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Medzinárodná spolupráca colníkov 
 
 

BRATISLAVA – 23. 11. 2016: Medzinárodná spolupráca posúva finančnú správu neustále vpred. Náš 
pokrok za uplynulé roky nezostali nepovšimnuté. Ocenenie za prínos k efektívnej colnej spolupráci 
v rámci krajín V4 si prevzal prezident finančnej správy František Imrecze.  
 
Pri príležitosti 25. výročia založenia Vyšehradskej skupiny (V4) Národná daňová a colná správa Maďarska 
ocenila prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Vznik V4 sa datuje od 15.2.1991, keď sa 
predstavitelia krajín vtedajšieho Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska stretli v maďarskom Vyšehrade, aby 
obnovili spoluprácu s cieľom podporiť európsku integráciu. Po štvrťstoročí a symbolicky práve v Maďarsku 
dostal pán prezident čestné uznanie a dýku cti za jeho mimoriadny prínos k efektívnej colnej spolupráci 
medzi našimi krajinami.   
 
Delegácia finančnej správy na čele s prezidentom sa zároveň v týchto dňoch zúčastňuje na medzinárodnej 
konferencii na tému „Modern Platforms of Interactions – Enhancing Cooperation between Tax and Customs 
Administrations“. Stretnutie je za účasti najvyšších predstaviteľov colných a daňových správ 54 krajín 
európskeho regiónu.  
 
Cieľom medzinárodnej konferencie je diskusia a výmena najlepších skúseností v oblasti spolupráce colných 
a daňových správ. Na podujatí sú tiež Kunio Mikuriya, generálny tajomník Svetovej colnej organizácie 
(WCO), Steven Quest, generálny riaditeľ  pre dane a colnú úniu Európskej komisie, ako aj predstavitelia 
OECD, IOTA a zástupcovia akademickej obce. 
 
Slovenská delegácia sa deň pred konaním medzinárodnej konferencie zúčastnila aj slávnostného 
premenovania Regionálneho výcvikového strediska WCO v Budapešti, ktoré odteraz ponesie názov po 
zosnulom generálporučíkovi Arnoldovi Mihályovi, niekdajšom zakladateľovi tohto výcvikového strediska. 
Generálporučík Arnold Mihály (12. marca 1945 - † 23. júna 2013) pôsobil v rokoch 1992 až 2003 ako 
generálny riaditeľ vtedajšej maďarskej colnej správy (Vám- és Pénzügyőrség). Od roku 2011 pôsobil ako 
námestník pre oblasť colnej správy v novovytvorenej Národnej daňovej a colnej správe, ktorá vznikla 1. 
januára 2011 zlúčením colnej a finančnej správy. 
 
 
 


