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PRÍHOVOR

MILÍ KOLEGOVIA,
 
dve veľké skúšky nového roka má finančná správa za 
sebou. Pilot v podobe predvyplnených daňových priznaní 
pre daň z motorových vozidiel sme úspešne zvládli, rov- 
nako aj rozšírenie povinne elektronicky komunikujúcich 
daňovníkov. Viem veľmi dobre, že to nebolo jednoduché.

Väčšina z nových elektronicky komunikujúcich daňovní-
kov si nechala svoje povinnosti na poslednú chvíľu. Plne 
si uvedomujem, že to malo za následok zvýšené pracovné 
nasadenie nielen u kolegov na daňových úradoch, ale aj 
na call centrách. Chcem sa Vám preto poďakovať za Vašu 
prácu, bez Vás by to finančná správa nezvládla.

Hlavný nápor nás však ešte len čaká. Nemyslím tým len 
podávanie daňových priznaní v marci, ale aj zmeny, kto- 
rými prejde naša organizácia. Niektoré sme rozbehli už 
minulý rok, ďalšie ako Index daňovej spoľahlivosti, roz- 
šírenie obojsmernej komunikácie, zvýšená elektronizácia 
či posilňovanie call centra a kontroly nás čakajú tento rok.

V rámci novej komunikačnej stratégie sme Vám naše 
zámery postupne predstavovali už minulý rok, informo-
vanosť aj o nich tento rok ešte rozšírime. Budeme ešte 
intenzívnejšie komunikovať o dianí vo finančnej správe, 
ešte viac sa spolu stretávať. Teším sa na to.

Vitajte na stránkach nových Finančných aktualít!

František Imrecze
prezident finančnej správy



BOLO ŤAŽKÉ NASTAVIŤ SA NA PODMIENKY ŠTÁTNEJ INŠTITÚCIE?

Začiatky boli ťažké, ale myslím si, že som to za ten 
rok pomerne zvládol. Úprimne musím povedať, že aj 
najmä vďaka mnohým kolegom na finančnej správe, bez 
pomoci ktorých by som sa podľa mňa ešte dnes bez-
radne potuloval po chodbách na Mierovej J

ČO BOLO PRE VÁS NAJVÄČŠOU VÝZVOU A ČO NAOPAK NAJVÄČŠÍM PRE-
KVAPENÍM?

Najťažšie bolo určite zvyknúť si na presne stanovené 
postupy a kvantum papierovačiek, ktoré do takej miery 
v súkromnej sfére neexistujú. Najpríjemnejším bolo zis-
tenie, že v štátnej inštitúcii pracuje množstvo ľudí, ktorí 
svoju prácu neberú ako „nevyhnutné zlo“, ale naopak, 
svojim prístupom chcú, aby štátne inštitúcie naozaj fun-
govali pre ľudí.

AKO SA ROBÍ KOMUNIKÁCIA V INŠTITÚCII, AKOU JE FINANČNÁ SPRÁVA?

Nie je to jednoduché, keď si uvedomíte, že máte na sta-
rosti komplexnú komunikáciu finančnej správy. Okrem 
dennodenných odpovedí médiám, ktorých počet sa 
zvyšuje, rastie aj nápor na naše call centrá v súvislosti  
s rozširovaním elektronizácie. A netreba zabúdať na ras-
túci dopyt po informáciách našich 9 400 zamestnancov 
vzhľadom na zmeny, ktorými finančná správa prechádza 
a bude prechádzať.

CKP MÁ ZA SEBOU VIAC AKO ROK FUNGOVANIA V AKTUÁLNEJ PODOBE. AKÉ 
ZMENY NASTALI PO JEHO VZNIKU?

Podarilo sa ho personálne zastabilizovať, hoci ešte doťa-
hujeme pár personálnych záležitostí, a rovnako presne 
zadefinovať každého úlohu. CKP si našlo svoju pozíciu, 
čo je vzhľadom na naras- 
tajúcu dôležitosť komu-
nikácie iba prínosom. Čaká 
nás totiž najťažšia úloha: 
transformovať call centrá 
tak, aby sa ešte viac stali 
primárnym kontaktom 
našich klientov s finančnou 
správou.

ČO SA PODARILO ZA TEN ROK UROBIŤ, 
RESPEKTÍVE ZMENIŤ V SÚVISLOSTI  
S KOMUNIKÁCIOU FINANČNEJ SPRÁVY 
A NA FINANČNEJ SPRÁVE?

Navonok sa darí meniť 
obraz inštitúcie z reštrik-
tívnej na proklientskú. 
Externý Finančný newslet-
ter sme výrazne posilnili  
o klientský servis. 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O CKP:
• štyri oddelenia
• celkový počet zamestnancov  

94
• Centrum podpory pre dane 

59 zamestnancov
• Centrum podpory pre clo  

a spotrebné dane 
10 zamestnancov

• Koordinačné centrum  
15 zamestnancov

• Oddelenie komunikačné 
10 zamestnancov

NA SLOVÍČKO S...
BUDE TO VIAC 
O NÁS VŠETKÝCH

Prišiel zo súkromnej sféry, v ktorej pôsobil od začiatku pracovnej 
kariéry. Prevzal vedenie novovzniknutého Centra komunikácie  
a podpory (CKP). Vzhľadom na narastajúcu dôležitosť komunikácie 
je činnosť centra jedným zo základných podporných pilierov fungo-
vania našej organizácie. Richard Dírer dohliada na to, aby o našej 
práci bolo počuť i vidieť.
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Dovnútra sme zvýšili aktuálnosť a informovanosť pros-
tredníctvom interného Finančného newslettera. Jeho 
vydávanie každý týždeň ocenili aj naši zamestnanci, keď 
jeho čítanosť stúpla o 10 percent. Redizajnovali sme 
Finančné aktuality, intenzívnejšie komunikujeme s col-
nými a daňovými úradmi, spustili sme Pokec s preziden-
tom a rozšírili ho aj na Pokec s vedením. Zamestnanci 
tak získali, aj vďaka pracovným výjazdom prezidenta na 
colné a daňové úrady v regiónoch, viac možností ako 
priamo komunikovať s vedením.

SPOMENULI STE FINANČNÉ AKTUALITY. Z PRIESKUMOV VYPLYNULO, ŽE 
ZAMESTNANCI ICH NEPOVAŽUJÚ ZA PRIMÁRNY ZDROJ INFORMÁCIÍ...

...a majú pravdu, nie je to ich úloha. Treba si uvedomiť, 
že ide o dvojmesačník. Nie je možné v nich prinášať 
horúce novinky o dianí na finančnej správe, na to slúži 
práve každotýždňový Finančný newsletter. A hoci 
nemožno informácie o aktuálnom dianí vynechať, vždy 
budú Finančné aktuality iba sekundárnym zdrojom po 
Finančnom newsletteri. Aj preto sme zmenili nielen grafi-
ku, ale aj ich obsah – sú viac o zamestnancoch finančnej 
správy, o ich práci či záľubách a pridali sme aj rubriky 
životného štýlu.

NA AKÉ NOVINKY V KOMUNIKÁCII SA TEDA MÔŽEME TEŠIŤ V ROKU 2018?

Sme krátko pred spustením video posolstiev, riešime 
ešte technickú stránku. Dotiahnuť musíme redizajn 
intranetu. Sme súčasťou projektu zjednodušenia portálu 
finančnej správy, ktorý uľahčí život užívateľom. Nevyh-
nutne stojíme pred zavedením automatického chatu 
(chatbot) na portáli a sociálnych sietiach. Potrebujeme 
posilniť jednotnú identitu finančnej správy. V rámci 
posilnenia korporátnej identity pripravujeme jednotné 
podpisové vizitky v emailoch, finišujeme na príručke 
pre zamestnanca a dolaďujeme štartovací balíček pre 
nových zamestnancov. A popri všetkých pracovných 
veciach nezabúdame ani na tímbildingové aktivity.

ÁNO, ZLATÁ VAREŠKA, DEŇ COLNÍKOV, NAJLEPŠÍ COLNÝ A DAŇOVÝ ÚRAD, 
MARATÓN ČI KVAPKA KRVI. PRIBUDNE AJ NIEČO NOVÉ?

Naši zamestnanci, ale aj návštevy, často postávali na 
chodbe pred zasadačkami čakajúc napríklad na porady 
alebo výberové konania. Rozhodli sme sa preto vybudo-
vať vo voľnom priestore pri jedálni na FR SR na Mierovej 
„meeting room“, v ktorej bude tam sedačka, kreslá, 
koberec, stolíky – jednoducho všetko, aby sme našim 
zamestnancom poskytli priestor nielen na prácu ale aj 
na spríjemnenie čakania či oddych pri káve. Dúfam, že si 
nájde svojich fanúšikov.

OBLASŤ KOMUNIKÁCIE SA KLADIE 
NA POPREDNÉ MIESTO. NAJMÄ 
V SPOLOČNOSTIACH S VEĽKÝMI 
POČTOM ZAMESTNANCOV JE VÝMENA 
INFORMÁCIÍ ČASTO KOMPLIKOVANÁ. 
AKO SA S TOUTO OTÁZKOU DOKÁŽETE 
POPASOVAŤ V PODMIENKACH 
FINANČNEJ SPRÁVY?

Nikdy nie je jednoduché 
nájsť rovnováhu medzi 
potrebami organizácie  
a požiadavkami zames- 
tnancov. Cítim to aj u nás 
na finančnej správe. Na 
jednej strane nám zames- 
tnanci v prieskumoch 
hovoria: máme málo 
informácií, na strane 
druhej im prekážajú ďalšie 
informácie vzhľadom na 
pracovný nápor. Aj preto 
sa snažíme prichádzať  
s novinkami v internej komunikácii postupne, nenásilne  
a najmä vo forme, ktorú preferujú: v elektronickej 
podobe. Preto emailový Finančný newsletter, preto 
Pokec s vedením na intranete, preto emailové video 
posolstvá... Samozrejme to nenahradí, a ani nemá 
nahradiť osobné stretnutia, rozhovory, porady na jednot-
livých úradoch medzi ich vedením a zamestnancami.

TENTO ROK PRINESIE AJ VO SFÉRE KOMUNIKÁCIE NOVÉ VÝZVY. AKÉ TO BUDÚ?

Jednoznačne posilnenie internej komunikácie, ktorá tak 
trochu zaostáva za externou. Uvedomujem si to, a preto 
intenzívne riešime komunikáciu dvoch veľkých projek-
tov: zákona o FS a národného projektu EVS „Cieľový 
model finančnej správy“. Hoci ani jeden z nich nemá 
ešte výslednú podobu, informujeme o nich pravidelne 
od jesene. O oboch projektoch hovorí aj prezident 
na stretnutiach na úradoch. Zákonu sme venovali aj 
„Pokec s vedením“ s riaditeľkou osobného úradu Jola-
nou Janíkovou a jedným z ďalších nástrojov informácií 
o zákone o finančnej správe bude práve ďalšie číslo 
Finančných aktualít. Jednoducho, všety zmeny, ktoré 
sme zaviedli a zavedieme, majú viesť k posilneniu infor-
movanosti nás všetkých. Bude toho všade o nás všet-
kých viac J.

-red-

MGR. RICHARD 
DÍRER:
• najobľúbenejšie jedlo 

červené, zelené alebo žlté 
curry

• najobľúbenejšia kniha: 
ktorákoľvek od Khaleda 
Hosseiniho

• ideálny relax: 
cestovanie

NA SLOVÍČKO S...



EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA:
• tlačové konferencie – 10-15 ročne
• tlačové správy – 400 ročne
• mediálne výstupy – 4 500 ročne (tlačové médiá, weby, rozhlas i televízia)
• portál – najdôležitejší komunikačný kanál medzi FS a verejnosťou
• Finančný newsletter – vydávame každé dva týždne, posielame na emailové 

adresy 11 tisíc odberateľom
• sociálne médiá

Facebook (250 postov ročne, takmer 60 tisíc „likeov“)
Instagram (celkove 86 príspevkov zo života organizácie)
YouTube (videonávody, krátke videá zo zásahov, dokumentárny film o práci 
služobného psa 
LinkedIn (profesionálny profil organizácie)

• call centrum – ako prvá štátna organizácia sme spustili online chat LIVE 
AGENT pre komunikáciu s verejnosťou

• informačné materiály – letáky, brožúrky, plagáty
• mobilné aplikácie – Over doklad, Superkolky, Info služby FS, VRP
• Staffino – nezávislý nástroj na hodnotenie zamestnancov call centra a pra-

covníkov klientskych centier na daňových úradoch – FS ako prvá štátna inštitú-
cia zaviedla takéto hodnotenie

• chatbot – automatizovaný chat pre klientov, novinka roka 2018
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Komunikujeme neustále. Tak 
je to aj u nás na finančnej 
správe. Špeciálne komuniká- 
cii sa venuje jeden celý od- 
bor - Centrum komunikácie  
a podpory (CKP), ktoré vznik-
lo zlúčením odboru služieb 
pre verejnosť a komu-
nikačného oddelenia. Na CKP 
sa snažíme, aby ste vy, naši 
zamestnanci, a naši klien-
ti, mali informácie o dianí 
v organizácii dostupné, kom- 
pletné a aktuálne. Robíme 
to rôznymi formami, ktoré 
neustále inovujeme, vymýš- 
ľame nové spôsoby, ako vás 
s novinkami oboznámiť. Tou 
najhorúcejšou sú úplne nové 
Finančné aktuality, ktoré 
práve čítate.

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE
V NAŠICH 

PODMIENKACH

P
P
P

P



Interná komunikácia je pre finančnú správu mimoriadne 
dôležitá. CKP je pritom iba jedným z článkov, ktoré sa 
venujú informovanosti našich 9 400 zamestnancov. Tým 
ďalším sú samotné colné a daňové úrady, ktoré musia 
zabezpečovať informovanosť v rámci svojich úradov. 
Dlhodobým cieľom finančnej správy je ešte viac zvýšiť 
kvalitu informovanosti. V uplynulom roku sme preto  
 

posilnili komunikáciu členov vedenia so zamestnancami 
finančnej správy. Cieľom tohto roka je zamerať sa  
v internej komunikácii na zvýšenie informovanosti. Okrem 
bežnej agendy na nás totiž čakajú dva veľké projekty, 
ktoré si vyžiadajú zintenzívnenie informačného toku. 
Všetci sa budeme viac stretávať s národným projektom 
EVS „Cieľový model finančnej správy“, ktorý má zmod-
ernizovať našu inštitúciu. Druhým projektom bude komu-
nikácia nového zákona o finančnej správe. CKP pripravuje 
viaceré novinky ako zlepšiť internú komunikáciu. Pracu-
jeme na spustení videopríhovorov – teda krátkych 
 informačných videí o dianí a novinkách na finančnej 
správe. Ďalej budeme tento rok zjednocovať podpisové 
vizitky v emailoch, aby sa všetci zamestnanci našej 
inštitúcie prezentovali rovnako. Finišujeme aj na praktickej 
príručke. Uľahčí život každému novému príslušníkovi 
finančnej správy, aby sa rýchlo zorientoval v našej inšti- 
túcii. A dolaďujeme aj štartovací balíček, nech sa aj noví 
kolegovia rýchlo zaradia medzi nás. Všetko v tomto 
roku teda budeme orientovať nielen na viac aktuálnych 
informácií o dianí na finančnej správe, ale aj na viac 
informácií o nás všetkých.

-red-
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Aktuálna smernica o externej a internej komunikácii vo finančnej správe  
a zabezpečení slobodného prístupu k informáciám je v platnosti od 
augusta 2016.

ROK 2014 2015 2016 2017

Spolu mailová 
komunikácie 
(Live Agent)

91 428 75 310 69 955 84 973

Spolu telefonická 
komunikácia 
(Call Centrum)

201 346 207 725 189 276 211 365

Chat 8 315 8 843 5 718 9 801

SPOLU 301 089 291 878 264 949 306 139

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA:
• intranet – základný informačný kanál v našej orga-

nizácii s novým dizajnom
• Finančný newsletter – vychádza každý týždeň pre 

všetkých zamestnancov
• Finančné aktuality – dvojmesačník pre všetkých 

zamestnancov
• Pokec s prezidentom/vedením – novinka na 

intranetovej stránke, špeciálna sekcia, ktorá 
umožňuje kontakt zamestnancov s prezidnetom  
a vedením

• akcie – Medzinárodný deň detí, Súťaž o Zlatú 
varešku, Kvapka krvi, Deň colníkov, športové aktivi-
ty, oceňovanie najlepších colných, daňových úradov 
i zamestnancov

• podpisové vizitky pre emaily – jednotná úprava 
pre všetkých zamestnancov, novinka roka 2018

• video príhovory – informačné videá o dianí na FS, 
novinka roka 2018 

• praktická príručka - príručka pre nových zames- 
tnancov, novinka roka 2018

• štartovací balíček – „vitaj medzi nami“, novinka 
roka 2018

• “meeting room” - priestor nielen na prácu, ale aj na 
spríjemnenie čakania, novinka roka 2018

Finančné aktuality vydáva finančná správa od roku 
2013. Časopis finančnej správy prešiel viackrát 
grafickou úpravou, momentálne vychádza ako dvoj- 
mesačník na 36 stranách v elektronickej i tlačenej verzii 
(3 500 výtlačkov). Najnovšie Finančné aktuality zmeni-
li formát, získali moderný vizuál či nové grafické prvky 
a najmä atraktívnejší obsah. Budú viac o nás všet- 
kých, zamestnancoch finančnej správy, o našej prá-
ci či záľubách. Pridali sme aj rubriky životného štýlu.  
V súťaži Podnikové médium roka 2013 získali Finan- 
čné aktuality cenu za najlepší obsah. 



ČO SÚ HLAVNÉ POVINNOSTI A ÚLOHY KOMU-
NIKAČNÉHO ODDELENIA?

Našim cieľom je prezentovať prácu 
kolegov a budovať tak inštitúcii 
pozitívny imidž. Musíme vedieť o všet-
kom, čo sa kde stane a informovať  
o tom nielen ostatných v rámci 
finančnej správy, ale aj verejnosť. Vo 
väčšine prípadov to zahŕňa veci a pro-
cesy, ktoré často mnohí považujeme 
za samozrejmosť, ale my na komu-
nikačnom oddelení na nich vidíme svoj 
podpis – články a fotky zo spoločných 
akcií, vydávanie časopisu, newslet-
terov, infoletákov, článkov v novinách či 
vyjadrenia pre médiá.

NA ČO V SÚČASNOSTI KLADIETE V KOMUNIKÁCII 
NAJVÄČŠÍ DÔRAZ?

V externej komunikácii jednoznačne na 
elektronickú komunikáciu a jej rozširo-
vanie. Čo sa týka internej komunikácie, 
vedieme momentálne veľmi dôležité 

diskusie na tému lepšej informovanosti 
zamestnancov finančnej správy. Nech-
ceme nikoho zaťažovať informáciami 
a aktivitami, o ktoré nemajú záujem, 
ale musíme nájsť najvhodnejšie kanály 
na to, ako informovať o tom, čo vedieť 
chcú a potrebujú.

SPOMENIETE SI NA NOVINÁRSKU OTÁZKU, PRI 
KTOREJ STE SA NEZDRŽALI SMIECHU?

Jeden príklad za všetky: redaktorka 
televízie sa ma s vážnou tvárou pýtala 
na zdaňovanie kryptomien. Položila 
však aj otázku, čo teda majú spraviť 
ľudia, ktorí napríklad nakúpili bitcoiny 
a už ich nechcú. Či ich môžu len tak 
vymeniť za hotovosť u nás na finančnej 
správe. Pri predstave nejakého 
daňového úradu, ktorý podľa jej slov 
vyzerá ako bankomat na kryptomeny, 
som sa smiechu veru nezdržala.
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IVANA SKOKANOVÁ, VEDÚCA KOMUNIKAČNÉHO ODDELENIA:

ODDELENIE 
KOMUNIKAČNÉ

Počet zamestnancov 10

FINANČNÁ SPRÁVA BY PO PROCESE TRANSFORMÁCIE 
MALA BYŤ CALLCENTRALIZOVANOU INŠTITÚCIOU. ČO 
TO PRE VAŠE CENTRUM BUDE ZNAMENAŤ?

Callcentrizovaná inštitúcia bude ďalší 
významný posun v oblasti služieb. 
Bude to znamenať ešte väčší nápor 
na kvalitu a rozsah poskytovaných 
informácií, nakoľko okrem legislatívnych 
informácií budeme subjektom posky-
tovať aj informácie individuálneho 
charakteru. Musia sa pripraviť prístupy 
k informáciám, ktoré budeme posky-
tovať a personálne posilniť externé call 
centrum. Staneme sa ešte viac prvým 
kontaktom pre verejnosť.

AKÉ ZMENY ČAKAJÚ CALL CENTRUM V ROKU 2018?

Sústredíme sa najmä na podporné 
služby pre prvú úroveň podpory. Prípra-
va informácii, usmernení a pracovných 
postupov musí byť v kompetencii call 
centra. Plánujeme zaviesť chatbot, 

automatický chat, ktorý je schopný 
simulovať ľudskú konverzáciu prostred-
níctvom umelej inteligencie. Využívať ho 
chceme najmä v čase mimo prevádzky 
call centra po 16.00 hod, cez víkendy  
a sviatky.

POBAVTE NÁS NEJAKOU VTIPNOU OTÁZKOU, KTORÚ 
STE DOSTALI.

Spomeniem jednu, ktorá mňa osobne 
veľmi prekvapila originalitou a potešila 
obsahom. Zaslal nám ju spokojný klient, 
ktorý hodnotil cez Staffino kolegov  
z call centra vo veršoch. A keďže bol  
na dovolenke v Čiernej Hore, zakom-
ponoval to aj do básničky:

BEÁTA UHRINOVÁ, VEDÚCA CENTRA PODPORY PRE DANE:

V Čiernej Hore zastal 
vlak,
chodí sa tu bez plaviek,
všetko je tu naopak,
a voda je ako liek.
 
Aj keď tu čas rýchlo 
plynie,
máme ešte dva tri 

dníčky,
pozdravujem kolegyne,
aj daňové úradníčky.

Zbytočné sú ponosy 
na daňové výnosy,
referentky na call centro-
vej správe
zákon majú v rukáve

CENTRUM PODPORY 
PRE DANE

Počet zamestnancov 59



92018 | 01  FINANČNÉ AKTUALITY

AKÉ ÚLOHY MÁ V OBLASTI KOMUNIKÁCIE NA FS 
MOMENTÁLNE KOORDINAČNÉ CENTRUM A AKO SA 
MENILI OD JEHO VZNIKU V ROKU 2014?

Pomáhame našim zamestnancom  
v každodennej práci, alebo inak: vyko-
návame koncepčnú, koordinačnú  
a analytickú činnosť v oblasti poskyto-
vania informácií pre našich zames- 
tnancov. Poskytujeme im aj informácie 
pri zmenách ISFS-SD, ADMIS. Posunuli 
sme sa od riešenia jednoduchých tech-
nických otázok k zložitejším procesom, 
k riešeniu neštandardných situácií. 

S AKÝMI OTÁZKAMI SA NAŠI ZAMESTNANCI NA VÁS 
NAJČASTEJŠIE OBRACAJÚ?
Väčšina otázok súvisí s plnením 
aktuálnych úloh, pri spracovávaní 
agendy na každom stupni, každou 
rolou. Týkajú sa technického spracova-
nia, metodických usmernení, dohľadaní 
IRA. Ak majú kolegovia problém, obrá-
tia sa na nás.

AKÚ NAJBIZARNEJŠIU OTÁZKY STE DOSTALI?

• Na obrazovke mám všade angličtinu. 
Mám sa prihlásiť do jazykovej školy?

• Kolegyne mi vraveli, že popoludní sa 
dalo pekne pracovať. Prečo teda nie 
je príkaz na prácu na zmeny?

• Ako sa vysporiadať s ostatnými 
spismi, o ktorých nič neviem?

• Dobrý deň, skúšala som... zrejme ste 
odbehli. Kedy vás zastihnem? Nech-
cem, aby ste nadobudli pocit, že vás 
naháňam J.

Infolinka KCFS (048/4317 555) fungu-
je počas pracovných dní od 8.00 do 
16.00 h, v stredu do 17.00 h a v piatok 
do 15.00 h
• pre písomnú komunikáciu môžete 

použiť aplikáciu Live Agent
• na intranete má centrum svoj 

priečinok, kde nájdete aktuálne 
informácie

ADRIANA VALOVIČOVÁ, VEDÚCA KOORDINAČNÉHO CENTRA:

KOORDINAČNÉ
CENTRUM

Počet zamestnancov 15

Hovory Písomné dopyty 
(tikety)

Odpovede 
na tikety

Chat Chat
odpovede

2017 25 307 36 077 81 892 312 688

COLNÍCI SA ZAPOJILI DO KOMUNIKÁCIE S VEREJ-
NOSŤOU CEZ CALL CENTRUM PRED TROMI ROKMI. 
AKO HODNOTÍTE TOTO UPLYNULÉ OBDOBIE?

Podarilo sa nám vyšpecifikovať a sfun-
kčniť dve základne oblasti podávania 
informácii – pre oblasť colnú a spotreb-
ných daní. Rozbehli sme komunikáciu  
s metodickými a útvarmi zabezpeču-
júcimi technickú podporu (helpdesky). 
Prepojili sme podporu medzi telefonic- 
kým spôsobom komunikácie a elektro- 
nickým podávaním dopytov s ohľadom 
na ich náročnosť. 

NA AKÚ OBLASŤ SA ĽUDIA NAJČASTEJŠIE DOPYTUJÚ? 
ČO VÁS ČAKÁ V TOMTO ROKU?

Prevládajú otázky ohľadom elektronic- 
kej komunikácie pri podávaní colných 
vyhlásení v dovoze fyzickými osobami, 
o internetových obchodoch, dovoze 
zásielok a ich vybavení či o výškach 
platieb. V oblasti spotrebných daní sú 

najčastejšie otázky zamerané na povo-
lenia na predaj SBL, minerálnych olejov. 
Tento rok očakávame zvýšený počet 
dopytov na rozšírenej elektronickej 
komunikácie o fyzické osoby – podnika- 
teľov.

AKÁ OTÁZKA Z TOHO MNOŽSTVA, S KTORÝMI SA NA 
VÁS VEREJNOSŤ OBRÁTILA, VÁS DOKÁZALA NAJVIAC 
ROZOSMIAŤ?

• „Viete mi poslať znovu ten šek, čo 
mám zaplatiť? Mne ho zožral pes, ja 
ho asi zabijem....“

• „Chcem dovážať falšované tiché 
víno.“ 

• „Je clo od sliviek oslobodené, ak 
predložím EUR.1?“

 
V roku 2017 vybavili:
• 13 019 hovorov
• 3 518 elektronických dopytov a cha- 

tov, na ktoré pripravili 5 787 odpovedí
• 15 písomných dopytov

pplk. JOZEF BELAN, VEDÚCI CENTRA PODPORY PRE CLO A SPOTREBNÉ DANE:

CENTRUM PODPORY 
PRE CLO A SPOTREB-
NÉ DANE

Počet zamestnancov 10
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Slovenská finančná správa sa dostala do pozornosti aj 
na pôde OSN. V jej sídle v New Yorku sa konala medzi- 
národná konferencia o spolupráci v daňovej oblasti (First 
Global Conference of the Platform for Collaboration on 
Tax at the United Nations). Išlo o prvé fórum o daniach 
štyroch globálnych organizácií: OSN, OECD, Svetovej 
banky a Medzinárodného menového fondu. Prezident 
finančnej správy a prezident IOTA vystupoval v paneli  
o lepšom využití daní štátom, v ktorom bol jediným zás- 
tupcom strednej Európy spoločne s odborníkmi z Ru- 
munska, Kanady a Južnej Afriky. Ďalšími prednášajúcimi 
v paneli boli napríklad bývalá rumunská ministerka fi- 
nancií Ioana Petrescu či Mary Baine z Africkej organizá- 

cie daňových správ (ATAF). Vďaka slovenskej účasti 
sa témou medzinárodnej konferencie OSN stal Index 
daňovej spoľahlivosti, rozširovanie elektronizácie na 
Slovensku či zavádzanie inovatívnych opatrení (mobilné 
daňové priznania). „Musíme si uvedomiť, že legislatíva 
platí pre všetkých bez rozdielu. Vieme však selektovať 
daňové subjekty podľa toho, ako pristupujú k plneniu 
si svojich daňových povinností. A presne to je našim 
cieľom pri Indexe. Hodnotenie sa bude týkať všetkých 
právnických osôb, bez ohľadu na veľkosť firmy, počet 
zamestnancov, obrat a pod. Cieľom je vytvoriť objek-
tívne, nezávislé a legálne hodnotenie všetkých daňových 
subjektov. Tým spoľahlivým budeme poskytovať bene- 
fity a nespoľahlivé subjekty budeme kontrolovať ešte 
viac ako doteraz,“ vysvetlil F. Imrecze. Opatrenie na 
podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností 
na Slovensku pozitívne ocenili zástupcovia ostatných 
daňových správ či štyroch medzinárodných organizácií. 
Slovenská republika je totiž v tomto smere inšpiráciou aj 
pre ostatné krajiny.          -red-

„Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe do-
siahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia 
daňových povinností. Musí nevyhnutne existovať 
medzi finančnými správami a ich klientami,“ povedal 
F. Imrecze.

Prezident FS sa pri tejto príležitosti stretol v New 
Yorku aj s predsedom Valného zhromaždenia OSN 
Miroslavom Lajčákom. Spoločné rokovanie v sídle 
OSN trvalo takmer hodinu. Okrem iného prezident FS 
pozval M. Lajčáka na Valné zhromaždenie IOTA, ktoré 
sa bude konať koncom júna v Bratislave.

NA KONFERENCII SA ZÚČASTNILO:
• 25 ministrov financií a štátnych tajomníkov,
• 33 predsedov a podpredsedov daňových (resp. fi-

nančných) správ, 
• 256 zástupcov vládneho či obchodného sektora, 

medzinárodných organizácií a zástupcov občian-
skej spoločnosti zo 116 krajín.

PREZIDENT V OSN

Index daňovej spoľahlivosti už poznajú aj vo svete. Prezi-
dent finančnej správy František Imrecze predstavil náš pro-
jekt na medzinárodnej konferencii o spolupráci v daňovej 
oblasti. Išlo o jedinečnú príležitosť ako prezentovať aktivi-
ty Slovenska v tejto sfére i na celosvetovom fóre.



VÝSTROJ PRE VÁS

Obnova výstrojných súčiastok pre colníkov je v plnom prúde. 
Komplikovaný proces obstarania má už výsledky a jed- 
notlivé časti uniforiem postupne prichádzajú do Výstroj-
ného skladu v Senci.

„Výsledné ceny za všetky výstrojné súčiastky sú výsled-
kom elektronickej aukcie, ktorej hlavným kritériom bola 

kvalita za adekvátnu cenu. Nové výstrojné súčiastky 
už budú mať znak finančnej správy,“ uviedla generálna 
riaditeľka sekcie ekonomiky Kornélia Černá. Zdôraznila 
tiež, že od vyhlásenia súťaže po konečné naskladnenie 
nového oblečenia prejde v mnohých prípadoch aj viac 
ako rok. Proces verejného obstarania v štátnych orga-
nizáciách je zdĺhavý a zložitý. Systémovými úpravami, 
ktoré vyplývajú z praxe, prejde aj nový rezervačný 
systém na výstrojné súčiastky. Výstrojní koordinátori na 
jednotlivých colných úradoch budú o zmenách infor-
movaní. V rámci pracovnej skupiny môžu podávať svoje 
návrhy a podnety na vylepšenie systému. 

-ad-

K dispozícii už sú: 
• zimná bunda
• polokošele
• pulóvre – tenké, hrubé
• obuv pre colníkov aj colníčky – poltopánky, 

zásahová vysoká obuv, zásahová polovysoká 
obuv, obuv zásahová nízka – nepremokavá, 
obuv zásahová nízka

• tričká s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby
• šál olivovozelenej farby
• ponožky olivovozelenej farby
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V priebehu tohto roka budú okrem iného na sklade: 
• bundy zimné reflexné, zimné nepremokavé 

bundy, bundy na prechodné obdobie, bundy 
na prechodné obdobie reflexné

• softschelové termonohavice, nohavice letné
• košele s krátkym aj dlhým rukávom pre col-

níkov aj colníčky 
• nohavice
• saká
• vesty
• sukne
• čiapka so šiltom olivovozelenej farby
• súprava termobielizne



OCENENÍ
COLNÍCI

Medzinárodný deň colníctva, ktorý si pripomíname 26. januára, 
oslavuje predovšetkým uniformovaná časť našich kolegov. V rámci 
neho sa už tradične udeľujú aj rozhodnutia o mimoriadnych povýše-
niach do hodností. Budova Primaciálneho paláca v Bratislave sa tak 
práve v tento deň zaplnila colníkmi v slávnostných uniformách.

Tento rok sa prezident finančnej správy František Imre-
cze rozhodol udeliť medailu prezidenta finančnej správy,  
a to našim zahraničným kolegom za rozvoj a upevňova- 
nie vzájomných vzťahov, spoluprácu, významnú pomoc 
a súčinnosť pri plnení úloh na medzinárodnej úrovni.
Zlatú medailu za vzornú službu získal Tamáš Molnár  
z Národnej daňovej a colnej správy Maďarska a Garry 
Lisle z Britskej colnej a daňovej správy. Striebornú me- 
dailu za vzornú službu získal plk. Péter Kristóf Bakai  
z Národnej daňovej a colnej správy Maďarska a mjr. Bc. 
Zdeněk Čejka z Colnej správy Českej republiky.

ČESTNÉ UZNANIA WCO
Svetová colná organizácia (WCO) každoročne pri príleži-

ČESTNÉ UZNANIE WCO TENTO ROK ZÍSKALI: 

• mjr. Ing. Radoslav Ďurčo, CÚ Trenčín
• mjr. Mgr. Miroslav Novák, CÚ Prešov 
• mjr. Ing. Erika Morovičová, CÚ Trnava
• mjr. Mgr. Milan Cák, FR SR 
• mjr. Mgr. Miroslav Vrobel, FR SR
• mjr. Bc. Peter Nodžák, FR SR
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tosti Medzinárodného dňa colníctva udeľuje čestné 
uznania vybraným colníkom členských colných správ, 
ktorí svojím osobným prínosom výraznou mierou prispeli 
k naplneniu cieľov témy určenej generálnym tajomníkom 
WCO. Tohtoročnou témou bola „Bezpečnosť obcho-
du ako základ ekonomického rozvoja“. Príkladom pre 
naplnenie zámerov tejto myšlienky bola práca v oblasti 
zjednodušenia colných postupov, boj proti cezhraničnej 
trestnej činnosti či zamedzenie dovozu nelegálneho to- 
varu. Siedmi colníci si z rúk prezidenta Františka Imrecz-
eho prevzali čestné uznania WCO. 

MIMORIADNE POVÝŠENÍ
S rozhodnutiami o mimoriadnom povýšení odchádzalo 
zo slávnostného aktu 22 colníkov. „Tento akt je vždy 
veľmi citlivo vnímaný. Na mne aj na ostatných členoch 
komisie leží veľká zodpovednosť rozhodnúť správne. 
Som si istý, že dnes tu sedia tí, ktorí si svojimi mimoriad-
nymi zásluhami povýšenie zaslúžia,“ uviedol F. Imrecze. 
Všetkým oceneným poďakoval za doterajšiu prácu  
a zaželal im ešte veľa ďalších pracovných úspechov. 
               -ia-
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MEDZI MIMORIADNE POVÝŠENÝCH PATRIA:  

• mjr. PhDr. Estera Cúthová, CÚ Banská Bystrica
• kpt. Peter Veľký, CÚ Banská Bystrica
• kpt. René Belko, CÚ Bratislava
• mjr. Milan Kollár, CÚ Bratislava
• kpt. Miloš Matuš, CÚ Košice
• ppor. Stanislav Fiedler, CÚ Košice
• ppor. Marián Savčák, CÚ Michalovce 
• pplk. Mgr. Stanislav Pacher, CÚ Nitra
• ppor. Benjamín Németh, CÚ Nitra
• kpt. Peter Kamencay, CÚ Nitra 
• pplk. JUDr. Štefánia Pitoňáková, CÚ Prešov
• mjr. Ing. Peter Vašuta, CÚ Prešov 
• kpt. Jozef Škoviera, CÚ Prešov 
• kpt. Peter Rozboril, CÚ Trnava 
• kpt. Vincent Pálfy, CÚ Trnava 
• pplk. Mgr. Jaroslav Krištof, CÚ Trnava
• mjr. Mgr. Žaneta Tatárová, CÚ Žilina
• kpt. Ladislav Kamenský, CÚ Žilina
• mjr. Bc. Štefan Matuch, FR SR
• mjr. Bc. Stanislav Pajunk, FR SR
• mjr. JUDr. Katarína Zemanová, FR SR
• mjr. Mgr. Ervín Gyuran, FR SR



DÚ Banská Bystrica začal 
ročnú kontrolu na DPH  
u spoločnosti, ktorá ob-
chodovala s počítačovým 
príslušenstvom. Daňovník 
príslušenstvo nakupoval 
v tuzemsku a hneď na-
sledujúci deň deklaroval 
dodanie tovaru do iných 
členských štátov, pričom 
si uplatnil oslobodenie 
od dane. Dvaja najväč-
ší tuzemskí dodávatelia 
sa počas kontroly zrušili 

bez likvidácie a zlúčili sa 
s nástupníckou spoloč-
nosťou. Zaslané žiadosti 
o medzinárodnú výmenu 
informácií pomohli zistiť, 
že väčšina odberateľov 
nepriznala nadobudnutie 
tovaru a išlo o nekomuni-
kujúce subjekty. Rozdiel 
dane po kontrole sa blížil 
k sume 1 milión eur.

Kontrolu DPH u daňové-
ho subjektu, ktorý pod-
niká v oblasti predaja 
pohonných hmôt, ukon-
čil DÚ Trnava. Jeden  
z dodávateľov daňového 
subjektu bol nekontak- 
tný. Kontrolóri začali pre-
to preverovať prepravu  
a skladovanie tohto špe-
cifického tovaru. Daňový 
subjekt v priebehu doka-
zovania nevedel presne 
určiť miesto skladovania 

tovaru, za ktorý zapla-
til sumu v úhrnnej výške  
cca 1,2 milióna eur. Tak- 
isto nepredložil žiad-
nu zmluvu na sklado-
vanie pohonných hmôt, 
ani žiadne povolenie na 
skladovanie. Na základe 
rozsiahlych dokazovaní 
správca dane neuznal prá-
vo na odpočítanie dane 
vo výške 190 000 eur. 

Kontrolóri DÚ Košice, po-
bočka Rožňava, vykonali 
daňovú kontrolu k dani  
z príjmov právnickej oso-
by, kde daňový subjekt 
uviedol výnosy v poda-
nom daňovom priznaní vo 
výške 327 000 eur. V po-
daných daňových prizna-
niach k DPH boli dekla-
rované zdaniteľné plnenia 
vo výške 1 307 000 eur. 
Podľa predložených od-
berateľských faktúr pre-

dal daňový subjekt tovar 
v hodnote 2 109 000 eur. 
Na základe kontrolných 
zistení bola subjektu ulo-
žená pokuta vo výške  
3 000 eur a celkový nález 
na dani z príjmov pred-
stavoval 327 000 eur. 
Následne kontrolóri vyko-
nali aj daňovú kontrolu na 
DPH za to isté zdaňovacie 
obdobie, ktorá bola ukon-
čená s nálezom vo výške 
725 000 eur.

DAŇOVÉ NOVINKY
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OBCHODY S POHONNÝMI HMOTAMI

POČÍTAČOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

NEPRIZNANÉ PRÍJMY



DAŇOVÉ NOVINKY
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DÚ Bratislava vykonal  
v roku 2017 počas ví-
kendov a sviatkov mimo-
riadne kontrolné akcie 
zamerané na používa-
nie ERP na podujatiach  
v Bratislavskom kraji. 
Kontrolóri vykonali cel-
kom 422 miestnych zisťo-
vaní, pričom zistili až 262 
porušení zákona o ERP. 
Za tieto porušenia uložili 
pokuty v celkovej výške 

178 953 eur. Napriek ne-
ustálym kontrolám ERP 
najčastejšie sa vyskytu-
júcim porušením je ne- 
použitie ERP na eviden-
ciu tržby, z toho v 29 prí-
padoch bolo zistené opa-
kované porušenie zákona 
o ERP.

Počas kontroly DPH u da-
ňového subjektu zaobera-
júceho sa obchodovaním 
s motorovými vozidlami 
kontrolóri DÚ Trenčín, po-
bočka Prievidza, zistili, že 
daňový subjekt si uplatnil 
odpočítanie DPH za ná-
kup dvoch luxusných vo-
zidiel od nekontaktného 
subjektu. Ten tieto doda-
nia v daňovom priznaní 
neuviedol. Na základe 
informácií z dopravného 

inšpektorátu zistili, že vo-
zidlá pochádzali zo zahra-
ničia. Následne sa kontro-
lórom podarilo preukázať, 
že vozidlá si bol v zahra-
ničí vybrať a prevziať pria-
mo kontrolovaný daňový 
subjekt. Ten ich aj sám 
spolu s kamarátmi fyzic-
ky doviezol na Slovensko. 
Faktúry od zmiznutého 
dodávateľa boli vystave-
né len za účelom získania 
odpočtu DPH.

Na základe podnetu od 
občana, ktorému nebol 
vydaný pohrebným pod-
nikom doklad o zaplatení 
zálohy za pohreb, kon-
trolóri DÚ Nitra, poboč-
ka Nové Zámky, vykonali  
u pohrebnej služby kon-
trolu na dani z príjmov 
právnických osôb. Kon-
trolóri cez knihu jázd zisti-
li, do ktorých obcí pohreb-
ná služba jazdila a vyzvali 
pobočky Úradu práce 
sociálnych vecí a rodi-
ny, aby predložili zoznam 

žiadateľov o príspevok 
na pohreb. Kontrolovaný 
daňový subjekt ručne vy-
stavil celkovo 83 faktúr,  
z ktorých príjmy zahrnul 
do účtovníctva len v 26 
prípadoch. Tržby za poh-
rebné služby pri 57 poh- 
reboch nezahrnul do úč-
tovníctva. Daňový subjekt 
sa mal stať aj platiteľom 
DPH, pretože prekročil 
zákonom stanovený ob-
rat.

PRACOVNÉ VÍKENDY S ERP

UTAJENÉ POHREBY

LUXUSNÉ VOZIDLÁ



Krajší pocit, ako keď vám pes označí skrýšu, a po rozo-
bratí sa v nej objaví nelegálny tovar, asi neexistuje, tvrdia 
skúsení psovodi. Čím ťažší úkryt a väčšie množstvo 
odhaleného kontrabandu, tým je radosť väčšia. Zrazu 
sa objaví odmena za hodiny tréningu, aj za množstvo 
predchádzajúcich kontrol, ktoré nepriniesli očakávaný 
výsledok vo forme záchytu. I keď človek nič nehovorí, 
pes veľmi intenzívne vníma a cíti, že jeho pán je spokojný 
a šťastný. Chce sa mu zavďačiť a úspech zopakovať. 
Je to pre neho „perpetuum mobile“, najkrajšia odmena, 
možno lepšia ako obľúbený aport alebo chutný pamlsok.

“Vozidlo je v poriadku, čuchali sme na ňom 
15 minút, niekedy aj viac, nič tam nie je, 
môžeme ísť na ďalšie. Ale ja chcem svo-
ju odmenu, chcem nájsť svoj pach,“ takto 
nejako funguje mozog psov vycvičených na 
špeciálne pachové práce.
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Skryť a previezť tak, 
aby neboli objavené. 
To sú dva hlavné ciele 
pašerákov cigariet. Nájsť 
a vybrať. To je zase hlavné 
motto psovodov, ktoré 
charakterizuje efektivitu 
výkonu služobnej kynoló-
gie. Dve strany jednej 
mince. Hra na mačku  
a myš, ktorá tu v rôznych 
obdobách pokračuje už 
roky.

PSOVOD ROKA 2017

V kategórii DROGY sa minulý rok naj- 
viac darilo nprap. Miroslavovi Gabrielovi 
z Colného úradu Trenčín. Spolu so svo-
jim kolegom, nemeckým ovčiakom Hugom, 
zaznamenal pri pátraní po tovare až 22 
záchytov omamných látok. Miro je ambi- 
ciózny a perspektívny kynológ oddaný svo-
jej práci. Pri výcviku a v praxi odvádza vždy 
100 % výkon.

V roku 2017:
• s pomocou 50 služobných psov sme vyko-

nali 14 237 kontrol
• z toho 392 bolo pozitívnych
• zachytili sme 1 356 741 ks cigariet, 73 kg 

tabaku a 850,04 gramov drog
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Na pôde Akadémie finančnej správy sa 
v januári uskutočnilo stretnutie hlavných 
kynológov ozbrojených zborov. V rámci 
neho riaditeľka osobného úradu Jolana 
Janíková a riaditeľ akadémie plk. Tomáš 
Prochocký odovzdali ocenenie dvom našim 
najlepším psovodom v uplynulom roku.

Uplynulý rok bol výnimočný pre por. Mateja Hrabov-
ského. Mladému psovodovi z Colného úradu Micha-
lovce sa podaril naozaj husársky kúsok: 781 kontrol, 
102 záchytov, 250 tisíc ks odhalených cigariet. Matej 
sa stal absolútnym rekordérom a vyhral súťaž Psovod 
finančnej správy za rok 2017 v kategórii TABAK.

ODKEDY PRACUJETE VO FINANČNEJ SPRÁVE?

Od roku 2009. Ako rádový colník som začal slúžiť na 
úrade v Michalovciach na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké.

PREČO STE SA STALI PSOVODOM A ČO VÁS NA TEJTO PRÁCI BAVÍ?

Psovodom som sa stal v roku 2012. Prihlásil som sa 
do konkurzu na uvoľnené miesto psovoda. Kynológii 
som sa dovtedy na profesionálnej úrovni nevenoval. 
Od útleho detstva som však doma mával viacerých 
psov. Odjakživa ma to bavilo. Vtedy ma ani vo sne 

nenapadlo, že sa psy raz stanú pevnou súčasťou 
môjho pracovného života. Pokiaľ človek môže robiť  
to, čo ho baví, je šťastný. Ja to šťastie mám.

AKO VNÍMATE FAKT, ŽE STE SA STAL PSOVODOM ROKA?

Triezvo. Jeden deň ste hore, druhý deň môže byť  
o niečo horší. Život je taký. Na to, aby ste dosiahli 
dobrý výsledok, je potrebných veľa vecí. Musíte mať 
psa, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Dôležité je 
dokonale poznať prostredie, musíte mať okolo seba 
ľudí, ktorým môžete dôverovať a nesmie chýbať aj 
povestný kúsok šťastia. Samozrejme, som rád, že sa 
mi darilo. Je to motivácia do ďalšej práce.

MÔŽETE POVEDAŤ NIEČO O SVOJOM PSOVI?

Volá sa Dody, je to nemecký ovčiak, má sedem 
rokov. Je súčasťou mojej rodiny a môjho každoden-
ného života, služobného aj súkromného. Je v dobrej 
kondícií, práca ho baví. Myslím, že so psovodom je 
spokojný. Teda aspoň doteraz sa mi nesťažovalJ.

VEĽA KONTROL, MNOHO ZÁCHYTOV. KEDY VÁS DODY POTEŠIL MOŽNO  
O NIEČO VIAC?

Medzi zaujímavé záchyty patrili minulý rok kontroly 
vlakovej súpravy Kyjev - Bratislava. V minulosti nám 
psy viackrát dávali najavo, že by v nej mohli byť ukryté 
cigarety. Nikdy sa nám však nepodarilo ich dohľadať. 
Vlak stojí v Čiernej nad Tisou asi hodinu, takže roz- 
hodnutie, či odstavíte medzinárodný rýchlik, musíte 
spraviť okamžite. Minulý rok sme mali až dva pomerne 
veľké záchyty. Pri prvom mi Dody značil podlahu  
v priestore kupé pre sprievodcu vlaku. Spolu s ďalším 
psovodom sme potom v rôznych častiach podlahy 
dohľadali asi 500 kartónov cigariet. To už sa rúbalo, 
sekalo a vylamovalo. Pri druhom veľkom záchyte mi 
Dody v tomto vlaku vyštekal vo výške umiestnený 
ohrievač vody. Ukrývalo sa v ňom 200 kartónov ciga- 
riet. Bol to jeden z tých ťažších úkrytov. Pes to vyriešil 
na jednotku. Podobných situácií bolo naozaj veľa. Keď 
sa darí, rastie vzájomná dôvera, ktorá je základom 
našej práce.           mjr. Milan Dibala



Po takmer štvorročnej prestávke finančná správa opätov- 
ne otvorila svoje múzeum. Na jar roku 2014 muselo naj-
menšie múzeum na Slovensku zatvoriť svoju expozíciu 
v jednom z dvoch mýtnych domčekov pri bratislavskom 
Starom moste z dôvodu rekonštrukcie mosta. Pre rôzne 
administratívno-technické prekážky sa už do pôvodných 
priestorov nevrátilo. Nové sídlo múzeum získalo v Bratis- 
lave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej 49.

HISTORICKÁ BUDOVA
Devínska Nová Ves bola za čias Rakúsko–Uhorska na 
hranici bývalých obchodných ciest. Prvá písomná zmien-
ka o tomto mieste v blízkosti Moravy sa spomína už  
v roku 1715. Píše sa v nej o stanici kontrolujúcej vývoz 
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Finančná správa má opäť svoje múzeum. Prezident František 
Imrecze otvoril v Bratislave Múzeum colníctva a finančnej 
správy. Stalo sa tak 26. januára pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa colníctva.

MÚZEUM OPÄŤ OTVORENÉ



palivového dreva a dobytka do Rakúska. Novú expozíciu 
pripravila finančná správa v budove, ktorá kedysi slúžila 
ako mýtnica (Kendeffyho dom). „Je v tom veľká sym-
bolika – otvoriť múzeum colníctva a finančnej správy na 
mieste, ktoré významnou mierou prispelo k obchodu, 
transportu tovarov a cestovania v Európe od čias stre-
doveku,“ uviedol pri otvorení prezident finančnej správy 
František Imrecze. Slávnostné otvorenie múzea symbo- 
licky vyšlo práve na deň, keď sme oslavovali Medziná- 

rodný deň colníctva. Medzi 
prvými návštevníkmi sme 
tak mohli privítať nielen 
našich kolegov, ale aj náv-
števníkov medzinárodných, 
a to ocenených colníkov zo 
zahraničia. „Múzeum bude 
v zimnej sezóne otvorené 
každý utorok a štvrtok od 
9.00 do 17.00 hod. Počas 
jarnej a letnej sezóny bu- 
deme samozrejme otvára-
cie hodiny predlžovať. 
Múzeum sa totiž nachádza 
pri cyklomoste, a preto 
v turisticky atraktívnejšej 
sezóne bude prístupné aj 

cez víkend. Expozíciu stojí za to vidieť – nielen žiakom 
a študentom zo škôl, ale aj všetkým, ktorých zaujíma 
colníctvo a jeho história. Želám múzeu veľa návštevníkov, 
krásnych exponátov a pútavých prehliadok,“ doplnil pri 
oficiálnom otvorení prezident F. Imrecze.

ČO UVIDÍTE
Súčasné múzeum spravuje a prevádzkuje oddelenie 
organizačné Finančného riaditeľstva SR. Ako pove- 
dala jeho vedúca mjr. Dana Hlaváčová Vanková: „Kľúče 
od priestorov sme si prevzali koncom augusta 2017 a za 
pár mesiacov sme presunuli všetky exponáty a výstavné 
skrinky, zabezpečili ich označenie, zmenenú grafiku 
tabúľ a úplne novú vlajku. Úprimne ďakujem kolegom  

z organizačného oddelenia, ktoré sa na prípravných prá-
cach pred otvorením múzea podieľali.“ Návštevníci  
v múzeu uvidia ukážku colnej pracovne z tridsiatych 
rokov minulého storočia, spoznajú historický vývoj 
výberu mýta, cla a daní 
na našom území od naj-
starších čias až po súčas-
nosť. Expozíciu múzea 
spestrujú uniformy a pra-
covné nástroje colníkov. 
K zaujímavým exponátom 
patria i predmety zadržané 
colníkmi v súčasnosti.
Časť exponátov patrí 
Spolku histórie colníctva 
a finančnej správy a časť 
pochádza zo súkromných 
zbierok súčasných, ale aj 
bývalých zamestnancov 
finančnej správy. Veríme, 
že po úspešnom otvorení 
si toto najmenšie múzeum 
na Slovensku nájde svoje 
miesto aj v rozpočte 
finančnej správy, aby mohlo ponúknuť aj video prezentá-
cie práce colníkov, či moderné vzdelávacie pomôcky pre 
žiakov a študentov. 

Iveta Adamíková
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KEĎ JE 
HAZARD
NÁPLŇOU
PRÁCE

Naša organizácia je jednou z najdôležitejších inštitúcií  
v štáte s pôsobnosťou na celom Slovensku. Aj keď má každé 
oddelenie v rámci odborov a sekcií inú náplň činnosti, všet-
ci máme v podstate jeden a ten istý cieľ. Spokojnosť oby-
vateľov Slovenska, z ktorých každý v istej fáze svojho života 
naše služby potrebuje. Aby sme spoločne ťahali za jeden 
povraz, musíme sa lepšie spoznať. Preto vás zoberieme na 
návštevu ku kolegom z oddelenia výkonu dozoru nad hazar- 
dnými hrami.

Na dvere klopeme v Banskej Bystrici na 4. poschodí 
Finančného riaditeľstva na Lazovnej ulici. Vedúci Vladimír 
Žiga a časť jeho osemčlenného tímu nám so zanietením 
rozprávajú o svojej práci, o výzvach, ktoré už zdolali ako 
aj o úlohách, ktoré majú denne na stole. 

„Prioritnou činnosťou oddelenia je metodická činnosť pre 
DÚ a CÚ,“ vysvetľuje vedúci Žiga. Ďalšou z dôležitých 
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činností, ktoré oddelenie zabezpečuje, je fungovanie 
IS v oblasti prevádzkovania hazardných hier. „Aby sme 
mohli plniť úlohy, aktualizujeme systém v súlade s legis-
latívnymi zmenami, aby spĺňal potreby a požiadavky pre 
výkon práce našich zamestnancov,“ približuje jednu  
z náplní práce oddelenia Dušan Zvara. „Taktiež vedieme 
centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier  
a centrálny register umiestnenia herní, pripravujeme 
štatistické údaje pre ministerstvo financií a pre ďalšie 
inštitúcie,“ dodáva.

JEDINÍ NA SLOVENSKU
Zo zákona oddeleniu vyplýva aj výkon dozoru v teréne 
a ukladanie sankcií pri zistení nedostatkov. Zároveň sa 
dozvedáme, že zamestnanci oddelenia vykonávajú, ako 
jediní na Slovensku, aj dozor nad zakázanými ponukami. 
Prvým krokom pri výkone takéhoto dozoru je vyhľada- 
nie stránky s nelegálnou hazardnou hrou na internete  
a oslovenie nelegálneho poskytovateľa, ktorý má 10 dní 
na to, aby ukončil svoju nelegálnu činnosť. V prípade, 
ak tak neurobí, stránka putuje na zoznam zakázaných 
webových sídiel. Následne sa začína fáza zablokovania 

nelegálnej stránky s hazar- 
dom po vydaní príkazu 
súdu. Na základe doruče-
ného príkazu súdu vzniká 
poskytovateľom internetu, 
respektíve poskytovateľom 
platobných služieb, povin-
nosť zabezpečiť blokova- 
nie. Splnenie tejto povin-
nosti je ďalším predmetom 

dozoru oddelenia. „Konečne je od 1.7.2017 ošetrené aj 
nelegálne hranie hazardu cez internet. Na zavedenie 
výkonu dozoru nad zakázanými ponukami do praxe sme 
hrdí,“ zhodli sa zamestnanci tohto oddelenia.

Gabriela Dianová

Oblasť hazardu je zá- 
konom upravená tak, 
aby bola zabezpečená 
ochrana verejného po- 
riadku a spoločenská 
kompenzácia rizík vy- 
plývajúca z prevádzko-
vania hazardných hier.

Zákon pod posky-
tovaním zakázanej 
ponuky rozumie propa-
govanie alebo prevádz-
kovanie hazardnej hry 
bez licencie, dostupnej 
na území SR pros-
tredníctvom internetu. 
Hazardné hry pros-
tredníctvom internetu 
môže prevádzkovať 
len národná lotériová 
spoločnosť – TIPOS 
a každé iné takéto 
prevádzkovanie je 
zakázanou ponukou. 

ČO STE MOŽNO NEVEDELI
• Už aj na Slovensku sa objavil nový fenomén. Od- 

kedy boli zrušené prevádzky s jedným, dvoma hra- 
cími prístrojmi a automaty môžu byť už len v her- 
niach, kde ich je minimálne 12, „vynaliezavci“ vy- 
mysleli kvízomaty. Automat zahŕňa vedomostnú 
otázku, ktorej zodpovedanie väčšinou nie je pod-
mienkou hrania, a keďže zákon hovorí, že ak ide  
o vedomostnú súťaž, nie je to hazardná hra, snažia 
sa takto obísť zákon.

• Poznáme 18 rôznych druhov hazardných hier, ktoré 
sa dajú prevádzkovať na základe udelených licencií.

• Na portáli finančnej správy sa každý týždeň objaví 
aktualizovaný zoznam webových stránok, na ktorých 
sa poskytuje nelegálny hazard na internete. Za pre- 
vádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená 
pokuta až do výšky 500 tisíc eur.

• Hranie hazardných hier môže viesť k závislosti. Pa- 
tologické hráčstvo je závislosťou, poruchou, ktorá 
pozostáva z častých a opakovaných epizód hazar- 
dného hrania. Ovláda život natoľko, že vedie k naru- 
šeniu sociálneho, profesionálneho a rodinného živo- 
ta, ako aj k materiálnemu poškodeniu a k finančné-
mu zadlžovaniu.



ANKETA

pplk. LADISLAV HANNIKER
GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík

Na zimných olympijských hrách naši športovci prinesú 
spolu 6 medailí. Najväčšiu šancu má naša biatlonis- 
tka Nasťa Kuzminová, ktorá získa 3 medaily. A v hokeji 
olympiádu vyhrajú určite ŠvédiJ.

kpt. NATÁLIA 
ZADUBANOVÁ
odd. organizačné CÚ Košice

Ak všetko dobre “klap-
ne“, určite Anastasia 
Kuzminová a Petra Vlho- 
vá. Určite Švédsko.

MILAN UHRIN
odd. dozoru nad hazardnými hrami DÚ Banská Bystrica

Ja jednoznačne tipujem Vlhovú, Zuzulovú a švédske 
hokejové mužstvo.

Z HISTÓRIE ZOH:
• 1924 Chamonix – prvé 

ZOH
• 1956 Cortina d´Am-

pezzo – pád Taliana  
s olympijským ohňom, 
a to v prvom priamom 
prenose

• 1960 Squaw Valley – 
prvá olympijská dedi-
na, ceremoniál pripra-
vil Walt Disney

• 1994 Lillehammer – 
hodnotené ako naj-
lepšie v histórii
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Zimné olympijské hry zorganizoval v roku 2018 kórejský Pjongčang. Otvárací ceremoniál hier, ktoré 
mali 16 súťažných dní, bol na programe 9. februára. Športovci súťažili v 15 športoch, pričom orga-
nizátori rozdali 102 sád medailí. Ešte pred začiatkom olympiády sme sa našich kolegov opýtali (a vy 
už viete, či sa trafili alebo úplne minuliJ): Ktorý zo slovenských športovcov má najväčšiu 
šancu na medailu? Tipnete si, kto zvíťazí v hokejovom turnaji, ktorý sa koná bez 
hviezd z NHL?



ANKETA

DANIEL SÚKUP
odd. komunikačné FR SR

Ak sa bavíme o šan-
ciach, je to istotne Nas-
ťa Kuzminová či niekto  
z nášho lyžiarskeho tria. 
Budem rád, keď sa opäť 
raz podarí nejaké pre-
kvapenie v štýle Židek 
a samozrejme sa teším 
na hokej. Vzhľadom na 
to, že sa turnaj koná bez 
hviezd NHL, si myslím, 
že sa do hry o medaily 
dostávame aj my, nakoľ-
ko nás to až tak strašne 
neoslabíJ Inak to hrá do 
kariet Švédom a prekva-
piť môžu aj Česi. Taktiež 
mám pocit, že naštvú 
Rusi pod olympij-
skou vlajkou a vy-
hrajú zlato. 

por. MAREK KRIVDA
pobočka NS Colného úradu Prešov

Podľa aktuálnej formy slovenských športovcov vyzerá 
naša najväčšia šanca Nasťa Kuzminová. Ak si zachová 
tradičné chladnú hlavu a pevnú ruku na strelnici, nebojím 
sa povedať, že zlato bude naše. Takisto môžeme fandiť 
aj Petre Vlhovej, ktorá sa túto sezónu pohybuje v špič-
ke slalomu a myslím, že bude mať šancu na medailu. 
Hviezdy z NHL síce nedostanú šancu zahrať si na olym-
piáde, no netreba zabúdať ani na hviezdy hrajúce v KHL. 
Na ZOH v Soči Rusi vybuchli už vo štvrťfinále, takže oča-
kávam, že tentoraz im to môže vyjsť.

DUŠAN JEŽO
riaditeľ DÚ Žilina

Najväčšiu šancu na me-
dailu má biatlonistka 
Anastasia Kuzminová,  
v disciplíne šprint, a mož- 
no v stíhačke. Najväčším 
favoritom na zisk zlatej 
medaily na hokejovom 
turnaji je družstvo Rus-
ka.
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V ČOM SA PODĽA VÁS SKRÝVA NESKUTOČNÉ KÚZLO PAPIERA POTLAČENÉHO 
SLOVAMI?

Slová a myšlienky majú veľkú moc. Hoci sa to nezdá, 
slovom môžete niekoho zraniť, môžete niekomu zach-
rániť aj život. V knihách sa ukrývajú odpovede na mnohé 
naše otázky. Ak človek veľa číta, vie si možno v mnohých 
situáciách ľahšie poradiť. Začína to už v detstve pri čítaní 
rozprávok, v ktorých sa ako malí učíme rozoznávať dobro 
od zla, prekonávať prekážky, vyberať si tu správnu cestu, 
bojovať s démonmi. Všetko z toho neskôr využijeme v ži- 
vote. Každá kniha, ktorá je dobre napísaná a obsahuje 
kvalitné myšlienky, môže náš život obohatiť. A je to bo- 
hatstvo, ktoré nám nikto nevezme a ani ho nijako inak 
nezískame. 

MESIAC 
POTLAČENÝCH PAPIEROV

Zväzok potlačených listov papiera zviazaných dohromady, 
s pútavým obalom, doplnený fotografiami či ilustráciami – 
to je kniha. Pred viac ako 560 rokmi kníhtlačiar Johann 
Gutenberg vytlačil prvú a začal revolúciu v rozmnožovaní 
textov, vzdelávaní a šírení informácií. Knihy sú skvelí rad-
covia i spoločníci, prekonajú stáročia a svoje privilegované 
postavenie si zachovajú. V kontexte mesiaca kníh, ako sa 
marec označuje, sme tému rozvinuli s PR manažérkou vyda-
vateľstva IKAR Luciou Čarnou.

Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho 
v bývalom Československu vyhlásili na počesť 
šíriteľa slovenskej a českej knihy Mateja Hrebendu 
(1796–1880). Narodil sa a zomrel v marci. Hoci bol 
nevidiaci, venoval sa zbieraniu kníh a ich zachraňo-
vaniu. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici 
slovenskej a prvému slovenskému 
gymnáziu v Revúcej.

ZAUJÍMAVOSTI V SKRATKE:

• najväčšia kniha meria  
5 m x 8,06 m, váži približne 1 500 kg  
a má 429 strán

• šírka najhrubšej publikovanej knihy sveta je 322 mm 
a má presne 4 032 strán, váži 8,04 kg

• 70 mikrometrov x 100 mikrometrov meria najmenšia 
netlačená kniha a obsahuje 30 ilustrovaných strán

• najpredávanejšou knihou náučnej literatúry je Biblia, 
nazývaná aj Knihou kníh

• najväčšie kníhkupectvo na svete sa nachádza  
v iránskom Teheráne, má rozlohu 14 300 m2,  
19,3 km políc a milióny kníh
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MÔŽETE NÁM POPÍSAŤ, AKO KNIHA VZNIKÁ? AKÝ PROCES PREDCHÁDZA VYDA-
NIU NAPRÍKLAD MOMENTÁLNE OBĽÚBENÝCH SEVERSKÝCH DETEKTÍVOK?

Ja to pomerne dlhý proces. Na začiatku stojí náš záujem 
o danú knihu. Sledujeme knižný trh v zahraničí, vyhľadá-
vame knihy, ktoré by mohli zaujímať veľké množstvo 
čitateľov. Potom vydavateľstvo rokuje o právach na 
knihu s agentmi jednotlivých autorov. Keď uvedený titul 
kúpime, nasleduje redakčná práca, vyberie sa prekla-
dateľ, kniha sa začne pripravovať po redakčnej stránke, 
tvorí sa obálka, vyberá sa grafické stvárnenie, formát  
a podobne. Keď je kniha po korektúrach, a je pripravená 
do tlače, nastupuje výrobný proces, ktorého časť už 
prebehla v čase redakčného. Keď je všetko určené  
a schválené, kniha ide do tlače. A potom nastupuje 
marketing a obchod. Každú knihu treba marketin-
govo odkomunikovať a predať. Obchodné oddelenie 
realizuje predaje, rieši fakturácie a zabezpečuje, aby 
kniha nikde nechýbala. Toto je proces, ale naozaj veľmi 
zjednodušený, lebo každá jeho fáza má ešte množstvo 
krokov.

OKREM DETEKTÍVOK, ŠPIONÁŽNYCH KNÍH ČI TRILEROV, KTORÉ MOMENTÁLNE 
VALCUJÚ TRH, PO ČOM ČITATELIA NAJČASTEJŠIE SIAHNU?

Momentálne sú veľmi obľúbené knihy o reálnych ľuďoch, 
reálnych postavách našich dejín, prípadne skutočné 
príbehy. Samozrejme, dobre sa predávajú aj romantické 
príbehy. Obľube sa tešia aj knihy blogerov a vlogerov, 
rôznych hviezd sociálnych médií. A zaujímavé je, že 
ľudia chcú čítať aj dobré reportáže. Dôležitý je často 
príbeh, netradičné poňatie, autentickosť. 
Celkovo sa dá povedať, že ľudia čítajú 
viac. 

AKÝ BOL VÁŠ DOPOSIAĽ NAJÚSPEŠNEJŠÍ TITUL?

Máme množstvo úspešných titulov,  
našou autorkou je napríklad Táňa Keleo- 
vá-Vasilková, ktorá predáva z každej kni- 
hy veľké množstvo kusov a jej fanúšičky do- 
slova čakajú na každú jej novinku. Majster napätia 
Jozef Karika sa každou svojou knihou stáva známejším 
a obľúbenejším autorom a takisto sa jeho fanúšikovia 
nevedia dočkať noviniek. No a takým fenoménom, ktorý 
nás všetkých šokoval, bola kniha Mengeleho dievča 
– skutočný príbeh pani Violy Stern Fischerovej z pera 
novinárky Veroniky Homolovej Tóthovej. Z tejto knihy sa 
za rok predalo 67 000 kusov a záujem neutícha. Je to 
fantastický príbeh ženy, ktorá prežila štyri koncentračné 
tábory, množstvo zla, ktoré si ani nevieme predstaviť  
a dokázala svoj príbeh vyrozprávať. 

AKO VIDÍTE BUDÚCNOSŤ KNIŽNÉHO TRHU? NENACHÁDZAME SA UŽ NA HRANICI 
OBDOBIA, KEDY TLAČENÉ TITULY NAHRADIA ELEKTRONICKÉ KNIHY?

Ešte stále na slovenskom 
trhu tvoria elektronické 
knihy malé percento. Ale 
určite je svetový trend ísť 
týmto smerom. Nevieme 
presne odhadnúť ako 
to bude pokračovať, ale 
zrejme si čitatelia budú 
stále viac a viac kupovať 
knihy, ktoré naozaj chcú 
mať fyzicky v knižnici  
a zvyšné budú čítať v elek- 
tronickej forme. Ja naprí-
klad využívam čítačku kníh 
a musím povedať, že nie 
je nič praktickejšie, keď 
potrebujete prečítať veľa 
kníh a chcete sa cítiť kom-
fortne v tom, že ich môžete 
mať pri sebe a kedykoľvek 
sa k čomukoľvek vrátiť. Ale 
sú knihy, ktoré chcem mať 
doma a nevzdám sa ich.

-ad-
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Odpovede nám posielajte do konca marca na adresu 
casopis@financnasprava.sk. Zo správnych odpovedí 
vyžrebujeme troch, ktorým pošleme hodnotné knihy. 
Tie nám do súťaže venovalo uvedené vydavateľstvo.

LUCIA PASTIEROVÁ ČARNÁ 
(1974)

Pracuje ako PR mana- 
žérka vydavateľstva 
IKAR, od roku 1997 sa 
venuje reklame a mar- 
ketingu. Vyštudovala 
Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského, 
odbor žurnalistika. 
Osemnásť rokov pra-
covala v reklamných 
agentúrach a vytvárala 

kampane pre 
veľké značky. 
Knihy sú jej 
celoživotná 

láska, a preto 
sa im už venuje 

naplno aj pra-
covne.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
VIETE, KOĽKO KNÍH VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO IKAR 

ROČNE?

» viac ako 350
» viac ako 400
» viac ako 450



Colníci z KÚFS zadržali 
začiatkom januára v Du-
najskej Lužnej maďarský 
kamión, v ktorom bolo 
20 400 kusov kartónov 
cigariet (viac ako štyri 
milióny kusov). Cigarety 
boli vyrobené v nelegál-
nej výrobni cigariet na 
neznámom mieste v EÚ. 
Z následných zistení vy-

plynulo, že tieto cigarety 
smerovali na britský trh, 
kam mali byť prevezené 
kamiónovou dopravou. 
Finančný únik na spot-
rebnej dani bol vyčíslený 
na 371 280 eur. Colníci 
pri kontrole našli v náve-
se aj parfumy, čerpadlá  
a elektrovypínače.

Na hraničnom priechode 
Vyšné Nemecké zastavili 
colníci v decembri auto 
s členom gruzínskej dip-
lomatickej misie, ktorý 
chcel prepašovať 2 250 
kartónov (450 000 kusov) 
cigariet. Colníci ho na 
Slovensko nepustili a mu-
sel sa vrátiť na Ukrajinu. 
Tam vďaka informáciám 
od slovenských colníkov 
kontraband s cigaretami 
zaistili. Diplomat chcel 
prejsť hranicu v pruhu vy-
hradenom pre členov dip-

lomatických misií. Jeho 
vozidlo však nebolo ozna-
čené diplomatickými prv-
kami a registrované bolo 
na fyzickú osobu. Colníci 
vizuálne identifikovali po-
dozrivý náklad, preto ho 
zastavili a chceli auto pre-
hľadať. S tým však vodič 
nesúhlasil a zamkol sa  
v aute na deväť hodín. 
Colníci ho nevpustili na 
Slovensko a musel sa vrá-
tiť na Ukrajinu.

COLNÉ NOVINKY
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Traja muži moldavskej ná-
rodnosti vstupujúci v ja- 
nuári na územie Sloven-
ska v osobnom motoro-
vom vozidle z Maďarska, 
pri cestnej kontrole bra-
tislavským colníkom tvr-
dili, že cestujú za obcho-
dom do Poľska. Čo však 
už „zabudli“ spomenúť 
bolo, že vo vozidle majú 
naložený aj obchodný 
tovar, na ktorom chce-
li zarobiť skoro 75 litrov 
„kvalitných“ parfumov, 
jednotlivo balených a ne-

oprávnene označených 
viacerými chránenými 
značkami svetoznámych 
výrobcov. Umiestnením 
tovaru na trh by majite-
ľom originálnych značiek 
vznikla škoda viac ako 
70 tisíc eur. Podobnú zá-
sielky zadržali bratislavskí 
colníci začiatkom decem-
bra minulého roku v do-
dávke holandskej značky. 
Vtedy našli 7 tisíc falzifi-
kátov parfumov svetozná-
mych značiek v hodnote 
viac ako 370 tisíc eur.

PARÁDNY ÚLOVOK

Z DIPLOMATA PAŠERÁK

„VOŇAVÝ“ NÁKLAD



Colníci v Ružomberku za-
držali v januári 104 sád 
stavebnicových hračiek 
z plastov známej značky 
pre podozrenie, že došlo 
k porušeniu práv dušev-
ného vlastníctva. Staveb-
nice rôznych druhov si  
z Číny chcela zaobstarať 
spoločnosť, ktorá plá-
novala darovať zames- 
tnancom, ich rodinným 
príslušníkom a spolupra-
covníkom k výročiu firmy. 
Zástupcovia firmy však 

zostali nepríjemne pre-
kvapení, keď im colníci 
oznámili, že ide o falzifi-
káty a dovoz musia po-
zastaviť. Colníci nechali 
prípad posúdiť držiteľovi 
autorských práv, ktorý 
potvrdil, že sa ide o tovar 
významným spôsobom 
zasahujúci do práv k au-
torským dielam spoloč-
nosti.

COLNÉ NOVINKY
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Na bratislavskom letisku 
zaistili colníci v decembri 
chránené koraly. Na Slo-
vensko ich chcel previezť 
v osobnej batožine náš 
občan z Bangkoku. Na 
colné územie únie prišla 
pod označením „RUSH“ 
(omeškaná, zabudnutá 
batožina) letom z Pra-
hy z destinácie Bangkok 
– Amsterdam. Colníci 
skontrolovali batožinu 

v skenovacom zariade-
ní. Pri vyhodnotení RTG 
snímky vzniklo podozre-
nie, že obsahuje neživé 
exempláre morských ži-
vočíchov. A tak urobili aj 
fyzickú kontrolu. Tá po-
tvrdila, že sa v nej nachá-
dzajú štyri kusy neživých 
exemplárov morských ži-
vočíchov - koralov.

Na colnom hraničnom 
priechode v Čiernej nad 
Tisou odhalili colníci v ja- 
nuári takmer 2 milióny 
kusov pašovaných ciga-
riet ukrytých v peletách 
zo slnečnicových semien. 
Finančný únik na cle  
a daniach bol vyčíslený 
na takmer 300 tisíc eur. 
Colníci robili rutinnú kon-
trolu vlakovej súpravy 
vstupujúcej z Ukrajiny na 
Slovensko. Prepravca de-
klaroval vo väčšine vagó-
nov dovoz železnej rudy  

a železorudných peliet, 
ako aj peliet zo slnečni-
cových semien a ďalšieho 
tovaru. Pri fyzickej kon-
trole tovaru sondážnymi 
tyčami však narazili col-
níci na kartónové krabice 
zabalené v čiernych igeli-
tových fóliách. V jednom 
z vagónov, v ktorom mali 
byť prepravené slnečni-
cové pelety určené pre 
príjemcu na východe Slo-
venska, sa nachádzalo 30 
takzvaných bigbagov.

FALOŠNÁ DETSKÁ STAVEBNICA

KORALY NA LETISKU

CIGARETY V PELETÁCH
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PAŠOVANIE BEZ ZVLÁŠTNEHO ÚKRYTU
Tento spôsob schovávania tovaru medzi cestovným 
oblečením v batožine bez zvláštneho úkrytu, používala 
väčšina ľudí. Využívali ho cestujúci, ktorí prekračovali 
štátne hranice jednorázovo, a ktorí pašovali len príleži-
tostne, pre svoju vlastnú potrebu. Pri prechode štátnej 
hranice sa spoliehali na formálne prevedenú kontrolu, 
prípadne, že k nej nedôjde. Keď colný orgán takýto tovar 
objavil, mali cestujúci rôzne výhovorky (tovar je tuzemský, 
bol kúpený v Tuzexe, nevedeli o prihlasovacej povinnosti).

ÚKRYTY V BATOŽINE
Najbežnejším, a veľmi často používaným spôsobom 
úkrytu vybudovaného v batožine, bolo zdvojenie niek-
torej z jej stien, poklopu, alebo dna. Hĺbka takto vznik-
nutého priestoru bola závislá od druhu pašovaného 
tovaru. Pri budovaní úkrytov zostávali spravidla stopy 
(nové, vnútorné olepenie kufra s pozostatkami starého, 
stopy po práci s lepidlom). Niektoré kufre (tašky) boli vo 
vnútri obšité látkou. Pri novom prišívaní sa dal zistiť vek 
použitej nite vzhľadom k veku celej batožiny. Kontrolovali 
sa pôvodné vpichy po ihle, možnosť porovnania látky na 
stenách kufra s jeho vrchnou časťou. Laicky vyrobené 
dvojité dno, nieslo stopy po odrezaní papiera, alebo 
látky pri spodnej hrane batožiny. Pri väčších priestoroch 
(kufroch), bolo spoľahlivé ručné premeranie ich vonkaj- 
šej a vnútornej hĺbky. Ako úkryt sa používali aj držadlá, 

PAŠOVANIE 
V ŽELEZNIČNÝCH VAGÓNOCH
V osobnej železničnej doprave boli známe rôzne spôsoby 
pašovania tovaru cez štátne hranice. Pašerák mohol mať 
tovar ukrytý v príručnej batožine medzi cestovnými potreba-
mi, alebo v rôznych predmetoch, ako boli hračky, vankúšiky 
a hudobné nástroje. Osvedčili sa aj vybudované úkryty, dvo-
jité dno a steny. Veľmi časté boli prípady tovaru ukrytého 
v častiach oblečenia, v predmetoch odložených v kupé 
vagónov, na tele cestujúceho, alebo v konštrukčných pries- 
toroch vagónov. Pozrime sa, ako to vyzeralo v 70. rokoch 
20. storočia.

Na WC to bol predo- 
všetkým stropný pries-
tor, nádoba na vodu, 
odpadový kôš, skrinka 
na utierky a samotný 
záchod.
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ozdobné kovania, úkryty pod nálepkami hotelov. 
Colné orgány mali na hraničných priechodoch časovo 
obmedzené možnosti na colnú kontrolu. Cestujúci často 
používali takú batožinu, ktorej prehliadka vyžadovala 
dlhšiu dobu, alebo ktoré sa dali ťažko otvoriť. Boli to 
predovšetkým balíky, previazané motúzom, oblepené 
lepiacou páskou, zašité platené vrecia, vaky a podobne. 
Takáto batožina obsahovala staré ošatenie a medzi ním 
boli vložené predmety, ktoré mali uniknúť colnej kon-
trole. V neposlednej rade to boli najnutnejšie cestovné 

potreby, ktoré boli samé predmetom pašovania, alebo 
poskytovali úkryt inému tovaru. Rôzne hračky, hudob-
né nástroje, spacie vaky, stany, ale aj pečivo, mydlá, 
čistiace prostriedky a konzervy. Metóda odhaľovania 
úkrytu v týchto predmetoch bola rozdielna, podľa druhu 
predmetov, ktorý mal v sebe úkryt a podľa druhu pred-
metov, ktoré sú ukryté. Prihliadalo sa nielen na pašovaný 
predmet, ale aj na celkový dojem z cestujúceho, na účel 
jeho cesty.

ÚKRYTY VO VAGÓNOCH
Veľmi nebezpečné a rozšírené boli „schránkové úkryty“ 
v rôznych častiach vagónov. Tieto schránky boli 
sprevádzané osobou, bez sprevádzania, vybudované, 
alebo boli na ich úkryt využité konštrukčné vlastnosti 
vagónov. Železničné vlaky poskytovali pre tento druh 
pašovania veľa príležitostí. Cestujúci mohol počas jazdy 
vo vnútrozemí tovar ukryť a zahladiť stopy po manipu-
lácii s časťami vagóna. Schránky sa mohli nachádzať 
v celom jeho priestore a boli rôzne podľa typu vlaku. 
Vagón sa delil na brzdovú a nebrzdovú polovicu od- 
delenú lietačkami.
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Stropný priestor nad 
chodbou na nebrzdovej 
strane vagóna, blízko 
WC. Tento priestor 
bol pomerne ľahko 
prístupný, osoba sa  
v ňom mohla ukryť bez 
cudzej pomoci.

Stropný priestor nad celou dĺžkou hlavnej chodby. 
Vstup do tohto priestoru vyžadoval pomoc druhej 
osoby a znalosť základných konštrukčných vlastností 
vagóna. Tovar a batožinu bolo možné ukrývať aj bez 
cudzej pomoci.

Stropný priestor, ktorý čiastočne zasahoval nad 
umyváreň a WC na brzdovej strane vagóna. Vstup do 
tohto priestoru bol z kupé A, jeho rozmery 28 x 48 cm 
poskytovali úkryt pre jednu osobu a väčšiu batožinu. 
Ostatné priestory boli menšie a slúžili na ukrytie 
tovaru. Najvyužívanejším priestorom na pašovanie 
bolo WC, umyvárne a oddiely pre cestujúcich. Tu 
mohli delikventi voľne manipulovať s časťami vagóna 
a tovarom bez nebezpečenstva, že je ich činnosť 
pozorovaná treťou osobou.

V umyvárni sa ukrýval 
tovar v stropných prie-
storoch, pod umývad-
lom, v nádobách na 
vodu, v skrinke na 
utierky, v smetnom 
koši, v priestore za zr- 
kadlom a v rozvodovej 
skrinke.

V oddieloch pre 
cestujúcich boli známe 
úkryty v mechanizme 
okna, v spodnej časti 
sklopných sedadiel,  
v kryte stropného 
svetla, v kryte kúre-
nia a v spomenutom 
vstupe do stropného 
krytu kupé A.

V ďalšom čísle si priblížime, ako sa robili prehliadky  
v železničnej doprave, pozrieme sa na ďalšie úkryty  
a kuriózne prípady z praxe.

Petra Klečková
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ZIMA VŽDY PREDSTAVUJE ZÁŤAŽ PRE NAŠU POKOŽKU. ČO MUSÍME UROBIŤ, ABY 
SA PLEŤ PO ZIME OPÄŤ ROZŽIARILA?

Na rozjasnenie pleti po zimnom období sa odporúča 
dostatočná a pravidelná hydratácia prostredníctvom 
krémov. Nemali by ste používať hutné krémy a masti, ale 
skôr jemnejšie hydratačné krémy, resp. fluidné externá 
s vyšším obsahom kyseliny hyalurónovej a vitamínov 
(B, C, D, E). Prípravky s vitamínom A a retinolom kožu 
síce kožu zjemňujú, ale na jar už nie sú vhodné, pretože 
zvyšujú citlivosť kože na UV žiarenie. V kombinácii so 
slnkom tak môže dôjsť k vytvoreniu neželanej reakcie 
v podobe vytvorenia červených a svrbivých ložísk. Na 
jar sú vhodné krémy kombinované s UV faktorom, ktoré 
chránia pleť pred starnutím a poskytujú dokonalú ochra-
nu pred škodlivými ultrafialovými lúčmi.

ZNIE TO JEDNODUCHO A DOBRE. MÔŽE SI TO VŠAK DOVOLIŤ KAŽDÝ?

Najvhodnejšími produktami na ošetrovanie pleti sú der- 
matokozmetické prípravky, čiže tie, ktoré možno zakú-
piť v lekárňach. V týchto krémoch je garantované množ- 
stvo deklarovaných účinných látok, zároveň tieto prí-
pravky prešli náročnejším testovaním a skúšaním v po- 
rovnaní s bežne dostupnými krémami v drogériách. Ak- 
tuálne je dostupné široké spektrum lokálnych dermato- 
kozmetických prípravkov pre každý typ pleti v rôznych 
cenových skupinách.

KRÉMY ALE URČITE NIE SÚ JEDINÝM LIEKOM NA POKOŽKU. AKO INAK VIEME 
NAŠEJ POKOŽKE EŠTE POMÔCŤ?

Nesmieme zabúdať na dostatočný spánok, príjem 
tekutín a čistenie pleti. Na jar sú vhodné pílingy, ktoré 
kožu zbavia starých odumretých buniek. Pleť bude 
nielen čistejšia ale aj rozžiarenejšia a jemnejšia na dotyk. 
Píling by však nemal byť aplikovaný do okolia očí, kde je 
koža veľmi jemná a nemal by byť robený agresívne. Stačí 
jemnými krúživými pohybmi aplikovať píling s vodou 
na tvár a pár minút jemne masírovať, následne je nutné 
píling poriadne zmyť. V dermatokozmetických centrách 
je možné pleť očistiť dermabráziou, ktorá má podobné 
účinky ako pílingy s mikročiastočkami.

AKO ČASTO BY SME SI MALI TAKTO ČISTIŤ PLEŤ?

Na dosiahnutie a udržanie krásnej a mladistvo vyzera- 
júcej pleti je kľúčové denné čistenie pleti pleťovými 
vodami a odličovanie sa pomocou micelárnych vôd. Tie 
totiž šetrným spôsobom viažu na seba nečistoty pleti. 
Potrebné vitamíny je možno koži dodať aj výživnými 
maskami.

HOCI ZIMA EŠTE TRVÁ A JAR OFICIÁLNE NASTÚPI AŽ KONCOM MARCA, KEDY JE 
NAJLEPŠIE ZAČAŤ S OČISTOU PLETI?

Na jar, keď vykuknú prvé slnečné lúče, už nie je možné 
realizovať všetky dermatokorektívne zákroky. Laserové 
zákroky sú rezerované iba pre zimné mesiace, pretože 
po ich aplikácii v kombinácii so slnkom môže dôjsť  
k tvorbe neželaných pigmentácií. Na jar, na rozžiarenie 
pleti, sa odporúča aplikovať mezoterapiu, oxygenolifting. 
Pri mezoterapii sa do kože drobnými vpichmi dodávajú 
vitamíny, minerály a kyselina hyalurónova. Pri oxygeno-
liftingu sa aplikuje vysoko koncentrovaný kyslík s účin-
nými sérami priamo na pokožku. Po oboch zákrokoch je 
koža žiarivejšia, jemnejšia, vypnutejšia, lepšie hydrato-
vaná, farebne zjednotená a redukuje sa výskyt drobných 
vrások a pórov.

PLEŤ NA JAR
Zima je vo všeobecnosti pre kožu veľmi náročným obdobím. 
Mráz, vietor a zmeny teploty pri prechode z vykúrených ex-
teriérov do vonkajšieho prostredia spôsobujú vysušovanie 
pokožky. Vplyvom týchto zmien dochádza k zníženiu množ- 
stva lipidov v koži, čiže hydratácia kože je výrazne narušená. 
Suchá koža je náchylná na prienik chemických látok a bak-
térií, čo vedie ku vzniku ekzémov a iných kožných ochorení.

RADÍ MARTINA PART:
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB – Staré Mesto



Nemali by sme zabudnúť aj na pozitívne myslenie, preto- 
že psychika = metabolizmus. Striedanie ročného obdo-
bia taktiež vplýva na biorytmus všetkého živého, nielen 
človeka. V zime naše telo potrebuje primať o niečo viac 
energie na energetické zabezpečenie všetkých životných 
funkcii, teda bazálneho metabolizmu v porovnaní s le- 
tom. Dôvodom je udržiavanie stálej telesnej teploty a ne- 
dostatok slnečnej energie.

OĽGA ČERVENKOVÁ, VÝŽIVOVÁ PORADKYŇA:
Po zime sa telu žiada jarný detox v podobe konzumá-
cie väčšieho množstva čerstvej zeleniny a ovocia. Mám 
na mysli prevažne nami pestovanú zeleninu a ovocie, 
napríklad špargľu, mladý šalát, reďkovku, cibuľku, 
paradajky, špenát, rukolu a tiež sezónne ovocie. Potre-
bujeme primať potraviny s vyšším množstvom vody  
a vlákniny, aby sme ho dokázali zbaviť toxínov, ktoré si 
našetrilo v zime. Jar je ideálny čas na očistu, vtedy má 
pečeň a žlčník najväčšiu samočistiacu schopnosť. 
V zime konzumujeme prevažne ovocie a zeleninu, 
chemicky ošetrenú, a často ani netušíme, či dozreli na 
slnku. Ak sa chceme lepšie cítiť po zime a zbaviť sa 
únavy, je potrebný pravidelný pohyb. Po zime telu chýba 
najmä vitamín D, ktorý nám dodajú slnečné lúče, a preto 
by sme sa mali vyhľadávať pohyb viac vonku. Pre tých, 

ktorí majú radi beh, tak 
vybehnite z fitka radšej do 
prírody, začnite bicyklovať, 
prípadne skúste walking. 
V rámci jarnej očisty je 
vhodné cvičenie jogy cen-
trách, kde má možnosť za- 
čať s jogou aj začiatočník.

-red-
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Pravidelný pohyb je 
potrebný najmä pre 
ľudí zamestnanými 
prácou za počítačom, 
často trpiaci bolesťami 
chrbtice. Dobré výsled-
ky a lepšie pocity sa 
ľahšie dosahujú, keď 
sa veci robia dôsledne, 
dlhodobo a pravidelne. 
Motivačne pôsobia 
špeciálne centrá, ktoré 
sa odborne venujú 
klientom, ktorí chcú 
svoj životný štýl zmeniť 
natrvalo.

TREBA SA VYVAROVAŤ 
KONZUMÁCII: 

• jedál z bielej múky,
• bieleho cukru a vý- 

robkom z neho, 
• sladených a ener-

getických nápojov, 
• polotovarov s gluta-

manom,
• fast foodov,
• mrazených polotova- 

rov, 
• príliš slaných jedál.

AKO NAŠTARTOVAŤ 
METABOLIZMUS PO ZIME

Ako funguje náš metabolizmus, závisí nielen od gene-
tiky, nášho životného štýlu, ale aj od ročného obdobia. 
Dokážeme ho ovplyvňovať iba svojim spôsobom života, 
ako jeme, ako často sa hýbeme a akým spôsobom relaxu-
je, aktívne alebo pasívne.
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PRACOVNÉ JUBILEÁ
V mesiacoch január a február 2018 oslavuje približne sto našich kolegov 
významné pracovné jubileum. Štyria dosiahli hranicu úctyhod-
ných 30-tich rokov zasvätených jednej firme, ostatných od 
tohto míľnika delí ešte päť rokov. Všetkým srdečne blahoželáme, 
prajeme veľa zdravia, pracovnej pohody, úspechov a rodinného šťastia.

Ing. Bibiána Andelová (FR SR)

mjr. Ing. Dušan Galgon (FR SR) 

pplk. Ing. Dušan Malík (FR SR) 

Ing. Pavel Matuščín (FR SR)

Ing. Adriana Nemcová (FR SR)

Matilda Uhlíková (FR SR)

Ing. Pavol Košta (DÚ BA)

Bc. Helena Radochová (DÚ BA)

Bc. Jaroslava Pecinová (DÚ TT)

Mgr. Helena Harantová (DÚ TN)

Ing. Lenka Chovancová (DÚ TN)

Ing. Ľudmila Lasabová (DÚ TN)

Ing. Pavol Plesnivý (DÚ NR)

Priska Szabóová (DÚ NR)

JUDr. Katarína Houbová (DÚ ZA)

Ing. Zuzana Staroňová (DÚ ZA)

Ing. Ján Alexy (DÚ PO)

Ing. Ján Blanár (DÚ PO)

Bc. Helena Demjanová (DÚ PO)

Ing. Jarmila Kraváriková (DÚ PO)

Mária Pavúková (DÚ PO)

Mária Sivá (DÚ PO)

Mgr. Mária Trebišovská (DÚ PO)

JUDr. Mária Dzesatníková (DÚ KE)

Ing. Mária Sotáková (DÚ KE) 

Ing. Ľubica Haladová (DÚ TT)

Bc. Kamil Vaško (DÚ BA) 

Ing. Anna Bednárová (DÚ TN)

Bc. Dušan Zábojník (DÚ TN)

Mgr. Anna Dlugošová (DÚ PO)

Ing. Viera Guzyová (DÚ PO)

Ing. Františka Kráľovská (DÚ PO)

Mgr. Danka Maxianová(DÚ PO)

Ing. Anna Staruchová (DÚ PO)

Ing. Ľubomíra Štepitová (DÚ PO)

Ing. Peter Žemba (DÚ PO)

Ing. Anna Jaďuďová (FR SR) 

Ing. Iveta Králiková (FR SR)

Ing. Milan Haško (DÚ BB)

Mgr. Eva Bartková (DÚ PO)

Ing. Jana Ballová DÚ PO)

Bc. Renáta Ivanková (DÚ PO)

JUDr. Eva Ivanová (DÚ PO)

Ing. Iveta Kročková (DÚ PO)

Ing. Mária Múdra (DÚ PO)

Ing. Tatiana Kistyová (DÚ PO)

Ing. Mária Mišendová (DÚ PO)

Mgr. Tatiana Orolinová (DÚ PO)

Ing. Dana Sadelová (DÚ PO)

Ing. Iveta Balaščíková (FR SR)

Ing. Anna Červenáková (DÚ PO)

Ing. Valéria Derďáková (DÚ PO)

Valéria Slaninková (DÚ PO)

Ing. Peter Bartolen (FR SR)

Ing. Ľudmila Jankovichová (FR SR)

Ing. Pavol Juhás (FR SR)

Ing. Jarmila Kmeťová (FR SR)

René Ponya (FR SR)

Jarmila Tkáčiková (FR SR)

Ing. Viera Bartoková (DÚ BA)

Ing. Eva Paluchová (DÚ BA)

Valéria Richnáková (DÚ BA)

npor. Džurný Stanislav (CÚ TT) 

kpt. Mgr. Elemír Foltýn (CÚ TT)

nprap. Peter Karlovský (CÚ TT)

npor. Jozef Stanek (CÚ TT)

Marianna Závodná (DÚ TT)

Ing. Blanka Trúsiková (DÚ TN)

Ing. Daniela Lojdová (DÚ NR) 

Ing. Kvetoslava Matejová (DÚ NR)

Gabriela Pisztonová (DÚ NR)

Bc. Peter Štourač (DÚ NR)

Ing. Katarína Zahoranová (DÚ NR)

kpt. Mgr. Ivan Balvon (CÚ ZA) 

Ing. Štefan Duraj (DÚ ZA)

Ing. Emil Gavaler (DÚ ZA)

Bc. Anna Gulčiková (DÚ ZA)

mjr. Mgr. Juraj Ihnatišin (CÚ ZA)

Ing. Anna Lisá (DÚ ZA)

Ing. Tibor Pacek (DÚ ZA)

pplk. Mgr. Andrea Boháčiková (CÚ BB) 

Ing. Anna Longajová (DÚ BB)

Mgr. Beáta Niederlandová (DÚ BB)

pplk. Mgr. Ľudovít Marcinek (CÚ PO) 

nprap. Artúr Šima (CÚ KE)

pplk. Mgr. Igor Hikker (KÚFS)

Mgr. Peter Smelík (DÚ BA) 

Milada Takáčová (DÚ BA)

Ing. Daniela Jakubová (DÚ TN)

Ing. Júlia Magdolenová (DÚ TN)

Ing. Mária Jaďuďová (DÚ NR)

Ing. Beáta Cvečková (DÚ VDS)

Ing. Marcela Klostermanová (DÚ TT)

Ing. Iveta Ondrejkovičová (DÚ TT)

Mária Rusnáková (DÚ KE) 

Ing. Vladimír Šolc (DÚ KE)

Margita Vanečková (DÚ KE)

25 rokov

30 rokov
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„Odmalička niečo tvorím. Pletiem, háčkujem, šijem. Keď 
bolo v obchodoch menej tovaru a rôznorodosť bola úz-
koprofilová, pustila som sa do šitia oblečenia. Šila som 
sebe aj rodine a postupne som sa prepracovala k patch- 
worku, ktorý robím päť rokov,“ počúvam slová I. Lošoncio-
vej. Prvé obrázky patchworkovej techniky videla v časopi- 
soch a očarilo ju to. A tak skúšala a skúšala. „Keď som zis- 
tila, že v Piešťanoch bude kurz, nebolo mi viac treba. Prihlá-
sila som sa a odvtedy som tejto vášni naplno prepadla. Vy-
učujúca na kurze nám už vtedy povedala, že patchwork je 
láska na celý život a mala pravdu,“ pokračuje v rozprávaní.

„ŠIKOVNICA“ NA NEZAPLATENIE
Iveta pri tejto ručnej práci skvele relaxuje. Našla som si naň 
čas aj keď boli jej synovia malí. A teraz, keď už sú dospelí, 
má času na svoju záľubu ešte viac. Teší ju, keď príde z prá-
ce, rozloží si farebné kúsky po stole a prikladá jeden k dru- 
hému. Skúma, čo sa k čomu hodí. „Viem pri tom úplne 
vypnúť, zresetovať hlavu. Keď boli chlapci menší, tak mi do-
konca aj pomáhali. Radili mi, rozžehľovali látky,“ vyzdvihla 
šikovnosť svojich synov. Začínala s dekami a prikrývkami  

a prepracovala sa k taš-
kám, kabelkám a peňažen-
kám. Materiál má z toho, 
čo sa doma nájde a už 
doslúžilo. Zháňa ho aj na 
internete. Svoje okolie vy-
cvičila tak, že nikto v práci 
či v susedstve nevyhodí nič 
bez toho, aby so mnou ne-
prekonzultoval, či sa mi to 
náhodou nehodí,“ smeja sa 

kolegyňa z Piešťan. Chceme vedieť, čo bol jej top z výrob-
kov, ktoré ušila. Spomenie si na deky na dvojposteľ, ktoré 
ušila synovcom k maturitám. Teraz už majú priateľky a tie 
sú nimi nadšené. Neviem si odpustiť otázku, ako využívajú 
jej šikovnosť príbuzní a priatelia. „Na Vianoce ma oslovila 
sesternica. Kúpila deťom nové vybavenie do detskej izby  
a ja som jej ho vylepšila prešívanými prikrývkami na poste-
le,“ uviedla jeden príklad z množstva. Nad neľahkou patch- 
workovou prácou už Ivete tiekli aj slzy zúfalstva. Najmä  
v začiatkoch, keď ešte nepoznala dokonale vlastnosti jed-
notlivých materiálov. Výrobok bol hotový, krásny, ale keď 
ho vyprala, niektoré časti – kúsky látok – sa zrazili a bolo po 
paráde. Deka putovala do 
koša. Boli aj situácie, keď  
si namiesto látky prešila prst 
alebo aj také, keď pre ňu pri 
práci zanikol časo- 
priestor, prestal plynúť čas, 
a keď sa zrazu zbadala, boli 
tri hodiny ráno.

Gabriela Dianová

Keď som pri tvorbe ankety do nášho časopisu obchádzala kancelárie pobočky daňového úradu 
v Piešťanoch, náhodne som vošla k Ivete Lošonciovej z oddelenia správy daní 9. Oči mi skĺzli 
na kabelku, ktorú mala položenú na stole. Bola to jej vlastná výrob a ja som v tom momente 
vedela, že som objavila ďalšiu šikovnú kolegyňu do rubriky „Ako nás nepoznáte“.

ČO JE PATCHWORK (PEČVORK)?

zvláštna technika zošívania malých a rôznofarebných kús-
kov látky tak, že spolu vytvorili väčšie geometrické vzory
láska na celý život
skvelý relax
nadšení pomocníci
slzy zúfalstva aj prešitý prst

PREBDENÉ NOCI AJ 
PREŠITÝ PRST

q
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AKO NÁS NEPOZNÁTE
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Najskôr sa zdalo, že je to ná-
hoda, že sa stretli na jednom 
oddelení také skvelé cukrár-
ky. Ale keď tím posilnila nová 
kolegyňa Marcela Veselá, 
ukázalo sa, že je to jedno-
ducho zámer. Pri nástupe 
na nové pracovisko priniesla 
také koláče, že už teraz sa 
tešíme na polovicu augusta, 

keď bude v kalendári svietiť 
jej meno. Ak náhodou patrí-
te medzi tých, ktorých odradí 
suchý muffin v košíku i slovo 
„bezlepkový“, dopúšťate sa 
veľkého omylu. Koláč, ktoré-
ho recept vám ponúkame, je 
jednoducho znamenitý.

Gabriela Dianová

Naše organizačné oddelenie sa vyznačuje jedným zaujímavým javom. 
Kolegyne, ktoré tu pracujú, sú vynikajúce cukrárky. Ak by ste zavítali 
na toto oddelenie v Banskej Bystrici, keď oslavuje Katarína, Andrea 
alebo Valéria, zaručene budete odchádzať oblizujúc si prsty.

POSTUP:
Na stredne silnom plameni rozpustíme v hrnci maslo. 
Roztopené ho odstavíme z plameňa a rozpustíme v ňom 
postupne čokoládu. V miske zmiešame mandle s kaka-
om, hnedým cukrom, pridáme celé vajíčka a metličkou 
vymiešame. K zmesi pridáme rozpustenú čokoládu a ešte 
raz poriadne vymiešame. Cesto treba naliať do zapeka-
cích mištičiek, ktoré predtým vymastíme maslom, alebo 
do muffinových košíkov, ktoré postavíme do muffinového 
plechu alebo silikónovej formy. Môžete použiť aj silikó-
nové muffinové košíky. Dávkujte skoro až po vrch. Pečte 
približne 25 minút v rúre vopred vyhriatej na 165 stupňov 
dovtedy, kým cesto nebude prevyšovať košíky a nezačne 
praskať.
V menšom hrnci si na miernom plameni zmiešame smota-
nu, maslo a med, kým sa maslo nerozpustí. Potom zvýši-
me plameň a pridáme čokoládu. Miešame, pokiaľ sa čo-
koláda celkom nerozpustí, stiahneme z ohňa a polejeme 
upečené koláče.

• 180 g masla
• 125 mletých mandlí
• 5 vajíčok
• 200 g horkej 70% čoko-

lády
• 170 g hnedého cukru
• 25 g kakaa

Na čokoládový krém:

• 120 ml smotany na šľa-
hanie

• 25 g masla
• 60 g medu
• 100 g horkej čokolády

• muffiny sú výborné aj 
bez krému 

• krém môžeme 
nahradiť napríklad 
kopčekom šľahačky

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME

SUROVINY:

BEZLEPKOVÉ ČOKOLÁDOVÉ
SUFLÉ
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KRÍŽOVKA
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Znenie tajničky z čísla 6/2017 je – V roku 1968 sa: Do automatov v NSR mohutne pašovali trojkorunáčky.  
Zo správnych odpovedí, ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny –  
ppor. Lukáš Višváder (CÚ Bratislava), Ivan Haspra (FR SR) a Jana Malá (DÚ Žilina).
Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca marca na 
adresu casopis@financnasprava.sk.



Majestátnosť stromov, ich sila a nadvláda nad 
pozemským bytím fascinuje našu kolegyňu Silviu 
Longauerovú. „Najradšej fotím v prírode a do súťaže 
som vybrala snímky, kde ma ako hlavný objekt zau-
jali práve stromy,“ napísala nám metodička z oddele-
nia daňovej exekúcie. Aj v tomto roku sa tešíme na 
vaše vydarené fotografie, ktoré môžete posielať na 
adresu casopis@financnasprava.sk v počte najmenej 
troch kusov s rozlíšením jednej fotografie minimálne 
1 MB.
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