
DVOJMESAČNÍK FINANČNEJ SPRÁVY – V. ROČNÍK – VYDANIE 6/2017



3 Príhovor prezidenta

4 Najlepšou cestou je dialóg

8 Povinná elektronická komunikácia

11 Na čo sú nám dane? 
Čo dostanem za ne?

12 Aktivity IOTA pod našou záštitou

14 Daňové novinky

16 Mali sme čertovsky dobrý rok!
Odmenou sú anjelské Vianoce...

18 Naše úspešné zásahy

20 Colnícky misionár

22 Máte niečo na preclenie? II. časť

24 Anketa

26 Pracovné jubileá

27 Vyzdobila colný úrad

28 Vianoce za hranicami

29 Smiechoty spod stromčeka

30 “MŇAM” zemiakový šalát bez majonézy

31 Krížovka

32 Fotosúťaž

Obsah
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y
06

/1
7

18

08

12

2

FINANČNÉ AKTUALITY
časopis o činnosti finančnej správy, dvojmesačník, V. ročník
ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: Mgr. Drahomíra Adamčíková
ADRESA REDAKCIE: Mierová 23, 815 11 BA
EMAIL: casopis@financnasprava.sk
TELEFÓN: 02/ 48 27 33 09

TLAČ: SINEAL, spol. s r. o., Kazanská 2, 8ľ1 06 BA
FOTOGRAFIE: TASR, internet, archív CÚ, DÚ, autorov
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Tibor Pálfy
Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky tak, aby  
sa po redakčných úpravách nezmenil ich význam.

NEVYŽIADANÉ RUKOPISY ANI OBRAZOVÉ PREDLOHY 
NEVRACIAME.
Kopírovať, publikovať, elektronicky alebo inak rozširovať 
ktorúkoľvek časť časopisu Finančné aktuality možno iba  
na základe písomného povolenia redakcie.
© Finančné aktuality, 2017



3

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
06

/1
7

Vážené kolegyne a kolegovia,

končiaci sa rok opäť raz dokázal, že naša práca má zmysel. Desiatky opatrení 
zameraných na boj proti daňovým únikom priniesli výsledky. Efektívna daňová 
sadzba dane z pridanej hodnoty narástla druhý štvrťrok po sebe. Kým v roku 2012 
predstavovala EDS DPH necelých 12 percent, teraz sa vďaka realizovaným opatreniam 
vyšplhala na vyše 15 percent.

Lepšie výsledky dosahuje finančná správa práve vďaka Vám – našim zamestnancom. 
Dovoľte mi preto poďakovať sa Vám za všetko, čo pre túto organizáciu robíte. 
Nesmierne si vážim Vaše nasadenie a teším sa na nové výzvy v novom roku.

Tak ako sme úspešne rozbehli softwarning, zvládneme aj rozšírenie povinnej 
elektronickej komunikácie, realizáciu novely daňového poriadku či spustenie Indexu 
daňovej a colnej spoľahlivosti ako aj ostatné výzvy. V novom roku tiež výrazne 
posilníme internú komunikáciu. Budeme sa častejšie stretávať a spoločne diskutovať. 
Záleží mi na tom, aby som poznal Vaše názory. Aj preto sme spustili „Pokec  
s prezidentom“ a začal som s pravidelnými výjazdmi do regiónov: navštívil som 
Banskú Bystricu a postupne navštívim colné a daňové úrady vo všetkých regiónoch.

Želám Vám ešte úspešný koniec roku 2017, príjemné prežitie vianočných sviatkov  
a úspešný štart do nového roku. Teším sa na naše stretnutia.

František Imrecze 
prezident finančnej správy



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

P. Kmotorka: Prichádzal som  
s predsavzatím vytvárať priestor 
iniciatíve a tvorivosti a nadviazať 
na zaužívané a správne fungujúce 
postupy. Prechádzame pomerne 
búrlivým procesom elektronizácie, 
ktorý podľa mňa zaskočil takmer 
všetkých. Tento trend so sebou 
priniesol nielen globalizáciu 

elektronickej komunikácie, 
zjednodušenia postupov v colnom 
konaní a vytváranie prostredia 
otvorenosti vo vzťahu k verejnosti, 
ale tiež vyššie nároky na flexibilitu 
colníkov. Veľký dôraz kladiem aj 
na komunikáciu medzi kolegami 
bez ohľadu na hierarchiu. Veľmi 
rád by som zapojil viac kolegov 
do rozhodovacej činnosti, aby sa 
podieľali na zlepšení kvality  
a efektivity práce. Je dôležité, aby 
mali možnosť a dôveru prezentovať 
svoje názory a myšlienky. Chcel by 
som klásť dôraz aj na výchovu nových 
mladých colníkov a ich zázemie.

R. Uharka: Prvoradým cieľom bolo 
nastaviť procesy medzi jednotlivými 
organizačnými zložkami DÚ, 
medzi sídlom a jeho pobočkami 
a kontaktnými miestami. Toto sa 
podarilo vrátane personálneho 
obsadenia približne do polovice 
roka 2013. Optimalizácia počtu 
kontaktných miest je aj po ich  
znížení z 8 na 5 stále aktuálna 
vzhľadom na rozširujúcu sa 
elektronickú komunikáciu. Keďže  
v Nitre došlo k zlúčeniu 15 dovtedy 
samostatných DÚ, mojim hlavným 
cieľom bolo vytvoriť z krajského DÚ 
jeden homogénny celok, ktorý plní 

stanovené úlohy komplexne v oblasti 
správy daní, kontroly i exekúcie vo 
vzájomnej úzkej súčinnosti. Myslím  
si, že tento systém v súčasnosti 
funguje, ale je to proces, ktorý je 
nutné stále kontrolovať a vylaďovať.  
A zamestnancom neustále pripomínať, 
že DÚ funguje len vtedy, ak riadne 
fungujú všetky tri zložky tohto 
trojuholníka - správa, kontrola aj 
exekúcia. 
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Najlepšou cestou 
je dialóg

pplk. Ing.  
Peter Kmotorka:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
pizza

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Dvanásť rozhnevaných mužov

 � IDEÁLNY RELAX 
cykloturistika
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Dvaja riaditelia z mesta pod Zoborom riešia podobné 
problémy ako kolegovia v iných krajoch. Želali by si, aby ich 
podriadení mali náležité pracovné podmienky i finančné 
ohodnotenie. Musia byť však vidieť aj výsledky. Ako ich 
dosahujú sme sa porozprávali s riaditeľmi CÚ a DÚ Nitra 
pplk. Petrom Komotorkom a Radoslavom Uharkom.

“Som 
naklonený 
udržiavaniu 
tradícií  
a neverím  
v rezignáciu 
klasickej 
štruktúry 
colníctva.”



Na čo ste najviac hrdý?

P. Kmotorka: Som hrdý na to, že 
som colník. Aj pre moje deti je 
jednoduchšie na otázku „čo robí 
tvoj otec?“ odpovedať jedným 
slovom. Som naklonený udržiavaniu 
tradícií a neverím v rezignáciu 
klasickej štruktúry colníctva. Vo 
všeobecnosti som hrdý na to, že 
môžem spolupracovať s ľuďmi, ktorí 
sú ochotní pomôcť, poradiť a sú 
obyčajným spôsobom slušní. 

R. Uharka: Spokojný som s tým, že sa 
nám podarilo vrátiť zamestnancov  
z prenajatých priestorov do vlastných 
opravených v budove na Vodnej ulici 
v Nitre. V súčasnosti sa tu dokončuje 
rozsiahla rekonštrukcia vrátane 
nadstavby jedného poschodia. 
Taktiež som spokojný s vytvorením 
vyhovujúcich pracovných priestorov 
pre vyše 70 zamestnancov na pobočke 
Levice, keď po vyše desaťročných 
sľuboch predchádzajúcich šéfov sa 
nám podarilo presťahovať v roku 
2016 zamestnancov do prenajatých 
priestorov v centre Levíc. Tie plne 
zodpovedajú kritériám pre prácu 
zamestnancov finančnej správy.  
A na čo som najviac hrdý? Na prácu 
97% zamestnancov pôsobiacich na 
DÚ Nitra, ktorí svojou každodennou 
poctivou a zodpovednou činnosťou 
plnia náročné úlohy, a tak výborné 
výsledky DÚ Nitra sú naším 
spoločným dielom. Na tých 3% 
musíme ešte popracovať.

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?

P. Kmotorka: Skôr by som povedal,  
že nie práca s ľuďmi je najťažšia,  
ale práca bez ľudí. Aktuálne nás  
dobieha zameškané. Absentuje  
tzv. stredná generácia kolegov,  
ktorá by mala postupne zaujať  
miesto po najskúsenejších. Skúsení 
colníci, generácia, ktorá bola pri 
vzniku SR a prerode colníctva, sa 
s príchodom vstupu do EÚ dostala 
na križovatku. Práve v tomto období 
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Základné údaje 
o CÚ Nitra:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
283

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST 
7

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Vysoký podiel príjmov do 
štátneho rozpočtu v oblasti SPD 
z piva a z minerálneho oleja.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Príprava na príchod spoločnosti 
Jaguar Land Rover.



sa rozhoduje o odchode do výsluhy. 
Mojou predstavou je vytvoriť také 
zázemie, aby kvalitní colníci mali 
motiváciu zostať a zároveň dokázať 
dostatočne podnietiť mladých,  
aby nadviazali na stále dobré 
zabehnuté postupy a vniesli do nich 
nový vietor. 

R. Uharka: V prvom rade sú to 
moji kolegovia v priamej riadiacej 
pôsobnosti, bez ktorých by som 
nedokázal manažovať rôznorodú 
prácu stoviek zamestnancov. Už 
niekoľko rokov fungujeme v úzkej 
súčinnosti a vo vzájomnej dôvere. 
Taktiež si vysoko cením riadiacu 
činnosť všetkých vedúcich oddelení. 
Mojou devízou sú aj mnohoročné 
skúsenosti z praxe, keď som od roku 
1991 postupne prešiel funkciami 
správcu dane, kontrolóra, metodika, 
riešil som odvolania a bol som aj 
vedúcim oddelenia metodikov na 
vtedajšom Daňovom riaditeľstve.  
A vyše dvadsať rokov som bol 
lektorom pre oblasť dani z príjmov  
PO a procesného zákona. Prednášal 
som aj externe pre daňových 
poradcov, ekonómov a podnikateľov, 
kde som získaval neoceniteľnú 
spätnú väzbu o fungovaní daňových 
zákonov a aj o tom, ako je vnímaná na 
verejnosti finančná správa, čo robíme 
dobre a čo má negatívnu odozvu. 

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

P. Kmotorka: To je veľmi 
komplikovaná otázka. Myslím si,  
že na ideálny stav po čase zrejme 
nadväzuje stagnácia. Ľudia začnú  
veci prijímať so samozrejmosťou  
a len zo zotrvačnosti. Už sa nepýtajú 
„prečo?“, ale „načo?“. Najdôležitejšou 
vecou je ľudí neustále počúvať  
a motivovať. Podľa môjho názoru je 

vzájomné pôsobenie medzi colníkmi, 
zamestnancami, deklarantmi, 
daňovými subjektmi a verejnosťou 
alfou a omegou komunikácie. A dobrú 
komunikáciu a dialóg považujem za 
najlepšiu cestu. 

R. Uharka: Podľa môjho názoru 
ideálny stav vo finančnej správe nie 
je možné dosiahnuť, pretože štruktúra 
a činnosť sa budú neustále meniť 
a vyvíjať podľa situácií, ktoré život 
prináša. Skôr je možné priblíženie  
sa k optimálnemu stavu. K tomu  
by mohol prispieť pripravovaný  
zákon o finančnej správe, ktorý  
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Ing. Radoslav Uharka:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
pečené bravčové koleno, 
kyslá obloha

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
dobrá detektívka

 � IDEÁLNY RELAX 
rodinná pohoda pri 
vode a na slniečku



okrem iného obsahuje aj vyššie 
ocenenie práce zamestnancov  
a dosiahnutie lepšieho postavenia 
zamestnanca finančnej správy. 
Pomohla by aj stabilnejšia legislatíva 
v oblasti daní. No a stále sú tu 
značné rezervy štátu v investovaní 
do kvalitnejšieho materiálno-
technického vybavenia finančnej 
správy. 

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

P. Kmotorka: Nemám revolučné  
plány. Ale to, čo realizovať chcem,  
nie je dosiahnuteľné za krátke 
obdobie. Ako som už povedal,  
je to o nastavení spolupráce  
a komunikácie. Som odporcom 
negatívneho prístupu, hľadania 
dôvodov ako niečo nejde, nadávania 
na systém, lamentovania. Nič  
z toho nie je prínosné, kazí to 
atmosféru a berie energiu tým,  
čo lamentujú, ale aj tým, čo to  
musia počúvať. Chcem, aby tí, čo  
sú svojim konštruktívnym prístupom 
piliermi úradu, boli patrične 
ohodnotení.

R. Uharka: V prvom rade úspešne 
dokončiť rekonštrukciu budovy 
na Vodnej ulici v Nitre vrátane 
presťahovania príslušných 
zamestnancov do nadstavenej  
časti tak, aby sme optimalizovali  
stavy zamestnancov umiestnených 
v troch budovách v Nitre a ich 
vzájomnú komunikáciu. Zabezpečiť  
čo najvyššiu obsadenosť miest  
vo všetkých oblastiach činnosti  
DÚ v spolupráci s osobným  
úradom, pretože nový zákon  
o štátnej službe veľmi skomplikoval 
situáciu, a to najmä pri zastupovaní 
počas materskej a rodičovskej 
dovolenky. Dopracovať sa k situácii, 
keď informačný systém finančnej 
správy bude prepojený s ostatnými 
systémami verejnej správy,  
s bankami a podobne. Budeme tak 
mať čo najviac informácií o daňových 
subjektoch v reálnom čase. 

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

P. Kmotorka: Teší ma každá pochvala 
a pozitívne hodnotenie, ktoré 
dostaneme. Snažím sa, aby bola 
naša práca a postavenie pre širokú 
verejnosť zrozumiteľné. Aj toto je 
jedna z oblastí, na ktorej by som  
chcel popracovať.

R. Uharka: Ako lektor som mal aj 
spätnú väzbu od daňových poradcov  
a ekonómov z celého Slovenska, 
môžem si dovoliť povedať, že 
vnímanie činnosti DÚ Nitra je vcelku 
pozitívne, ako z pohľadu správnosti 
aplikácie daňových predpisov, tak  
aj z pohľadu proklientskeho. 
Zaznamenal som aj niekoľko návštev 
zahraničných investorov v čase,  
keď sa rozhodovalo ich zahraničné 
vedenie, či v našom regióne rozšíria 
kapacity. Výsledkom bolo, že po 
konzultáciách investovali práve  
u nás. 

Drahomíra Adamčíková
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Základné údaje 
o DÚ Nitra:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
534

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
5 pobočiek, 5 kontaktných miest

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV 
Veľa kontaktných miest aj 
po ich zredukovaní, hraničný 
kraj s Maďarskom, čo vytvára 
potenciál na daňové úniky.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Personálne obsadzovanie z 
dôvodu problémového zákona 
o štátnej službe i z dôvodu 
chýbajúcich odborníkov na trhu 
práce

“Mojím 
hlavným 
cielom bolo 
vytvoriť  
z krajského 
DÚ jeden 
homogénny 
celok, 
ktorý plní 
stanovené 
úlohy 
komplexne  
v oblasti 
správy daní, 
kontroly i 
exekúcie vo 
vzájomnej 
úzkej 
súčinnosti.”



Novelu daňového poriadku schválili 
v októbri v parlamente. Okrem 
iného zaviedla, že od 1. januára 
2018 budú s finančnou správou 
povinne komunikovať elektronicky 
už všetky právnické osoby zapísané 

v obchodnom registri a od 1. júla 
2018 sa táto povinnosť bude 
týkať aj všetkých fyzických osôb - 
podnikateľov. Finančná správa má 
záujem, aby čo najviac daňovníkov 
podávalo daňové priznania  
a ostatné podania elektronicky. 
Motto modernizácie finančnej správy 

- menej administratívy, viac výkonu 
- znamená, že sa chceme stať plne 
elektronickou a callcentrizovanou 
inštitúciou. Cieľom je zavedenie 
absolútnej elektronickej komunikácie 
a rozširovanie proklientskych služieb.

Kampaň sa začala

Posilnili sme informovanosť 
podnikateľov o novinkách, ktoré 
ich čakajú. Zriadili sme samostatnú 
informačnú sekciu o elektronickej 
komunikácii na portáli finančnej 
správy. Jedným klikom na grafický 
banner sa verejnosť dostane  
k manuálom a videám prezentujúce 
jednotlivé postupy. K dispozícii sú 
aj popisy potenciálnych situácií, 
najčastejšie otázky a odpovede. 
Zriadenie sumarizačného infobloku 
je len jedným z opatrení zlepšovania 

dostupnosti informácií. Už v októbri 
sme rozšírili tím odborníkov v call 
centre, ktorí sa špecializujú na 
elektronickú komunikáciu. Zároveň 
sme pripravili informačné letáky, 
ktoré budeme firmám a živnostníkom 
distribuovať s pomocou Konzultačnej 
rady, poradného orgánu prezidenta 
FS. Nezaostávame ani na sociálnych 
sieťach. Našim najdôležitejším 
kanálom pre poskytovanie online 
informácií je Facebook.
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Povinná elektronická komunikácia
Finančná správa sa intenzívne pripravuje na rozšírenie povinnej 
elektronickej komunikácie. K súčasným 360 tisícom povinne 
elektronicky komunikujúcim v roku 2018 pribudne približne 
ďalších 80 tisíc právnických osôb a 350 tisíc živnostníkov.

 � POZNÁTE SKRATKY?

PFS portál finančnej 
 správy

EKR elektronické 
 komunikačné 
 rozhranie 
 (podateľňa)

eID občiansky preukaz 
 s elektronickým 
 čipom



Ako zmena legislatívy 
ovplyvnila projektový tím?

O legislatívnej zmene sme sa 
dozvedeli už v lete 2017. Na základe 
dostupných informácií sme  
najprv potrebovali zistiť predbežný 
počet subjektov, ktorých sa zmena 
dotkne. Zároveň tieto čísla boli  
pre nás vstupom do analýz 
pripravenosti PFS na zmenu.  
Ukázalo sa, že aplikačne je PFS 
pripravený nové subjekty prijať  
bez akejkoľvek zmeny, pretože  
takéto typy subjektov môžu  
využívať služby PFS už v súčasnosti. 

Čo všetko musíte urobiť?

Upraviť – rozšíriť musíme sieťovú 

infraštruktúru, alebo ako to u nás 
voláme „železo“. Pridaním nových 
serverov, navýšením pamäte RAM 
a ďalšími úpravami infraštruktúry 
pripravujeme PFS a EKR na zvýšený 
počet podaní.

Je teda portál pripravený na 
prípadný nápor v novom roku?

Ako som už spomenul, začali sme 
realizáciu opatrení. Harmonogram 
jednotlivých aktivít je zosúladený 
tak, aby PFS a EKR boli v januári 
pripravené.
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Povinná elektronická komunikácia

V súčasnosti finišujeme  
s rozšírením povinnej elektronickej 
komunikácie. Ako vnímate posledné 
dni 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 to 
prinesie. Zverejňujeme informácie  
v médiách, vydávame tlačové správy. 
Chceme poskytnúť čo najširší 
informačný servis, aby naši klienti 
získali potrebnú istotu.

Podpora klientov pri rozšírení  
povinnej elektronickej  
komunikácie však nie je jediným  
proklientskym nástrojom.  
O aké ďalšie opatrenie ide?

Koncom novembra sme spustili 
projekt soft-warning, médiá ho 
nazvali „priateľské upozornenia“. Do 
schránok klientov na portáli sme 
poslali už prvé dve elektronické 
notifikácie. Prvá sa týkala nesúladu 
medzi kontrolným výkazom DPH  

a daňovým priznaním k DPH a druhá 
previazanosti nálezov kontrol na 
DPH na daň z príjmu právnických 
osôb. Cieľom je upozorniť daňové 
subjekty na nezrovnalosti v daňových 
priznaniach.

Ako napredujeme 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 z finančnej 
správy urobiť modernú bezpapierovú 
inštitúciu.

František Imrecze, prezident finančnej správy

Jakub Lupták, projektový manažér projektu Portál finančnej správy



Daniel Súkup, špecialista online komunikácie
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Ako sa pripravujeme na Facebooku 
na nové povinnosti?

Facebook je jeden z kľúčových 
kanálov ako dostať informácie  

k ľuďom. Všetko, čo v tejto súvislosti 
zverejníme na PFS, ide automaticky aj 
na Facebook – či už sú to informačné 
materiály, videá atď. Najdôležitejšie  
z nich podporíme reklamou  
a chystáme aj osobitnú reklamnú 
kampaň. 

Zverejnili ste už niekoľko videí 
týkajúcich sa elektronickej 
komunikácie. Ktoré z nich malo 
najväčšiu sledovanosť?

Zverejnili sme zatiaľ päť videí, pričom 
najväčší ohlas mal brífing prezidenta 
FS k elektronickej komunikácii 
prostredníctvom eID. Taktiež video, 

ktoré sumarizuje nadchádzajúce 
zmeny, malo podobne vysokú 
sledovanosť.

Po novom roku sa dá na Facebooku 
očakávať nápor komentárov. 
Ste pripravení reagovať? 

Veríme, že k tomu nedôjde, respektíve, 
že to nebude až také dramatické, 
nakoľko v posledných týždňoch 
dávame do komunikácie tejto témy 
skutočne veľa úsilia. Ak to však ľuďom 
stále nebude stačiť, sme pripravení 
byť v pohotovosti, aby dostali 
odpovede na základné otázky hoci  
aj v sobotu večer.

Od októbra ste personálne posilnili 
call centrum. Koľko ľudí bude 
poskytovať informácie k téme 
elektronickej komunikácie?

Téma elektronickej komunikácie je 
živá od roku 2014, keď začali povinne 
komunikovať platitelia DPH. Odvtedy 
sme poskytli technickú informáciu, 
respektíve podporu pre tieto subjekty, 
v približne 300 tisíc prípadoch. 
Rozhodli sme sa posilniť túto oblasť 
už od októbra o dvoch expertov  
a ďalej budeme pokračovať v marci 
posilnením o ďalších troch expertov 
na elektronickú komunikáciu. Celkovo 
chceme stabilizovať stav expertov pre 
túto oblasť na 11. Okrem toho sme 
si vo vlastnej réžii zaškolili k téme 
aj ostaných kolegov, ktorí poskytujú 
odborné informácie v oblasti daní. 
Základnú informáciu budeme musieť 
vedieť podať na ktorejkoľvek voľbe 
call centra. 

Aké informácie ste pre klientov 
pripravili na portáli?

Okrem nových informačných 
materiálov zameraných najmä na 
úvodné kroky, ktoré musí subjekt 

ovládať (legislatívne vymedzenie, 
registrácia a autorizácia), sme sa 
sústredili aj na krátke informačné 
videá. V nich je jednoduchou formou 
prerozprávané všetko potrebné  
k tejto téme. Spracovali sme súbor 
najčastejších otázok a odpovedí,  
ktorú sme rozdelili do dvoch  
nosných tém – otázky metodického  
charakteru a technického charakteru. 
Našou prioritou, aj v spolupráci 
s komunikačným oddelením, bolo, aby 
sa informácie k téme sústreďovali na 
jednom mieste a boli dostupné na 
jeden - dva kliky z domovskej stránky 
portálu. Samozrejme, v spracovávaní 
informácií budeme pokračovať  
a sústredíme sa hlavne na témy, ktoré 
budú najviac rezonovať v otázkach 
našich klientov.

Dá sa očakávať, že počet  
dopytov na call centre bude  
v budúcom roku narastať? Ste 
pripravení na to reagovať?

Nárast podaní určite bude, o tom som 
presvedčená. Skutočne sa snažíme  
v čo najkratšom čase, ideálne obratom 
alebo v priebehu dňa od zadania 

otázky, na ňu reagovať. Doteraz 
vždy pri veľkých legislatívnych 
zmenách rapídne stúpol počet 
podaní k novelizovanej téme. Keďže 
je predpoklad, že najmä v druhej 
etape od 1. júla 2018 narastie počet 
povinne elektronicky komunikujúcich 
fyzických osôb o 350 tisíc, základnú 
informáciu bude musieť podať 
každý expert call centra, nielen 
špecializovaná skupina na túto tému. 
Len pre porovnanie, v roku 2014, 
keď sme rozbiehali elektronickú 
komunikáciu, sa povinnosť týkala 
necelých 250 tisíc daňových 
subjektov. Rozdiel oproti roku 2014 
je však markantný v tom, že naši 
experti na elektronickú komunikáciu 
sú už tak povediac „majstri vo svojom 
obore“.

Beáta Uhrinová, vedúca Centra podpory pre dane



Najlepšou cestou ako eliminovať 
neplatenie daní, úniky či podvody, 
je predchádzať takýmto situáciám. 
Európska únia (EÚ) dlhodobo zvádza 
boj proti špekulantom a jej členské 
krajiny vrátane Slovenska prijímajú 
každoročne opatrenia, ktoré majú 
zabrániť daňovým podvodom. 
Je to beh na dlhé trate a každý 
efektívny príspevok sa počíta. Medzi 
také sa zaradil aj nový unikátny 
portál TAXEDU určený pre skupinu 
užívateľov od 9 do 25 rokov. Jeho 
cieľom je výchova k daňovej  
zodpovednosti detí a mladej 
generácie v členských štátoch  
únie. Jeho obsah je k dispozícii  
v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. 
Formou hier, desiatok videoklipov, 
animácií, príbehov či kvízov tu 
skupina budúcich daňovníkov nájde 
odpovede na otázky súvisiace  
s platením, rozdeľovaním verejných 
financií, ich prínosom, životnými 
situáciami ovplyvňujúcimi daňové 
odvody a podobne.

Učebná pomôcka

Od januára tohto roku sa na tvorbe 
obsahu portálu podieľalo 24 expertov 
zo 16 krajín EÚ vrátane zástupcov 

slovenskej finančnej správy. 
Výsledkom ich práce je rozdelenie 
materiálov do troch vekových 
kategórií. Deti od 9 do 12 rokov 
získajú základné informácie o tom, 
čo sú dane a aký je ich každodenný 
prínos. Jednoduchou, prístupnou  
a zábavnou formou sa dozvedia fakty 
o daniach v celej Európe. Skupinu 
tínedžerov od 13 do 17 rokov určite 
zaujme problematika nakupovanie 
cez internet či sťahovanie hudby. 
Veková kategória od 18 do 25 rokov 
rieši už iné životné situácie – prvé 
zamestnanie, prácu v zahraničí, 
štúdium na vysokej škole či začiatok 
podnikania. Vďaka portálu prídu na 
to, že platenie daní má svoje pravidlá. 
Veľkým lákadlom pre skupinu 
budúcich daňovníkov je online hra, 
kde si môžu vyskúšať, ako hlava 
krajiny rozdeľuje príspevky z daní 
pre školy, nemocnice, políciu, kultúru, 

turizmus či životné prostredie. Hráč 
rozhodne o tom, akú úroveň šťastia 
ľudia v krajine dosiahnu, či budú mať 
zamestnanie, či nevzrastie kriminalita, 
či bude dostupná zdravotná 
starostlivosť a podobne. Uvidia, 
čo nesprávne investície dokážu 
spraviť so životom obyvateľov tejto 
fiktívnej krajiny. Súčasťou portálu je 
aj priečinok pre učiteľov, v ktorom 
nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri 
výučbe finančnej gramotnosti. 

Výchova k 
zodpovednosti

TAXEDU je pilotný projekt EÚ. 
Užívateľom je k dispozícii od 
začiatku novembra. Pred spustením 
sa uskutočnil prieskum medzi jeho 
hlavnými respondentmi, z ktorých 
cca 70% vyjadrilo vysokú mieru 
spokojnosti s obsahom i grafickým 
prevedením portálu. Efektivitu portálu 
však ukáže až budúcnosť. V tomto 
momente je ale dôležité, že existuje 
ďalší nástroj, ako z mladých ľudí 
postupne vychovávať zodpovedných 
platcov daní. Slovenskú verziu nájdete 
na https://europa.eu/taxedu/home_sk.

Drahomíra Adamčíková
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Na čo sú nám dane? 
Čo dostanem za ne?
Nájsť spôsob, ako mladých ľudí atraktívnou formou zoznámiť s 
daňami je zložité. Nezáživné, príliš veľa odborných termínov, čísiel, 
komplikované, teoretické. To všetko by o tejto téme povedali. 
Nový portál TAXEDU, ktorý vznikol pod patronátom Európskej 
komisie a Európskeho parlamentu, má však ambíciu ukázať 
mladej generácii, že s týmto „strašiakom“ je lepšie byť kamarát.



Ak sa vám zdá, že o aktivitách IOTA 
čítate viac ako doteraz, nie je to 
náhoda. Slovensko je totiž od júla 
2017 do júna 2018 predsedníckou 
krajinou tejto organizácie. Prezident 
finančnej správy František Imrecze 
sa stal prezidentom IOTA a na 
medzinárodných fórach zastupuje 
44 členských daňových správ tejto 
organizácie. IOTA je najdôležitejšou 
platformou pre prenos poznatkov 
a skúseností v oblasti správy daní 
v Európe. Rýchly pohľad do histórie 
potvrdzuje, že sme jedným zo 
siedmich zakladajúcich štátov  
IOTA a vtedajší generálny riaditeľ 
daňovej správy Štefan Jágerský  
sa v roku 1996 stal historicky prvým 
prezidentom IOTA. F. Imrecze  
vo svojom prvom prejave ako 
prezident IOTA uviedol, že „mojím 
cieľom je zviditeľniť aktivity IOTA  
v členských štátoch, posilniť spoluprácu  
s medzinárodnými partnerskými 
organizáciami či poskytovať odborné 

znalosti a skúsenosti z projektov 
realizovaných na Slovensku.“

BEPS, Bratislava

Jedným z prvých podujatí, ktoré 
otestovalo našu pripravenosť 
poskytovať odborné znalosti 
na domácej pôde a vymieňať si 
skúsenosti s kolegami so zahraničia, 
bolo 3. regionálne stretnutie 
Inkluzívneho rámce BEPS krajín 
východnej Európy a Strednej Ázie. 
Konalo sa v októbri v Bratislave.  
BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting) je akčný plán boja proti 
podvodom a presúvaniu ziskov 
vytvorený OECD, pričom Slovensko 
patrí medzi signatárske krajiny 
tohto programu. Predstavili sme 
sa s konkrétnymi skúsenosťami 
zavádzania CBC (Country by country) 

reportingu spolu s ďalšími časťami, 
ktoré tvoria minimálny základ BEPS.  
CBC reporting sme implementovali 
do našej legislatívy od 1. marca 
2017. Budúci rok by tak približne  
80 subjektov malo podať CBC report 
po prvý raz. 

IOTA fórum, Bern

Druhý októbrový týždeň sa vo 
švajčiarskom Berne stretli odborníci 
na historicky prvom IOTA fóre na 
implementáciu opatrení v boji proti 
BEPS. Medzi hlavné diskutované témy 
patrilo zlepšenie procesov pri výmene 
záväzných stanovísk, hľadanie 
riešení na optimalizáciu procedúry 
vzájomných dohôd, podpora 
konzistentnej implementácie CBC 
reportingu ako aj výmena skúseností 
a nastavenie procesov pre efektívne 
využitie získaných informácií. V rámci 
každej diskutovanej oblasti boli 
prezentované komplexné informácie 
vyplývajúce z jednotlivých akcií 
Akčného plánu BEPS. Tie doplnili 
praktické prezentácie vybraných 
participujúcich štátov, ktoré 
predstavili ich prístup a skúsenosti 
s implementáciou jednotlivých 
opatrení do vnútroštátnej legislatívy  
a nastavenia procesov v daňovej 
správe.
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Aktivity IOTA pod našou záštitou
Finančná správa predsedá tento rok Európskej organizácii 
daňových správ – IOTA. Už pod záštitou nášho predsedníctva sa 
konali viaceré významné podujatia - Fórum na implementáciu 
opatrení BEPS, regionálne stretnutie Inkluzívneho rámca 
BEPS aj druhá výročná medzinárodná konferencia. Spoločným 
menovateľom bola výmena skúseností a pracovných 
postupov medzi členskými daňovými správami.
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Bezpečnosť dát, 
Budapešť

V novembri sa konala 2. výročná 
medzinárodná konferencia IOTA 
„Tax Governance and Data Security“. 
Finančné správy na celom svete 
získavajú pri svojej činnosti množstvo 
dôverných informácií o daňových 
subjektoch. „Je nevyhnutné si uvedomiť, 
že dáta o daňových subjektoch musia 
mať absolútnu ochranu. Finančné 
správy získavajú v ostatných rokoch 
čoraz väčšie množstvo dát, zároveň 
však investujú nemalé prostriedky 

do zabezpečenia týchto dát. Daňové 
subjekty majú právo na ochranu 
súkromia a bezpečnosť svojich 
dát a finančné správy im ju musia 
zabezpečiť,“ povedal v prejave  
F. Imrecze. Riziko prípadných únikov 
dôverných informácií stále existuje, 
a to nielen z externého prostredia, 
ale aj zvnútra. Daňové správy preto 
stoja pred výzvou ako zabezpečiť, aby 
získané dáta od daňových subjektov 
boli chránené a nedochádzalo k ich 
zneužitiu internými zamestnancami. 
Daňové správy už čiastočne prijali 
potrebné opatrenia, väčšinou 
interného charakteru, ako 

napríklad Etický kódex či Kódex 
zabezpečenia dát. Ochranu dát 
daňových subjektov je však potrebné 
posilňovať prostredníctvom školení 
zamestnancov o dodržiavaní etických 
pravidiel pri narábaní s citlivými 
údajmi či prípadným zavádzaním 
interných monitorovacích systémov.

Databáza odborníkov

IOTA plánuje zavedenie jednotnej 
databázy expertov v daňovej oblasti. 
Členské krajiny tak budú mať nielen 
prístup k tejto databáze, ale budú 
môcť využívať aj služby daňových 
expertov a zapájať ich do národných 
a nadnárodných projektov. „Spoločná 
databáza daňových expertov zabezpečí 
lepšiu výmenu skúseností medzi 
jednotlivými daňovými organizáciami 
a otvorí nové možnosti pre nové 
projekty,“ poznamenal prezident IOTA 
F. Imrecze. 

Iveta Adamíková
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Aktivity IOTA pod našou záštitou
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Boj proti daňovým únikom na 
medzinárodnej úrovni pokračuje. Na 
Slovensko sa od septembra dostávajú 
informácie o účtoch slovenských 
rezidentov (fyzických a právnických 
osôb) v zahraničí, slovenské banky zasa 
poskytli informácie o účtoch daňových 
rezidentov iných krajín. Automatická 
výmena informácií sa teraz ešte rozšíri. 
Nadnárodné spoločnosti s ročnými 

konsolidovanými výnosmi nad  
750 miliónov eur totiž čaká ďalšia 
úloha. Do 31. decembra tohto roku 
musia podať finančnej správe 
informácie o počte zamestnancov,  
o výnosoch, o zisku alebo strate pred 
zdanením, o výške dane z príjmu,  
o základnom imaní a pod. Túto 
povinnosť im ukladá Európska smernica 
o automatickej výmene informácií.

Nelegálny hazard na internete 
kontroluje finančná správa od júla 
tohto roku. Kontrolóri doposiaľ začali 
podnikať kroky voči 85 webovým 
sídlam. S výzvou na ukončenie  
činnosti kontrolóri oslovili všetky 
dotknuté spoločnosti. Subjekty majú 
vždy 10 dní na to, aby nelegálnu 
činnosť ukončili. Päť z nich na  
základe výzvy svoju činnosť ukončilo, 
dve prestali prevádzkovať službu  

ešte pred jej zaslaním. Ak vyzvané 
subjekty nelegálnu činnosť neukončia, 
dostanú sa na zoznam zakázaných 
webových sídiel. K aktuálnemu 
dátumu finančná správa eviduje na 
tomto zozname 63 webstránok. Súd 
na základe žiadosti FS vydal aktuálne 
6 príkazov na zamedzenie vykonania 
platobnej operácie v prospech účtov 
nelegálnych prevádzkovateľov.

Pri kontrole používania ERP Colný úrad 
Košice zistil, že daňový subjekt používal 
na evidenciu prijatej tržby pokladnicu, 
ktorá obsahovala špeciálny program, 
ktorý podnikateľovi umožňoval prijaté 
tržby nezaznamenávať do kontrolných 
záznamov a do fiškálnej pamäte  
a tlačiť tak falošné pokladničné 
doklady. Výsledky z kontroly colného 
úradu a vykonanej expertízy colníci 

poskytli daňovému úradu. DÚ Prešov  
na základe týchto informácií vykonal  
u tohto daňového subjektu kontroly 
DPH a dane z príjmov právnických  
osôb za predchádzajúce tri roky. 
Výsledkom bolo zníženie daňovej  
straty a dorubenie rozdielu na dani  
z príjmov vo výške takmer 200 tisíc eur  
a dorubenie rozdielu na DPH vo výške 
viac ako 100 tisíc eur.

Nadnárodné spoločnosti

Spolupráca úradov

Zakázané weby

Kontrolu agentúry dočasného 
zamestnávania vykonal DÚ Trnava. 
Spoločnosť svojim odberateľom 
fakturovala za poskytnuté služby 
sprostredkovania zamestnancov. 
Preverenie u dodávateľov, ktorí  
poskytli zamestnancov na prácu  
bolo neúspešné, pretože boli 
nekontaktní a na výzvy nereagovali. 
Nezasielali prehľady a hlásenia k 
dani z príjmov zo závislej činnosti 

a neodvádzali daň zo závislej 
činnosti. Pri preverovaní osôb 
uvedených v predložených menných 
zoznamoch kontrolóri zistili, že 
ide o vlastných zamestnancov 
kontrolovaného subjektu, a preto si 
nemohol vyfakturovať odmenu za 
sprostredkovanie. Daňovému subjektu 
po rozsiahlych dokazovaniach vyrubili 
daň z príjmu právnických osôb vo výške 
847 292 eur.

Prenájom pracovnej sily
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Od septembra 2016 daňoví exekútori 
vykonávajú pravidelné celoslovenské 
akcie. Počas piatich doterajších akcií 
uskutočnili výkon daňovej exekúcie 
u 264 daňových dlžníkov, z toho 
u 73 fyzických a 191 právnických 
osôb. Zexekvovali viac ako 500 tisíc 
eur, ktoré odobrali v hotovosti alebo 
ich dlžníci uhradili v nasledujúcich 
dňoch. Pri takýchto terénnych akciách 

nesledujeme okamžitý fiškálny 
výnos z akcií, ale najmä ich efekt 
z hľadiska prevencie. V budúcom 
roku sa zameriame výraznejšie na 
dražby. Daňoví exekútori tak budú 
ešte intenzívnejšie pôsobiť v teréne, 
vyhľadávať, spisovať a zaisťovať 
hnuteľný majetok daňových dlžníkov, 
ktorý bude následne finančná správa 
predávať vo verejných dražbách.

Exekútori v teréne

Zamestnanci pobočky DÚ Žilina 
v Námestove kontrolovali daňový 
subjekt, ktorého hlavným predmetom 
je stavebná činnosť. V zozname 
dodávateľských faktúr zaúčtoval 
faktúru z kúpeľov za spoločenskú 
akciu. Riaditeľka kúpeľov sa v zápisnici 
vyjadrila, že išlo o veselú oravskú 
svadbu, ktorá trvala skoro do rána. 
Konateľ tvrdil, že išlo o firemnú 
akciu, ktorú usporiadal pre svojich 

zamestnancov a obchodných partnerov. 
Na faktúre bol medzi jednotlivými 
položkami uvedený aj kameraman, a tak 
si kontrolóri vyžiadali videozáznam  
z „firemného večierka“. Konateľ sám 
uznal, že vlastná svadba do nákladov 
spoločnosti s ručením obmedzeným 
nepatrí. Daňová kontrola na dani  
z príjmov právnickej osoby skončila  
s nálezom v sume 14 tisíc eur.

Firemný večierok

Konateľ spoločnosti z Prešovského 
kraja sa rozhodol zmeniť si oficiálne 
sídlo do Bratislavy v domnení, že sa 
tam „stratí“. Ekonomickú činnosť však 
stále vykonával na pôvodnej prevádzke, 
vyplácali sa mzdy a viedlo účtovníctvo. 
DÚ Prešov požiadal o možnosť výkonu 
daňových kontrol a zároveň príslušné 
Krajské riaditeľstvo PZ o súčinnosť vo 
veci zaistenia účtových dokladov. Až 

po ich zabezpečení doručil oznámenie 
o výkone daňovej kontroly. Kontrolóri 
nahliadli do vyšetrovacieho spisu  
a vyhotovili si fotokópie dokladov. Keď 
policajti účtovné doklady spoločnosti 
vrátili, konateľ prestal s daňovým 
úradom komunikovať a doklady 
nepredložil. Na základe získaných 
fotokópií DÚ Prešov ukončil kontrolu  
s nálezom 831 785 eur.

Zmena sídla nepomohla

Kontrolóri DÚ Banská Bystrica pri 
kontrole dane z príjmov právnickej 
osoby zistili, že daňový subjekt predal  
v roku 2015 formou dobrovoľnej  
dražby nehnuteľnosti, z predaja  
ktorých dosiahol výnos v sume dva 
milióny eur. Predané nehnuteľnosti 
boli vedené v katastri nehnuteľností 
ako orná pôda a boli územným plánom 
určené na výstavbu rodinných domov  
s občianskou vybavenosťou. Nešlo  

o príležitostný predaj, keďže samotný 
daňový subjekt požiadal o vydanie 
stavebného povolenia a v čase konania 
dražby vedel, že dražené pozemky  
sú stavebnými pozemkami. Daňový 
subjekt si nesplnil povinnosť  
a neoznámil daňovému úradu, že sa  
stal platiteľom. Daňový úrad v tomto 
roku vydal osvedčenie, podľa ktorého  
sa daňový subjekt stal platiteľom od 
roku 2015.

Predaj nehnutelnosti a registrácia DPH

Daňové no vinky
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Mali sme čertovsky dobrý rok!
Odmenou sú anjelské Vianoce...
Aby sme nezabudli na to, čo sme tento rok v našej organizácii  
zažili, aby sme oživili spomienky z vydarených podujatí,  
aby sme sa pochválili, aby sa nám pekné zážitky uchovali  
v pamäti čo najdlhšie... Opäť môžete nasať atmosféru, ktorú 
sme spoločne vytvárali počas 365 dní roku 2017.

Akciou roka sú verejné oslavy Dňa 
colníkov v Bratislave. Ľudia potom 
viac chápu, aká dôležitá je naša práca.

Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači 
by sa bez našich ukážok nezaobišli.

Ceny zbierame radi. Aj tento rok nám pribudla jedna zo súťaže 
Podnikové médium roka za brožúrku o colnom laboratóriu.

Jednoznačne najobľúbenejšia akcia vo finančnej správe! 
Navariť skvelý guláš nie je ale vôbec jednoduché.

Byť predsedníckou krajinou IOTA je veľkou cťou. Do júna 
2018 budeme zastávať tento významný medzinárodný post.

Oslávili sme dve 15. 
výročia - Jednotky 
služobných zásahov KÚFS 
aj Daňového úradu pre 
vybrané daňové subjekty.
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A prišiel aj Mikuláš. Ohlásil príchod anjelských Vianoc po čertovský dobrom roku!!!

Športových aktivít máme každý rok neúrekom – košický maratón, strelecké 
preteky, futbalové, bowlingové, volejbalové turnaje... Aj do práce na bicykli!

Musíme si pomáhať.
Toľkým deťom sme urobili radosť! Oslavy MDD sa nám znovu vydarili.
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Prešovskí colníci zaistili v októbri  
2 409 200 kusov pašovaných cigariet 
v spotrebiteľskom balení, ktoré nebolo 
označené kontrolnou známkou. 
Predbežný únik na spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov bol vyčíslený 
na vyše 230 tisíc eur. Trhová hodnota 
cigariet predstavuje 376 510 eur. 
Na horskom prechode Branisko 
zaregistrovali čiernu dodávku, ktorá 
nečakane zastavila v odstavnom pruhu 

niekoľko sto metrov pod odstavnou 
plochou. Keď sa náhle otočila, začali 
ju prenasledovať. Vodiča z Maďarska 
zastavili v obci Široké. Kontrola 
nákladného priestoru a vnútornej 
časti vozidla ukázala, že sa v ňom 
nachádzajú kartóny s cigaretami bez 
označenia kontrolnými známkami. 
V dodávke boli neoznačené cigarety 
viacerých značiek.

Prstene, náušnice, prívesky, náramky 
i náhrdelníky skončili v rukách 
bratislavských colníkov. Niekoľko  
tisíc kusov tejto bižutérie zaistili  
v predajni a v skladových priestoroch 
na Miletičovej ulici pre podozrenie,  
že ide o falzifikáty výrobkov 
svetoznámych značiek. Absentovali 

originálne visačky, výrobné štítky, 
materiál nespĺňal patričnú kvalitu  
a tovar nebol zabalený ako originál.  
Ak by sa však táto bižutéria dostala  
na trh, a predávala by sa ako originálny 
výrobok, majiteľom ochranných známok 
by tak vznikla škoda za približne  
700 tisíc eur.

Ďalší záchyt u nás pomerne neznámej 
rastliny katy jedlej, ktorá je zaradená do 
zoznamu omamných a psychotropných 
látok, sa podaril bratislavským 
colníkom. Pri kontrole poštovej  
zásielky z africkej Zambie našli  
16 balení rastlinnej sušiny s celkovou 
hmotnosťou 8,64 kg. Kata je pomaly 
rastúca tropická rastlina, ktorá obsahuje 

katinón. Ten má účinok na ľudský 
organizmus podobný amfetamínu. 
Najčastejšie sa vyskytuje v horských 
oblastiach krajín východnej Afriky  
a Arabského polostrova. Užíva sa ako 
žuvací tabak. Prvý prípad dovozu katy 
zaznamenali bratislavskí colníci pred 
dvomi rokmi.

Poriadny úlovok

Africká droga na Slovensku

„Fejková“ bižutéria

Viac ako 21 000 kusov napodobenín 
hračiek a textilu zaistili colníci  
v Brodskom v priebehu minulého  
roku pri kontrole zásielok v rámci 
colných konaní pri dovoze. Kontrola 
ukázala, že tovar by mohol porušovať 
práva duševného vlastníctva, čo aj 
majitelia ochranných známok potvrdili. 

Tovar pochádzal z Číny a bol určený na 
európsky trh. Pod dohľadom colníkov 
tak bolo zošrotovaných a spálených  
18 538 hračiek a 2 859 kusov textilu.  
Ak by sa tento tovar dostal na trh  
a predával sa ako originál, majiteľom 
ochranných známok by vznikla škoda  
za viac ako 100 tisíc eur.

Nebezpečné hračky a textil
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Naše úspešné zásahy
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Colníci z KÚFS prehľadali v uplynulých 
týždňoch v Bratislave viaceré skladové 
priestory. Pátrali po tovare, ktorý  
unikol colnému dohľadu a nebola  
z neho zaplatená spotrebná daň. Pri 
jednej z prehliadok zaistili 8,5 tony 
tabakovej suroviny. Spoločnosť nemala 
vydané oprávnenie na obchodovanie 
s tabakovou surovinou a tým porušila 

príslušné ustanovenia zákona  
o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov. Subjekt nemal ani zloženú 
zábezpeku na prepravu tabakových 
výrobkov. Tovar bol zrejme určený 
na čierny trh. Ak by bol uvedený do 
voľného obehu, únik na spotrebnej  
dani by predstavoval asi 640 tisíc eur.

Opäť tabak

Bratislavskí colníci pripravili pre 
predajcov falzifikátov svetoznámych 
značiek parfumov „predvianočné“ 
prekvapenie v podobe zadržania skoro 
7 tisíc kusov. Išlo o vzhľadovo kvalitne 
vyrobené napodobeniny parfumov 
neoprávnene označených chránenými 
značkami ako Dior, Chanel, Lacoste, 
Lancome, Gucci, Dolce&Gabana, 
Paco Rabane či  Bvlgari. Portugalský 
dôchodca v dodávkovom vozidle 

holandskej imatrikulácie, ktorého 
ziskuchtiví podnikavci využili na 
prepravu kontrabandu cez územie 
SR, odovzdal príjemcom namiesto 
zaplateného tovaru len potvrdenia  
o jeho zaistení a začatí konania  
v zmysle predpisov o ochrane práv 
duševného vlastníctva. Umiestnením  
na trh by majiteľom originálnych 
značiek vznikla škoda za viac ako  
370 tisíc eur.

Falošné parfumy

Colníci z KÚFS urobili koncom 
novembra prehliadku nebytových 
priestoroch v Sobranciach zameranú  
na odhalenie tabaku, ktorý unikol 
colnému dohľadu a daňovému dozoru.  
V skladoch našli 59 ks kartónových 
krabíc (8 717,6 kg) tabaku 
neoznačených platnou kontrolnou 
známkou. Tabak bol odovzdaný 

správcovi dane za účelom odberu 
vzoriek pre tovaroznaleckú expertízu, 
zabezpečenia a následného 
uskladnenia. Vyšetrovateľ KUFS správy 
vykonal potrebné úkony a začal 
trestné stíhanie. V prípade dokázania 
viny hrozípáchateľovi trest odňatia 
slobody od 3 do 8 rokov. Škoda na bola 
vyčíslená na takmer 620 tisíc eur.

Tony nelegálneho tabaku

Colníci z KÚFS počas troch domových 
prehliadok v Dunajskej Strede  
a v Bratislave zadržali a obvinili  
v novembri šesť osôb podozrivých  
z porušovania colných predpisov  
v oblasti spotrebnej dane z tabaku. 
Zapojené boli do nelegálnej výroby, 
distribúcie a predaja cigariet na 
území Slovenska a v okolitých štátov. 
Na našom území vyrábali nelegálne 

spotrebiteľské balenia cigariet, hotové 
potom ďalej distribuovali po celej EÚ. 
Svojou nelegálnou činnosťou spôsobili 
štátu škodu vo výške približne jedného 
milióna eur. Akcia nadviazala na 
kontroly zo septembra 2016 a februára 
2017, počas ktorých bolo zaistených 
viac ako tri milióny kusov nelegálne 
vyrobených cigariet.

Biznis s cigaretami
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Naše úspešné zásahy



Nie je to jeho prvé zahraničné 
pôsobisko. Ivan Adamec pracoval 
na misiách vo viacerých krajinách, 
napríklad v Portugalsku, Španielsku, 
na Cypre, Malte, vo Fínsku či  
v Jordánsku. Zamerané boli najmä 
na monitorovanie a porovnávanie 
colných postupov - uplatňovanie 
colných režimov, zjednodušených 
postupov pri colnom konaní, 
využívanie IT technológií, výmenu 
poznatkov a skúseností v danej 
oblasti, prípadne mali širší rozmer, 
napríklad zjednodušenia v obchodnej 
politike. A teraz pôsobí v Podilsku, 
ktoré je vzdialené od Odesy približne 
200 km. V tomto turistickom 
prímorskom meste je sídlo misie. 
Tu kpt. Adamec absolvoval úvodný 
tréning. A odcestoval do terajšieho 
pôsobiska.

Chýbajú peniaze 
na kontroly

Podilsk je „miesto kdesi na konci 
sveta“. I keď má asi 40 000 obyvateľov, 
na Ukrajine je to „väčšia dedina“. 
Žiadne divadlá, kiná, kultúrne 
podujatia, športoviská, všade ošumelé 
budovy, veľa túlavých psov a mačiek. 
Ivan rád športuje, behá, robí fitnes.  
V Podilsku sa zdokonalil najmä  
v šprinte utekajúc pred túlavými  
psami. Po čase si našiel aj  
posilňovňu. Išlo však len o akýsi  
pivničný priestor s polohrdzavými  
a málo používanými činkami,  
ktorý by v našich podmienkach  
z hygienického hľadiska nemohol 
fungovať. Ale zvykol si. Životná úroveň 
v Podilsku, ale aj v okolitých mestách 

či dedinách, je veľmi nízka. Nie je 
tam takmer žiadny priemysel, ľudia 
pracujú najmä v armáde, sú colníkmi 
alebo pohraničníkmi a venujú 
 sa farmárčeniu. Na Ukrajine už 
nie sú družstvá alebo kolchozy, 
pôda je v súkromnom vlastníctve. 
Najväčšou zaujímavosťou Podilska je 
miestny bazár, ktorý existuje najmä 
na princípe bartrových obchodov. 
Tu dostať všetko - zeleninu, ovocie, 
mäso, rôzne výrobky, aj falzifikáty 
všetkých značiek, športových odevov, 
kozmetiky a podobne. Postupy, ktoré 
sa v oblasti ochrany práv duševného 
vlastníctva (PDV) uplatňujú u nás, 
sa tu aplikovať nedajú. Pred viac 
ako rokom boli zrušené mobilné 
skupiny, ktoré kontrolovali tento tovar. 
Údajne boli neefektívne. Kontrolná 
činnosť v teréne je veľmi finančne 
náročná, tak sa kontroly v oblasti 
PDV vykonávajú len na vstupe na 
územie, vo vnútrozemí už nie. Vo 
veľkých supermarketoch je dostatok 
akéhokoľvek tovaru, pre miestnych 
ľudí je však veľmi drahý. 

Po anglicky nevedia

Ivan je súčasťou medzinárodnej 
skupiny ôsmich expertov. Kolegov 
má z Poľska, Nemecka, Švajčiarska, 
Bulharska a Rumunska. Jeho „pracovný 
revír“ je najdlhší úsek z asi 400 km 
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Colnícky misionár
Colník s viac ako dvadsaťročnou praxou. Pracoval na viacerých 
pozíciách, na pobočke aj na stanici colného úradu (CÚ), 
oddelení následných kontrol ako radový i vedúci pracovník. 
Predstavujeme vám kpt. Ivana Adamca z CÚ Trenčín, ktorý v 
súčasnosti pôsobí ako jediný colník zo Slovenska v ukrajinskom 
meste Podilsk v misii EUBAM. Ide o misiu Európskej únie 
(EÚ) pri výpomoci na ukrajinsko-moldavskej hranici.
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a zahŕňa dva medzinárodné hraničné 
priechody, šesť dvojstranných 
hraničných priechodov určených 
pre Moldavcov a Ukrajincov a päť 
lokálnych priechodov pre peších. 
Na dennej báze monitoruje vybrané 
štatistické údaje, napríklad prejazd 
nákladných a osobných áut, počty 
peších osôb prekračujúcich hranice, 
čakacie doby, prepravy obchodného  
a neobchodného tovaru a špeciálneho 
tovaru, akým sú napríklad pohonné 
hmoty. Okrem toho spracováva  
tzv. špeciálne správy, to sú napríklad 
informácie o záchytoch na slovensko-
ukrajinskej hranici, ktoré sú následne 
využívané pri nastavovaní možných 
rizikových tovarov. K misii patria aj 
domáci šoféri a asistenti, ktorí pracujú 
ako tlmočníci. Ivan tu môže uplatniť 
aj svoju znalosť ruštiny. Miestni ľudia 
oceňujú znalosť ich jazyka, rozdiel 
medzi ruštinou a ukrajinčinou je 
minimálny. Vzájomná komunikácia 
je menej formálna. Odhaduje, že 
99% domácich colníkov neovláda 
angličtinu. Ivan vyzdvihuje najmä 
dobré medziľudské vzťahy, ktoré má  
s kolegami. Za rok, čo v misii pôsobí, 
sa stali priateľmi. Trávia spolu aj voľný 
čas. Ivan tiež rád varí a na dobré 
jedlo pozve ostatných. Niekedy musia 
ukrajinskí colníci riešiť kuriózne 
situácie. U nich sú bežné výpadky 
dodávok elektrickej energie. Vtedy 
nastupujú generátory ako náhradné 
zdroje. Aby však mohli fungovať, 
finančné náklady s tým spojené 
znášajú colníci zo svojich súkromných 
zdrojov. Stáva sa, že napadne veľa 
snehu a vtedy sa služby colníkom 
predĺžia i na niekoľko dní, lebo 
miesta výkonu služby sú neprejazdné. 
Niekedy nemajú k dispozícii vodu ani 
sprchy a kúria v peci na tuhé palivo. 

Cestovateľské sny

Aby mohol Ivan pracovne pôsobiť  
v zahraničí, musí ovládať angličtinu. 
K tejto téme nám rozpovedal 
zaujímavý príbeh. V roku 2004 vyhral 

vedomostnú súťaž a za odmenu 
získal zájazdy do Thajska a na 
olympijské hry do Atén. Zájazd do 
Thajska nebol klasický organizovaný 
zájazd s cestovkou. Pred cestou 
dostal len inštrukcie, kedy sa má 
dostaviť k odletu. V tom čase nebol 
jazykovo zdatný, vedel len trochu 
po rusky. Počas cesty sprievodcovia 
komunikovali len v angličtine. Ivan 
síce veľa videl, ale nerozumel. Táto 
skúsenosť ho „naštartovala“ a začal sa 
intenzívne učiť po anglicky. Súkromne, 
v jazykových školách i v rámci 
vzdelávania v colnej správe. 
Podarilo sa mu dosiahnuť úroveň 
C1. Cestovanie sa stalo Ivanovým 
najväčším koníčkom. Vďaka misiám  
a pracovným cestám precestoval 
takmer celú Áziu. K jeho najväčším 
zážitkom patrí potápanie vo voľnom 
mori so žralokom veľrybím na 
Filipínach. V Laose zablúdil. Ocitol  
sa v lokalite bez miestnej dopravy, 
tri dni strávil v osade z „praveku“, 
kde bolo len 5-6 hlinených chatrčí 
bez vody, toaliet a podobných 
vymožeností. Ale ľudia tam boli veľmi 
milí a pohostinní. V Kambodži mu 
zase išlo takmer o život. V meste 
Phnom Pénh, v zablúdenej uličke, 
sa okolo neho ocitlo asi dvadsať 
domorodcov. Boli dotieraví, agresívni, 
brali mu videokameru. Jeden z nich 
vedel trochu po anglicky, Ivan 
mu povedal, že je zo Slovenska. 
Nevedeli, kde sa Slovensko nachádza, 
tak sa im to Ivan snažil vysvetliť, 
že sme boli v minulosti súčasťou 
Československa. Ich správanie sa 
potom úplne zmenilo. Pamätali si 

totiž, že Československo v minulosti 
poskytovalo pomoc ich krajine. 
V hoteli potom spomínal, v akej 
nepríjemnej situácii sa ocitol. Vraj 
mal veľké šťastie. Pri cestách sa riadi 
jednoduchými pravidlami - nerozčuľuj 
sa, neponáhľaj sa, neprovokuj, 
rešpektuj miestne autority a tradície, 
neprovokuj zbytočne peniazmi 
a drahými vecami. Jeho najbližší 
cestovateľský sen je Južná Amerika. 
Láka ho Bolívia, Peru, Chile, V pláne 
má začať sa učiť po španielsky. Na 
záver nášho takmer dvojhodinového 
rozhovoru Ivan poďakoval kolegom 
z odboru medzinárodných vzťahov 
a spolupráce FR SR a z Pobočky 
CÚ Púchov, vďaka ktorým môže 
rozvíjať svoje zahraničné pracovné 
aktivity. Svedčí o tom i nástenka 
na púchovskej pobočke, kde 
sú sústredené jeho pozdravy 
na pohľadniciach zo všetkých 
zahraničných pracovných ciest  
s textom v jazyku danej krajiny. 
              mjr. Renáta Peťovská
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Misia EUBAM bola založená v roku 2005 
na podporu a dohľad hraníc medzi 
Ukrajinou a Moldavskom, konkrétne 
v oblasti hraničných kontrol, colných 
a obchodných predpisov a postupov. 
Aktivity EUBAMu podporujú 
hospodársky rozvoj a zvyšujú 
regionálnu bezpečnosť. Dôvodom 
na misiu je existencia segmentu 
Podnestersko, čo je medzinárodne 
neuznaný štát, ale má svoju vládu, 
parlament, menu, označenie áut 
a podobne. Oficiálne je súčasťou 
Moldavska. Sídlo misie je v Odese.



Colnica Poprad – 
odbočka Javorina 

Pracovník colnej odbočky Javorina 
našiel u československej štátnej 
občianky 4 050 Kčs a 200 poľských 
zlotých. Cestovala do Poľska na 

turistický zájazd a neprihlásenú 
hotovosť mala ukrytú v príručnej 
lekárničke, v obväzovom balíčku. 

Colný asistent a colný kontrolór robili 
kontrolu plne obsadeného osobného 
auta z Košíc. V turistickej priepustke 
a v cestovných pasoch boli záznamy. 
Colné a devízové vyhlásenia boli 
vyplnené. Nervozita cestujúcich  
však bola neobvyklá. Podrobná  
osobná prehliadka odhalila príčinu 
ich nervozity. Jedna cestujúca  
chcela ilegálne vyviezť 10 100 Kčs, 
druhá tú istú čiastku a tretia až  
15 300 Kčs. Peniaze boli ukryté medzi 
papierovými servítkami pod bielizňou. 
Cestujúce si chceli PĽR kúpiť kožuchy, 
goliere a kabátové vložky, ktoré boli 
v tom čase „v kurze“. Po úspešnom 
zásahu a dobrom postrehu colných 
orgánov boli cestujúce odovzdané 
orgánom Zboru národnej bezpečnosti. 

O celkom neobvyklý spôsob nosenia 
peňazí sa pokúsili dvaja občania, ktorí 
chceli vyviesť československé platidlá 
do PĽR v remienku na hodinky. 
„Dôveruj, ale preveruj“, tieto slová 
si potvrdil colný kontrolór, ktorý pri 
podrobnej prehliadke tašky našiel 
500 Kčs v polovičke chleba. 

Colnica Poprad – 
odbočka Mníšek 
nad Popradom

Colná kontrolórka si pri odbavovaní 
občana, ktorý cestoval osobným 
autom do PĽR, všímala okrem iného 
aj náradie, ktoré bývalo bežným 
miestom úkrytu peňazí. Spozorovala 
nervozitu cestujúceho, preto si 
podrobne pozrela každý predmet. Pri 
kontrole kladiva sa jeho poklepom 
oddelil drevený násadec od železnej 
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Máte niečo na preclenie? 
II. časť
V minulom čísle sme vám priblížili prípady pašovania na colných 
odbočkách v Bratislave a Košiciach v ČSSR. Pripomenuli sme si 
vynaliezavosť cestujúcich pri voľbe úkrytov tovaru. V pokračovaní 
sa pozrieme na záchyty ďalších colných odbočiek, ktoré svedčia 
o starostlivom prístupe colníkov k colnej kontrole. Svojou 
zodpovednou prácou zabránili pokusom nezákonného prevážania 
a obohacovania sa jednotlivca na úkor „socialistickej spoločnosti“.
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časti. V násadci mal ukrytých  
3 000 Kčs.

Colnica Prešov 
– odbočka Vyšný 
Komárnik 

Kožušina bola v móde. Golier zo 
striebornej líšky bolo ťažšie kúpiť  
u nás, ako napríklad v Poľsku.  
Pani z Košíc nestačil jeden. Pri 
prekračovaní hraníc ukryla 17 golierov 
v zadnom sedadle a jeden v motorovo 
priestore vozidla Žiguli. Okrem  
toho sa v palivovej nádrži našlo  
1 000 poľských zlotých. Pašovaný 
tovar mal hodnotu 27 000 Kčs. 

Colnica Trstená – 
odbočka cesta 

V skorých ranných hodinách prišiel  
na hraničný priechod autobus  
s cestujúcimi. Po prevedení bežných 
formalít pristúpil colný kontrolór 
k náhodnej kontrole cestujúcich 
a ich batožín. Hneď tu sa vyskytli 
rozpory medzi skutočným stavom 
československých platidiel  
a peniazmi prihlásenými k devízovej 
kontrole. U všetkých cestujúcich 
urobili dôkladnú kontrolu cestovných 
a osobných potrieb, ako aj sprísnenú 
kontrolu autobusu. Medzi sedadlami, 
v škatuľkách od cigariet, ale  
aj pozašívané v kabátoch  
a kožušinových golieroch colníci  
našli československé platidlá  
v hodnote 20 000 Kčs. 

Colný kontrolór robil kontrolu  
u manželov. Do Poľska cestovali ako 

turisti. Pri osobnej prehliadke našiel 
u manželky v nohavičkách 10 000 Kčs 
a u manžela vo vrecku trenírok valuty. 
Ich „turistická cesta“ sa skončila na 
hraničnom priechode. 

Aj cesta ďalších československých 
manželov skončila u príslušníkov 
colnej správy. Pri colnej a devízovej 
kontrole objavila colná kontrolórka, 
okrem prihlásených československých 
platidiel, v kabelke manželky 500 Kčs 
pod obalom poznámkového zošita. Aj 
napriek tomu, že stále tvrdila, že iné 
peniaze už nemá, skryla 3 350 Kčs  
v podprsenke. 

Rafinované ukrytie tovaru vymyslel 
poľský občan, keď vstupoval na 
územie ČSSR s osobným autom na 
turistickú priepustku. Do igelitového 
plášťa zabalil 9 kožušinových 
golierov a 9 kožušinových čiapok 
zo striebornej líšky. Plášť priviazal 
motúzom na zadnú nápravu 
osobného automobilu. Nájdený tovar 
mal hodnotu 18 000 Kčs.

Do ČSSR vstupovala z Poľska  
cez náš hraničný priechod poľská 
štátna príslušníčka. Cestovala za 
manželom do Juhoslávie. Po vybavení 
pasových formalít sa cestujúca 
dostavila k colnej kontrole. Jej 
roztržitosť počas spoločnej prehliadky 
s poľskými kolegami vzbudila  
u colníka podozrenie. Rozhodol 
sa pre dôkladnejšiu prehliadku. 
Vyzval cestujúcu, aby prihlásila 
tovar a platidlá, ktoré dováža do 
ČSSR. Tvrdila, že dováža len dva 
kusy keramickej súpravy a turistické 
potreby. Premyslený postup colného 
kontrolóra sa ukázal opodstatnený. 
Tovar, 10 kožušín, 20 fľaštičiek 
kolínskej vody, 60 škatuliek  
očných tieňov a množstvo iných 

spotrebných predmetov ako žehličky, 
nákupné tašky, súpravy vreckoviek, 
obrusov, náhrdelníkov z jantáru, 
objavil v batožine medzi osobnými 
potrebami. Zadržaný tovar mal 
hodnotu 38 000 Kčs. 

Colnica Rožňava – 
odbočka Lenartovce 

Vo večerných hodinách, tesne  
pred uzavretím štátnych hraníc  
sa dostavil na hraničný priechod  
občan ČSSR, ktorý sa vracal z MĽR.  
K colnej kontrole ústne prihlásil len 
drobnosti, pretože pôvodné colné  
a devízové vyhlásenie údajne stratil. 
Pri colnej kontrole vozidla našiel 
colný kontrolór na rôznych miestach 
ukrytých 50 litrov liehovín v hodnote 
3 940 Kčs. Na otázku, kde nakúpil 
také veľké množstvo, keď ani valuty 
ani československé platidlá nevyvážal 
v dostatočnom množstve na taký 
veľký nákup, cestujúci odpovedal: 
„Cestou na mňa prišla únava, preto 
som zastal v jednej dedine. V aute 
som si ľahol a zaspal som. Medzitým 
mi tie liehoviny musel niekto naložiť 
do auta. Pri colnej kontrole som bol 
prekvapený, ako sa dostalo do môjho 
auta toľko pálenky“. 

Cestovný ruch na hraničných 
priechodoch so sebou prinášal vždy 
väčší počet pokusov nezákonného 
dovozu a vývozu tovaru či financií. 
V najbližšom čísle si priblížime 
skúsenosti z pašovania tovaru  
v osobnej železničnej doprave. 

Petra Klečková
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Anketa
Vianoce sa spájajú so vzájomnou blízkosťou 
príbuzných a priateľov, s vôňou ihličia, vianočného 
punču či medoviny, s vôňou všakovakých dobrôt. 
Naši kolegovia sa zhodli, že viac ako jedlo ich 
osloví vianočná atmosféra a rodinná pohoda, 
napriek tomu sme ich vyspovedali a spýtali sa:

 � INGRID 
ČONGRÁDYOVÁ,  
vedúca oddelenia 
správy daní  
a exekúcií DÚ VDS

Už niekoľko rokov trávime 
Vianoce v rodinnom kruhu  
s mamou a sestrou. 
Začíname oblátkami, 
máme aj trubičky. Mlieková 
polievka je u nás typická, 
ale už neviem prečo, máme 
to tak odjakživa. Býva u nás 
aj hrachová kaša a končíme 
kaprom so zemiakovou 
kašou.

 � DRAHOMÍRA ADAMČÍKOVÁ,  
hovorkyňa CÚ Bratislava

Keďže môj muž pochádza z východného a ja zo západného Slovenska, na sviatočnom stole sa 
stretávajú rôzne obyčaje. Spoločná je len ryba so zemiakovým šalátom. Ak trávime Vianoce  
v Bratislave, máme šošovicovú alebo rybaciu polievku, ak na východe, tak kapustnicu či typickú 
„máčanku“. A nesmú chýbať bobaľky s kapustou. A sladké máme tiež rozdielne. Kým na východe 
preferujú skôr zákusky, na západe pečieme medovníky, vanilkové rožky či linecké pečivo.

 � por. NIKOLA RZESZOTOVÁ,  
odd. colné CÚ Žilina

Ku štedrovečernému stolu, na ktorom 
je nachystané všetko potrebné pre 
vianočné zvyky a tradície spolu  
s vianočným jedlom, sadáme 
spoločne ako rodina. Naše menu 
spočíva v slivkovej polievke, po ktorej 
nasleduje klasický vianočný chod 
– kapustnica a vyprážaný kapor so 
zemiakovým šalátom. Štedrovečerné 
stolovanie je pripravené tak, aby nikto 
nemusel vstať od stola. Po dojedení 
sa všetci presunieme ku vianočnému 
stromčeku, kde rozbaľujeme darčeky  
a užívame si vianočnú pohodu.

 � MARIANA 
KOZICOVÁ,  
riaditeľka 
odboru 
financovania  
FR SR

Nemáme nič špeciálne. 
Čistá klasika. 
Kapustnica, veľa 
hríbov. Kapor musí byť 
a takisto zemiakový 
šalát. Myslím, že 
predovšetkým žena 
prinesie zo svojej 
rodiny vianočné 
tradície, ktoré jej  
nová rodina dodržiava 
a my to takto máme  
už 27 rokov.

 � AKÉ VIANOČNÉ MENU 
JE TYPICKÉ PRE VAŠU 
RODINU?
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 � ĽUBOSLAVA 
CHAMKOVÁ,  
vedúca oddelenia 
výkonu správy 
daní FR SR 
(Banská Bystrica)

Myslím, že také slovenské. 
Kapustnica, zemiakový 
šalát, filé. Mali sme už 
aj lososa alebo pstruha. 
Losos je modernejší 
a najmä bez kostí. 
Najdôležitejšia je však 
pre nás atmosféra  
a potom nezáleží na 
tom, čo máte na stole.

 � FRANTIŠEK ÁRENDÁS,  
vedúci oddelenia riadenia rozvoja FR SR (Štúrovo)

My sme taký mix juhu s východom. Obed - šošovicová polievka, aby sme mali veľa 
peňazíJ. Večeru máme už dlhé roky spolu s babkami - spoločná modlitba, oblátky 
s medom a cesnakom, rozdávame si kúsky ovocia, orechy. Odkedy som sa oženil 
máme „východniarsku“ kapustnicu, predtým sme mávali halászléJ, vyprážaná ryba, 
majonézový šalát. A 100 eur pod obrusomJ Na úvod poldeci domácej, potom dobré 
víno zo štúrovskej vinohradníckej oblasti.

 � MARCEL NOVOTNÝ,  
riaditeľ DÚ Prešov

Kapustnica, ryba so šalátom. 
Do kapusty dávame veľa 
klobások, ale bez smotany. 
Koláče môžem všetky! 
Teraz, keď mám svoju 
rodinu, je to už iné ako  
v detstve. Mávame 
9-chodové menuJ lebo 
svokra je z Bardejova  
a tam to viacchodové menu 
poctivo dodržiavajú.

 � INGRID ČREPPOVÁ,  
odd. výkonu kontroly FR SR (Banská Bystrica)

Klasika - zemiakový šalát a filé. Teraz som stredoslováčka, ale narodila som sa v Nitre. 
Je tam preto rozdiel vo vianočnej kuchyni. V našej rodine sme mali kapustnicu, volá 
sa „hluchá“, bez klobás a mäsa. Iba kapusta, hríby a smotana. Okrem kapustnice sme 
mali aj šošovicovú polievku. A zemiakový šalát bez majonézy, iba s octom. My deti 
sme mali filé a rodičia kapra.

 � por. NIKOLA RZESZOTOVÁ,  
odd. colné CÚ Žilina

Ku štedrovečernému stolu, na ktorom 
je nachystané všetko potrebné pre 
vianočné zvyky a tradície spolu  
s vianočným jedlom, sadáme 
spoločne ako rodina. Naše menu 
spočíva v slivkovej polievke, po ktorej 
nasleduje klasický vianočný chod 
– kapustnica a vyprážaný kapor so 
zemiakovým šalátom. Štedrovečerné 
stolovanie je pripravené tak, aby nikto 
nemusel vstať od stola. Po dojedení 
sa všetci presunieme ku vianočnému 
stromčeku, kde rozbaľujeme darčeky  
a užívame si vianočnú pohodu.



Spolu 149 kolegov oslávilo počas posledných dvoch mesiacov 
tohto kalendárneho roka 25. výročie nástupu do daňovej či 
colnej správy. Za dlhé roky, ktoré zostali verní jednej organizácii, 
si zaslúžia uznanie. Všetkým jubilantom prajeme ešte veľa 
síl, tvorivej práce, ale najmä zdravia do ďalších rokov.

Ing. Júlia Marcinková (DÚ VDS) 

Ing. Veronika Bániová (DÚ NR)

Ing. Sylvia Bedecsová (DÚ NR)

Katarína Nagyová (DÚ NR)

Ing. Marián Rumanovský (DÚ NR)

Ing. Milan Šípoš (DÚ NR)

Katarína Illiťová (FR SR)

Ing. Zdenka Paňková (FR SR)

Ing. Zuzana Trnková (FR SR)

Alena Belavá (DÚ BA)

Adriana Kováčová (DÚ TT)

Ing. Lídia Fiedlerová (DÚ TN)

Mgr. Miriam Jančovičová (DÚ NR)

Viera Račeková (DÚ NR)

Ing. Ľubica Tulejová (DÚ ZA)

Ing. Iveta Zúbeková (DÚ ZA) 

Ing. Juraj Babej (DÚ PO)

Mária Berezná (DÚ PO)

Ing. Mária Bindzárová (DÚ PO)

Ing. Valéria Cintulová (DÚ PO)

Ing. Gabriela Fábryová (DÚ PO)

Ing. Iveta Holotová (DÚ PO)

PhDr. Peter Jusko (DÚ PO)

Ing. Gabriela Lofajová (DÚ PO)

Ing. Anna Lukáčová PhD. (DÚ PO)

Ing. Pavol Palša (DÚ PO)

Ing. Margita Petrášová (DÚ PO)

Ing. Ružena Valigová (DÚ PO)

František Volovský (DÚ PO)

Bc. Jana Ballyová (DÚ KE)

Ing. Eva Krempaská (DÚ KE)

Ing. Jozef Pajtáš (DÚ KE)

Angelika Riczová (DÚ KE)

Ing. Marianna Hilčíková (FR SR)

Ing. Zuzana Markocsyová (DÚ TN)

Ing. Božena Birošová (DÚ PO) 

Mgr. Monika Kasanovská (DÚ NR) 

Peter Komjáthy (DÚ NR)

Ing. Dana Kováčiková (DÚ NR)

Mgr. Jana Kupecká (DÚ NR)

Bc. Andrea Sáhová (DÚ NR)

Ing. Viera Šenkáriková (DÚ NR)

Katarína Šimovičová (DÚ NR)

Ing. Alžbeta Švajdová (DÚ NR)

Marta Bosáková (DÚ ZA) 

Iveta Condíková (DÚ ZA)

Ing. Ľubica Humená (DÚ ZA)

Ing. Zuzana Janušková PhD. (DÚ ZA)

Ing. Janka Letrichová (DÚ ZA)

Ing. Janka Lovásová (DÚ ZA)

Ing. Hana Polková (DÚ ZA)

npor. Dušan Trenčák (CÚ ZA)

Zuzana Gombalová (DÚ BB)

Bc. Eva Hniličková (DÚ BB)

Ing. Andrea Majerská (DÚ BB)

Ing. Daniela Šuleková (DÚ BB)

Ing. Valér Blaško (DÚ PO)

Ing. Vladimír Kuzma (DÚ PO)

Ing. Mária Lenártová (DÚ PO)

Bc. Marcela Sukovská (DÚ PO)

Mgr. Jana Faixová (DÚ KE)

Ing. Agáta Ferencová (DÚ KE)

Ing. Anna Jurišová (DÚ KE)

Ing. Zita Kovalčíková (DÚ KE)

Ing. Jana Kunová (DÚ KE)

Ing. Eva Lešková (DÚ KE)

Ing. Jaroslav Mindžák (DÚ KE)

Mgr. Roman Novajovský (DÚ KE)

Juraj Petrík (DÚ KE)

Ing. Zdenka Šestáková (DÚ KE)

Bc. Valéria Vargová (DÚ KE)

Ing. Oľga Bachárová (DÚ VDS)

Ing. Mária Bláhová (DÚ VDS)

Peter Krajči (DÚ VDS)

Pracovné jubileá

Beáta Patacká (DÚ KE) 

Ing. Alica Petiová (DÚ KE)

Ing. Daniela Piegerová (DÚ KE)

Bc. Jana Skubíková (DÚ KE)

Ing. Ľubica Straková (DÚ KE)

Ing. Iveta Šándorová (DÚ KE)

Ing. Mária Verešová (DÚ KE)

JUDr. Ľubomír Zagiba (DÚ KE)

kpt. Bc. Václav Vasiľ (CÚ MI)

Ing. Martina Nemčeková (FR SR)

npor. Bc. Rastislav Eleniuk (CÚ PO)

por. Bc. Marián Pokrivčák (CÚ PO)

Ing. Stanislav Puzder (DÚ PO)

Ing. Mária Reviľaková (DÚ PO)

Alena Vaňušaníková (DÚ PO)

Ing. Svetlana Ďurišinová (DÚ VDS)

Ing. Anna Paľagová (FR SR)

Mgr. Peter Mihálik (DÚ TT) 

Ing. Janka Trabalíková (DÚ ZA)

Ing. Iveta Pôbišová (DÚ BB)

Ing. Janka Gregorová (FR SR)

Eva Husztiová (FR SR)

Ing. Jana Janáčová (FR SR)

Ing. Anna Martincová (FR SR)

Ing. Zdenka Rozvadská (FR SR)

Ing. Oto Beck (DÚ TT) 

Iveta Kulcsárová (DÚ TT)

Ing. Marta Laposová (DÚ TT)

Ing. Eduard Luhový (DÚ TT)

Ing. Mária Mikušová (DÚ TT)

Ing. Mária Paulovičová (DÚ TT)

Bc. Jana Haššová (DÚ TN)

Ing. Dana Majčiníková (DÚ TN)

Ing. Miriam Sedláková (DÚ TN)

Janka Balková (DÚ NR)

Ing. Ľubica Bernátová (DÚ NR)

Ing. Anna Gellérthegyiová (DÚ NR)

Ing. Darina Hamranová (DÚ NR)

25 rokov:

Stanislava Bullová (FR SR)

Ing. Mária Jaborníková (FR SR)

Ing. Dana Janotková (FR SR)

Ing. Martin Kaľavský (FR SR)

Ing. Ľubica Malysová (FR SR)

JUDr. Marcela Tomková (FR SR)

Magdaléna Fülöpová (DÚ BA)

Ing. Lucia Virsíková (DÚ BA)

Mgr. Drahomíra Žilinová (DÚ BA)

Helena Bekeová (DÚ TT) 

kpt. Bc. Róbert Koštial (CÚ TT) 

Mgr. Katarína Kotlebová (DÚ TT)

Ing. Alena Lietavcová (DÚ TT)

Ivona Nagyová (DÚ TT)

Ing. Jana Sigotská (DÚ TN)

Ing. Milan Béreš (DÚ NR) 

Bc. Mária Forgácsová (DÚ NR)

Ing. Eva Forróová (DÚ NR)

Rudolf Melaj (DÚ NR)

Štefan Meleg (DÚ NR)

Ing. Helena Némethová (DÚ NR)

Ing. Margita Oslancová (DÚ NR)

Ing. Soňa Dubovská (DÚ BB)

Zlata Kuráková (DÚ BB)

Milena Macková (DÚ BB)

Mgr. Ingrid Ivanecká (DÚ PO) 

Ing. Marta Kovácsová (DÚ PO)

Ing. Miroslav Potičný (DÚ PO)

Mgr. Jana Ramazetterová Zuščáková 

(DÚ PO)

Henrieta Andrejková (DÚ KE)

Ing. Anna Bajtošová (DÚ KE)

Zuzana Benediková (DÚ KE)

Ing. Tibor Ďurčanský (DÚ KE)

Ing. Jozefína Hisemová (DÚ KE)

Erika Hliváková (DÚ KE)

Ing. Maroš Ilinjo (DÚ KE)

Ing. Margita Marciová (DÚ KE)
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Na Ivetinu šikovnosť nás upozornila 
jej vedúca, ktorá nám poslala fotky 
krásnej vianočnej výzdoby na CÚ  
v Košiciach. Neskôr sme sa dozvedeli, 
že to nie je ani zďaleka všetko, čomu 
sa Iveta Semanová venuje. „Veľmi 
dobre si pamätám na dobu, keď sa 
v obchodoch nedalo nič poriadne 
kúpiť. Ak chcel človek mať niečo 
pekné, originálne, musel si to vyrobiť,“ 
spomína na naša kolegyňa. Ešte 
ako dievča sa naučila šiť aj pliesť. 
A k tomu je už len krôčik k ďalším 

ručným prácam. Vždy ju 
fascinovala príroda. 
Dokonca až tak, 
že keď videla na 
zemi pohodený 
list, vetvičku či 
šišku, okamžite 
si vedela v hlave 
premietnuť, 
ako by to 
využila a čo by 
z toho vyrobila. 
„Lepím, šijem, 
pletiem, skladám, 
vylepšujem a teší 
ma to. To som ja. 
Zostalo mi to aj 
dnes, keď už si 
môžeme  
v obchodoch 
kúpiť 
výzdobu od 
výmyslu sveta. 
Ale často je to umelé, 
chýbajú prírodné materiály, nemá to 
dušu,“ hovorí. 

Kolegyňa na 
nezaplatenie

K láske k ručným prácam a tvorivosti 
priviedla aj sestrine deti. „Synovec 
študuje architektúru, má teda 
výtvarné nadanie. A aj keď je to 
mladý muž, nemá žiadny problém 
robiť ručné práce. Neverili by ste, aké 

krásne vankúše či bábiky 
dokázal vyrobiť. A neverili 
by ste, koľko hrdosti sa vo 
mne skrýva, keď sa na tie 
jeho výtvory pozerám. 

O to viac, keď okolo 
seba vidím iných 

mladých ľudí, ktorí 
nepoznajú nič 
iné, len mobil 
a počítač,“ 
usmieva sa 
spokojne 

Iveta. Ešte nám 
šibalsky prezradí, 

aké výhodné je 
byť jej kolegyňou. 
Rada pletie nórske 

vzory. Minule 
sa kolegyne 
nadchýnali nad 
čiapkami, tak im 

nejaké i darovala.

Gabriela Dianová

Kpt. Iveta Semanová pracuje vo finančnej správe už 
17 rokov. Vo svojom pracovnom čase sa priatelí so 
spotrebnými daňami. Pre túto agendu prešla pred časom 
z daňového na colný úrad. V Košiciach je hlavnou colnou 
referentkou. Vo voľnom čase sa zase priatelí s prírodou. 
A z tohto priateľstva vznikajú nádherné ručné práce.

Vyzdobila colný úrad



Vianoce za hranicami
Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Každá krajina 
si zachováva vlastné tradície a zvyky. Nie všade rozdáva 
darčeky Ježiško a pripravuje sa kapustnica a kapor.

28
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Vianočné sviatky sa slávia až 
do Troch kráľov. Darčeky rozdáva 
Dedo Koleda v noci zo Štedrého 

dňa na prvý sviatok vianočný. 
Darčeky sa rozdávajú aj na Troch 
kráľov. Tradičné vianočné menu 
sa skladá z piatich až siedmich 

bezmäsitých jedál. Ich základom je 
šošovica, fazuľa, ryža a kapusta.

Vianoce sa slávia 25. decembra. 
Deti dostávajú pod stromček 

darčeky, ktoré im tam necháva 
dobrácky dedo Sinter Klaas.  
Deti veria, že do Holandska 

pripláva vždy zo Španielska na 
začiatku decembra. Obľúbeným 
vianočným jedlom tejto krajiny 
je pečený králik s brusnicami.

Má česť byť hostiteľskou krajinou 
Santa Klausa, ktorého doma volajú 
veľký Ukko. Pochádza z Laponska, 
kde žije na úpätí hory Korvatunturi 

so svojou ženou a množstvom 
škriatkov. Z Rovaniemi vyráža pred 
Vianocami roznášať darčeky deťom 
do celého sveta. Vianočnému stolu 

dominujú pečené husi a moriaky.

Darčeky rozdáva Pére Noel. 
Vianočná nádielka je ako u nás na 

Štedrý deň večer. Večera v tento deň 
je výnimočne slávnostná  

a gurmánska. Predjedlom sú ustrice  
a biele klobásy, v mestách slimáky  

a rybia polievka. Na štedrovečernom 
stole sa tradične objavuje pečený 

moriak s gaštanovou plnkou. 

Darčeky rozdáva Svätý 
Vassilios až 1. januára. Tradičná 

vianočná polievka obsahuje mäso  
z moriaka alebo sliepky a ryžu. Vtedy sa 
pri rodinných oslavách spoločne krájajú 
i špeciálne novoročné koláče. Ten, kto 
vo svojom dieliku objaví zlatú alebo 

striebornú mincu, bude mať  
v nasledujúcom roku šťastie.

Bulharsko Holandsko

Fínsko

Francúzsko

Grécko
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“Oci, naozaj 

mi ten iPad priniesol 

Ježiško?,” pýta sa Jožko otca.

“Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?”

“No, že celý deň stojí nejaký 

chlapík pri domových dverách 

a chce tretiu splátku.”

“Budúci rok zlaté náušnice,” hovorí muž rozvážne.  

“A tento rok dve dierky na ne!”

Pani Marcela sa pritúli k manželovi 
a pýta sa: “Miláčik, čože mi dáš tento 
rok na Vianoce?

“Dal som manželke pod  

stromček psa.” 

“A prečo psa?” 

“Už sa teším, ako ma s ním 

bude posielať večer von!

“Predstavte si, prvýkrát sa u nás 
zišiel na štedrovečernej večeri párny 

počet ľudí!”

“Ako to, veď ste traja!”

“Hej, ale potom prišlo sedemnásť 
hasičov!”

Štyri etapy života muža:

• Veríš na Mikuláša.

• Neveríš na Mikuláša.

• Robíš Mikuláša.

• Vyzeráš ako Mikuláš.

Dve blondínky sa túlajú 

po lese vyše štyri hodiny. 

Zrazu jedna povie: „Ja som 

už unavená, kašlime na to, 

zoberme aj neozdobený…“

29



Šéfkuchárka Nataša Fančovičová 
sa vždy usmieva. Je milá aj k tým 
neporiadnikom, ktorí si neoznačia 
obed a potom vyjednávajú, čo by 
mohli dostať na čistý lístok. Variť už 
vedela na základnej škole. Vďačí za 
to mame. „Bola to výborná kuchárka. 
Chodievala variť na svadby a iné 
rodinné udalosti. A ja som to po nej, 
ako jediné z ôsmich detí, podedila. 
Možno aj preto, že práve mňa 
brávala so sebou. Mala som 
možnosť všeličo odpozorovať 
a naučiť sa,“ prezradila 
nám. Na túto neľahkú dobu 
spomína takto: „Pochádzam 
z Telgártu. Otec chodil na 
týždňovky, mama drela na 
poli. Hoci mám aj sestry, keď 

bolo treba uvariť, vždy to akosi padlo 
na mňa. A ostalo mi to doteraz. Všetci 
súrodenci tvrdia, že len ja viem tak 
ochutiť jedlo, ako to vedela mama. 
Keď sa stretneme, nahovárajú ma 
– Nataša, my vieme, že máš toho 
varenia po krk, ale uvar nám... No čo 
by som pre nich neurobila?,“ smeje sa. 
Keď sa pýtame na deti, odpovedá, že 
žijú v zahraničí a stravujú sa moderne 
a zdravo. Ale keď prídu domov, 
najradšej si dajú knedle, kapustu, 
halušky a mamine rezne. A k rezňom 
(alebo k vianočnému kaprovi) patrí 
aj výborný zemiakový šalát s cibuľou, 
ktorého recept vám prezradíme. 
Veríme, že svoje miesto nájde na 
vašom sviatočnom stole.

Suroviny:

 � červené zemiaky 
 � cibuľa 
 � kyslá uhorka 
 � soľ 

 � korenie 
 � ocot 
 � voda 
 � štipka oleja

Postup:

V osolenej vode uvaríme zemiaky 
v šupke. Ošúpeme, pretlačíme cez 
sitko alebo nakrájajte na kolieska. 
Pripravíme si nálev z vody, soli, cukru 
a octu. Do studenej vody dáme na  
1 kg zemiakov 3 dcl vody. Nálev môže 
byť na prvé ochutnanie dosť pikantný. 
Keď sa však premieša so zemiakmi,  
a chvíľu postojí, chuť sa zmierni. Ak 
by bola slabá chuť na začiatku, bol 
by šalát nevýrazný. Cibuľu nakrájame 
na tenké mesiačiky. Na 1 kg zemiakov 
použijeme aj 4 cibule. Nálev necháme 
prevrieť a pridáme doň cibuľu.  
Chvíľu, tak dve minúty, prevrie aj  
s cibuľou. Necháme ho vychladnúť. 
Nakrájame si štyri uhorky. Pridáme ich 
k zemiakom a zalejeme vychladeným 
nálevom tak, aby boli všetky v ňom 

ponorené. Pridáme ešte trochu  
soli, korenia a oleja. Necháme 

postáť do druhého dňa a  
potom už len ochutnáme, 
akí sme boli šikovní. 
Dobrú chuť!

Gabriela Dianová

30

V tejto rubrike vám prinášame recepty od kolegov, tento 
raz však urobíme výnimku. Predstavujeme vám šéfkuchárku 
v jedálni na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici. Hoci nie 
je zamestnankyňa finančnej správy, v podstate je „naša“. 
Všetci ju tam poznajú a nikto jej nepovie inak ako Nataška.

„MŇAM“ zemiakový 
šalát bez majonézy
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tupá,
temná

kráča

zlí
(hovor.)

povrch
niečoho

pokos

sila

automat

EČV
Malaciek

pretože

prikladaj
na oheň

automobil
F1

ženské
meno

vetrom
polámaný

les
biblický

druh Evy
kujný
nerast

vyšľahala
prútom

Staro-
germán

druh
jemného

prírodného
hodvábu

pomôcky:
LIK, ÁS,
ADON,
OKA

vznik
(kniž.)

3. časť
tajničky

zjavne

remeselní-
ci spracú-
vajúci kov

ruská
rieka

čínske
ž. meno

škrabka
na pluh

oceán

dravý
vták

dlhá
chvíľa

osobné
zámeno

detský
pozdrav

štepil

zrýľuje
(hovor.)

používal
zámeno

„ty“
v dialógu

písmeno
gréckej

abecedy

zn. ústnej
vody

poolepoval

lyžiarska
disciplína

4. časť
tajničky

česko-
nemecko-

poľská
rieka

bezpilotné
lietadlo
malých

rozmerov

fŕka,
kropí

skratka
anglického

jazyka

váhová
jednotka

meno psa
vlčiaka

značka
molybdénu

staroveký
obyv. Afriky

nech
po česky

tromfy
v kartách
kopať po
maďarsky

matka
zaklada-

teľov
Ríma

2. časť
tajničky

nazlostil
(expr.)približne

úkaz

stárie
značka

cínu
umelecký
smer 18.
storočia

zvlhol
na daždi obluda

V roku 1968 sa:

Aurélia
plodiny
ktoré sa
urodili

ryčanie
(jeleňa)

upevňovala
(vzťahy ap)

kód
Kiribati
1. časť
tajničky

rímskych
7500

meno
herca

Delona
staršieho

malé lano

vzal do
zajatia

vodováha

tenká
hliníková

fólia

odkloň
na iný

smer ap

prines
bývalý
český

prezident

iným
spôsobom

česká
rieka

menší
ľahší čln
s veslami
a plachtou

široká
plytká
dolina

(geogr.)

pobádanie
ku skoku
zmes uh-
ľovodíkov

v minulosti
lovec rakov

guľovitá
baktéria

obec
v okrese
Sobrance

lákaj

vyhrab
(expr.)

tu máš

klamstvo

thajské
platidlo

loj
v tenise

praktizujú
úder lob

načri

ozvena

našponoval

skr. ante
meridiem

mužské
meno

modla

pohybové
ústroje

krútila

�

�

�

�

�

�

hrmot

žrde

Znenie tajničky z čísla 5/2017 je – Rok 1952: Od tohto roku majú colníci na rovnošate Merkúra. Zo správnych odpovedí, 
ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Karola Kuklu (CÚ Bratislava), Ľubicu Vyšnú 
(DÚ Žilina) a npor. Janu Balážovú (CÚ Banská Bystrica). 
Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca januára na adresu 
casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
Daniarka Silvia Hauswirthová, správkyňa 
z pobočky v Spišskej Novej Vsi, je 
milovníčkou prírody a cestovania. A tak 
nám poslala do súťaže fotografie z aktivít, 
ktoré má najradšej. „Je ťažké vybrať len pár 
fotiek, snáď sa vám budú páčiť,“ napísala 

nám. Nám sa páčili a veríme, že aj vás 
zaujme jesenný Londýn či zasnežené 
vrcholky hôr. 

Fotografie do súťaže môžete stále posielať 
na adresu casopis@financnasprava.sk. 

Musia byť minimálne tri, každá vo veľkosti 
1 MB. Tí, ktorých fotografie sme v tomto 
roku uverejnili, sa môžu tešiť na zaslúženú 
odmenu. Tá by mohla byť lákadlom pre 
ďalších kolegov, ktorí zatiaľ váhajú poslať 
nám do redakcie svoje snímky.


