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PRÍHOVOR

MILÉ KOLEGYNE, KOLEGOVIA,
 
patrí Vám veľká vďaka za Vašu prácu počas najnáročnej- 
šieho obdobia finančnej správy, ktorým bolo preberanie 
a spracovanie daňových priznaní. Musím uznať, že sa 
nám ho vďaka Vám podarilo zvládnuť bez problémov. 
Som úprimne rád, že sa nám aj takto darí meniť obraz 
finančnej správy na proklientsku inštitúciu, ktorá vychá-
dza daňovníkom v ústrety a snaží sa im zjednodušiť život.
Tento rok je špecifický. Hoci máme obdobie daňových 
priznaní za sebou, čaká nás ešte jedna náročná skúška. 
Od júla pribudne takmer 360 tisíc povinne elektronicky 
komunikujúcich daňovníkov. A my im musíme poskytnúť 
maximálnu podporu, aby prechod na povinnú elektro- 
nickú komunikáciu zvládli bez problémov.

Nápor zažijú najmä kolegovia na registrácii a call centre. 
Aby sme im to uľahčili, prijali sme viaceré opatrenia. 
Tie majú pomôcť našim novým elektronicky komuniku-
júcim klientom a znížiť tak nápor na našich kolegov. Ide 
o letáky, informačné videá či zjednodušenie registrácie 
a autorizácie, ale aj školenia Akadémie finančnej správy. 
Urobíme všetko preto, aby sme nových e-daňovníkov 
naučili registrovať sa a podávať dokumenty na portá-
li finančnej správy. Uvedomujem si totiž, že čím viac 
možností im dáme na to, aby si procesy osvojili, tým viac 
práce ušetríme sami sebe. Držme si palce.

František Imrecze
prezident finančnej správy



4 FINANČNÉ AKTUALITY     2018 | 02

NA SLOVÍČKO S...
PLNÍME 

OČAKÁVANIA
 NAŠICH 

KLIENTOV

Prechod na povinnú elektronickú komunikáciu nie je bez-
bolestný. Stretávame sa pritom s nevôľou, ako takmer pri 
každej novinke, ktorá od základov rúca zabehnuté stereotypy. 
Musíme to zvládnuť a pomôcť našim klientom, aby si na nový 
spôsob zvykali bez väčších ťažkostí. Generálna riaditeľka sek-
cie daňovej Lenka Wittenbergerová zdôraznila, že prácu budú 
mať uľahčenú aj zamestnanci daňových úradov. Zmenám sa 
nevyhneme, uviedla v rozhovore pre náš časopis.

ING. LENKA WITTENBERGEROVÁ
• NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO 

mám rada ľahšiu kuchyňu - taliansku a stredomor- 
skú, ale občas sa poteším aj jedlám, ktoré varili 
moje babičky, ako knedle s čučoriedkami a rôzne 
polievky.

• NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
českí a slovenskí autori a ich knihy zo súčasnosti, 
v poslednej dobe som čítala od Patrika Hartla Oka-
mihy šťastia, ale aj kriminálne príbehy a životopisné 
knihy rôznych umelcov

• IDEÁLNY RELAX 
v teple a pri mori, kde nemám cely deň žiadne 
povinnosti, pri dobrej knihe alebo filme
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V POZÍCII GENERÁLNEJ RIADITEĽKY SEKCIE PÔSOBÍTE VIAC AKO PÄŤ ROKOV. 
AKO HODNOTÍTE TOTO OBDOBIE?

Bolo to veľmi náročné obdobie, ktoré ale zároveň 
úspešné pre finančnú správu. Spomeniem iba najzásad-
nejšie momenty: podarilo sa nám skonsolidovať orga-
nizáciu po situácii v roku 2012 cez úspešné nasadenie 
a implementáciu ISFS v daňovej časti až po zavedenie 
nových opatrení najmä v rámci boja proti podvodom. 
Popri všetkých týchto náročných situáciách sa nám celé 
obdobie darí zvyšovať príjmy do štátneho rozpočtu, čo 
je naša primárna úloha. Aj preto hodnotím toto obdo-
bie ako úspešné. Sme modernou finančnou správou, 
pre ktorú je samozrejmosťou komunikovať s daňovými 
subjektmi ako s klientmi a partnermi, pričom práve na 
proklientsky prístup a podporu dobrovoľného plnenia 
daňových povinnosti sa chceme dôraznejšie zamerať 
aj v ďalšom období. Nie všetko sa nám za uplynulý čas 
podarilo dosiahnuť, takže stále máme ešte veľa výziev 
pred sebou, no verím, že budeme rovnako úspešní ako 
doteraz.

NA ČO STE NAJVIAC HRDÁ?

Na všetko, čo sme dosiahli. Samozrejme nedá mi nespo- 
menúť náročné obdobie zavedenia ISFS a množstvo 
času, ktorý sme celému procesu všetci venovali. Najviac 
som však hrdá na samotnú prácu našich ľudí, pretože 
len vďaka každodennej práci jednotlivca sa nám darí 
plniť nároky, ktoré sú na nás kladené. Uvedomujem si, 

aká náročná je naša práca a ako sa v priebehu rokov 
zmenili jednotlivé procesy. Práve preto považujem  
schopnosti našich ľudí sa prispôsobiť týmto situáciám  
a úspešne ich zvládať za hodné obdivu.

MÁME ZA SEBOU ZAVEDENIE VIACERÝCH NOVINIEK. S AKÝM VÝSLEDKOM DOPA-
DOL PILOT V PODOBE PREDVYPLNENÝCH DAŇOVÝCH PRIZNANÍ K DANI Z MOTO- 
ROVÝCH VOZIDIEL?

Bez preháňania môžem povedať, že výborne. Splnili  
sme cieľ, ktorý sme si dali - vyjsť daňovníkom v ústrety  
a pomôcť im. Fakty sú jasné: nárast v elektronických 
podaniach, bezproblémové dodržanie lehoty na 
podanie, automatické vygenerovanie dát z informačného 
systému priamo do osobnej schránky klienta či pozitívna 
spätná väzba. Išlo o pilotný projekt. Keďže sa osvedčil, 
teraz budeme musieť popracovať na ďalších predvy-
plnených podaniachJ. Som presvedčená, že naši klienti 
to očakávajú. Očakávajú, že štátne inštitúcie, v tomto 
prípade finančná správa, im pomôžu zjednodušiť život 
v oblastiach, v ktorých to vedia ovplyvniť. Podávanie 
daňových priznaní je jednou z nich.

SME V OBDOBÍ PREBERANIA A SPRACOVANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ. MYSLÍTE SI, 
ŽE JE MOŽNÉ NIEČO VYLEPŠIŤ ALEBO IDE O BEŽNÚ RUTINU?

Úprimne poviem, že som rada, že preberanie a spra-
covanie daňových priznaní je po tých rokoch rutinaJ. 
Myslím to naozaj v dobrom. Marec a nasledujúce mesi-
ace sú pre nás daniarov najťažšie v roku. Najmä kole-
govia na úradoch dostávajú poriadne zabrať. Ja si preto 
nesmierne vážim, ako sa dokážu zmobilizovať, podať 
niekedy až nadľudský výkon a ešte aj s úsmevom pre-
berať daňové priznania od klientov. Za to im patrí veľká 
vďaka! Zároveň verím, že postupné rozširovanie elek-

NA SLOVÍČKO S...
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SEKCII DAŇOVEJ:
• POČET ZAMESTNANCOV 

4 600 na DÚ, 65 na sekcii daňovej
• ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

9 daňových úradov na čele s riaditeľmi DÚ a ria-
diteľmi odborov
SEKCIA 
referát administratívnych a koordinačných čin-
ností, odbor správy daní a daňovej exekúcie, 
odbor kontroly

• AKÚTNY PROBLÉM V SÚČASNOSTI 
každý deň prináša niečo nové, ale neexistuje prob-
lém, ktorý by sa so správnym prístupom nedal 
vyriešiť
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tronickej komunikácie uľahčí život aj daniarom. Zmenší 
sa nápor na fyzické preberanie podaní a administratív- 
ne úkony a v neposlednom rade sa zautomatizuje spra-
covanie daňových priznaní. V konečnom dôsledku tak 
elektronizácia pomôže aj nám.

NAJNÁROČNEJŠOU ETAPOU BUDE ROZŠÍRENIE POVINNEJ ELEKTRONICKEJ 
KOMUNIKÁCIE O ŽIVNOSTNÍKOV. AKO SA NA TO PRIPRAVUJEME?

Našťastie nevstupujeme do úplne nepoznaného terénu. 
Časť skupiny už teraz v marci podávala daňové prizna-
nia alebo žiadosti o odklady elektronicky. Takže sa nám 
podarilo zozbierať pomerne dosť skúseností. Vieme, že 
okrem otázok na registráciu a autorizáciu sa budeme 
musieť pripraviť na zvýšené dopyty o podávaní elektro- 
nických dokumentov. Akadémia finančnej správy preto 
pripravila sériu školení po celom Slovensku, kde naši 
lektori budú účastníkom vysvetľovať práve tieto veci. 
Sekcia daňová okrem toho spolu s Centrom komunikácie 
a podpory pripravuje rozsiahlu kampaň pre novú skupinu 
povinne elektronicky komunikujúcich daňovníkov. Jednak 
je cieľ ich na e-komunikáciu pripraviť, na začiatok im 
pomôcť a v neposlednom rade ich aj motivovať, aby si 
vybavenie potrebných záležitostí nenechali na poslednú 
chvíľu.

NAJŤAŽŠIE TO BUDÚ MAŤ ZREJME ÚRADY. MÁTE PLÁN AKO IM S TÝM NÁPOROM 
POMÔCŤ?

Máte pravdu, najväčší nápor zažijú, okrem call centra, 
najmä registrátori a klientske centrá. Budú sa musieť 
vybaviť trpezlivosťou – 360 000 je predsa len veľká 
skupina daňovníkov. Dovtedy však urobíme všetko preto, 
aby sme zjednodušili proces registrácie a autorizácie. 
Jednoducho, aby sme zrušili duplicitné úkony v prípa-
doch, v ktorých sa to bude dať. Odbúrame tým zbytočnú 
administratívu a najmä stres, a to nielen daňovníkom, 
ale aj našim zamestnancom. Zároveň verím, že sa nám 
podarí primäť daňovníkov nenechať si všetky úkony na 
posledné dni. Hoci sú povinní komunikovať elektronicky 
s finančnou správou od 1. júla, reálne bude väčšina  
z nich podávať dokumenty v januári, resp. v marci 
budúceho roku. Majú teda naozaj dosť času na to, aby 
sa na e-komunikáciu pripravili.

TENTO ROK ZAČÍNAME S PROJEKTOM „CIEĽOVÝ MODEL FINANČNEJ SPRÁVY“  
V RÁMCI EFEKTÍVNEJ VEREJNEJ SPRÁVY. ČO PRINESIE DANIAROM A AKO ZMENÍ 
ICH FUNGOVANIE?

Cieľom projektu je zmodernizovať finančnú správu  
a zjednodušiť procesy. Hoci sa cieľový model tvorí, 
vieme, že určite chceme zjednodušiť pracovné procesy 
všade tam, kde sa to dá. Preto hovoríme na stretnutiach 
s prezidentom na úradoch, že správcov chceme odbre-
meniť od časti agendy, napríklad aj presunom na 
call centrum. Pomôcť chceme aj kontrole posilnením 
jej kapacít. V pláne je aj odbúranie papierovačiek 
exekútorom zavedením obojsmernej elektronickej komu-
nikácie s bankami. Chceme to pomyselné „uľahčenie 
života“ vniesť aj do vnútra finančnej správy. Uplatňovať 
ho nielen voči externým subjektom, ale aj voči našim 
ľuďom, ktorí si to zaslúžia.

AKO BY MAL PODĽA VÁS VYZERAŤ STAV, KTORÝ BY ZAMESTNANCI NA DAŇOVÝCH 
ÚRADOCH (PO REFORME FINANČNEJ SPRÁVY) MOHLI POVAŽOVAŤ ZA IDEÁLNY?

Samozrejme, ak každý náš úkon bude efektívny, a to aj 
z pohľadu našich klientov aj našich zamestnancov. Aby 
sme čo najviac zjednodušili procesy, legislatívu, aby 
výber daní bol čo najjednoduchší, aby sme vykonávali 
čím menej konaní represívneho typu, pretože väčšina 
daňovníkov bude platiť dane dobrovoľne a v takej výške 
akej má. Chceme docieliť takmer bezpapierovú finančnú 
správu. Zároveň nemôžem v tejto súvislosti nespomenúť 
zákon o finančnej správe, ktorý by mal doriešiť posilnenie 
postavenia pracovníkov daňových úradov v spoločnosti 
vrátane finančného ohodnotenia.

-red-



Čomu pripísať také vysoké percento daňových priznaní 
právnických osôb? S najväčšou pravdepodobnosťou 
tomu, že od začiatku roka musia všetky právnické osoby 
zapísané v obchodnom registri s nami komunikovať elek-
tronicky. Napriek upozorneniam, aby sa firmy registrovali 
a autorizovali v predstihu, kolegovia na úradoch a na call 
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Ak sme po minulé roky písali o tom, že väčšina daňovníkov si 
necháva podávanie daňových priznaní na poslednú chvíľu, tak 
tento rok to bolo trochu inak. Deň pred termínom sme evido-
vali 70% daňových priznaní FO a 84% daňových priznaní PO. 
Pozreli sme sa, ako to vyzeralo počas troch posledných dní na 
daňových úradoch v Košiciach, Nitre a Bratislave.

Vybavené dopyty 28.3 29.3 3.4.

Mailové 1 306 1 121 1 739

Telefonické 1 297 1 203 1 776

SPOLU 2 603 2 324 3 515

PODÁVANIE PRIZNANÍ
S DRAMATICKOU ZÁPLETKOU
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centre posledné tri dni riešili v súvislosti s elektronickou 
komunikáciou stovky dopytov.

KOŠICE TO DALI SO CŤOU
Azda ani v najhoršom sne sa zamestnancom ani vedeniu 
košického úradu neprisnilo, čo sa prihodilo 27. februára, 
v čase vrcholiacej špičky podávania daňových priznaní. 
Požiar časti administratívnej budovy prišiel nečakane  
a v tej najnevhodnejšej chvíli. Iba po štyroch dňoch bol 
však úrad opäť sprístupnený klientom. A vďaka prijatým 
opatreniam a vysokej kreativite sa rýchlo dostal do opti-
málneho pracovného tempa. „Tento rok sme opäť opera-
tívne prispôsobili režim prijímania daňových priznaní. 
Spomedzi daňových úradov sme mali najviac vysunutých 

pracovísk v regióne,“ dozvedáme sa od Ľubomíra 
Reľovského, riaditeľa košického daňového úradu. Cieľom 
bolo odľahčiť nával v centrále na Železničnej ulici a uľahčiť 
život daňovníkom, ktorí to majú na vysunuté miesta bližšie. 
Na magistráte, ktorý je situovaný na jednom z najväčších 
sídlisk, občania podali 1 500 priznaní. Ľudí bolo dosť, 
všetko však išlo ako po masle. Nikde rady ani nervozita, 
pracovníčky ochotné, milé a usmievavé. Ľudia boli vďační 
za každú radu, aj za to, že to odsýpa a majú to zdarne za 
sebou. A na záver ešte jeden postreh správkyne z Košíc: 
„Po tom, čo sme sa presťahovali do centra mesta, sub-
jekty začali prichádzať oveľa skôr ako sme boli po minulé 
roky zvyknutí. Azda je to tým, že sme v centre mesta  
a mnohí si podanie priznania vybavili, keď si odskočili na 
obed.“ 

NITRA SA NEDALA ZAHANBIŤ
Na daňovom úrade všetko prebieha hladko tak, ako 
po minulé roky. Zamestnanci mali presne stanovený 
harmonogram, správkyne sa na preberanie daňových 
priznaní v zasadačke presunuli už 19. marca. Je to aj 

preto, že klientska zóna je relatívne malá. Daňovníci majú 
nielen svoje obľúbené dni – pondelok, stredu a piatok, 
ale aj svoje obľúbené hodiny. Najviac chodia ráno, potom 
využijú obedňajšiu pauzu a väčší rad sa vytvorí zase po 
práci, okolo tretej poobede. Ako nám povedala riaditeľka 
odboru správy daní Terézia Sýkorová, mimoriadne dobré 
odozvy mali na preberanie daňových priznaní v obciach,  
v ktorých sa už nenachádzajú kontaktné miesta. „Daňov- 
níci vo Vrábľoch, či Želiezovciach sú veľmi slušní a sú 
vďační, že prichádzame my za nimi,“ dodáva. V krajskom 
meste je už situácia horšia, nervozita z osobnej návštevy 
na úrade je vyššia. Menší dramatický moment zažili v Nitre 
týždeň pred koncom termínu na podávanie daňových 
priznaní, keď v susednej budove súdu anonym ohlásil 
bombu a prístupové cesty na daňový úrad boli uzavreté. 
Všetko ale dobre dopadlo, preberanie priznaní to neov- 
plyvnilo a daňovníci s autom už na obed mohli zaparkovať 
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priamo pri úrade. Parkovanie bolo možné aj v neďalekých 
nákupných centrách, a tak hodnotíme daňový úrad v Nitre 
ako miesto s výbornou dostupnosťou.

BRATISLAVA EXCELOVALA
Minulý rok sa s mimoriadne pozitívnou odozvou stretlo 
podávanie daňových priznaní v mobilných kanceláriách 
na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. 
Že neviete čo je mobilná kancelária? Nemusíte vystúpiť 
zo svojho auta, prejdete parkoviskom a daňové priznanie 
podáte priamo do rúk pracovníkom úradu v pristavenom 
aute finančnej správy. „Mobilné kancelárie využilo  
1 722 daňovníkov a prevzali sme aj desiatky oznámení  
o odklade podania priznania,“ upresnila Adriana Bohun-
ská, riaditeľka odboru správy daní 3. A čo na to daňovní-
ci? Pôvodne mimoriadne namosúrený pán nás chválil: 
„Mám pocit, že podávanie daňových priznaní je jediná vec, 
čo v tomto štáte ešte funguje“. Posledný deň navečer prišli 
aj rodiny, ktoré sa vrátili z veľkonočných 
prázdnin. Jeden z otcov povedal: „Nemu-
sel som riešiť, čo s deťmi, vybavili sme  
to cestou od babky“. Deti zaujali predo- 
všetkým páni v uniformách. Vysvetlili sme 
im, že to sú naši kolegovia colníci, ale aj 
dopravní a mestskí policajti, ktorí dohlia- 
dajú na to, aby všetko prebehlo hladko. 
Za to im chceme poďakovať, lebo takto 
by spolupráca všetkých zložiek mala 
vyzerať. Vo vnútri úradu vládol do posled-
ných minút frmol, nie však v zasadačke 
pri daňových priznaniach, ale na registri. 
Desiatky daňovníkov čakali na potvrdenie 
autorizácie, aby mohli ešte večer z domu 
podať daňové priznanie alebo oznámiť 
odklad.

PAPIER POSTUPNE KONČÍ
Tento rok bol posledným rokom, keď papierové daňové 
priznania dominovali nad tými elektronickými. Od júla 2018 
čaká povinnosť elektronickej komunikácia aj všetkých 
živnostníkov. Zostane tak približne 400 tisíc „áčkárov“, 
ktorí budú podávať papierové daňové priznania. Zames- 
tnancom daňových úradov zasa zostanú už len nostal-
gické a často aj úsmevné spomienky na služby v zasa-
dačkách. „Postupne presunieme veľa procesov z fyzickej 
správy daní na call centrum. Tento kanál je už v súčas-
nosti práve pre elektronickú komunikáciu veľmi dôležitý. 
To je cesta, ktorú chcú daňovníci, a je to aj cesta, ktorou 
sa budeme uberať,“ uzatvára prezident finančnej správy 
František Imrecze.

Iveta Adamíková
Gabriela Dianová
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ČO PRIPRAVUJEME?

• redizajn portálu
• zjednodušenie registrácie a autorizácie
• školenia Akadémie finančnej správy
• informačné materiály a videonávody
• špecializované letáky
• kampaň na sociálnych sieťach
• špecializovaný Finančný newsletter
• spoluprácu s profesijnými organizáciami

ELEKTRONICKÁ FINANČNÁ SPRÁVA (ČO VŠEKTO RIEŠIME 
ELEKTRONICKY)

• elektronicky už komunikuje 290 tisíc platiteľov DPH, 
daňových poradcov, advokátov, právnických osôb 
zapísaných v obchodnom registri 

•  360 tisíc elektronicky komunikujúcich pribudne od 
júla 2018

•  obojsmerná komunikácia: spotrebné dane, hazard, 
súdy (ďalšie rozšírenie v procese)

•  e-projekty: soft-warning, Index daňovej spoľahlivos- 
ti, eKasa, nanomarkery

Komunikovať s finančnou správou elektronicky je možné prostredníctvom portálu už od roku 2014. Od spustenia 
až do konca minulého roka podali daňové subjekty týmto spôsobom približne 28,5 miliónov elektronických podaní.  
Z toho v roku 2017 to bolo viac ako 7,5 miliónov podaní. Tieto počty sa budú aj naďalej zvyšovať, čo pre finančnú 
správu znamená nevyhnutnú zmenu prístupu ku svojim klientom. Papierové podania budú už čoskoro minulosťou.

KONČÍ  
SA „PAPIEROVÁ“ ÉRA



FRANTIŠEK IMRECZE:

„Tento rok bol posledným, 
keď máme viac papierových 
ako elektronických podaní 
daňových priznaní“.
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Od 1. januára 2018 sa rozšíril počet povinne elektronicky 
komunikujúcich klientov s finančnou správou. K 230 tisíc 
subjektom pribudlo ďalších 60 tisíc právnických osôb. 
A od 1. júla sa k nim pridá ďalšia početná skupina 
fyzických osôb – podnikateľov registrovaných na daň 
z príjmu (živnostníkov, drobných farmárov, finančných 
poradcov, lekárov, advokátov či stavebných inžinierov). 
Tí budú síce prvé daňové priznania podávať elektronic- 
ky až v roku 2019 (za rok 2018), avšak proces prípravy 
nemožno podceniť. Daňové úrady aj call centrum čaká 
náročné obdobie. Finančná správa preto pripravuje 
informačnú kampaň, ktorá novo elektronicky komuniku-
júcim pomôže zorientovať sa v problematike.

Základné informácie k registrácii a autorizácii používa- 
teľov elektronických služieb sú už k dispozícii na portáli. 
Zriadili sme samostatnú informačnú sekciu k elektro- 
nickej komunikácii s názvom Elektronická komunikácia – 
praktické informácie pre používateľov. Okrem textových 
manuálov sú na portáli aj videá prezentujúce jednotlivé 

postupy. K dispozícii sú popisy potenciálnych situácií, 
najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania.

CALL CENTRUM POD PAĽBOU
Aj napriek poctivej príprave je jasné, že najvyťaženej-
šie bude v procese registrácie nových subjektov bude 
okrem registrátorov aj call centrum finančnej správy. 
„Generálku“ kolegovia zažili už v marci. Počty volajúcich 
atakovali hranicu aj viac ako tisíc telefonátov za deň! 
Situácia si vyžiadala posilnenie prevádzky a navýšenie 
počtu operátorov. Na rovnakú situáciu preto musíme byť 
pripravený aj pred júlom. Klienti sa totiž budú najčastej-
šie domáhať odpovedí na otázky súvisiace s registráciou 
a autorizáciou. Musíme im s procesmi pomôcť. Elektro- 
nická komunikácia totiž uľahčí prácu aj nám všetkým.

-ad-, -ia-

Lídrom v oblasti elektronickej komunikácie je Estón-
sko. Prezident František Imrecze sa preto dohodol 
na spolupráci s generálnym riaditeľom Estónskej 
daňovej a colnej správy (ETCB) Valdurom Laidom. 
Estónci nám budú pomáhať pri modernizácii v oblas-
ti elektronizácie. „Finančnú správu postupne moder- 
nizujeme a reformujeme na plne elektronizovanú, 
bezpapierovú a callcentrizovanú inštitúciu. Chceme 
dosiahnuť stav, aby sme už viac nepotrebovali papie-
re ale dáta, k čomu postupne smerujeme,“ povedal 
František Imrecze. 
Pobaltská krajina uplatňuje motivačný prístup, ktorý 
umožňuje občanom zrýchlené elektronické založenie 
vlastnej firmy, e-registráciu dokladov, elektronic- 
ké podpisy a zjednodušenú komunikáciu s úradmi. 
Hlavným cieľom estónskej daňovej správy je efektív- 
nejší systém zberu a spravovania údajov od platite- 
ľov daní. Estónci chcú znížiť počet dokumentov 
a v budúcnosti vytvoriť taký systém spravovania 
údajov o platiteľoch daní, aby sám generoval sumy 
daňových priznaní. Podobné procesy chceme uplat-
ňovať aj Slovensku. Už tento rok začala finančná 
správa zasielať svojim daňovým subjektom predvy-
plnené daňové priznania k dani z motorových vozi-
diel a finančná správa chce tento postup rozšíriť aj 
na ostatbé dane.

RADY OD LÍDRA... ALEBO AKO TO FUNGUJE 
INDE?
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IVETA GROSSOVÁ, 
RIADITEĽKA ODBORU SPRÁVY DANÍ A DAŇOVEJ EXEKÚCIE

HEKTICKÉ OBDOBIE PODÁVANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ JE ZA NAMI. VŠETKY 
PRÁVNICKÉ OSOBY MUSELI POVINNE PODÁVAŤ PRIZNANIA ELEKTRONICKY, 
BOLO CÍTIŤ ROZDIEL?
Zaznamenali sme očakávané zvýšené podanie elek-
tronických daňových priznaní k DPPO, a to viac ako  
o 20%. Tento rok k 3. aprílu podali právnické osoby 
viac ako 120 tisíc daňových priznaní, pričom minulý 
rok v rovnakom období sme evidovali 102 tisíc priz-
naní. Daňové subjekty využili možnosť predĺženia 
lehoty na podanie DP k DPPO, a to vo výrazne vyš- 
šom počte. K 3. aprílu sme evidovali viac ako 89 tisíc 
odkladov, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast  
v porovnaní s rokom 2017, kde sme evidovali cca 46 
tisíc oznámení.

DAŇOVNÍCI MAJÚ ČASTO VÝHRADY K DODRŽIAVANIU LEHÔT PRE REGIS-
TRÁCIU. MÁTE K DISPOZÍCII HODNOTENIE DĹŽKY REGISTRÁCIE?
Finančná správa sa zapojila do národného projektu 
„Doing business“, ktorý organizuje Svetová banka. 
Tento projekt sa týka monitorovania podmienok na 
podnikanie pre malé a stredné podniky a hodnotí 
úroveň jednotlivých krajín. Do projektu sa zapojili 
daňové úrady v piatich mestách určených Svetovou 

bankou – Košice, Prešov, Žilina Trnava a Bratislava. 
 Analyzovali sme dĺžku spracovania žiadostí o regis-
tráciu DPH daňových subjektov s právnou formou 
s.r.o. Zistili sme, že v roku 2015 trvala registrácia 
priemerne 25 a v roku 2017 priemerne 14 dní. Priemer-
ná dĺžka spracovania žiadostí o registráciu dane z príj- 
mov daňových subjektov s právnou formou s.r.o. v ro- 
ku 2015 trvala priemerne 12 a v roku 2017 priemerne 
5 dní. Teda proces registrácie pri nezmenenom počte 
zamestnancov daňové úrady výrazne zefektívnili. 
Rovnako sa snažíme pracovať aj pri elektronickej 
komunikácii a proces 
autorizácie subjektov zo 
strany registrátorov na 
daňových úradoch preto 
zbytočne nezdržiavať.

MILAN GREGA, 
GENERÁLNY RIADITEĽ SEKCIE INFORMATIKY

PRECHOD NA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU MEDZI FINANČNOU SPRÁVOU 
A JEJ KLIENTMI MÁ UŽ ZA SEBOU URČITÚ ETAPU. AKO SA PRIPRAVUJETE 
NA NARASTAJÚCI POČET POVINNE ELEKTRONICKY KOMUNIKUJÚCICH 
DAŇOVÝCH SUBJEKTOV?
Informačný systém finančnej správy je jedným z 
najväčších informačných systémov v Slovenskej 
republike. V uplynulom období sme rozšírili hardvérovú 
infraštruktúru portálu a EKR. Navýšili sme počty 
webových a aplikačných serverov, RAM a podobne. 
Zároveň sme zdokonalili monitoring, vďaka čomu 
vieme flexibilnejšie reagovať na prípadnú vyťaženosť 
systémov a relokovať tak hardvérové prostriedky. 
Všetky zmeny sme realizovali práve s ohľadom na 
postupné zvyšovanie počtu povinne elektronicky 
komunikujúcich subjektov.

AKO SA ZMENY DOTKNÚ ZAMESTNANCOV VAŠEJ SEKCIE, NA ČO VŠETKO 
SA MUSÍTE PRIPRAVIŤ?
Vstupujeme do náročného obdobia. Čaká nás ďalšie 
zvyšovanie elektronizácie. Či už to bude zavedenie 
povinnej elektronickej komunikácie pre živnostníkov 
alebo obojsmernej elektronickej komunikácie v za- 

tiaľ nepokrytých oblastiach. Náporu sa nevyhneme ani 
 pri elektronizácii pokladníc, zvyšovaní efektívnosti 
kontrolných činností a hlavne celkovom zvyšovaní 
efektivity a úrovne poskytovaných služieb úradmi pod- 
nikateľom i občanom. Nároky na informatikov a infor- 
mačné systémy sa preto budú len a len zvyšovať. Je 
nám jasné, že ak to má- 
me zvládnuť, musíme 
byť sami na seba nároč- 
nejší a svoje činnosti 
realizovať efektívnejšie.

SEKCIA INFORMATIKY:

• 1 generálny riaditeľ
• 4 riaditelia odborov 
• 27 vedúcich od-

delení
• 382 zamestnancov

ODBOR SPRÁVY DANÍ 
A DAŇOVEJ EXEKÚCIE:

• 1 riaditeľ
• 3 vedúci oddelenia
• 28 metodikov



Príprava na toto podujatie sa začala v momente zvole-
nia prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za 
prezidenta IOTA v júni 2017 počas VZ v ukrajinskom Ky- 
jeve. V novembri minulého roku sa konalo prvé stretnutie 
organizačného tímu, kde bol prezentovaný akčný plán 
prípravy. Následne bol vytvorený slovenský tím (miestny 
sekretariát) na prípravu akcie. Podľa zvykov IOTA je slo-
venský tím rozdelený na niekoľko skupín, ktoré sa venujú 
príprave určitej časti aktivity. Vedúci tímu zodpovedného 
sa odbornú časť VZ je Richard Dírer, riaditeľ Centra 

komunikácie a podpory. Organizačný tím vedie Jana 
Jasová z odboru medzinárodných vzťahov a spolupráce. 
Vedúci tímov aktívne komunikujú s členmi IOTA sekreta- 
riátu a koordinujú vzájomne spoločné aktivity.

MYSLI A KONAJ DIGITÁLNE
Zámerom organizátorov je dostať na podujatie čo naj- 
viac najvyšších predstaviteľov daňových správ 44 člen- 
ských krajín IOTA, ako aj vysokých predstaviteľov par- 
tnerských medzinárodných organizácií. A tak je potrebné 
synchronizovať “high-level” stretnutia so všetkými me- 
dzinárodnými organizáciami. Zasadnutie sa začne  
25. júna stretnutím výkonného výboru. Popoludní bude 
administratívna časť VZ, ktorá sa týka schvaľovania 
štatutárnych dokumentov IOTA (správa o činnosti, finan-
čná správa, návrh pracovného programu a rozpočtu na 
rok 2019) a volieb do orgánov IOTA na ďalší rok – obdo-

bie 2018/2019 (prezident IOTA, výkonný výbor IOTA, fi- 
nančná kontrolná komisia IOTA). Druhý a tretí deň zhro-
maždenia bude pokračovať hlavnou odbornou témou 
zhromaždenia “Digitalizácia a jej vplyv na transformačné 
procesy daňových správ”. Účastníci budú diskutovať  
o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ 
v rámci motta „From thinking digital to being digital“ 
(nielen rozmýšľaj, ale aj konaj digitálne). Prezentovať sa 
bude široká škála inovatívnych projektov a riešení, ktoré 
umožňujú daňovým správam modernizovať svoje služby 
daňovým subjektom. Paralelne s VZ sa bude konať 
výstava najmodernejších digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré daňové správy vo svojej činnosti implementovali. 
VZ bude najväčšou a najvýznamnejšou aktivitou, akú 
sme doteraz organizovali. Máme príležitosť prezentovať 
naše úspechy a takisto dokázať, že naša typická vlas-
tnosť – pohostinnosť – je na Slovensku stále platná.

Jana Jasová
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Naša organizácia sa pripravuje na najvýznamnejšie podujatie, 
aké vo svojej modernej histórii organizovala - 22. Valné zhro-
maždenie (VZ) Európskej organizácie daňových správ (IOTA). 
Uskutoční sa v Bratislave v dňoch 25. až 27. júna.

HISTORICKÁ
AKCIA KLOPE 

NA DVERE

Kľúčové otázky 22. Valného zhromaždenia IOTA:

• Čo je základom pre strategické zameranie tran- 
sformačných procesov daňových správ vyvolaných 
digitalizáciou?

• Aké sú záruky, že transformačné procesy spôso-
bené digitalizáciou prinesú dlhodobú návratnosť 
investícií?

• Ako môžu daňové správy zvýšiť záujem a angažo- 
vanosť daňových subjektov a podnikateľskej ko-
munity o digitálnu transformáciu?

• Aká je úloha medzinárodných organizácií pri pod-
pore digitálnej transformácie daňových správ?

V decembri 2017 bo-
lo odsúhlasené logo 
podujatia. Je kom-
bináciou farieb IOTA 
(žltá), modro-červená 
zastupuje farby 
národné a šedý pás 
s čičmianskym vzorom je symbolom Slovenska ako 
hostiteľskej krajiny.



Daňový úrad Nitra, po-
bočka Štúrovo, vykonal 
kontrolu DPH u spoloč-
nosti, ktorá si uplatnila 
nadmerný odpočet z de-
klarovaného nákupu 11 
nových motorových vozi-
diel Ranger Rover Sport. 
Daňovou kontrolou úrad 
zistil, že k skutočnému 
dodaniu motorových vo-
zidiel nedošlo v kontro-
lovanom zdaňovacom 
období. K dodaniu tova-
ru dochádzalo postupne  

a s odstupom niekoľkých 
mesiacov tak, ako kon-
trolovaný daňový subjekt 
uhrádzal prijaté faktúry,  
z ktorých si uplatnil od-
počet DPH. V kontrolova-
nom zdaňovacom období 
si tak daňový subjekt ne-
oprávnene uplatnil nad-
merný odpočet vo výške 
takmer 70 tisíc eur.

Nárast prípadov odpo-
čítania dane z reklam-
ných služieb súvisiacich 
s realizáciou koncertov  
a významných športo-
vých podujatí zazname-
nal DÚ Trnava. Kontrolóri 
preverovali daňové sub-
jekty. Rozsiahlym preve-
rovaním subdodávateľov 
zistili, že iba jeden z nich 
reálne dodával a fakturo-
val reklamné služby pre 
hlavného dodávateľa. 

V priebehu dokazova-
nia dochádzalo u sub-
dodávateľov k zmenám 
konateľov a viaceré ne-
kontaktné spoločnosti 
sa zlučovali. Na základe 
rozsiahlych preverovaní 
bol vyčíslený rozdiel DPH 
zo zatiaľ ukončených da-
ňových kontrol v sume  
cca 270 tisíc eur.

DÚ Prešov pri kontrole 
DPH u daňového subjektu 
zaoberajúceho sa náku-
pom a predajom zlatých 
šperkov zistil, že vykupu-
je zlomkové zlato od kle-
notníkov, ktorým predáva 
hotové zlaté šperky. Za 
vykúpené zlomkové zla-
to klenotník nevyhotovil 
žiadny doklad, ale predá-
vajúci mu hodnotu vykú-
peného zlomkového zlata 
odrátal z ceny za predané 

zlaté šperky. Nešlo iba  
o finančné vyrovnanie. 
Predávajúci vystavil fak-
túru, v ktorej bol základ 
dane znížený o hodnotu 
prijatého zlomkového zla-
ta. Svojim postupom kon-
trolovaný daňový subjekt 
skrátil DPH za kontrolo-
vané zdaňovacie obdo-
bia jedného roka o vyše  
40 tisíc eur.

DAŇOVÉ NOVINKY
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PODVODY V REKLAME

LUXUSNÉ VOZIDLÁ

ZLOMKOVÉ ZLATO



DAŇOVÉ NOVINKY

152018 | 02    FINANČNÉ AKTUALITY

Pri registrácii daňové-
ho subjektu na DPH DÚ 
Trenčín, pobočka Prie-
vidza, zistila, že subjekt 
predložil správcovi dane 
fiktívne faktúry. Spo-
ločnosť nemala žiadne 
priestory na výkon eko-
nomickej činnosti, ne-
vlastnila žiadny majetok. 
Spoločnosť sa mala za-
oberať obchodovaním so 
stavebným materiálom. 
K žiadosti priložila dve 
faktúry za nákup zámko-
vej dlažby. Pri miestnom 

zisťovaní kontrolóri zisti-
li, že na adrese dodania 
dlažby sa nachádza nie-
koľko rozobratých paliet 
zámkovej dlažby, avšak 
jej typ nezodpovedá typu 
zámkovej dlažby uvede-
nej na faktúrach. Hoci sa 
dodávateľ dlažby regis-
troval len pred niekoľkými 
mesiacmi, bol nekontak- 
tný. Žiadosti o registrá-
ciu na DPH správca dane  
v tomto prípade nevyho-
vel.

Kontrolóri DÚ Žilina vy-
konali zaujímavú daňovú 
kontrolu dane z príjmov 
fyzických osôb v oblas-
ti sieťového marketingu 
(multi-level-marketing). 
Kontrolovaný daňový 
subjekt bol členom MLM 
spoločnosti, nebol jej 
zamestnancom, ale vy-
stupoval v postavení sa-
mostatného podnikateľa. 
Každý takýto člen sa sám 
môže dobrovoľne rozhod-
núť zakúpiť si produkty 
spoločnosti, predstaviť 
ich potenciálnym zákaz-

níkom a v prípade záujmu 
ich aj predať. Tiež si môže 
stanoviť svoje vlastné cie-
le, časový plán a metódy 
v súlade s členskou doho-
dou. Kontrolovaný daňový 
subjekt dostával províziu 
z predaja, ktorá mu bola 
vyplácaná v amerických 
dolároch na virtuálny 
americký účet. Kontrolóri 
zistili, že daňový subjekt 
daň z takto vyplatených 
provízií nepriznal, a preto 
mu dorubil niekoľko tisíc 
eur.

DÚ Košice vykonal da-
ňovú kontrolu na ziste-
nie oprávnenosti nároku 
na vrátenie nadmerného 
odpočtu v celkovej sume 
60 387 eur. Kontrolóri 
dodanie fakturovaného 
tovaru a služby spochyb-
nili a právo na odpočíta-
nie dane neuznali. Jed-
noznačne preukázali, že 

predmet fakturácie nebol 
využívaný na ekonomic-
ké účely a bol predávaný 
personálne prepojeným 
osobám. Kontrolóri pri vý-
kone svojej náročnej prá-
ce museli čeliť viacerým 
slovným útokom, ako aj 
obvineniam z neprofesio-
nálneho prístupu.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

SLOVNÉ ÚTOKY

MULTILEVEL MARKETING



Nároky na finančnú správu sa zvyšujú. Na to, aby mohla efektívnejšie plniť svoje úlohy, musí 
prejsť rozsiahlou transformáciou. Hlavné ciele zmien a pripravovaných opatrení sme sa doz-
vedeli koncom minulého roka. Odvtedy prezident finančnej správy František Imrecze rozbehol 
celoslovenské turné po všetkých krajských daňových a colných úradoch. Zamestnanci tak majú 
informácie o plánoch na najbližšie obdobie priamo od najvyššieho vedenia.

ABSOLVOVANÉ VÝJAZDY: 

• CÚ a DÚ Banská Bystrica – 8. decembra 2017
• CÚ a DÚ Prešov a Košice – 17. januára 2018
• CÚ a DÚ Trnava – 22. februára 2018
• CÚ a DÚ Nitra – 26. februára 2018
• CÚ a DÚ Bratislava – 19. marca 2018
• DÚ VDS Bratislava – 18. apríla 2018
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TURNÉ
PO SLOVENSKU

NAJBLIŽŠIE PREZIDENT NAVŠTÍVI: 

• CÚ Michalovce
• CÚ a DÚ Trenčín
• CÚ a DÚ Žilina

ČO ZAUJÍMA COLNÍKOV? 

výstrojné súčiastky
používanie informačného systému Alladin pri 
kontrolách
zjednodušenie administratívnej záťaže
zavedenie nanomarkerov
výkon daňového dozoru v daňovom sklade na 
lieh
personálne obsadenie úradov
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ČO ZAUJÍMA VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV FINANČNEJ SPRÁVY?  

zákon o finančnej správe

Finančná správa sa bude meniť. Ministerstvo financií a finančná správa pracujú na 
novom zákone o finančnej správe. Jeho cieľom bude posilniť postavenie príslušní-
ka finančnej správy aj definitívnym spojením colnej a daňovej časti. Príslušníci 
finančnej správy získajú nielen dôstojnejšie postavenie, ale sprísnia sa aj podmien-
ky prijatia do služobného pomeru. Výkon štátnej služby v služobnej rovnošate sa 
má vzťahovať aj na definované role v daňovej časti. Rovnako nový zákon prinesie 
zvýšenie taríf pri odmeňovaní. Nová finančná správa má byť postavená na väčšej 
miere digitalizácie, čím sa zvýši aj výber daní. Zároveň by naša inštitúcia mala 
fungovať na proklientskom princípe s cieľom zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových 
povinností. Má sa z nej stať elektronická, callcentrizovaná a bezpapierová inštitú-
cia. Spolu s legislatívnymi zmenami sa budú meniť aj procesy na finančnej správe 
pod mottom: viac výkonu a menej administratívy. Presne to je cieľom národného 
projektu v rámci operačného programu Efetívna verejná správa. V praxi to bude 
znamenať, že finančná správa bude pokračovať v posilňovaní elektronizácie, call 
centra ako aj kontrolných a analytických činností. 

• posilnenie call centra – prvé kontaktné miesto klienta s finančnou 
správou,

• presun časti agendy správy daní na call centrum,
• posilnenie kontroly a analytických činností,
• transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Finančný 

úrad pre vybrané hospodárske subjekty so vzťahovými manažérmi pre 
daňovú aj colnú časť,

• prijatie a uvedenie do praxe zákona o finančnej správe.
-red-

ČO ZAUJÍMA DANIAROV? 

znižovanie administratívnej záťaže
zmeny v náplni práce správcov dane
lepšie prepojenie správcov dane s call centrom
obnova vozového parku
personálne obsadenie úradov
zjednodušenie výberového konania

SPOLU S PREZIDENTOM 
NAVŠTÍVILI ÚRADY: 

• zastupujúca riadi- 
teľka kancelárie 
prezidenta Denisa 
Židová

• riaditeľka osobného 
úradu Jolana 
Janíková

• generálna riaditeľka 
sekcie daňovej Len-
ka Wittenbergerová

• generálny riaditeľ 
sekcie colnej Milan 
Jurčina

• splnomocnenkyňa 
prezidenta pre 
komunikáciu so 
zamestnancami Zu-
zana Nerušilová



Kolegovia z CÚ Banská Bystrica uspeli vo viacerých 
ukazovateľoch, napríklad vo výbere uložených pokút 
v rámci porušenia daňových predpisov, či vo zvyšo-
vaní úrovne boja proti colným podvodom - zvyšovaním 
efektivity výkonu colného dohľadu. Prezident pri sláv-
nostnom odovzdávaní pohára zdôraznil, že aj na základe 
výsledkov vidieť, že ocenenie sa udeľuje nie podľa 
veľkosti úradu, ale podľa práce jeho zamestnancov. 
V roku 2017 bolo na daňových úradoch monitorovaných 
a hodnotených 17 ukazovateľov výkonnosti. Pre tieto 
ukazovatele bolo stanovených 21 indikátorov výkonu,  
z toho 14 indikátorov malo definovanú hodnotu a 7 ne- 
malo. Daňový úrad Prešov si najlepšie počínal pri 
vyrubovacom a odvolacom konaní, pri plnení hrubých 
výnosov i v oblasti exekúcie. Obom víťazným úradom 
blahoželáme!

-red-
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Dostať sa na túto najvyššiu priečku nie je záležitosťou oka-
mihu, jedného dňa či súťaže. Stať sa najlepším úradom vo 
finančnej správe si vyžaduje tvrdú ročnú prácu, zbieranie 
bodov a kvalitných umiestnení vo všetkých sledovaných uka-
zovateľoch. Za minulý rok sa najviac darilo Colného úradu 
Banská Bystrica a Daňovému úradu Prešov. Z rúk prezidenta 
Františka Imreczeho si jeho riaditelia tak prevzali putovné 
poháre za najlepší úrad v roku 2017.

AKÉ MÁTE POCITY Z OCENENIA?

Som strašne hrdá na 
to, že práve my, ako 
najmenší úrad sme 
získali toto ocenenie. 
Myslím si, že si ho 
určite zaslúžime. Je to 
aj veľmi motivačné pre 
všetkých tých zamest-
nancov, bez ktorých 
práce by sme ho získať 
nemohli.

NA VRCHOLE REBRÍČKA

Celkové poradie CÚ Celkové poradie DÚ

CÚ Banská Bystrica DÚ Prešov

CÚ Nitra DÚ Banská Bystrica

CÚ Košice DÚ Nitra

CÚ Trenčín DÚ Trnava

CÚ Prešov DÚ Košice

CÚ Michalovce DÚ Trenčín

CÚ Žilina DÚ Žilina

CÚ Bratislava DÚ Bratislava

CÚ Trnava -

pplk. Andrea Boháčiková, riaditeľka 
CÚ Banská Bystrica
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AKO HODNOTÍTE SKUTOČNOSŤ, ŽE STE SA STALI NAJLEPŠÍM DAŇOVÝM 
ÚRADOM ZA MINULÝ ROK?

V prvom rade to hodnotíme a pociťujeme ako hrdosť, 
za seba, kolegov a celý kolektív nášho DÚ. Hrdosť 
za zúročené skúsenosti, pracovné výkony, vzájom-
nú zodpovednosť, ale aj za kolegialitu, manažérske 
zručnosti, správne definovanie priorít a v neposled-
nom rade aj progres v ocenení.

ČO ROZHODLO VO VÁŠ PROSPECH?

To, čo u všetkých ostat- 
ných sesterských daňo-
vých úradov. Práca, 
progres, osobité nasa-
denie našich kolegov, 
preukázateľné výsledky, 
a znova práca.

STE PRIPRAVENÍ OBHÁJIŤ TÚTO 
POZÍCIU AJ TENTO ROK? AKÉ 
MÁTE PLÁNY NA NAJBLIŽŠIE 
OBDOBIE?

My, „východniari“, sme  
pripravení dokazovať 
svojou prácou rovnosť  
v partnerstve na pra- 
covnom poli s kolega- 
mi kdekoľvek na na- 
šom malom Slovensku. 
Cítime to ako zodpov-
ednosť a zároveň aj ako 
veľkú výzvu obhájiť naše prvenstvo aj v tomto ro- 
kuJ. Vylepšíme to, čo sme nestihli. Nastavením pro- 
cesov tak, aby boli aj konkurencieschopné, aj atrak-
tívne, no i flexibilné v každom smere, s využitím náš- 
ho ľudského potenciálu, sa budeme snažiť dôstojne 
a čestne obstáť v procese súťaženia. Veď reprezen-
tujeme nielen seba, ale aj celú finančnú správu.

Marcel Novotný, riaditeľ DÚ Prešov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O CÚ BANSKÁ BYSTRICA: 

• POČET ZAMESTNANCOV 
210

• POČET POBOČIEK/ KONTAKTNÝCH MIEST 
5 pobočiek, z toho 3 kombinované, jedna daňová a 
jedna colná - hraničná

• ODLIŠNOSŤ OD INÝCH ÚRADOV 
v regióne majú vojenské letisko či tlačiareň kontrol-
ných známok

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DÚ PREŠOV: 

• POČET ZAMESTNANCOV 
523

• POČET POBOČIEK/ KONTAKTNÝCH MIEST 
6 pobočiek a 5 kontaktných miest

• ODLIŠNOSŤ OD INÝCH ÚRADOV 
daňový úrad sídli v treťom najväčšom krajskom 
meste na Slovensku, v metropole Šariša, v troch 
budovách

MÁTE PRED SEBOU NEJAKÚ MÉTU, 
VÍZIU? ČO VÁS ČAKÁ?

Čaká nás taká klasická 
činnosť. Ale myslím si, 
že stále treba pracovať 
na zoceľovaní kolek-
tívu a zamestnancov 
motivovať, aby boli hrdí 
na to, že sú zames- 
tnancami finančnej 
správy. A potom aj 
robota pôjde ako po 
masle. Čo sa týka 

výziev, čaká nás rekonštrukcia pobočky Lučenec. 
To by som bola veľmi rada, keby sa nám to podarilo 
ešte tento rok začať a o dva tri roky dokončiť. Lebo 
pracovné podmienky, ktoré tam zamestnanci majú, 
sú absolútne nevyhovujúce.

AKO VNÍMALI ZAMESTNANCI SKUTOČNOSŤ, ŽE POHÁR POPUTUJE DO 
BANSKEJ BYSTRICE?

Úplne fantasticky. Bola som veľmi prekvapená, ako 
spontánne sa tešili. Myslím si, že tú dobrú atmosféru 
vnímalo vedenie aj samotný prezident. A mnohí sa 
vyjadrili, že je to ako ďalšia výzva, hodená rukavica, 
aby sme aj do budúcnosti zabodovali.
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PERFEKTNÝ KOLEKTÍV 
Z LIPTOVA

Colníci z Liptovského Mikuláša vytvorili na svojej pobočke 
výborný kolektív, v ktorom je radosť pracovať. Tento rok 
oslávili 20 rokov od svojho vzniku. To je vítaná príležitosť  
k tomu, aby sme vám ich predstavili.

Pobočka colného úradu Liptovský Mikuláš vznikla  
1. januára 1998 a tento rok oslávila 20 rokov od svojho 
vzniku. V minulosti fungovala ako vysunuté pracovisko 
Pobočky colného úradu Ružomberok. Kolektív tvorí 27 
zamestnancov, vekového priemeru 45 rokov. Najstarší 
zamestnanec je súčasťou kolektívu už 27 rokov a naj-
mladší jeden rok. Kolektív sa začal kreovať v 90-tych 
rokoch minulého storočia. Od jeho samotného zrodu išlo 
o stabilnú, avšak prevažne mužskú partiu, ktorú zdobili 
len dve ženy. Postupne sa po roku 2008 rozrástli aj  



o ženské pokolenie a v súčasnosti je jeho súčasťou 
osem žien.

AKO V PRÁCI, TAK AJ PO NEJ
V práci si navzájom pomáhajú, odovzdávajú nadobud-
nuté vedomosti a pracovné skúsenosti, čo je veľká 
devíza tohto kolektívu. V mimoriadnych situáciách sa 

vedia podržať a ochotne pracovať aj v sťažených pod-
mienkach bez ohľadu na pracovný čas. Ako všade, aj 
na tomto pracovisku sa niekedy vyskytnú trecie plochy, 
ktoré však vždy dokážu eliminovať. Veď vzťahy sa stále 
vyvíjajú. Snažia sa navzájom vychádzať, vzájomne sa 
pochopiť. „Sme na jednej lodi a akú atmosféru si na 
pracovisku vytvoríme, takú máme,“ hovoria Liptáci. 
Držia sa známeho kréda - Všetko, čo chcete, aby ľudia 
robili vám, robte aj vy im. A potom to ide. Skvelé na tejto 
partii je, že sa stretávajú aj v súkromní. Najčastejšie na 
oslavách menín, či narodenín. Medzi 27 zamestnancami 
sa vždy nájde niekto, kto ich chce oslavovať spoločne. 
Nechýbajú pritom darčeky, ktoré si dávajú aj napríklad 
na Valentína či Mikuláša. Každoročne sa v zime stretá-
vajú na vianočnej kapustnici a v lete pri guláši alebo 

opekačke v horách na chate. Vo fašiangovom období sa 
partia vyberie na ples, či inú zábavu. Tento kolektív sa 
veľmi rád zabáva a spieva s gitarou v ruke. A nájdu sa aj 
takí, ktorí pracovné vzťahy prepojili s rodinnými a tak sa 
stretávajú už aj so svojimi partnermi a deťmi. Spoločne 
chodia na turistiku, bicyklujú, dokonca sa venujú aj skial-
pinizmu.

NÁVOD NA PRACOVNÚ POHODU
Naši kolegovia tvrdia, že receptom na stmelenie kolek-
tívu je vzájomné porozumenie, úcta, vedieť pochváliť 
ostatných a poďakovať. „V našom kolektíve je to práve 
vedúci pobočky, ktorý uvedený princíp aplikuje denno- 
denne. Práve on je ten najväčší tmeliaci prvok,“ vyzdvi-
hujú kvality svojho obľúbeného šéfa mjr. Jána Blanu jeho 
podriadení.

-red-
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PERLIČKA: 
Syn exkolegu tejto 
pobočky je spevák 
Martin Harich, ktorý 
sa v roku 2011 sa stal 
finalistom televíznej 
súťaže Česko Slov-
enská Superstar, kde 
skončil na štvrtom 
mieste. So spevom 
začal vo folklórnom 
súbore. Neskôr vystu-
poval so svojím otcom, 
ktorý hral na bicie.

• PCÚ Liptovský Mikuláš vznikla 1.1.1998
• v minulosti bola vysunutým pracoviskom 

PCÚ Ružomberok
• 27 zamestnancov
• väčšina sú muži
• v kolektíve majú osem žien
• vekový priemer 45 rokov 
• skvelá partia



ANKETA

IVANA SKOKANOVÁ
hovorkyňa finančnej správy

Pochádzam z Kysúc  
a veľkonočné tradície 
tam stále dodržiavame. 
Každoročne na Veľko-
nočný pondelok čaká- 
me na šibačov, pre kto-
rých máme priprave-
né čokoládové vajíčka  
a farebnú stužku na  
korbáč. Na našom veľ-
konočnom stole nechý-
ba údené mäso. A sa-
mozrejme, nachystané 
máme suché oblečenie, 
pretože Veľká noc na 
Kysuciach je vždy veľmi 
mokrá a vedrá šibačov 
až príliš hlbokéJ.
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Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Obyčaje, ktoré 
sa k Veľkej noci viažu, majú aj v súčasnosti svoje čaro a pôvab. Preto sme kolegom 
položili otázku: Ktoré zvyky udržiavate a ako ste prežili tieto dni?

EDITA SČÚROVÁ
kancelária riaditeľa DÚ Košice

Veľkú noc trávim doma. 
Klasika - vaňa a poriadne 
studená voda... A od ma-
lých detí z príbuzenstva, 
samozrejme, aj šibačka. 
Bez toho by to nešlo.

EVA IVANINOVÁ
odbor kontroly a analýz DÚ Košice

Na Veľkú noc zvyknem robiť syrek pre celú rodinu. 
Mám totiž špeciálny recept od starej mamy. Sviatky 
trávim tak, ako sa patrí, s rodinou.
(Pozn. redakcie: Syrek alebo aj hrudka je veľkonočné jedlo bochní-
kového tvaru z mlieka a vajec. Zmes sa po uvarení zleje a nechá 
odkvapkať v gáze, podobne, ako keď sa robí syr alebo tvaroh.)

Ivana Kanošová
odd. účtovníctva FR SR (Banská Bystrica)

Veľká noc je v našej 
rodine predovšetkým 
kresťanským sviatkom 
a v tomto duchu aj tie-
to dni prežívame. Na 
Zelený štvrtok požíva-
me zelenú stravu. Na 
Veľký piatok sa u nás 
varí šunka (regionálne 
šoldra) a vajcia. Nesmie 
sa prať bielizeň, lebo by 
bola namočená Kristo-
vou krvou. Ak by niekto 
v tento deň zaspieval, 
starká ho stíši so slova-
mi: „Presmutný je svet 
celý, len hriešnik je ve-
selý“, čím upozorní na 
deň Kristovho ukrižova-
nia. Veľkonočná nede-
ľa je oslavou Kristovho 
vzkriesenia, slávime ju 
už od včasného rána, 
a to posvätením jedla  
v kostole. Do kostola 
ideme v našich kro-
joch. Na Veľkonočný 
pondelok ma neminie 
veľkonočná „kúpačka“  
a v utorok si už s úsme-
vom plním pracovné po-
vinnosti.



ANKETA
GABRIELA BICEKOVÁ
kancelária riaditeľa DÚ Nitra

Veľkonočné sviatky vo mne vzbudzujú krásne spomien-
ky. Najviac spomínam na obdobie, keď som bola ešte 
dieťa. Pre mňa Veľká noc znamenala tráviť čas spolu  
s rodinou, či už pri vyzdobovaní domu, maľovaní vají-
čok, návšteve príbuzných alebo kúpe šibákov. Sú to ne-
zabudnuteľné chvíle s maminou, keď sme piekli koláče  
a chystali pravú veľkonočnú hostinu, na ktorej sme si 
vždy celá rodina pochutili. Tieto sviatky znamenajú pre 
mňa výnimočné chvíle, ktoré mi vždy pripomenú lásku 
k rodine.

npor. MILAN ANTALČÍK
odd. colné CÚ Žilina

V mojej rodnej obci Lúč-
ky sa dodnes zachovali 
krásne veľkonočné zvy-
ky. Zapriahnuté kone, 
ktoré na koči vezú členov 
lúčanského folklórneho 
súboru, sa pristavujú pri 
domoch, v ktorých býva-
jú dievčatá. Na dvore ich 
oblievajú, šibú a potom 
si spolu zaspievajú aj 
zatancujú. Ak sa nejaké 
ocitnú na námestí v Lúč-
kach, chlapci ich vykúpu 
v sviežej vode miestneho 
vodopádu sfarbenej do 
bledomodrých odtieňov. 
Aj u nás doma sa do- 
držiavajú zvyky s tradič-
ným korbáčom, vodou  
a kraslicami. Samozrej-
me, že nesmie chýbať 
údené mäso, šalát ani 
domáce koláče.

npor. MARIÁN BANKOVIČ
referát duchovnej služby FR SR 
(Trstená)

Veľká noc prináša so se-
bou množstvo rôznych 
tradícií a zvykov, ktoré 
prežívajú storočia. Ony 
sú len akousi ozdobou 
toho veľkého posolstva, 
že Boh dal svojho Syna 
nám ľuďom ako zmier-
nu obetu za hriechy. To 
je ten podstatný fakt, ku 
ktorému sa ako kresťa-
nia snažíme zaujať po-
stoj. Napr. vďačnosť, 
nádej, pokánie, nasme-
rovanie svojho života 
na učenie Ježiša Krista. 
Veľkú noc prežívam aj 
tak, že navštevujem pra-
covníkov finančnej sprá-
vy na ich pracoviskách  
a ponúkam službu  
a možnosť vyspovedať 
sa. To považujem za 
dôležitú prípravu srd-
ca. Veľmi to ovplyvňuje 
naše vnútro, naše vzťa-
hy a vlastne celú kva-
litu života. Nemusíme 
žiť vo vnútornom chao- 
se, zlosti, nervozite, 
napätí, frustrácii a po-
dobných záležitostiach, 
ktoré všetci poznáme. 
Pre mňa sú veľkonočné 
sviatky vzpruhou, posi-
lou v životnej filozofii. Ale 
aj šunku a víno mám rád.
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MILUŠE OČOVSKÁ
vedúca oddelenia správy daní 10 DÚ Bratislava

Väčšinou pracovne. Ako slobodná a bez záväzkov som 
často jednou z tých „obetí“, ktoré zostávajú v práci dlh-
šieJ Sviatky však vždy trávim v rodinnom kruhu s ot-
com a bratom a aj keď bývame v paneláku v meste, stá-
le dodržiavame niektoré zvyky. Zelený štvrtok = špenát,  
v piatok je pôst, v ponde-
lok údené mäso s chre-
nom a varené vajíčka. 
Čo ale nikdy nesmie 
chýbať je veľkonočná 
oblievačka studenou vo-
dou a šibačka. Našťastie 
šibači už nepoužívajú 
veľkonočné voňavkyJ



Žilinskí colníci našli  
v marci v jednom ob-
chode takmer 300 fliaš 
alkoholu s neplatnou 
kontrolnou známkou. Išlo  
o viacero druhov alko-
holu. Dopredať ho bolo 
potrebné do konca roka 
2017 a od začiatku roka 
je možné predávať len 
alkohol označený kolka-

mi, ktoré začali používať 
ešte v roku 2014. Od za-
čiatku roka išlo o 19-tu 
prevádzku v kraji, v ktorej 
našli takéto balenia liehu. 
Vo väčšine prípadov išlo  
o pomerne exkluzívny 
alkohol, pričom hodnota 
najdrahšieho presiahla 
cenu 230 eur za kus.

Michalovskí colníci zasta-
vili v januári vo večerných 
hodinách v obci Bánovce 
nad Ondavou dodávku  
s maďarskými evidenčný-
mi číslami. Vodič na otáz-
ku colníkov, či prepravuje 
nejaký tovar podliehajúci 
clu alebo daniam, od-
povedal, že prepravuje 
len ovocie a zeleninu na 
východ Slovenska. Po 
otvorení batožinového 
priestoru vozidla colníci 
zistili, že je plne nalože-
né tabakovou surovinou. 

Vodič nevedel preukázať 
žiadne doklady k preprave 
tabaku. Pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu 
preto colníci tovar, vozidlo 
aj vodiča zaistili. Vo vozid-
le bola nelegálne prepra-
vená tabaková surovina 
v celkovom množstve 
1,15 ton. Finančný únik na 
daniach bol vyčíslený na 
viac ako 85 tisíc eur.

COLNÉ NOVINKY
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Colníci zo Senice zasta-
vili pri čerpacej stanici  
v Zelenči ešte koncom 
februára motorové vozidlo 
s bratislavským eviden- 
čným číslom. Viedol ho 
47-ročný občan z Levíc. 
Vlastníkom vozidla bola 
jedna z bratislavských 
pohrebných služieb. Na 
výzvu colníkov, či prepra-
vuje tovar, ktorý podlieha 
colnému alebo daňovému 
dohľadu, odpovedal zá-
porne. Pri kontrole ložnej 
plochy vozidla však hliad-

ka našla 11 kusov igelito-
vých mechov naplnených 
zmesou, ktorá javila znaky 
tabakovej zmesi s celko-
vou hmotnosťou 82,5 kg. 
Podľa vyjadrenia vodiča, 
tovar prevzal od nezná-
meho muža na čerpacej 
stanici v Zelenči a zaviesť 
ho mal do Levíc. Finan- 
čný únik na spotrebnej 
dani bol predbežne vyčís-
lený na 5 867 eur.

FĽAŠE S NEPLATNOU ZNÁMKOU

DODÁVKA PLNÁ TABAKU

„POHREBÁCI“ S NELEGÁLNYM TABAKOM



Pri bežnej colnej kontrole 
na ceste pri bývalom hra-
ničnom priechode Drie-
toma v smere z Českej 
republiky zastavili tren-
čianski colníci začiatkom 
marca tmavé osobné 
auto imatrikulované v Slo-
venskej republike. Colníci 
sa vodiča pýtali, či pre-
váža tovar podliehajúci 
colnému dohľadu, alebo 
spotrebných daniam. Od-
povedal, že nie. Colníci 
sa rozhodli urobiť kontro-

lu vnútorných priestorov 
vozidla aj so služobným 
psom Hugom. Ten po-
zitívne označil športovú 
tašku umiestnenú za se-
dadlom vodiča na podla-
he vozidla. Na otázku 
colníkov, čo sa nachádza  
v tejto taške, vodič priz-
nal, že ide približne o 2 kg 
o marihuany, ktorú kúpil  
v Českej republike.

COLNÉ NOVINKY
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Zásielky z Číny kontrolo-
vali v polovici marca col-
níci v Brodskom. Podľa 
predložených dokladov 
mala smerovať na český 
trh. Pri kontrole colníci 
zistili, že kvalita, vyho-
tovenie, ako aj balenie 
kontrolovaného tovaru 
označeného ochrannou 
známkou svetoznámej 
značky. Nakoľko vznik-
lo dôvodné podozrenie, 

že ide o falzifikáty, col-
níci tovar zaistili. Išlo  
o 360 párov obuvi - napo- 
dobenín ochrannej znám-
ky NIKE. V prípade pre-
daja takéhoto množstva 
tovaru by celková hod-
nota, ktorú by občania 
zaplatili, presiahla až  
70 tisíc eur.

Colníci Colného úradu 
Bratislava pri kontrole pre-
dajne a skladu na Starej 
Vajnorskej narazili na zau- 
jímavý objav. Hliadka po 
dôkladnej kontrole v skla-
dových priestoroch pod-
nikateľa zistila, že v ška- 
tuliach pod neznačkovým 
textilom sa nachádza aj 
tovar, ktorý zrejme po-
rušuje práva duševného 
vlastníctva oprávnených 
osôb. Colníci našli veľmi 
vydarené falzifikáty tex-
tilných výrobkov prestíž-

nych módnych značiek -  
šály, deky, pančuchy či 
ponožky. Predmetný tovar 
preto zaistili. Podľa vyjad-
renia oprávnených osôb 
išlo o napodobneniny ich 
výrobkov. Spôsobenú 
škodu vyčíslili v celkovej 
výške na 401 958 eur.

HUGOV SKVELÝ ZÁCHYT

FALOŠNÉ TENISKY

VYDARENÉ „FEJKY“
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K ďalším priestorom vhodným na úkryt tovaru patrili:

• rozvodné skrinky elektrického kúrenia,
• priestor hasiaceho prístroja,
• skrinka ventilu záchrannej brzdy, 
• skrinka na náhradné súčiastky,
• priestory podvozku vagóna. 

Uvedené úkryty v 70-tych rokoch boli z hľadiska pašo-
vania najnebezpečnejšie. Osoby, ktoré takto ukrývali 
tovar, sa k nemu väčšinou po jeho náleze colnými orgá- 
nmi nehlásili. Tieto prípady sa riešili ako delikty s nezná- 
mym páchateľom (derelikty). Používanie tzv. „nesprevá- 
dzaných schránok“ na prevoz pašovaného tovaru cez 
štátnu hranicu bolo uľahčené tým, že vlaky jazdili pravi-
delne podľa cestovného poriadku. Keďže sa väčšinou 
používali rovnaké súpravy vlakov, mohli byť schránkové 
úkryty plnené podľa presne určeného kľúča (dátumu, 
poradia vagóna, čísla rýchlika). Osoba, ktorá mala tovar 
zo schránky vyzdvihnúť, nemusela byť dopredu avizo-
vaná.

PREHLIADKY NA ŽELEZNICI
Spôsob prevádzania prehliadok v železničnej doprave 
závisel od miestnych podmienok hraničného priechodu. 
Prehliadky ovplyvňovala skladba cestujúcich a úsek 
štátnej hranice. Tiež metóda odbavovania (počas jazdy, 

alebo v hraničnej železničnej stanici) a dĺžka čakacej 
doby súpravy na hraničnom priechode. Pri prehliadke 
vagóna bolo potrebné vždy dodržiavať zásadu, aby 
colník postupoval cez vagóny jedným smerom. Prechá- 
dzanie osôb sa počas prehliadky nedovoľovalo. Počas 
kontroly sa musel sledovať psychický stav cestujúcich. 
V prípade zistených negatívnych ukazovateľov u cestu-
júceho urobili colníci dôkladnú prehliadku batožiny, 
prípadne celého oddielu vagóna. Sledovali a zisťovali 
vizuálne stopy po manipulácii s pevným vybavením 
vagóna, ako bolo čalúnenie, obloženie stien a podobne. 
Zvláštna pozornosť sa venovala prázdnym oddielom 
pre cestujúcich, v ktorých blízkosti cestovali podozrivé 
osoby.

Petra Klečková

PAŠOVANIE V ŽELEZNIČNÝCH 
VAGÓNOCH
Dôsledné prevádzanie colných prehliadok predpokladalo dobrú znalosť jednotlivých spôsobov pašovania tova-
ru cez štátne hranice a osvojenie si metód odhaľovania. Väčšina cestujúcich, ktorí prechádzali štátne hranice, 
sa nezaoberala pašovaním tovaru. Podstatné bolo, aby colné orgány podľa všeobecne známych ukazovateľov 
správne vytypovali osoby, ktoré sa touto činnosťou zaoberali a urobili im dôkladné colné prehliadky.

Colný inšpektor odhalil československú menu v tube 
od zubnej pasty. Išlo o 850 Kčs, ktoré chcel týmto 
spôsobom vyviesť juhoslovanský štátny občan 

v rýchliku CHOPIN 
smerujúcom do 
Poľska.

II. ČASŤ



272018 | 02    FINANČNÉ AKTUALITY

O nedovolený prestup 
československej štát-
nej hranice sa pokúsil 
poľský občan v rýchli-
ku POLONIA z Poľska. 
Použil úkryt pod se- 
dadlom vo vagóne 
smerujúcom do Rakús-
ka. Na sedadle, pod 
ktorým bol úkryt, sedel 
ďalší Poliak, ktorý mal 
odviesť pozornosť 
colníkov.

Pri kontrole vlaku, ktorý odchádzal do 
Viedne, nadvihla colná kontrolórka  
v jednom kupé sedadlo. Objavila pod 
ním neznámeho muža. Pod druhým 
sedadlom objavila jeho priateľa. Títo, 
bezpečnostnými orgánmi hľadaní vra-
hovia, pred svojim útekom dopichali 
na smrť svojho tretieho priateľa, ktorý 
odmietol utiecť.

Pri kontrole osobného vlaku z Viedne sa colná asistentka zamerala 
na nervóznu československú občianku, ktorá predstierala nevoľnosť. 
Až na opätovnú výzvu sa prihlásila k batožine, ku ktorej v kupé nikto 
nehlásil. Po vyzvaní na kontrolu sa snažila spolucestujúcej podhodiť 
do tašky minikalkulačku, ktorú vytiahla z podprsenky. Opätovne bola 
vyzvaná, aby prihlásila tovar, ktorý dováža. Odpovedala, že má asi 
10 až 20 metrov látky. Po presnom premeraní to bolo 71 metrov.  
V batožine pod sedadlami bol ukrytý magnetofón s reproduktorom, 
dve tranzistorové rádia a tri magnetofónové kazety. Pri osobnej preh-
liadke colníci našli 52 kašmírových šatiek, ktoré mala zašité v nohavi-
ciach a okolo pása. Hodnota neprihláseného tovaru predstavovala  
21 600 Kčs.

Písal sa rok 1973 a v rýchliku č. 379 
bolo veselo. Traja cestujúci, ktorí si 
vyšli zo Slovenska do NDR, si mali čo 
povedať. Spiatočná cesta príjemne 
ubiehala, marky získané od občanov 
rómskej národnosti v hoteli Palace  
v Bratislave boli vymenené za darčeky 
v obchodoch, a tieto darčeky premys- 
lene „nastrkané pod sedadlom“. Všet-
ko išlo podľa plánu. Rýchlik zastavil, 
začala sa colná a pasová kontrola. 
Cestujúci si uvedomili, že je zle. Colný 
kontrolór našiel pod sedadlom tovar  
v hodnote 5 775 Kčs. Pri vysadzovaní 
z vlaku sa jedna z cestujúcich pokúsi-
la ukryť tovar v hodnote 800 Kčs na 
WC. Pri dôkladnej priestorovej pre- 
hliadke vlaku našli ešte 660 háčikov 
na pletací stroj, ktorých hodnota bola 
3 300 Kčs. Nasledovala známa „col-
nícka prax“, ktorá celý prípad uzavrela 
– blokové konanie, pokuty a prepad-
nutie tovaru.

Colný inšpektor listoval v pase juho-
slovanského občana žijúceho vo 
Viedni. Na štyroch listoch sa pred 
jeho očami objavili mená hraničných 
priechodov Devínska Nová Ves, Čes- 
ké Velenice, Petržalka... Podľa čas-
tých ciest sa dalo usúdiť, za akým 
účelom cestujúci prichádza. Colník 
však pri prehliadke nič zvláštneho ne- 
našiel. Rozhliadol sa po kupé. Všetci 
cestujúci mali rovnakú batožinu,  
v taške mali po súprave pier, toaletné 
potreby, mydlo a uterák. Opäť sa 
pozrel pod lavice, za operadlá, nechal 
si znova ukázať obsah vreciek. Prečo 
majú všetci zabalené mydlá do hne-
dého pijavého papiera? Zobral jedno 
do ruky a zistil, že je mäkké. Palec 
mydlo prepichol. Našiel 20 prsteňov  
s portrétom Kennedyho. Pri ostatných 
cestujúcich sa to zopakovalo. Spolu 
odhalil 80 zlatých prsteňov v hodnote 
24 tisíc Kčs.

O tom, že je možné nosiť hodinky aj 
na nohách, presvedčil colné orgány 
juhoslovanský štátny príslušník, 
ktorý cestoval v rýchliku CHOPIN do 
Poľska. Pri osobnej prehliadke u neho 
našli aj 7 balíčkov pornografických 
kariet. Prípad bol vyriešený v blokovom konaní. Hodnota tovaru 
bola 2 500 Kčs.
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POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ 
A JA TI POVIEM, ČI UŽ TO MÁM PREČÍTANÉ
Počas marca – mesiaca kníh – sme vyhlásili v internom finančnom newsletteri knižnú súťaž. Zapojili sa do 
nej desiatky zamestnancov, ktorí sa radi podelili o čitateľské zážitky z prečítaných kníh. Aby však nezostali 
„zapadnuté prachom“ v priečinku na intranete, rozhodli sme sa upriamiť vašu pozornosť na niektoré tituly. 
Nazrime tak spoločne do knižníc našich kolegov.

Ako vášnivý čitateľ sa ukázal kpt. Richard Pirč,  
z oddelenia organizačného CÚ Michalovce. Vybral 
asi dvadsiatku titulov, na základe ktorých možno 
konštatovať, že ho zaujíma história i príbehy mužov, 
ktorí sa slávne i neslávne zapísali do svetových dejín. 
Koho fascinuje mesto, ktoré nikdy nespí – New York 
- mal by si podľa kolegu Pirča i registrátorky Zuzany 
Mackovičovej z DÚ Bratislava prezrieť publikáciu 
svetoznámeho nakladateľstva National Geographic. 
Od autora slovenských bestsellerov Jozefa Kariku 
odporúča tituly Tma a Trhlina. V jeho knižnici nechý-
ba ani svetoznámy americký autor hororov Stephen 
King.

Knihu Stephena Kinga, 
tohto veľmi produktívne-
ho a komerčne mimo-
riadneho úspešného 
spisovateľa, pridala do 
našej virtuálnej knižnice 

Alena Morávková, ktorá pracuje ako referentka na 
oddelení autoprevádzky sekcie ekonomiky FR SR  
v Bratislave.

Tak toto by mala mať v knižnici každá štátna úrad-
níčka! Ne-stí-ham alebo ťažký život štátnej úrad-
níčky je kniha od Zoe Shepardovej, ktorá sa zames-
tná na radnici v provinčnom francúzskom meste. 
Ocitne sa na mieste, kde sa neschopnosť šéfov 
strieda s podlizovaním zamestnancov. Dni trávi na 
nezmyselných poradách a zbytočných mítingoch, no 
a na prácu, ktorú má hotovú za dve hodiny, dostáva 
dva týždne. Najväčším problémom je, ako čím skôr 

zmiznúť z práce a ak 
ste v nej, ako zabiť 
čas. Ešteže existujú 
uvítacie, rozlúčkové, či 
narodeninové oslavy! 
Zoe veľmi vtipne 
popisuje každoden-
né situácie a typické 
postavičky vo väčšine pracovných kolektívov Kniha 
sa stala bestsellerom a do naše knižnice ju poslala 
Veronika Hrušovská zo sekcie informatiky.
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Za tipy veľmi pekne ďakujeme. Všetkých odmeniť ne- 
môžeme, ale nech je pre vás potešením to, že ste ostat-
ných kolegov inšpirovali. Výhercami súťaže intranete sú 
a knižné novinky od známeho vydavateľstva vyhrávajú: 
kpt. Richard Pirč (CÚ Michalovce), Oľga Cádriková 
(DÚ Žilina), Martina Kuníková (DÚ Trenčín).
Vyhodnotili sme aj druhú súťaž, ktorú sme vyhlásili 
v prvom tohtoročnom čísle časopisu. Správnou odpo-
veďou na otázku – Viete, koľko kníh vydáva vydavateľ- 
stvo Ikar ročne? – je: viac ako 450. Knihy posielame 
– Zdenke Trudičovej (DÚ Prešov), Mariánovi Szighe-
timu (DÚ Trenčín) a npor. Kataríne Ožvoldíkovej (CÚ 
Bratislava).

Výhercom blahoželáme!          -red-
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Kniha Ako som vozil Nórov slovenského vodiča 
Ondreja Sokola, ktorý z Dopravného podniku mesta 
Bratislava išiel pracovať do Nórska, je plná bizarných 
zážitkov, trefných prirovnaní, pikošiek a súborom ina-
kostí, čo ho na cestách sprevádzajú. Jeho zápisky sa 
stali hitom na internete, neskôr vyšli aj knižne. Na túto 
„lahôdku“ nás upozornila kolegyňa Ildikó Tóthová, 
vedúca oddelenia správy daní na pobočke DÚ Nitra  
v Šali. Z jej knižnice si poznačte ďalší dobrý tip – živo-
topis narkobaróna Pabla Escobara od Marka Bowde-
na. Kníh o tomto kokaínovom kráľovi vyšlo mnoho, 
táto je však príkladom vynikajúcej práce investigatív- 
neho žurnalistu.

Čo by to bolo za mužskú knižnicu, keby v nej chýba-
la kniha o futbale?! Ivan Vrábeľ z kancelárie riadi- 
teľky DÚ Trnava poslal tip na Futbalový atlas sveta 
od Ivana Truchlíka. Ide o encyklopédiu, ktorá nemá 
na slovenskom trhu obdobu. A kto medzi desiatky 
kníh, prevažne beletrie, pridal titul Poznej svůj 
počítač? Jednoznačne nejaký počítačový „maniak“. 
Igor Lacko je administrátorom oddelenia podpory 
koncových používateľov na bratislavskom FR SR  
a tak netreba ďalšie vysvetľovanie. Ak ste podob-
ného razenia, dajte na rady odborníka!

V súčasnej modernej knižnici sa určite nájde aspoň 
jedna knižka od amerického spisovateľa Dana 
Browna. Hoci ho kritici a znalci histórie vôbec neše-
tria, vyčítajú mu prekrúcanie faktov, nepresnú inter-
pretáciu dejín i zavádzanie čitateľov, jeho knihy našli 
miliónové publikum na celom svete. Správkyňa Tatia-
na Kulhanová z martinskej pobočky DÚ Žilina pridala 
do našej virtuálnej knižnice hneď šesť jeho titulov.

Mjr. Marián Balaž zo 
sekcie colnej má  
v knižnici titul od 
Stanislava Motla – Kam 
zmizel zlatý poklad 
republiky. Kniha zachy- 
táva osud českoslo- 
venského štátneho 
pokladu, na ktorý 
prispeli aj občania 
prvej Českosloven-
skej republiky. „Tiež 
je o tom, ako sme 
museli spojencom po 
skončení 2. svetovej 
vojny zaplatiť za 
výzbroj a výstroj 
československých 
vojakov,“ vysvetľuje. 
Do pozornosti dáva aj 
knihu o živote revolu-
cionára Fidela Castra 
očami jeho telesného 
strážcu.



Naučiť sa zvládať stres je cieľom jednodňových školení, 
ktoré premiérovo organizuje tento rok Akadémia fi- 
nančnej správy. Doposiaľ sa na nich zúčastnilo asi  
150 zamestnancov daňových úradov a FR SR. A prečo 
nedostali možnosť aj colníci? Táto časť zamestnancov 
nemá na základe smernice o vzdelávaní zaradenú oblasť 
osobnostného rozvoja, do ktorej uvedené školenie patrí. 
Ide o pilotný projekt, v rámci ktorého sa v prvom polroku 
sa uskutoční ešte ďalších sedem školení s účasťou pri- 
bližne 200 zamestnancov naprieč všetkými regiónmi 
Slovenska. O prednášky je veľký záujem, akadémii pri- 
chádza väčšinou pozitívna spätná väzba. Po ukončení 
seminára ich akadémia vyhodnotí a na základe výsled-
kov zváži, či sú pre zamestnancov prínosom.
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AKO BOJOVAŤ 
SO STRESOM V PRÁCI

Vyhnúť sa stresovým situáciám je takmer nemožné. Či  
v práci alebo v bežnom živote. Dlhodobý stres je však veľkým 
nepriateľom imunitného systému, znižuje účinok obranných 
síl v organizme. Preto by sme mali ovládať zopár fínt, ako 
ho eliminovať.

PRAVIDLÁ PRE PREDCHÁDZANIE PRACOVNÉHO STRESU: 

• v krízových situáciách pomenovať základné prob-
lémy,

• voliť v nich priority, hierarchiu významnosti,
• hľadať kompromisy, keď optimálne riešenie nie je 

možné,
• ovládať emócie, a to ako v roli nadriadeného, tak  

i podriadeného,
• presúvať právomoci,
• odmietať nezvládnuteľné, riskantné úlohy,
• správne si rozvrhnúť čas,
• naučiť sa relaxovať.

SO STRESOM SA DÁ „ZATOČIŤ“ AJ TAKTO:

• venovať sa záľubám, nielen práci,
• upevňovať si zážitkové hodnoty,
• prijímať podporu od blízkych,
• adekvátne ohodnotiť svoje fyzické a psychické sily,
• akceptovať vlastnú „konečnosť“ - veď každý je 

nahraditeľný,
• cvičiť, športovať.

Najdôležitejšie je zmeniť vlastné myslenie a nebrať 
všetko ako negatívne. Aj najmenšiu zmenu ľudia 
vnímajú záporne, hoci nás takéto udalosti posúvajú  
v živote vpred. Je dôležité, aby ste:
• brali akékoľvek problémy ako výzvy, ktoré vás 

poháňajú dopredu,
• pozerali sa na život ako na neustálu adaptáciu na 

meniace sa podmienky, 
• pri vynorení problému zapojili fantáziu a predstavili 

si najhoršiu možnú alternatívu, potom zistíte, že 
výsledok môže byť vždy len lepší,

• pochopili, že čo vám bytostne nerobí zle, tomu nie 
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 

• mali na pamäti, že ak niečo zo svojej pozície 
nemôžem ovplyvniť a zmeniť, prijmem to pokojne  
a bez emócií.
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ZORGANIZOVAŤ SEMINÁR AKO ZVLÁDAŤ STRES JE TREBA VNÍMAŤ TAK, ŽE 
AKADÉMIA REAGUJE NA SÚČASNÉ POTREBY ZAMESTNANCOV FINANČNEJ 
SPRÁVY?

Okolnosti si to skutočne vyžiadali. Na zamestnancov 
je vyvíjaný väčší tlak ako v minulosti, pracovné úlohy 
sa množia. Takže je veľmi dôležité, aby vedeli stresové 
situácie zvládnuť. V súkromnej sfére sú takéto typy 
vzdelávacích aktivít bežné, finančná správa ich orga-
nizuje po prvýkrát.

S AKÝMI POZNATKAMI O STRESE PRICHÁDZAJÚ ZAMESTNANCI NA ŠKOLE-
NIA?

Sú presvedčení, že stres je niečo, čo sa dá odbúrať. 
Ale to  nie je pravda. Ide o normálnu fyziologickú 
reakciu vo vnútri organizmu. Rozbúši sa nám srdce, 
zrýchľuje sa nám tep, rastie svalové napätie. Vlastnou 
vôľou nedokážeme tieto zmeny ovplyvniť. Rôznymi 
relaxačnými a dychovými technikami sa však môžeme 
naučiť so stresom pracovať a svaly uvoľňovať. Stres 
treba vnímať aj ako pozitívnu reakciu organizmu. 
Naštartuje nás k tomu, aby sme prekonali samých 

seba. Ak nás bude 
naháňať zúrivý pes, pre-
skočíme aj dvojmetrový 
plot, ktorý by sme za 
normálnych okolností 
nikdy nepreskočili.

A AKÉ ZNALOSTI SI ODNÁŠAJÚ PO 
ŠKOLENÍ?

Reakcie ľudí sú prevaž-
ne pozitívne, z prednáš- 
ky odchádzajú pokojnej- 
ší. Jedna kolegyňa sa 
napríklad krátko po 
prednáške dostala do nepríjemnej situácie a uplatnila 
naučené techniky. Tie ju zachránili pred migrénou. 
Prídu aj takí, ktorí sú po celý deň v strese, pretože 
majú na stole prácu, ktorá na nich čaká a čas trávia 
na školení. Výber tejto vzdelávacej aktivity je ale 
dobrovoľný.

Tému stresu sme bližšie rozobrali s lektorkou školení 
Martinou Chytilovou z oddelenia vzdelávania verejnosti:

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE 
PRÍČINY STRESU NA 
PRACOVISKU?

• problémové vzťahy  
s kolegami

• konflikt so šéfom
• neschopnosť dele-

govať prácu na iných
• neschopnosť pove-

dať nie
• kariérizmus
• workoholizmus
• nedostatočné 

finančné ohodnotenie VYSKÚŠAJTE DYCHOVÉ CVIČENIE:

4 sekundy nádych
4 sekundy zadržanie dychu
4 sekundy výdych ústami
4 sekundy zadržanie

Drahomíra Adamčíková

PRI STRESE POMÁHA AJ JACOBSONOVA PROGRESÍVNA RELAXÁCIA:

Spočíva v systematickom stiahnutí svalov a ich následnom uvoľnení v jednotli- 
vých na seba nadväzujúcich krokoch. Dochádza pritom k vedomému stiahnutiu  
a uvoľneniu svalových skupín, a to v štyroch nasledujúcich oblastiach:

• uvoľňovanie horných končatín (rúk, predlaktí a ramien)
• uvoľňovanie tváre a krku
• uvoľňovanie trupu (ramien, hrudníka, hornej časti chrbta, brucha a dolnej časti 

chrbta)
• uvoľňovanie dolných končatín (stehien, lýtok a chodidiel)
• uvoľňovanie celého tela
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PRACOVNÉ JUBILEÁ
Takmer stovke našich kolegov môžeme v mesiacoch marec a apríl gratulovať k tomu, že 
obetovali 25 rokov pracovného života jednej inštitúcii. Hoci viacerí menili počas týchto 
rokov pracoviská, zaradenie, náplň práce, zostali verní štátnej organizácii. Patrí im za 
to predovšetkým veľká vďaka. Aj v ďalších rokoch im želáme všetko najlepšie, najmä 
zdravie, rodinnú i pracovnú pohodu.

Ing. Ján Benko, FR SR

Bc. Eva Hamranová, FR SR

Ing. Jana Chromeková, FR SR

Ing. Beáta Jarošová, PhD., FR SR

Ing. Zdenka Kubíková, FR SR

kpt. Bc. Jana Peričková, FR SR

Ing. Mária Petránová, FR SR

mjr. Ing. Roman Ružinák, FR SR

Zuzana Barborková, DÚ BA

Juraj Dziviak, CÚ BA

Ing. Robert Kaštiak, DÚ BA

Mgr. Ľubomír Svátek, DÚ BA

nprap. Štefan Bunčiak, CÚ TT

npor. Miroslav Dobrovodský, CÚ TT

npor. Iveta Gergelová, CÚ TT

npor. Eduard Hesek, CÚ TT

npor. Jozef Holásek, CÚ TT

Ing. Ildikó Kollárová, DÚ TT

kpt. Bc. Norbert Petrik, CÚ TT

npor. Kamil Sedláček, CÚ TT

nprap. Jozef Vrábel, CÚ TT

mjr. Ing. Miroslav Mikula, CÚ TN

npor. Ladislav Škrkoň, CÚ TN

Ing. Mária Zlatovská, DÚ TN

Ing. Eva Zúbková, DÚ TN

kpt. Peter Kamencay, CÚ NR

kpt. Igor Kotora, CÚ NR

pplk. Mgr. Stanislav Pacher, CÚ NR

npor. Miroslav Svrček, CÚ ZA

npor. Peter Greguš, CÚ BB 

Ing. Jozef Kubuš, DÚ BB

Ing. Kvetoslava Siváková, DÚ BB

Bc. Irena Tankóová, DÚ BB

npor. Stanislav Varga, CÚ BB

Beáta Bodyová, DÚ KE

kpt. Mgr. Jaroslav Orosz, CÚ KE

Ing. Zuzana Majerčáková, DÚ VDS

nprap. Stanislav Rehák, KÚFS

Ing. Igor Slaninka, DÚ TN

Mgr. Ladislav Dudáš, DÚ NR

Marta Gabrišová, DÚ ZA

mjr. Ing. Tomáš Vávra, CÚ BB

kpt. Ing. Silvester Szegi, CÚ TT

mjr. Bc. Juraj Devera, FR SR

Gabriela Grácová, FR SR

pplk. Ing. Miloslav Oppa, FR SR

Magda Záleská, FR SR

npor. Roman Bobovnícky, CÚ BA

Ing. Zoltán Czanik, CÚ BA

nprap. Jaroslav Krajčovič, CÚ BA

mjr. Mgr. Miroslav Malinovský, CÚ BA

kpt. Bc. Jozef Mička, CÚ BA

Ing. Jana Skačányiová, DÚ BA

npor. Ján Baránek, CÚ TT

nprap. Jana Gabrišová, CÚ TT

Mgr. Adriana Horáková, DÚ TT

Ing. Vladimíra Bodrogiová, DÚ TN

Ing. Ján Dovina, DÚ TN

kpt. Bc. Stanislav Drbúl, CÚ TN

npor. Peter Fabian, CÚ TN

kpt. Bc. Igor Gavenda, CÚ TN

Mgr. Ján Haninec, CÚ TN

kpt. Mgr. Dušan Hudek, CÚ TN

pplk. Ing. Pavol Krajíček, CÚ TN

Drahomíra Líšková, DÚ TN

kpt. Bc. Martin Mišák, CÚ TN

mjr. Ing. Marian Otiepka, CÚ TN

npor. Peter Pružinec, CÚ TN

mjr. Bc. Oto Stiksa, CÚ TN

npor. Ján Vanek, CÚ TN

npor. Dušan Vlček, CÚ TN

npor. Milan Ziaťko, CÚ TN

Mgr. Andrea Abrmanová, DÚ NR

Ing. Helena Bugyiová, DÚ NR

Ing. Marta Boráková, DÚ ZA

kpt. Ing. Jozef Hasil, CÚ ZA

mjr. Mgr. Ján Karika, CÚ ZA

Ing. Jana Kráľová, DÚ ZA

Ing. Katarína Lejavová, DÚ ZA

npor. Tibor Lisko, CÚ ZA

kpt. Mgr. Miroslav Trauer, CÚ ZA

mjr. Mgr. Vladimír Koštial, CÚ BB

npor. Ingrid Kravárová, CÚ BB

Zuzana Paprčková, DÚ BB

npor. Miroslav Parobek, CÚ BB

mjr. Ing. Roman Snopčok, CÚ BB

Ing. Tatiana Širáňová, DÚ BB

Ing. Zdenka Alexyová, DÚ PO

Ing. Renáta Čabiňaková, DÚ PO

Bc. Alena Feriancová, DÚ PO

pplk. Mgr. Radovan Matuský, KÚFS

Branislav Manczal, CÚ NR

25 rokov
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A neskutočná! Toto mi napadlo, keď som dopočúvala rozprávanie našej kolegyne Aleny Žižanovej, správkyne z Daňového úradu Košice. 
Chýr, že je veľmi šikovná sme rozšírili už pred dvomi rokmi, keď sme ju predstavili ako lektorku paličkovanej čipky. Ona je však taká 
všestranná, že svojimi dielami skrášľuje aj pracovné prostredie.
Keď nás usádzala do miestnosti, v ktorej sme sa mali roz-
právať, uvedomila som si, že je akási iná. Blyslo mi hlavou, 
že je asi vyzdobená preto, lebo v nej vítajú návštevy. Pohľad 
mi skĺzol na paličkované dečky na stole. Myslela som si, že 
sa ideme rozprávať o nich. Potom som si uvedomila, že celá 
výzdoba v miestnosti – obrazy, dózy, vázy, dečky, kvety, 
plastické obrazy – sú dielom našej šikovnej zamestnankyne. 
Ale to ešte nebolo to najväčšie prekvapenie.

Z PLAVKYNE UMELKYŇA
Alena Žižanová pôsobí v daňovej správe 24 rokov. Začínala 
na najnižšom stupni rebríčka – v podateľni. Keď si jej syn 
vyberal vysokú školu, rozhodla sa študovať aj ona. S ús- 
mevom uviedla ako jeden z dôvodov tohto kroku, že ju  
v čakárni u lekára oslovia ako „pani magisterku“. „Od det-
stva som musela niečo robiť. Nevedela som byť nečinná. 
V štyroch rokoch ma rodičia prihlásili na plávanie a myslím 
si, že práve šport zakorenil vo mne tú hnaciu silu – musíš aj 
keď sa ti práve nechce,“ rozpráva nám. Viete si predstaviť, 

aké to chce sebazaprenie 
skočiť o piatej ráno do ľa-
dového bazéna. V detstve 
ju ovplyvnila aj babička, 
ktorá ručné práce robila 
nesmierne precízne. A tak 
už ako 7-ročná háčkovala, 
plietla. Čo jej paradoxne 
vôbec nešlo, bolo kres-
lenie. Na základnej škole 

podplácala spolužiačku 
čokoládou, aby jej niečo na-
kreslila. „A pred tromi rokmi 
som sa rozhodla, že budem 
robiť olejomaľbu. V súčas- 
nosti mám ako jediná na 
Slovensku americký certi-
fikát techniky Boba Rossa. 
Som tu jediným lektorom na 
maľbu zvierat,“ šokuje nás.

ČOKOLATIÉRKA
Ďalej sa dozvedáme, že sa 
venuje čokolatiérstvu, maľbe 
One stroke autorky Donny 
Dewberry. Cestuje a vysta-

vuje po celom svete. Má autorské právo na stojanovú palič-
kovanú čipku, ktorá sa udomácnila od Ameriky až po Južnú 
Afriku. Ako vraví, tak obyčajne paličkuje každý. A pani Alena 
nechce byť ako každý. Tak paličkuje rôzne tvary a manžel 
jej na ne vyrába stojany. Ukazuje nám tiež plastické obrazy. 
Vrstvovito nanášaná sadrová omietka, ktorú potom skalpe-
lom tvaruje do žiadaného tvaru. Pri tejto technike vraj v noci 
vie, kedy je načase ísť spať - keď si skalpel otočí smerom 
do palca. „Stále si priberám nové a nové techniky, ale už  
by som nemala. Treba sa aj vyspať,“ smeje sa kolegyňa  
a podáva nám na rozlúčku krásnu ružu z foamiranu na nero-
zoznanie od živej. Ako inak – „Made by Alena Žižanová“.

Gabriela Dianová

Bob Ross je americký autor špeciálnej maliarskej techniky, pomocou ktorej sa naučí maľo-
vať obrazy i úplný začiatočník. Zameriava sa predovšetkým na maľbu krajín a prírody. Vďa-
ka tejto technike je možné namaľovať prakticky profesionálny obraz za pár desiatok minút.

JEDNODUCHO
ŠIKOVNÁ

AKO NÁS NEPOZNÁTE
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Receptov na šaláty je nespo-
četné množstvo. Majú svo-
je miesto nielen v studenej,  
ale aj teplej kuchyni. No  
tento šalát sa teší nie len veľ-
kej obľube u kolegov, ale je 
aj niečím výnimočný. Často 
je totiž jediným zdrojom  
energie pri daňových kon-
trolách v teréne u nás -  

na oddelení spotrebných 
daní v Prešove. Určite ho vy-
skúšajte!

kpt. Katarína Bebčáková

Tento veľmi obľúbený šalát mal svoju premiéru po prvý raz na narodeninovej oslave našej kolegyne Evky z oddelenia spotrebných daní na Colnom 
úrade v Prešove. Odvtedy získal veľkú obľubu u mnohých kolegov. Podľa ich slov, nechýba na žiadnej rodinnej oslave či posedení s priateľmi. Je veľmi 
jednoduchý a rýchly na prípravu.

POSTUP:
Najskôr si kuracie prsia umyjeme a nakrájame na malé kocky alebo rezančeky. Mäso orestujeme na panvici, v ktorej sme 
si predtým opražili nakrájanú cibuľu na troške oleja. Keď sa mäso udusí, odstavíme ho a pridáme korenie Gyros. Uvarené 
necháme postáť. Do misky ukladáme po vrstvách udusené mäso, pokrájané kyslé uhorky, potrieme kečupom, pridáme 
sterilizovanú kukuricu, na to malú tatársku omáčku zmiešanú s kyslou smotanou a pretlačeným cesnakom. Posledná vrstva 
je nakrájaná čínska kapusta. Je dobré nechať šalát postáť 4 až 5 hodín v chlade, aby sa chute spojili. Pred servírovaním 
môžete všetko spolu premiešať. Šalát sa podáva vychladený s chlebom alebo celozrnným pečivom. Prajeme dobrú chuť!

• 400 g kuracích pŕs
• 1 ČL korenia Gyros
• nakladané kyslé uhorky  

(4 kusy)
• kečup
• 1 sterilizovaná kukurica – 

malá konzerva

• 1 tatárska omáčka – malá
• 1 kyslá smotana
• 1 cibuľa
• 1 cesnak
• 1 čínska kapusta
• olej
• soľ

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME

SUROVINY:

ŠALÁT AKO ZÁCHRANA 
PRI KONTROLÁCH
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KRÍŽOVKA

Znenie tajničky z čísla 1/2018 je – Zadržané fejky: Hlavné kategórie zadržaného tovaru tvoria odev a lieky. 
Zo správnych odpovedí, ktoré sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny -  kpt. 
Viktória Futejová (CÚ Prešov), Katarína Babaríková (DÚ Banská Bystrica) a pplk. Miroslav Valach (CÚ 
Trenčín). Výhercom srdečne gratulujeme! Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca 
mája na adresu casopis@financnasprava.sk.



Prvé jarné lúče nás ženú do prírody, tešíme sa z rozkvitajúcich lúk, pučiacich stromov, sviežeho povetria. Kolega 
Miroslav Švarko zo sekcie ekonomiky, ktorý pracuje na oddelení podpory koncových používateľov v Trenčíne, 
sa vybral po náučnom chodníku z Novej Bošáce do Haluzíc. A fotil. Opevnený kostolík v Haluziciach, budhis-
tickú meditačnú halu nad Novou Bošácou i hlaváčika jarného, rastlinu, ktorá priťahuje pozornosť svojimi veľkými 
žltými kvetmi.
Ak aj vy máte v archíve pekné fotografie, pošlite nám ich. Adresa sa nemení - casopis@financnasprava.sk.

FOTOSÚŤAŽ


