na adresu  
casopis@financnasprava.sk. Musia  
byť minimálne tri, každá vo veľkosti  
aspoň 1 MB.


