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Ako bude vyzerať 
budúcnosť finančnej správy?

„Bez spolupráce sme odsúdení na neúspech,“ tvrdí 
štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini

Končí sa éra papierovej komunikácie

Najnovšie informácie 
o projekte ISFS-SD



S iniciatívou darovať krv prišli samotní zamestnanci. Via-
cerí darovali krv so slovami: „Nikdy neviem, kedy ju bude 
potrebovať môj blízky“. Množstvo zamestnancov patrilo 
k pravidelným darcom, no prekvapivý bol počet prvodar-
cov. V Banskej Bystrici z celkového počtu 28 bolo až 21 
prvodarcov.

Ľudská krv je nenahraditeľná. Rozhodnutie darovať 
niekoľko mililitrov unikátnej tekutiny je pre chorých ľudí nie-
kedy ortieľom nad ich ďalšou existenciou. Najrozšírenejšou 
krvnou skupinou je skupina A (42%). Po nej nasledujú  
0 (32%), B (18%) a  AB (8%). 
Vďaka patrí všetkým, ktorí neváhali, našli si čas (aj pozbie- 
rali odvahu), aby prišli krv darovať. Po vianočnej zbierke 
šatstva a potravín pre bezdomovcov, bola táto akcia v po-
radí druhou charitatívnou v našej inštitúcii. Radi by sme 
v podobných projektoch pokračovali aj v budúcnosti.
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Pustili sme žilou...
Na dvoch daňových a troch colných úradoch tiekla 
posledný februárový deň krv. V našej organizácii  
sa uskutočnil odber krvi, do ktorého sa zapojilo spolu 
141 zamestnancov. Darovali sme viac ako 63 litrov tejto 
vzácnej tekutiny.

Mobilné jednotky Národnej transfúznej služby si v piatich 
mestách rozložili lôžka a vzali krv 124 zamestnancom da-
ňových a colných úradov. V Prešove sa 17 zamestnancov 
vybralo priamo na najbližšie odberné pracovisko. V Brati-
slave darovalo krv 31 ľudí, v Trnave 21, v Banskej Bystrici 
28, v Košiciach 14 (vrátane 4 z Colného úradu Michalovce) 
a v Žiline 30 darcov. 

Krvi nikdy nie je dosť, nakoľko má obmedzenú dobu pou-
žitia. Červené krvinky sa môžu použiť 42 dní po ich spra-
covaní, krvné doštičky len 5 dní. Jeden darca krvi pomôže 
zachrániť život trikrát. Jeho krv sa spracúva na jednotlivé 
zložky (červené krvinky, krvné doštičky a krvnú plazmu), 
ktoré sa podávajú pacientom v nemocniciach podľa ich  
indikácie.
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Milé kolegyne a kolegovia,

minulý rok som sa Vám 
prihováral z tohto miesta 
a vyjadril spokojnosť z ob-
novenia tradície vydávania 
nášho časopisu. Finan- 
čné aktuality vyšli odvtedy 
v dvoch elektronických vyda-
niach na viac ako štyridsia- 
tich stranách. Vaše reakcie 

na obsah elektronickej verzie časopisu sú veľmi pozitívne 
a oceňujem, že obe zložky finančnej správy – daňová a col-
ná, sa podieľajú na napĺňaní obsahu. Aj toto je dôkazom, že 
spolupráca medzi nimi sa zlepšuje na všetkých úrovniach.
Tak, ako napredujeme v reforme finančnej správy na mo-
dernú, profesionálnu a proklientsky orientovanú inštitúciu, 
zlepšujeme aj komunikačné nástroje. Časopis ako jeden 
z nich, získava novú, tlačenú formu, ktorá korešponduje 
s našou snahou priblížiť Vám naše ciele, úlohy a činnosť. 
Verím, že časopis Vám bude aj naďalej prinášať informá-
cie, ktoré budú prínosom vo Vašej práci. Želám si, aby bol 
dôstojným zdrojom informácií, ktoré priblížia a vysvetlia 
jednotlivé kroky, rozhodnutia a aktivity vedenia smerom 
k Vám. 

Ing. František Imrecze

Príhovor prezidenta
1/2014 finančné aktuality
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finančné aktuality \ na slovíčko s...

Ministerstvo financií pozorne sleduje dianie vo finančnej správe. Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva fi-
nancií Petra Pellegriniho je obdivuhodné, ako naši zamestnanci zvládajú náročné úlohy. Skláňa pred nami klobúk 
a verí, že v tempe nepoľavíme.

Bez spolupráce sme odsúdení 
na neúspech

Vláda si dala za cieľ bojovať proti daňovým 
únikom. Akčný plán bol vypracovaný na štyri 
roky a momentálne sa nachádza v polovici rea- 
lizácie. Čo považujete za doposiaľ najväčší 
pokrok z prijatých opatrení?
Hoci sme len v polovici obdobia určeného pre im-
plementáciu akčného plánu boja proti daňovým 
podvodom, už teraz môžem konštatovať, že viac 
ako dve tretiny úloh, ktoré z plánu vyplývali, sme 
už splnili. Opatrení bolo mnoho, legislatívneho aj 
nelegislatívneho charakteru - zábezpeky pri DPH, 
zoznam rizikových subjektov, úpravy daňových 
zákonov, rozšírenie komodít na reverse charge 
či kontrolný výkaz DPH, od ktorého očakávame 
kľúčový prínos pre elimináciu čo najväčšieho 
počtu daňových podvodov. Uvedomujem si,  
že mnohé z daných úloh zaťažili zamestnancov 
finančnej správy. Preto im úprimne ďakujem.  
Bez ich aktívneho prístupu by sme neboli dosiah- 
li také výsledky, aké máme. Po neslávnom roku 
2012 finančná správa dnes jasne potvrdila, že je 
životaschopná a akčná organizácia.

Aké úlohy v rámci spomínaného akčného plá-
nu je potrebné uviesť do života v tomto roku?
Priorita bude kladená na úlohy, za ktoré zodpo-
vedá ministerstvo spravodlivosti. Budeme s ním 
intenzívne rokovať, aby sa urýchlene začalo 
zaoberať zoznamom osôb vylúčených z mož-
nosti zakladať podnikateľské spoločnosti. Pevne 
verím, že rezort spravodlivosti tento rok stihne 
pripraviť všetko potrebné. Ďalšou prioritou bude vyhodno-
tenie účinnosti prijatých opatrení. Vzhľadom na naše mož-
nosti a súčasný vývoj zvažujeme prehodnotenie určitých 
opatrení prijatých pre zlý výber daní koncom roku 2012. 
V platnosti zostanú iba najefektívnejšie z nich. Je našou 
prioritou, aby daňové predpisy neboli komplikované a zá-
roveň aby zbytočne procesne nezaťažovali pracovníkov 
finančnej správy.

Z hľadiska výberu daní bol minulý rok pre vládu úspešný. 
Finančná správa odviedla do štátneho rozpočtu o viac 
ako 200 miliónov eur oproti plánu. Verejnosť vrátane 
našich zamestnancov však určite najviac zaujíma, ako 
sa tento nárast prejaví v ich každodennom živote?

Som rád, že spomínate aj zamestnancov finančnej sprá-
vy. Je našim primárnym záujmom, aby sa lepší výber daní 
odzrkadlil aj na ich odmeňovaní. Zamestnanci finančnej 
správy musia cítiť, že keď venujú svoju energiu niečomu, 
čo prináša výsledky, štát sa im za to adekvátne odmení. 
Čo sa týka širšej verejnosti, je našou povinnosťou, aby 
sme ukázali, že zvýšené príjmy v rozpočte sa využívajú 
efektívne – nielen na konsolidáciu verejných financií, ale 
aj na skvalitnenie služieb štátu, ako je napr. dofinancovanie 
školstva a zdravotníctva.

Ďalšou plánovanou aktivitou vlády je v súvislosti so za-
mestnancami finančnej správy nová legislatívna úpra-
va, ktorá by jasne definovala ich postavenie verejného 



ľudia sú šikovní, stotožnia sa s novou filozofiou a naučia  
sa so systémom pracovať. Bude to revolučná zmena  
vo fungovaní finančnej správy. Nie každý zamestnanec  
sa dokáže rýchlo adaptovať a je pochopiteľný aj určitý 
vzdor medzi ľuďmi. Chcem ich ale veľmi úprimne požiadať, 
aby venovali dostatok času príprave, testovaniu či škole-
niam. Bez ich pomoci a spolupráce je projekt odsúdený  
na neúspech.

Reforma daňovej a colnej správy by sa mala ukončiť 
zjednotením výberu daní, ciel a poistných odvodov. 
Ako napredujeme v napĺňaní úloh projektu UNITAS?
Absolútnou prioritou je pre nás úspešné nabehnutie nové-
ho informačného systému v roku 2015. Uvedomujem si,  
že to bude mimoriadne náročné obdobie. Zamestnanci  
musia zabezpečiť plnenie každodenných úloh a navy-
še sa aj zaškoliť na prácu v novom prostredí. UNITAS je 
mimoriadne náročný projekt. Bolo by chybou, keby sme  
pred úspešným dokončením prvej etapy UNITAS-u zahltili 
zamestnancov úlohami súvisiacimi so zjednotením výberu 
daní, ciel a poistných odvodov. Nemôžeme si dovoliť ha-
zardovať s dôverou našich zamestnancov. Memento prelo-
mu rokov 2011/ 2012 hovorí samo za seba.

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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na slovíčko s... \ finančné aktuality

činiteľa ako aj spôsob odmeňovania. Kedy sa dočkáme 
jej prijatia?
Na pokyn predsedu vlády, ktorý osobne navštívil niektoré 
daňové úrady, sa aktivity urýchľujú. Zmena sa bude reali-
zovať v dvoch etapách. Prvou bude krátka novela, ktorá by 
mala zakotviť postavenie pracovníka finančnej správy ako 
verejného činiteľa, aby dostal adekvátnu ochranu aj mimo 
pracovného času. Tá by mala byť prijatá v prvom polroku 
tohto roku. Do konca roka by mala byť hotová rozsiahlej-
šia legislatívna úprava, ktorá jasne zadefinuje, kto je za-
mestnancom finančnej správy a spôsob jeho odmeňova-
nia. Predpokladám, že by mohla začať platiť v prvej polovici 
roku 2015. Pre pracovníkov bude tento zákon garanciou 
stability a prejavom toho, že štát si váži tých, ktorí zabezpe-
čujú príjem štátneho rozpočtu. Do prijatia uvedených zmien 
však môžem sľúbiť, že v tomto roku budeme vyvíjať ma-
ximálne úsilie, aby sme zabezpečili navýšenie mzdových 
zdrojov na odmeňovanie.

Od 1. januára sme pripravili pre verejnosť nový portál, 
na ktorom sa pracovalo dlhé mesiace. Ako hodnotíte 
tento „produkt“ určený verejnosti aj z pozície človeka 
zodpovedného za rozvoj informačno-komunikačných 
technológií na Slovensku?
Vítam, že finančná správa prechádza na jednosmernú elek-
tronickú komunikáciu. Portál je kvalitnejší a prehľadnejší. 
Teší ma, že sa v januári zvládlo prvé podanie daňových pri-
znaní, i keď technickým problémom sme sa celkom nevyhli. 
Ukázalo sa taktiež, že posilnenie call centra bol rozumný 
krok. Spustenie portálu však ešte nemôžeme považovať  
za víťazstvo, pokiaľ nebude väčšia časť komunikácie ve-
dená jeho prostredníctvom. V najbližšom období nás čaká 
druhá náročná etapa a to zvládnutie nabehnutia nového 
kontrolného výkazu.

Obojstranná elektronická komunikácia medzi verej-
nosťou a finančnou správou by mala začať fungovať  
od 1. januára 2015. 
To bude druhá výzva. Uvedomujem si, aký 
extrémny nápor bude táto zmena znamenať  
pre zamestnancov finančnej správy. Chcem 
osobne navštíviť niektoré daňové úrady, roz-
právať sa s ľuďmi, aby som vedel o problémoch 
a rizikách, ktoré by mohli nastať. Nesnažím  
sa riadiť veci od stola a brať ťažkosti na ľah-
kú váhu. Chceme zabezpečiť kvalitný servis  
pre klienta, ale musíme dbať aj na komfort za-
mestnancov.

Jasné kontúry naberá nový daňový systém. 
Na čo by ste pri jeho príprave apelovali na za-
mestnancov FS? 
Projektu venujeme maximálnu pozornosť. Viem, 
že to nebude jednoduché, ale verím, že naši 
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Ako asi fungovala daňová správa v období prvej republiky (1918 –1938) ste si mohli prečítať v predchádzajúcom 
čísle. Túto dvojstranu, ako sme sľúbili, venujeme pohľadu do histórie a činnosti colných úradov a colného práva 
na začiatku 20. storočia.

Colná správa v období prvej republiky

Rok 1918, ako sme si už minule pripomenuli, znamenal 
vznik samostatnej Československej republiky (ČSR), ktorá 
prevzala celý právny poriadok a  systém z Rakúsko-Uhor-
ska. V platnosti ostal colný a monopolný poriadok z roku 
1835, zákon o colnom sadzobníku z roku 1906 aj tridsiat-
kový poriadok z roku 1788. Časť slovenského územia bola 
ešte pod správou maďarskej vlády a nové štátne orgány 
preberali moc a kontrolu len postupne. Všetky dane, poplat-
ky a verejné dávky sa tak platili podľa uhorských zákonov, 
no odvádzali sa už do štátnej pokladnice ČSR. Problémy, 
ktoré vtedy bolo potrebné v súvislosti so vznikom nového 
štátu riešiť napokon spôsobili, že mnohé uhorské pred-
pisy (nielen na úseku colníctva) platili ešte v dvadsiatych 
rokoch. Dokonca aj zriadené špeciálne ministerstvo unifi-
kácie si nevedelo dať rady so zažitými zákonmi a právnym 
systémom tej doby.

Martincov zákon
Po skončení 1. svetovej vojny došlo k oslabeniu meny, 
a preto štátne orgány začali zavádzať rôzne administratív-
ne opatrenia zákazu dovozu a vývozu tovaru. Na niektoré 
druhy bolo treba povolenie. Funkcia cla tak ustúpila do po-
zadia a realizovala sa ochranárska politika, kedy štát chrá-
nil domácich výrobcov pred konkurenciou zo zahraničia.
Najvýznamnejším opatrením sa stala kontrola zahraničné-
ho obchodu prostredníctvom povoľovacieho konania. Po-
volenie na každý vývoz aj dovoz vydával zvláštny orgán 
štátu. Popri ministerstve priemyslu, obchodu a živnosti 
vznikla Československá vývozná a dovozná komisia, kto-
rá udeľovala povolenie k vývozu, dovozu a tranzitu tovaru. 

Vysoké clá a zákaz dovozu lacných zahraničných výrobkov 
mal za následok zvýšenie domácej cenovej hladiny. Vyššiu 
colnú ochranu ako ČSR malo v tom čase iba Španielsko, 
Spojené štáty americké a Poľsko.
S prípravou nového moderného colného zákona sa zača-
lo v roku 1920 pod vedením Emila Martinca, odborového 
prednostu na ministerstve financií. Platiť však začal až  
1. januára 1928. Právna norma odstránila dualizmus pre-
vzatý z Rakúsko-Uhorska a kodifikovala colné právo. 
Nanovo sa upravili vzťahy colného konania a postavenie 
jeho účastníkov. Zásady zákona vychádzali z moderných 
colných predpisov Švajčiarska, Rakúska a Nemeckej ríše. 
Základným pravidlom bolo, že styk s cudzinou je voľný, 
pričom nariadením sa ďalej stanoví, z akých dôvodov 
môže byť výnimočne dovoz alebo vývoz obmedzený alebo  
zakázaný. Colný zákon zahrnul do pojmu colných platieb 
nielen clá, ale aj ďalšie dávky, dane a poplatky, ktoré  
sa vyberali v rámci osobitného konania. 

Päť skupín colného konania
Československým colným územím bolo štátne územie 
a štátne hranice boli spravidla aj colnými hranicami. Col-
ným pohraničným pásmom bol územný pruh pozdĺž hra-
nice široký asi 10 kilometrov. Účelom pohraničného pás-
ma bola úprava miestnych, osobných a hospodárskych 
vzťahov jeho obyvateľstva so susedným colným územím, 
pokiaľ to vyžadovalo uspokojenie dennej potreby (tzv. po-
hraničný styk). 
Do colného územia mohol byť dovážaný, cez neho pre-
vážaný a z neho vyvážaný všetok tovar, ktorý nebol zaká-
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zaný alebo obmedzený nariadením vydaným na ochranu 
štátneho monopolu (napr. tabak, soľ, umelé sladidlá, výbuš- 
niny). Dôvody mohli byť vojenské (náboje, zbrane) alebo 
policajné (veci škodlivé zdraviu, jedy, ohrozujúce rastlinnú 
výrobu) alebo plnenie medzinárodných záväzkov (ópium).
Deklarant musel dodať tovar prechádzajúci colnou hranicou 
pohraničnému colnému úradu a ten vykonal colné konanie. 
Tento nárok štátu na colné konanie nazýval zákon colná 
záväznosť. Colné konanie vykonávali colné úrady, ktoré  
sa nazývali pohraničné colné úrady, boli pri colných hrani-
ciach (po dohode so susednými štátom boli niektoré colné 
úrady tiež na jeho území).
Colný zákon rozdeľoval colné konanie do piatich skupín. 
Prvou bol režim voľný obeh, do ktorého bol zaradený tovar 
vyrobený v tuzemsku a tovar zdomácnený, čiže dovezený 
z cudziny. Tovar vo viazanom obehu musel byť poukáza-
ný colným úradom k ďalšiemu konaniu na iný colný úrad. 
Režim záznamný styk existoval dovozný a vývozný. Do-
vozný znamenal dovoz cudzozemského tovaru do colného 
územia na určitú dobu, po ktorej sa buď bez zmeny, alebo  
po vykonaní dovolenej úpravy, vracalo späť do colnej cu- 
dziny. Pri vývoznom styku sa vyvážal domáci tovar z colné-
ho územia do colnej cudziny na určitú dobu. Dopravu tova-
ru z jednej časti colného územia cez colnú cudzinu do inej 
časti colného územia (súčasný režim tranzitu) predstavoval 
režim prepravný styk. Keď výrobok pozostával zo surovín 
alebo polotovarov vyclievaných všeobecne platnými 
sadzbami, neobstál by v konkurencii s cudzím tova-
rom vyrobeným za výhodnejších výrobných podmie-
nok, mohol sa uplatniť režim dovozný styk s colnou 
výhodou. 

Organizácia colnej správy
Najvyšším úradom colnej správy bolo ministerstvo 
financií, ktoré vykonávalo najvyšší dozor v oblasti 
colníctva. Nižšími správnymi úradmi boli od roku 
1928 okrskové colné správy, ktorým boli priamo 
podriadené colné úrady. Tie mali v rámci organizá-
cie finančnej správy vlastnú organizačnú štruktúru, 
nakoľko „k obstarávaniu a vybavovaniu colných zá-
ležitostí je potreba zvláštnych odborných znalostí a z dôvo-
du, že colná služba nemala žiadne podobnosti s službou 
v iných odvetviach finančnej správy“. Slovensko bolo sa-
mostatným colným okrskom a výkonom funkcie okrskovej 
colnej správy bolo ustanovené Generálne finančné riadi-
teľstvo v Bratislave. Colné úrady vykonávali všetky úlohy 
spojené s prejednávaním tovaru v dovoze, vývoze a prevo-
ze, vymeriavali colné pohľadávky a dozerali na to, aby boli 
pri colnom konaní dodržané platné zákony o obmedzení  
v styku s cudzinou. Colné konanie začínalo tzv. prehláse-
ním, ktoré malo byť spravidla podané písomne. Colný or-
gán vykonával na základe prehlásenia colnú prehliadku, 
ktorú colný zákon rozlišoval na vonkajšiu a vnútornú.
Vonkajšou sa zisťovala hrubá váha alebo počet kusov, ich 

značka, čísla a druh obalu. Vnútornou prehliadkou sa zisťo-
valo množstvo, druh a povaha tovaru podľa pomenovania 
merných jednotiek colného sadzobníka. Ak sa zistilo, že 
rozdiel medzi množstvom tovaru podľa výsledku kontroly 
oproti údajom prehlásenia je viac ako 10 percent, alebo  
pri tovare, ktoré podliehalo hodnotovému clu je rozdiel 
medzi cenou prehlásenou a úradne zistenou viac ako  
25 percent, malo sa začať trestné konanie. Vnútorná colná 
kontrola mohla byť vykonaná len v prítomnosti strany, ktorá 
sa však mohla účasti pri jej výkone vzdať.

Najmodernejší colný zákon
Na základe Martincovho zákona mali v podmienkach trho-
vého hospodárstva prvej republiky colníci pomerne široké 
oprávnenia a prostriedky na zabezpečenie účelu colného 
zákona. Patrila k nim predovšetkým možnosť vyšetrovania 
trestného činu, oprávnenie zadržať obvineného a vziať ho 
do dočasnej väzby na 24 hodín. Mali tiež oprávnenie  
na prehliadku miestností a osôb, na telesnú prehliadku, uk-
ladanie pokút a podobne. Colné trestné činy sa rozdeľovali 
na colné priestupky a trestné činy. Trestné činy sa stíhali 
trestom na slobode, pokutou a prepadnutím veci. K colným 
trestným činom patrilo predovšetkým pašeráctvo so zaká-
zaným tovarom. Trestom bola pokuta až štyrikrát vyššia, 
ako bola cena tovaru. Mohlo taktiež dôjsť aj k prepadnutiu 
tovaru.

Okrem pokuty mohol byť uložený aj trest odňatia slobody 
v trvaní do jedného roka. Tento trest však bol prípustný iba 
v taxatívne vymenovaných prípadoch, napr. keď skrátená 
colná pohľadávka presahovala sumu 5 000 korún, ale-
bo keď bol páchateľ pre tento trestný čin už právoplatne 
odsúdený a dopustil sa ho opätovne do piatich rokov po 
odsúdení. Colné priestupky sa trestali pokutou do 1 000 
korún, pokiaľ niektorý zákon neustanovoval prísnejší trest. 
Treba zdôrazniť, že Martincov zákon bol jedným z najmo-
dernejších colných zákonov vo svojom meradle a spĺňal 
úlohy ako fiškálneho, tak aj ochranného poňatia cla. Stal sa 
predlohou pri tvorbe colnej legislatívy v iných štátov a tvorí 
základ colného práva dodnes.

pplk. Ing. Marcel Šuštiak
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Podľa slov generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej Ing. Daniela Čecha majú mnohé daňové podvody cha-
rakter stredoeurópskeho organizovaného zločinu. Je veľmi dôležité, aby verejnosť vedela, čoho sú takzvaní pod-
nikatelia schopní. Musia si uvedomiť, že sa im všetci pozeráme na prsty, zdôraznil v rozhovore pre náš časopis.

Nebolo to tak dávno, čo Slovensko figurovalo na po-
predných priečkach krajín Európskej únie s najhorším 
výberom daní. Zlepšiť tento obraz si vyžaduje systema-
tické opatrenia, no takisto radikálny obrat v zmýšľaní 
verejnosti, že neplatiť dane je normálne. Darí sa nám?
Zmeniť verejnú mienku, ktorá sa zakorenila v spoločnosti 
na desiatky rokov, je najťažšia vec. Takzvaní podnikatelia, 
ktorí boli roky zvyknutí žiť z daňových únikov a podvodov, 
určite nebudú podporovať reformné kroky a pomáhať kul-
tivovať podnikateľské prostredie. Ale zvýšený tlak štátu  
a verejnosti ich nakoniec prinúti začať sa správať podľa 
pravidiel. Je to beh na dlhšiu trať a cieľovú rovinku síce 
ešte nevidíme, no dôležité je, že sme konečne vyštartovali 
správnym smerom.

Zmeniť verejnú mienku je najťažšie

Môžete toto tvrdenie podložiť 
aj konkrétnymi číslami?
V roku 2013 sme vybrali asi  
o 670 miliónov eur viac ako rok 
predtým. Predstavuje to nárast 
o 8 percent, čo nie je zanedba-
teľné. Do štátneho rozpočtu sme 
za minulý rok odviedli o vyše  
200 miliónov eur viac, ako sme 
mali v pláne. Zlepšil sa najmä vý-
ber DPH, kde sme prekročili cieľ 
o 260 miliónov eur. 

Dobrovoľne odvádzať dane 
začali podnikateľské subjekty 
aj vďaka kontrolám elektronic-
kých registračných pokladníc. 
Úplne bežné bolo manipulova-
nie s obsahom bločku, popi-
som tovaru, jeho množstvom. 
Podnikatelia neváhali používať 
na krátenie tržieb špeciálne 
softvéry. Vychovávame po-
stupne novú generáciu podni-
kateľov?
Môžem vyhlásiť, že sme zazna-
menali klesajúci počet pries- 
tupkov voči zákonu. Z úrovne 
colných úradov asi o 35 percent 
a daňových úradov takmer  
o 20 percent. Zavedenie bločko-
vej lotérie upriamilo pozornosť  
na tému podvodov s re-

gistračnými kasami, ktoré sa potichu a dlho tole-
rovali. Od jej spustenia nám ľudia nahlásili tisíc-
ky podozrivých bločkov. Naši kontrolóri tak môžu ísť  
na cielenú kontrolu. Evidujeme doteraz asi osemtisíc po-
chybení zákona. Je dôležité o tom hovoriť, informovať  
verejnosť, aby si nepoctiví podnikatelia uvedomili, že sa im 
všetci pozeráme na prsty.

V boji proti daňovým podvodom prijala súčasná vláda 
akčný plán, ktorý obsahuje 50 opatrení. Od roku 2012 
sa už mnohé realizovali. A tento rok prišlo konečne  
zavedenie kontrolného výkazu DPH...
Zriadenie systému analýzy rizík, selekcia subjektov na kon-
trolu, zníženie počtu kvartálnych platcov DPH či zavedenie 
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povinnosti bezhotovostnej platby v obchodnom styku  
nad určitý limit sú len niektoré z opatrení v boji proti daňo-
vým podvodom. Najdôležitejším v tomto roku je kontrolný 
výkaz DPH, ktorý prináša zásadnú zmenu pri fiktívne vy-
stavených faktúrach. 

Ako si v minulom roku počínala Daňová kobra?
Opäť môžeme smelo vyhlásiť, že naša spolupráca s po-
líciou a prokuratúrou prináša výsledky. V roku 2013  
sa Daňovej kobre podarilo odhaliť podvody za takmer  
100 miliónov eur. Z pohľadu rozpracovaných konaní máme 
311 daňových subjektov v rámci Daňovej kobry, realizuje sa 
vyše tisíc daňových kontrol za 3 824 zdaňovacích období. 
Na týchto kontrolách pracuje asi tisícka našich ľudí, tak-
že kontrolná činnosť je naozaj 
rozsiahla. Rád by som vyjadril 
poďakovanie našim pracovní-
kom, predovšetkým kontroló-
rom, ktorí prispeli k výborným 
výsledkom kobry. V roku 2013 
bolo v súvislosti s daňovými 
únikmi obvinených 186 osôb, 
rozložené dve zločinecké  
a šesť organizovaných skupín.

Jedným z opatrení v akčnom 
pláne je aj zvyšovanie sank-
cií za daňové trestné činy. 
Ako sa vyvíja táto problema-
tika?
Táto otázka je v kompetencii 
ministerstva vnútra a spra-
vodlivosti a zostáva otvorená. 

Novela Trestného zákona 
platná od októbra 2012 však 
zaviedla trestný čin daňo-
vého podvodu a marenia 
výkonu správy daní. Je teda 
možné postihovať protipráv-
ne konania páchateľov, ktoré 
sa udiali po nadobudnutí 
účinnosti tejto novely.

Najväčšie daňové podvo- 
dy boli v posledných ro-
koch odhalené medzi da-
ňovými subjektmi, ktoré 
obchodovali s olejninami 
a obilím. Začiatkom roka 
sa podarilo odkryť fiktívny 
obchod s vínom z Moravy, 
na ktorom podvodníci za-
robili asi 1,3 milióna eur.  

Sú nepoctivci takí flexibilní?
Je pravdou, že najzaujímavejšími komoditami sú olej,  
slnečnica, repka či kukurica. Prepravujú sa vo veľkých 
množstvách a sú ťažko identifikovateľné. Okrem nich 
ešte treba spomenúť stavebný materiál a pribudlo  
aj mlieko a víno. Pružnosť takýchto podnikavcov je  
v tomto neodškriepiteľná. Veľmi rýchlo sa dokážu  
preorientovať zo slnečnice na ryžu či z cukru na olej.  
Dovolím si tvrdiť, že podvody majú charakter stredoeuróp-
skeho organizovaného zločinu. Najskôr prišlo s prísnejšími 
postihmi susedné Maďarsko, tak sa podvodníci presunu-
li k nám. Teraz sme urobili viaceré opatrenia a zamierili  
do Česka. 

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Naša organizácia sa v týchto mesiacoch intenzívne pripravuje na prechod na nový daňový systém. O tom, v akom 
štádiu je projekt s názvom ISFS-SD (Integrovaný systém finančnej správy – správa daní), čo už máme za sebou 
a čo nás ešte čaká, sme sa rozprávali s projektovou manažérkou Ing. Katarínou Lintnerovou.

V akom štádiu tvorby nového informačného systému 
sa v tomto období nachádzame?
Rozsah tohto projektu je veľmi veľký. Pokrýva všetky pro-
cesné oblasti správy daní od registrácie, výrub, výber, evi-
dencie štátnych príjmov, kontroly, exekúcie, atď. Znamená 
teda veľmi veľké zaťaženie pre členov projektového tímu, 
ktorí sa ním popri svojej pravidelnej činnosti zaoberajú. 
Súbežne sa pracuje na analýzach ešte nezapracovaných 
funkčností, nových legislatívnych zmien a testovaní už na-
sadenej funkcionality. Pracovníci daňových úradov z celého 
Slovenska pravidelne v trojdňových cykloch testujú systém, 
aby vychytali slabiny a upozornili na to, čo by bolo dobré 
ešte zapracovať, aby im systém v budúcnosti uľahčil prá-
cu. Počet nedostatkov zistených počas testovania je dosť 
vysoký, čo zvyšuje pracnosť pri opätovnom pretestovaní 
funkčností po ich odstránení. Momentálne sme v štádiu, 
keď testujeme procesy samostatne, zatiaľ ešte nie je mož-
né testovať väzby medzi jednotlivými procesmi, integrácie 
medzi jednotlivými informačnými systémami a teda otesto-
vať procesy „end to end“. Implementovaný IS zabezpečuje 
základnú požiadavku, ktorou je elektronizácia verejnej sprá-

ISFS-SD je založený 
na inej logike

vy a odbúravanie papierovej komunikácie, teda je integ- 
rovaný s rôznymi externými a internými IS. Takto postave-
ný má náročnú implementáciu a jeho úspešnosť do veľkej 
miery závisí od správnej integrácie. Je nutné poznamenať, 
že sa integrujeme na niekoľko nových IS (interných aj ex-
terných), ktoré sa vyvíjajú v rovnakom čase. Samostatnou 
kapitolou je migrácia dát. Dáta, ktoré máme v súčasnom 
produkčnom IS, musia prejsť výraznou transformáciou  
a čistením, aby vyhovovali logike spracovania v novom IS.

Čo by sme mali o novom informačnom systéme ve-
dieť?
Riešenie v tejto technológii znamená istý rozumný kompro-
mis medzi štandardom SAPu a medzi našimi požiadavka-
mi. Je veľký predpoklad, že nový IS si pre svoje optimálne 
využitie vyžiada aj zmenu niektorých pracovných postupov. 
Zároveň ponúka možnosť automatizácie niektorých proce-
sov, čo uľahčí prácu pri hromadných spracovaniach. Nový 
IS nie je možné porovnávať so súčasným produkčným 
systémom, práca s ním je založená na úplne inej logike, 
hľadanie analógie medzi týmito systémami nie je schodná 
cesta. Z tohto dôvodu budú školenia zamestnancov finanč-
nej správy dôležitým míľnikom a zároveň testom zvládnutia 
tejto veľkej zmeny. 

Aké výhody bude mať nový systém?
Zo začiatku budú mať užívatelia pocit, že majú viac prá-
ce. Ale tak je to s každou zmenou. Veci, ktoré nepozná-
me a nevieme s nimi pracovať, v nás vzbudzujú pocit 
zložitosti a strachu, že ich nezvládneme. Po istom čase  
si však systém osvoja a pochopia aj jeho výhody. Konkrét-
ne výhody v jednotlivých procesoch vyhodnotia najlepšie 
užívatelia, keď sa naučia so systémom pracovať a zvyknú 
si naň. Systém prináša pozitíva, ktoré sa dotknú všetkých. 
Okrem transparentnosti a užitočnejších výstupov prinesie 
napríklad zásobník práce, ktorý bude veľkou pomocou 
pre každého zamestnanca. Ihneď po prihlásení mu ukáže 
všetko, čo má urobiť v najbližšom období. Bude tam práca, 
ktorú mu pridelil nadriadený, ale aj úlohy, ktoré vyplývajú  
zo spolupráce s inými útvarmi. Navyše, nebude musieť 
myslieť na pravidelne sa opakujúce úlohy, pretože mu ich 
bude systém pripomínať automaticky. Vďaka tomu sa bude 
môcť viac venovať samotnej práci ako sledovaniu termínov. 

-gd-
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V rámci projektu ISFS-SD sa robia pilotné funkčné testy (PFT) a zároveň sa realizujú interné testy dodávateľa. 
Všetky sa dejú za účasti našich metodikov – implementačných tímov, vždy pred odovzdaním funkcionality  
na PFT.

Metodici špecifikujú požiadavky funkcionalít na základe 
legislatívy a potrieb organizácie, pričom dbajú na komfort 
užívateľa. Veľkým prínosom práce implementátorov je,  
že koordinujú legislatívne požiadavky a možnosti systému 
s potrebami ľudí z praxe. Požiadavky našich metodikov 
následne dodávateľ nastaví a naprogramuje, teda imple-
mentuje. Tento proces sa uskutočňuje od začiatku projektu 
priebežne, pričom sa pravidelne zapracúva nová legislatí-
va. Po implementácii vytvoria naši metodici testovacie prí-
pady, ktoré môžu reálne nastať. A vtedy vstupujú na scénu 
testeri.

Všetko je v zápise
Tester buď potvrdí, že proces je bez chyby. Ak nejakú nájde, 
zaradí ju do príslušnej kategórie a zaregistruje do registra 
na portáli ISFS-SD. Na konci každého týždňa testovacie 
tímy vyhodnotia testovanie a zistené informácie zhrnú  
v zápise. Dodávateľ bezprostredne po testovaní určí termí-
ny odstránenia nedostatkov, aby si testeri mohli naplánovať 

Úlohy implementátorov a testerov

ich opätovné pretestovanie. Cyklus sa opakuje dovtedy, 
kým nie je podproces pripravený na odovzdanie.

Stav testovania
Po ukončení testovania všetkých podprocesov a procesov 
bez závažných deficitov sa konajú plošné užívateľské ak-
ceptačné testy, pri ktorých sa otestuje celý systém naraz. 
Testovanie je takmer hotové u kľúčových procesov,  
bez ktorých by systém nemohol fungovať - registrácia 
a evidencia daňových subjektov, vyrubovacie konanie, vý-
ber daní, evidencia a účtovníctvo štátnych príjmov, správa 
a poplatky či medzinárodná administratívna spolupráca. 
Niektoré procesy boli otestované iba čiastočne a hlavná 
časť testovania sa bude realizovať v nasledujúcich týž-
dňoch. Ide o daňovú kontrolu, daňovú exekúciu, dozor  
nad hazardnými hrami. Na testovanie ešte čakajú opravné 
prostriedky, spoločné procesy správy daní a správne ko-
nanie.

-ps-

Funkčnosť systému je náročnejšia
PhDr. Daniela Jílková, registrátorka z bratislavského daňového úradu, je tímlíderkou testerov procesnej oblasti 
A – Registrácia a evidencia daňových subjektov. Porozprávali sme sa s ňou o jej účasti v tíme.

Aká je vaša skúsenosť s testovaním nového IS? Ako 
ste to vnímali na začiatku a ako to vidíte teraz?
Na začiatku testovania som vnímala nový systém ako pozi-
tívum, ale očakávala som ho už viac vypracovaný, funkčný 
a prispôsobený novej legislatíve. 
Začiatky boli ťažké pre rozdielnu terminológiu v pôvodnom 
a novom systéme. Všetko sme si dávali do súvisu s platnou 
legislatívou a orientácia v programe bola náročná. Po čase 
a vzájomnej komunikácii medzi dodávateľom (IBM) a na-
šim tímom sme našli spoločné riešenia a postupne sme sa 
dostávali cez úskalia. Snažili sme sa pochopiť nový spô-
sob spracovávania procesov a po bližšom oboznámení sa 
s prostredím nového IS sme začali testovať do hĺbky, a tým 
sa vynárali nové poznania a riešenia. 
V súčasnosti sa systém upravuje aj na novú legislatívu 
a pribudnú posledné procesy, ktoré je potrebné dotestovať, 
takže očakávame komplexné riešenie systému ako takého 
a jeho celkový prínos pre využitie užívateľom – čiže nás, 
pracovníkov daňovej správy. Register je základom pre 
funkčný chod ostatných tímov a procesov a má slúžiť aj pre 
iné inštitúcie, nielen daňovú správu. Preto je bremeno na 
našich pleciach. Komunikácia a spolupráca s dodávateľom 
je na výbornej úrovni a naše napredovanie je o to jedno-
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duchšie. V súčasnosti je testovanie stále náročné, najmä 
pre rozsah a náročnosť činností registra. Je naozaj výzvou 
všetky vzniknuté aj predpokladané situácie preniesť do no-
vého IS a otestovať ich.

Prečo ste sa zapojili do testovania ISFS?
Do testovania som sa zapojila vedome s tým, že som bola 
prítomná pri takmer všetkých prechodoch cez informačné 
systémy ako bol Taxis, APV, eTax, RDS, KONS IS, ako aj 

pri štartovaní ostatných informačných systémov potreb-
ných k činnosti registra ako je AIS, EZU, PKI, eDane, ISFS, 
PFS, DRSCAN. Z každého systému som získala veľa ve-
domostí a zručností a verím, že aj moja práca bude príno-
som pri súčasnej príprave nového ISFS-SD.

Čo vám účasť na testovaní priniesla?
Mnoho nových informácií, skúseností s novým prostredím, 
možnosť spolupráce s kolegami z iných odborov a v nepo-
slednom rade získanie veľmi úzkych pracovných vzťahov 
s kolegami z registra. Naše kontakty a spolupráca pretr-
váva nielen po testovaní v rámci vyhradeného času, ale 
aj v čase pracovnom, kedy sme na svojich pracoviskách 
a vymieňame si najnovšie informácie a skúsenosti v tejto 
„záťažovej“ dobe. Výmena informácií je neoceniteľná a po-
súva dopredu každého člena tímu.

Ako zvládate popri testovaní vlastnú prácu?
Moja práca je dosť špecifická, a preto jej zvládanie je ča-
sovo veľmi náročné. Vedenie mi však umožnilo realizáciu 
testovania aj tým, že bola značná časť agendy prerozdele-
ná na ostatných pracovníkov. Ich zaťaženie ma však trápi. 
Už sme avizovali preťaženie pracovníkov registra a takéto 
pridelenie agendy navyše je pre nich veľmi náročné.

Čo bolo pre vás najťažšie?
Odlúčenie od rodiny. Mám malé dieťa, o ktoré sa rodina 

musí postarať a zvládať s ním všetky denné starosti v čase 
mojej neprítomnosti. Takýmto spôsobom musia fungovať 
viacerí testeri. Nepočítali sme s takou frekvenciou testovaní 
mimo pracoviska, ale v konečnom dôsledku sme sa zhodli, 
že je užitočnejšie a efektívnejšie testovanie v priestoroch 
daňovej školy v Banskej Bystrici ako na pracovisku, kde sa 
súčasne s testovaním musíme venovať aj inej práci.

Veríte, že nový systém bude lepší ako ten súčasný? 
Až čas a spojenie všetkých 
ostatných informačných sys-
témov ako aj vstupných dát  
(zo živnostenského, obchodné-
ho registra) do nového ISFS-SD 
ukáže, či bude lepší. 
Zatiaľ testujeme len na virtuál-
nych dátach a s častou výpomo-
cou simulácie určitých procesov. 
Verím však, že chybovosť vstup-
ných údajov, ktoré sme doteraz 
manuálne zadávali, a ktoré budú 
prenášané do systému elektro-
nicky, bude nižšia a ich využi-
teľnosť bude o to efektívnejšia 
pre ostatné pracovné skupiny či 
oddelenia. Funkčnosť systému 
je náročnejšia oproti súčasnému 

systému, práca je momentálne pomalšia. Až po nasadení 
všetkých procesov spracovávania reálnych údajov sa uká-
žu skutočné výhody aj nevýhody systému a potom budeme 
vedieť posúdiť systém ako taký.
 
Prioritou vedenia finančnej správy je hladký prechod 
na nový informačný systém a teda, aby sa v žiadnom 
ohľade neopakovala skúsenosť s KONSom. Táto „ka-
tastrofa“ vystavila zamestnancov neadekvátnemu tla-
ku a zlyhanie systému si napokon odniesli samotní 
zamestnanci, čo súčasné vedenie FS považuje za ne-
prípustné. Z vašej dlhodobej skúsenosti, ako vnímate 
rozdiely v príprave na prechod na takú kľúčovú vec, 
akou je úplne nový informačný systém pre správu 
daní? 
Príprava ISFS-SD je diametrálne rozdielna ako v prípade 
KONSu. Najmä z časového hľadiska, možnosti zásahov, 
prispenia vlastnými postrehmi a návrhmi do systému v rám-
ci možností aj s plánovanou duálnou prevádzkou. Každý 
zamestnanec sa bude môcť oboznámiť so systémom skôr, 
ako v ňom bude „naostro“ pracovať. KONS potreboval väč-
ší časový priestor na dopracovanie a určite sa nemal spus-
tiť do prevádzky bez väčšej možnosti otestovania všetkých 
procesov naraz. V súčasnosti však máme možnosť budú-
ci systém nielen testovať, ale aj vychytať jeho nedostatky 
a prispôsobiť ho potrebám zamestnancov. 

Mgr. Petra Szeghy
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„Zoznámte sa s novými IS“ je prvým podujatím, kedy ve-
denie finančnej správy chodí medzi zamestnancov a po-
skytuje informácie o úlohách súvisiacich s prechodom  
na nový informačný systém. Vzhľadom na to, že minuloroč-
ná časť kampane bola pilotným projektom v rámci organi-
zácie, mohli sa zamestnanci prostredníctvom anonymného 
dotazníka vyjadriť k úrovni akcie. Väčšina respondentov 
uviedla, že ide o výbornú formu komunikácie s vedením. 
Dôkazom sú aj viaceré vyjadrenia: „Podujatie v takejto for-
me bolo zorganizované po prvýkrát k nastolenej problema-
tike, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom medzi vedúcimi od-
delení a v značnej miere odbúralo prvotné negatívne nálady 
medzi zamestnancami.“ V ďalšom hodnotení sa uvádza: 

„Vysoko oceňujem osobnú účasť vedenia, prejavený záu-
jem o problémy svojich podriadených a ochotu ich riešiť. 
Na takéto podujatia a osobný záujem najvyššieho vede-
nia sme v minulosti neboli zvyknutí.“ Do tretice ešte jeden 
výrok: „Takéto formy podujatí sú morálnym ocenením pre 
zamestnancov. Vedenie týmto vie presvedčiť, že je dôle-
žitá vzájomná obojstranná komunikácia aj na neformálnej 
úrovni.“ Účastníci uznali, že podujatie malo spád, plynulý 
priebeh a príjemnú neformálnu atmosféru. Podľa nich je 
dôležité vytvárať pri riešení zložitých úloh priateľskú náladu 
a usilovať sa o dobrovoľnú účasť zamestnancov na plnení 
spoločného cieľa.

Dostatok času na diskusiu
Je prirodzené, že nie všetci účastníci vyjadrili absolútnu 
spokojnosť s úrovňou kampane. Objavili sa hlasy, ktoré 
by uvítali konkrétnejšie informácie a možnosť vyskúšať si 
nový daňový systém pod vedením odborníka. Diskusia sa 
rozbiehala pomaly a keď začala naberať na obrátkach, čas 
na stretnutie vypršal. To sú závery, ktoré vedenie vníma 

Vedenie finančnej správy opäť klope na dvere daňových a colných úradov, aby sa mohlo stretnúť so zamest-
nancami. Pôjde o pokračovanie kampane Zoznámte sa s novými informačnými systémami, ktorá sa začala v no-
vembri minulého roku. Cieľom prvej časti bolo oboznámiť vedúcich zamestnancov úradov so zmenami, ktoré 
inštitúciu v najbližšom čase čakajú. Druhá časť bude venovaná osobným stretnutiam s jednotlivými pracovníkmi.

Road show pokračuje

mimoriadne citlivo. Opodstatnená a konštruktívna kritika 
nemôže byť na škodu. Sme jeden tím a je dôležité, aby 
sme sa vzájomne podporovali. Budujeme systém, ktorý 
bude slúžiť verejnosti ďalšie roky. Teraz je čas na to, aby 
sme sa o ňom rozprávali, skúšali, testovali a odstraňovali 
prípadné slabé miesta. 
A tak sa najužšie vedenie našej organizácie pripravuje 
na návštevu pobočiek, staníc či kontaktných miest daňo-
vých a colných úradov. Budete mať príležitosť vypočuť  
si informácie od najpovolanejších, klásť im otázky, pýtať  
si odpovede. Prezident, riaditelia jednotlivých sekcií, vedúci 
projektových tímov sú zvedaví na vaše názory, chcú dostať 
spätnú väzbu a diskutovať s vami o tom, čo je v tomto roku 
pre finančnú správu najdôležitejšie – plynulý prechod  
na nový IS. Prvá časť kampane zaznamenala úspech, a tak 
je pravdepodobné, že ani počas druhej nezostanú stoličky 
v zasadačkách prázdne. O časovom harmonograme stret-
nutí a priebehu kampane vás budeme včas informovať.

-ad-
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O tom, čo je kľúčovou úlohou finančnej správy, sa na stránkach nášho časopisu nemusíme rozpisovať. Zákon 
nám ukladá zabezpečiť plnenie príjmov štátneho rozpočtu SR a EÚ, čo robíme. Aby sme sa však stali rešpekto-
vanou finančnou autoritou s proklientským prístupom, musíme ešte prejsť kus cesty. Akým smerom sa budeme 
uberať je stanovené v Koncepcii rozvoja finančnej správy na rok 2014-2020, ktorej obsah vám chceme v krátkosti 
predstaviť.

Strategické ciele na nasledujúcich šesť rokov sú rozdelené 
do 13 bodov, ktorých spoločným cieľom je rozvoj organizá-
cie tak, aby bola schopná držať krok s inštitúciami rovnaké-
ho typu v ostatných členských krajinách únie.

1. Zabezpečovať plnenie príjmov štátneho rozpočtu 
a rozpočtu EÚ 
Táto úloha je prioritou finančnej správy, keďže štátny roz-
počet je základným nástrojom finančnej politiky štátu. Na-
ším cieľom je zefektívniť procesy a realizovať zmeny v or-
ganizácii tak, aby sme dosiahli zákonom stanovené ciele. 
Zamerať sa musíme aj na prevenciu pri výbere daní a ciel 
a podporu ich dobrovoľného plnenia.

2. Zvyšovať úroveň služieb poskytovaných finančnou 
správou
V tejto oblasti nás čaká veľa práce, no na jej konci by mal 
byť spokojný klient. V záujme zníženia jeho administratív-
neho zaťaženia budeme naďalej pracovať na zjednodušení 
formalít a dokumentov a obmedzovať ich počet. Ako viete, 
v roku 2015 by sme mali spustiť obojsmernú elektronickú 
komunikáciu, čím klientom ušetríme čas aj peniaze. Musí-
me dosiahnuť, aby dostávali jednotné informácie – formou 

Takto bude vyzerať finančná správa

tlačených materiálov, letákov, brožúrok, vývesiek či por-
tálu. V rámci skvalitňovania služieb budeme organizovať 
konzultačné dni na daňových a colných úradoch, zriadime 
vyvolávací systém v klientskych zónach, dobudujeme call 
centrum a zavedieme inštitút záväzného stanoviska. Skrá-
tiť by sme mali aj lehotu na poskytovanie informácií. V roku 
2015 by sme mali zaviesť zasielanie SMS správ, e-mailov 
upozorňujúcich na termín plnenia daňovej povinnosti. 

3. Zefektívniť externú komunikáciu
V roku 2016 bude Slovensko predsedajúcou krajinou EÚ. 
Finančnú správu chceme prezentovať ako modernú inštitú-
ciu s bohatou históriou. Jej zámery, výsledky a úspechy za-
mýšľame dostať do povedomia širokej verejnosti. Zamerať 
sa chceme na žiakov základných a stredných škôl, aby do-
stali základné informácie o činnosti finančnej správy. Spo-
luprácu budeme rozvíjať aj s akademickou obcou. Popri 
prezentácii práce colníkov v rámci Národného dňa colníkov 
(21.9.) chceme ustanoviť aj pamätný Deň zamestnancov 
daňových úradov.

4. Uľahčiť medzinárodný obchod
K uľahčovaniu obchodovania a preprave tovaru význam-
nou mierou prispievajú dobre fungujúce colné úrady. Preto 
je potrebná modernizácia colných služieb a činností na col-
ných priechodoch.

5. Zvyšovať efektivitu hlavných procesov finančnej 
správy
V tejto sfére je dôležité zabezpečiť jednotné uplatňovanie 
a interpretáciu legislatívnych noriem, dôsledne dodržiavať 
legislatívne procesy a postupy na daňových a colných úra-
doch. Dlhodobým zámerom je postupný prechod z efektív-
nej daňovej kontroly na výkon daňového auditu.

6. Zvyšovať úroveň boja proti daňovej a colnej krimi-
nalite
Aby sme prispeli k eliminácii daňových podvodov, musíme 
zvýšiť efektivitu analytickej činnosti, zamerať sa na rizikové 
daňové subjekty a pritom využívať všetky dostupné dátové 
zdroje a softvérové nástroje. Na Kriminálnom úrade finanč-
nej správy by v tomto roku mala vzniknúť centrálna analy-
tická jednotka odhaľovania daňových a colných podvodov. 
Počítame s tým, že zavedieme rating daňových subjektov. 
Pôjde o inštitút verejného, nezávislého a objektívneho hod-
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notenia daňových subjektov. S cieľom vylúčiť zo systému 
DPH rizikové subjekty je nutné využívať aj inštitút zruše-
nia registrácie platiteľov DPH z úradnej moci. Dôležité je 
aj zintenzívnenie spolupráce s políciou ako aj s inými re-
presívnymi a spravodajskými zložkami na úseku daňových 
trestných činov.

7. Prijímať účinné opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti
Na minimalizovanie bezpečnostných rizík v organizácii tre-
ba najskôr zanalyzovať súčasný stav a navrhnúť riešenia 
na zvýšenie bezpečnosti. Na základe colnej kontroly bu-
deme odhaľovať porušovanie opatrení v medzinárodnom 
obchode. Rovnako musíme zabezpečiť ochranu vonkaj-
ších hraníc EÚ. Výkon colného konania a dohľadu musíme 
zamerať na zabránenie protiprávneho konania pri dovoze, 
vývoze a tranzite tovaru. Dôsledne musíme uplatňovať 
opatrenia v oblasti zákazov a obmedzení pri napr. nebez-
pečných chemických látkach, odpadoch, drogách, zbra- 
niach, chránených druhoch rastlín a živočíchov a podobne.

8. Efektívne využívať zdroje financovania a majetok 
v správe organizácie
Výdaje organizácie sú obmedzené, slúžia k dosahovaniu 
jej cieľov a k stimulácii v určitej oblasti. S rozpočtom preto 
treba nakladať účinne a efektívne. Musí byť presne stano-
vené, s ako sumou môžeme nakladať a na aký účel budú 
prostriedky využité. To umožňuje lepšiu kontrolu. Okrem fi-
nancií zo štátneho rozpočtu využívame tiež zdroje z fondov 
EÚ. Aj s tými musíme nakladať účelne. Predbežnou a prie-
bežnou finančnou kontrolou treba docieliť opodstatnenosť 
a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov. Proces 

verejného obstarávania musí byť pod neustálou kontrolou.

9. Zefektívniť internú komunikáciu
Len zamestnanec, ktorý pozná smerovanie organizácie, 
stotožňuje sa s jej hodnotami a cíti, že je pre ňu dôleži-
tý, prenáša pozitívne postoje k inštitúcii aj na svoje okolie. 
Efektívnou internou komunikáciou by sa medzi zamestnan-
cov mali dostať ciele a zámery organizácie, informácie o le-
gislatívnych zmenách a pripravovaných aktivitách. Tomu by 
mal slúžiť intranet, interný newsletter aj časopis. Raz ročne 
by sa mal realizovať aj prieskum spokojnosti zamestnan-
cov.

10. Zvyšovať profesionalitu a integritu zamestnancov
Hlavným zámerom je vytvoriť jednotný systém vzdelávania 
na princípe „internej akadémie“, čo znamená vytvoriť štan-
dardy pre pozície junior, senior a expert. Pre zamestnancov 
by sa mali organizovať základné a odborné kurzy, dopln-
kové a špecializované aktivity s cieľom zvýšiť ich odborný 
rast aj vedomostnú úroveň. V zákone o finančnej správe by 
sa mali zadefinovať jednotné pravidlá odmeňovania. V roku 
2017 by mal byť zavedený hodnotiaci systém efektivity prá-
ce.

11. Zvyšovať úroveň podpory IT
Na dosiahnutie potrebnej úrovne riadenia služieb IT je po-
trebné najmä dobudovanie a modernizácia centralizovanej 
infraštruktúry, virtualizácia prostredia IT, vybudovanie pre-
zentačnej vrstvy, komunikačných rozhraní a komplexných 
záložných riešení. Jednou z úloh je aj zabezpečiť zjedno-
tenie architektúry a štandardov IT systémov finančnej sprá-

vy a integráciu systémov v rámci Akčného plánu boja 
proti daňovým podvodom.

12. Modernizovať colné priechody
Na zabezpečenie colnej kontroly v dostatočnom rozsa-
hu a kvalite je nevyhnutný rozvoj infraštruktúry a ma-
teriálno-technického vybavenia. Na slovensko-ukrajin- 
skej hranici sa počíta s vybudovaním nového cestného 
hraničného priechodu Čierna-Solomonovo.

13. Pokračovať v transformácii finančnej správy
V najbližšom období je prioritou zastabilizovať situá-
ciu v organizácii a pokračovať v ďalších reformných 
krokoch. Keďže zmeny v daňovej a colnej oblasti  
sú časté, je potrebné venovať im primeranú pozor-
nosť. Taktiež musíme implementovať systém riadenia 
zmien a zlepšovania procesov zavedením systému  
riadenia kvality interných výkonov. Na zefektívnenie 
činnosti využijeme podnety a námety od zamestnan-
cov či iných európskych inštitúcií. Našu inštitúciu mu-
síme pripravovať na ďalšie reformné zámery v rámci 
programu UNITAS.

-ad-
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Prioritou finančnej správy je v týchto mesiacoch budovanie nového informačného systému, paralelne s ním sa 
ale realizujú aj iné projekty, ktoré si rovnako zaslúžia pozornosť. Jedným z nich je Integrovaný systém vnútornej 
správy pre finančnú správu (ISVS–FS). Jeho cieľom je vybudovanie informačného systému v našej organizácii, 
ktorý bude pokrývať oblasti rozpočtu, účtovníctva, evidencie, personalistiky, miezd, autoprevádzky, cestovných 
nákladov či sociálneho zabezpečenia.

Projekt programu UNITAS I., ktorého gestorom je rezort 
financií, sa môže pochváliť viacerými splnenými úlohami. 
Keďže výsledky daného projektu sa týkajú takmer každé-
ho zamestnanca finančnej správy, urobili sme krátky súhrn 
toho, čo sa už podarilo uviesť do praxe. V roku 2012 a 2013 
sa v rámci projektu intenzívne pracovalo na vývoji a nasa-
dení nových portálových aplikácií - elektronickej výplatnej 
pásky, nového portálového dochádzkového systému, elek-
tronickej Predbežnej finančnej kontroly (e-PFK) a elektro-
nického likvidačného listu.
Od 1. januára minulého roku sa postupne zavádzala na 
všetkých našich pracoviskách nová dochádzková aplikácia. 
Harmonogram vyzeral takto:
1.1.2013 - do testovacej prevádzky sa zapojilo 34 vybra-
ných zamestnancov z FR SR, DÚ Bratislava, Pobočky col-
ného úradu Lučenec, traja vedúci pracovníci a tri mzdové 
účtovníčky
1.2.2013 – začala sa pilotná prevádzka na vybraných orga-
nizačných jednotkách. Pôvodná skupina testerov sa rozšíri-
la o zamestnancov DÚ Trnava (tri oddelenia kontroly), DÚ 
Bratislava (kancelária riaditeľa DÚ), Stanicu colného úra-
du Michalovce. Do pilotnej prevádzky sa zapojilo celkovo 
223 zamestnancov, osem vedúcich zamestnancov a šesť 
mzdových účtovníčok.
1.4.2013 – rozšírenie prevádzky o ďalších 20 vybraných 
organizačných jednotiek z colných a daňových úradov
1.5.2013 - spustenie prevádzky na celom DÚ Bratislava, 
DÚ Košice a DÚ pre vybrané daňové subjekty
1.6.2013 - používanie dochádzkovej aplikácie na všetkých 
daňových úradoch. Pričlenilo sa k nej desať vybraných or-
ganizačných jednotiek CÚ Bratislava a KÚFS.
1.7.2013 - spustenie prevádzky na Finančnom riaditeľstve 
SR a na Stanici colného úradu Štúrovo  
1.10.2013 - skupina užívateľov sa rozšírila o všetkých za-
mestnancov colných úradov s rovnomerným rozvrhnutým 
pracovným časom a o šesť oddelení KÚFS. Z dochádz-
ky sa vyradili dve organizačné jednotky KÚFS, ktoré boli 
pôvodne do dochádzky zapojené od 1. júna.
1.1.2014 - dochádzkovú aplikáciu začali využívať aj zvyšní 
zamestnanci colnej správy s nerovnomerne rozvrhnutým 
časom služby. Otvorené zostáva zapojenie ostatných za-
mestnancov KÚFS.

Predbežná finančná kontrola
Ďalším výsledkom projektu ISVS-FS je zavedenie aplikácie 
e-PFK, ktorá nahrádza papierovú formu tlačiva a umožňuje 

Éra papierovej komunikácie sa končí

aplikovať v praxi zákony o finančnej kontrole a vnútornom 
audite. Je určená na zefektívnenie zberu a spracovania 
interných požiadaviek na obstarávanie, zautomatizovanie, 
schvaľovacieho procesu PFK a požiadaviek v elektronickej 
forme. 
S predproduktívnou prevádzkou sa začalo v januári 2013. 
Do procesu sa zapojili colné a daňové úrady v Bratislave 
a v Trnave. V júni sa k nim pripojili ostatné úrady, Finančné 
riaditeľstvo aj KÚFS v rozsahu všetkých komodít v gescii 
KCFO za činnosti v oblasti IT a oddelenie bezpečnosti.  
Od júla gesciu nad úradmi prevzal Odbor správy majetku.
„Po technickej stránke sa zavedenie a prevádzka PFK obiš-
li bez kritických problémov. Bežné prevádzkové problémy 
sa riešili okamžite konfiguráciou programu. Zmeny proce-
durálneho charakteru sa zapracovávali do inštalačných 
balíčkov, ktoré sa následne nasadzovali ako nové verzie,“ 
uviedla vedúca oddelenia rozpočtu Ing. Romana Miková, 
ktorá je garantkou aplikácie e-PFK. Z pohľadu užívateľov 
hodnotí nasadenie aplikácie ako veľmi pozitívne, pretože 
sa šetrí čas pri schvaľovacom procese jednotlivých požia-
daviek. Ing. Miková vidí jej veľký potenciál v odstránení 
duplicity, prehľadnosti vybavovaných požiadaviek, zjed-
nodušení administratívy a podvojnej evidencie. Priebež-
ne sa zapracovávajú podnety od užívateľov na uľahčenie 
a zefektívnenie práce. „Rezervu vidíme v zjednodušení 
niektorých procesov a v rozšírení administrátorskej časti 
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programu,“ konštatovala Miková. Ďalším vývojom aplikácie 
e-PFK je zavedenie do elektronického procesu aj v súčas-
nosti používanej papierovej formy tlačiva Požiadavky na 
obstaranie zákazky.
Aplikácia e-PFK je vstupným krokom v elektronizácii pod-
porných činností sekcie ekonomiky. Súčasne sa participuje 
na ďalších nadväzujúcich projektoch, ako je napr. e-likvi-
dačný list faktúry, ktorý by mal byť do prevádzky zavedený 
v priebehu prvého polroka 2014. Projektová manažérka 
Ing. Monika Hiadlovská vyjadrila poďakovanie kolegyniam 
zo sekcie ekonomiky Miroslave Budovej a Františke Ha-

Moderná evidencia dochádzky
Garantom zavedenia nového dochádzkového systému sa stala Mgr. Katarína Gulyásová z osobného úradu, 
ktorej sme položili zopár otázok.

Ako hodnotíte zavedenie dochádzkovej aplikácie?
Zavedenie elektronickej dochádzky prebehlo bez váž-
nejších problémov. Vyskytli sa síce drobné technické 
problémy, tie sa operatívne riešili a odstraňovali. Väčšina 
problémov vznikala z dôvodu, že zamestnanci doposiaľ 
nemali skúsenosti s elektronickým dochádzkovým sys-
témom alebo využívali iný typ dochádzkového systému. 
Preto mali spravidla dva mesiace na to, aby sa so sys-
témom oboznámili a získali praktické skúsenosti. Preto 
sme dochádzku evidovali a spracovávali duálne.

Čo táto aplikácia priniesla a prináša finančnej sprá-
ve?
Nový dochádzkový systém umožnil zjednotiť evidenciu 
dochádzky všetkých zamestnancov na modernej úrovni. 
Odstránil potrebu duplicitného napĺňania databázy, na-
koľko priamo využíva informácie z jednotlivých modulov 

SAP HR personalistika a HR organizačný manažment. 
Údaje o mzdových nárokoch týkajúcich sa neprítomnos-
ti priamo zapisuje do HR mzdy, čím odstraňuje potrebu 
duplicitného zaznamenávania pre spracovanie miezd. 
Zamestnancom a ich vedúcim poskytuje aktuálne infor-
mácie o stave dovolenky, prekážkach v práci, konte pra-
covného času. Nadriadeným umožňuje bezprostrednú 
kontrolu zamestnancov na pracovisku.

Koľko ľudí systém využíva?
Dochádzkovú aplikáciu k 1. decembru 2013 využívalo 
7 982 zamestnancov finančnej správy, čo je asi 86% 
z celkového počtu zamestnancov. Uvedené percento 
užívateľov sa po plánovanom nábehu o ďalšiu skupinu 
užívateľov 1. januára 2014 zvýšilo o ďalších 10,8%, čím 
sme dosiahli hranicu 97,8%.

Bude sa aplikácia vylepšovať, rozširovať alebo iným 
spôsobom v budúcnosti upravovať?
Od 1. januára sa do dochádzkovej aplikácie, ktorej evi-
dencia bola do konca roku 2013 výlučne len prostred-
níctvom virtuálneho snímania, doplnilo 20 snímacích 
zariadení nainštalovaných vo vybraných objektoch 
finančnej správy s najväčším počtom zamestnancov 
s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Tým  
sa skomfortňuje a zrýchľuje evidencia príchodov a od-
chodov. Taktiež je v pláne rozšírenie dochádzky o evi-
denciu pohotovosti vrátane jej plánovania. Momentálne 
sú z dochádzky do miezd premietané len údaje do IT 
2001 o neprítomnostiach zamestnancov. V dochádzke 
sa vyhodnocujú príplatky zamestnancov. V budúcnosti 
predpokladáme rozšírenie aj o priamy vstup týchto prí-
platkov pre zúčtovanie mzdy zamestnancov (zápis do IT 
2010).

Mgr. Drahomíra Adamčíková

jdúchovej, ktoré pri nasadzovaní a prevádzke aplikácie 
e-PFK participovali na zabezpečení školení zamestnancov 
a poskytujú kvalitnú telefonickú podporu všetkým, ktorí 
s aplikáciou pracujú. V čase jej spustenia vybavili denne 
desiatky telefonátov. Vďaka patrí aj ostatným garantom 
aplikácií a zamestnancom oddelenia prevádzky aplikácií 
v Štúrove Ing. Rolandovi Vörösovi a Bc. Jurajovi Zimanovi, 
ktorí ako správcovia JAVA aplikácií zabezpečujú technicky 
úspešné nasadenie a prevádzkovanie spomínaných apli-
kácií.

Mgr. Drahomíra Adamčíková
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Náš portál – prienik nápadov

Ako hodnotíte štart 
nového portálu finančnej 
správy?
Nemôžem to hodnotiť inak ako pozitívne. Spustili sme  
ho 1. januára tak, ako bolo v pláne. Samozrejme, vyskytli  
sa problémy, ale tie sa priebežne odstraňovali.

Mesiace príprav boli náročné. Čo ste v rámci tohto pro-
cesu považovali za najťažšie?
Zmluva o budovaní nového portálu bola podpísaná 5. januá- 
ra 2013. Kým sa celý projekt spustil, zostalo nám na jeho 
realizáciu len 11 mesiacov. Na tak veľký projekt je to veľ-
mi málo času. Pracovali sme v strese, aj 20 hodín denne. 
Keď starý portál nahrádzate úplne novým, musíte myslieť 
na kontinuitu. Veľa aplikácií súvisiacich s portálom sa mu-
selo odčleniť, ktoré sa týkali EÚ sa spúšťali od 1. januára, 
zabezpečená musela byť komunikácia s tretími osobami. 
Odhadnúť všetky súvislosti okolo portálu, čo zahŕňa, kde 
čo chýba, čo treba nastaviť, prestaviť a urobiť – to bola 
najťažšia úloha. Na necelý rok je to obrovské množstvo 
práce, ktorá sa stihla urobiť a aj týmto by som chcela po-
ďakovať celému projektovému tímu za ochotu pracovať aj  
nad rámec svojich povinností.

Novú bránu do sveta finančnej správy sme otvorili s príchodom nového roka. Čo sa za ňou skrýva vyvolalo  
záujem verejnosti. Sklamať našich klientov sme určite nechceli. Celé mesiace tímy zamestnancov robili  
maximum preto, aby nový portál fungoval. Ako sa nám to podarilo zhodnotila vedúca tímu, ktorý minulý rok  
pracoval na jeho spustení, a riaditeľka odboru rozvoja informačných systémov Ing. Miroslava Maliariková.

Čím 
sa projekto-
vý tím inšpiroval pri tvor-
be vizuálu?
Keď sme tvorili portál, hľadali sme inšpiráciu najmä v oko-
litých európskych krajinách. Pozerali sme, akú stránku má 
daňová či colná správa v Česku, Maďarsku či Poľsku. Vší-
mali sme si Belgicko, Litvu, Estónsko. Komunikovali sme 
so Slovenskou komorou daňových poradcov a Sloven-
skou komorou exekútorov. Firma, ktorá vizuál tvorila, tiež 
prichádzala s podnetnými návrhmi, a tak sme sa snažili 
nájsť prienik týchto nápadov.

Okrem toho, ako portál bude vyzerať vzhľadom na for-
mu, je dôležitejší jeho obsah. Podarilo sa podľa Vás 
splniť požadované kritériá?
Pri tvorbe informačného obsahu sme oslovili vyššie spomí-
nané komory, ktoré nás upozorňovali na to, čo by na portáli 
nemalo chýbať. Softvérové firmy zase definovali technické 
požiadavky na podávanie daňových priznaní či žiadostí. 
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A dodávateľ testoval funkčnosť por-
tálu na rôznych skupinách občanov 
– medzi ženami na materskej, štu-
dentmi, dôchodcami, zárobkovo 
činnými občanmi v strednom 
veku. Keď sme naplnili istú 
časť obsahu portálu, dodá-
vateľ skúmal reakcie týchto 
ľudí a zisťoval, či rozumejú 
napísanému textu a či sú 
dané informácie pre nich 
užitočné. Pre občanov 
sú informácie písané 
omnoho jednoduchšie, podnikateľská verejnosť si nájde 
odkazy na legislatívu, zákonné citácie a podobne.

Aká bola návštevnosť verejnosti počas prvých dní?
Počas prvého týždňa navštívilo nový portál finančnej sprá-
vy viac ako 171 tisíc ľudí. Zobrazených bolo pritom takmer 
1,6 milióna stránok. Návštevnosť osobnej internetovej zóny 
bola vyše 55 tisíc. Záťažovou skúškou prešlo aj call cent-
rum, ktorého zamestnanci vybavili za prvých sedem januá- 
rových dní 2 716 hovorov. Cez službu Live Agent a Live 
Chat vybavili ďalších 3 200 podaní. Neoddeliteľnou súčas-
ťou bola aj technická podpora servicedesk-u počas nábehu 
PFS nielen cez pracovné dni, ale aj v sobotu a nedeľu.

Tak ako všetky novinky, ktoré sa uvádzajú do života, 
zväčša ich vstup sprevádzajú počiatočné problémy. 
Nevyhli sa ani nám. V čom spočívali a ako sme si s nimi 
poradili?
Najväčšie problémy sa zo začiatku vyskytli v rámci inter-
ného riadenia. Nie všetci zamestnanci pochopili, čo je úlo-
hou portálu a ako by mal vyzerať. Mali pocit, že sa týka 
len oblasti informatiky, čo nie je pravda. Portál je problém 
všetkých - metodiky, odboru služieb pre verejnosť, správy 
daní a dokonca aj vnútornej kontroly. Akonáhle sme však 
zadefinovali detailnú funkčnú špecifikáciu, už to išlo ľahšie. 

To však bolo najťažšie. A čo 
sa týka daňových subjektov, 
problém bol s uzatvorením 
dohôd o elektronickej ko-
munikácii, hoci sme robili 
k tomu rozsiahlu kam-
paň. Niektorí informácie 
v médiách aj zachytili, 
no prišli neskoro s do-
datkom, že očakávali 
legislatívny odklad. 
Ten však nebol 
v pláne, a preto aj 

záťaž na registrátorov bola pred koncom minulého roka 
a v januári obrovská.

Portál od 1. januára síce funguje, no stále 
sa pracuje na jeho vylepšení. Aké úlohy nás 
v tomto smere ešte čakajú?
Spustením portálu sme zavŕšili len prvú etapu 
dvojročného projektu. Výsledkom druhej bude 
obojstranná elektronická komunikácia s daňo-
vými subjektmi od 2015. A to je ďalšia ťažká 
úloha. Projektovému tímu od februára šéfuje 
Ing. František Árendás. Nový portál musí byť 
kompatibilný s novým daňovým systémom. 
V rámci jeho tvorby je potrebné zadefinovať, 
čo musí byť na portáli zverejnené. Okrem toho 
je nutné dopracovať formuláre – odpovede  
na žiadosti daňových subjektov a vyriešiť ich 
doručovanie do osobnej dátovej schránky.  
Tiež sa musíme integrovať na Ústredný portál 

verejnej správy.
          -ad-
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Denne vybavia tisíc klientov

Call centrum na regionálnom daňovom úrade v Madride 
navštívili v čase, keď sa v našej finančnej správe chystalo 
spustenie vynovenej služby pre občanov. „Napriek tomu, 
že so Španielmi sa zatiaľ vo vypracovanosti call centra  
a v službách, ktoré poskytuje, porovnávať nemôžeme, utvr-
dili sme sa v tom, že to, čo robíme a kam chceme smero-
vať, je správna cesta,“ tvrdí riaditeľka odboru. Španieli majú 
obrovské call centrum, ktoré poskytuje aj „nadstavbové“ in-
formácie. Verejnosť si prostredníctvom tejto služby môže 
vybaviť úradné záležitosti osobného charakteru, s ktorými 

by na Slovensku musel ísť len priamo za správcom dane. 
Cez call centrum sa poskytujú informácie daňovým sub-
jektom, len fyzickým osobám a nie spoločnostiam, ktoré 
majú na činnosti v oblasti daní svojich daňových poradcov. 
Ide najmä o všeobecné informácie o daňových zákonoch 
a daňovom procese, poskytovanie informácií o konkrét-
nych situáciách daňovníka, jeho právach a povinnostiach, 
o zdravotnom poistení, daňovom účte, potvrdeniach.  
Cez linku call centra je možné si v prípade potreby objednať 
aj osobnú návštevu na daňovom úrade. Španielska daňo-
vá správa posiela fyzickým osobám predvyplnené daňové 
priznanie z údajov, ktoré majú k dispozícii v  informačnom 
systéme. Pokiaľ s ním daňovníci súhlasia, cez call centrum 
príslušné daňové priznanie odsúhlasia. 

Kvalita poskytovaných informácií
Podľa Ing. Uhrinovej je v našich silách, aby sme raz Španie- 
lov dobehli. Musíme však vybudovať kvalitný informačný 
systém, aby si ľudia na call centre mohli promptne vy-
generovať údaje o daňovníkovi a poskytovať informácie  
aj osobnejšieho charakteru. Ak by sme ale chceli ísť  

Takáto je realita v madridskom call centre daňovej a colnej správy. Ako funguje poskytovanie informácií verej-
nosti v španielskej partnerskej organizácii sa na sklonku minulého roka oboznámila riaditeľka Odboru podpory 
a služieb pre verejnosť Ing. Beáta Uhrinová. Pracovnú cestu absolvovala aj s kolegyňou Ing. Ivetou Petrovičovou.

týmto smerom, nesmieme sa boriť s materiálnym či per-
sonálnym zabezpečením. Španielske call centrum má  
cca 300 stálych zamestnancov. V čase pred podávaním 
daňových priznaní je na dobu určitú prijímaných ďalších 
200 zamestnancov a asi 50 zamestnancov poskytuje infor-
mácie cez call centrum v obmedzenej miere, nie je to ich 
hlavná pracovná náplň. Call centrum v Madride tak denne 
poskytne informácie približne 1 000 zákazníkom.
„Naše call centrum budujeme postupne. Hlavný dodávateľ 
technológie bude dopĺňať isté funkcionality pre manažér- 
ske rozhodovanie. Budeme mať štatistiky, nahrávanie 
hovorov, aby sme sa vedeli chrániť, mali dôležitú spätnú 
väzbu a mohli správne merať a nastavovať agentov  
pri poskytovaní kvalitných informácií,“ uviedla B. Uhrinová. 
Ak chceme ísť cestou Španielska, musíme tiež popracovať 
na nastavení ochrany osobných údajov, aby sa informácie 
nedostali k nepovolaným osobám. 

Kontroly daňových subjektov
Španielska daňová správa robí dva druhy kontrol - exten-
zívnu a intenzívnu. Intenzívnu kontrolu možno prirovnať 
k daňovej kontrole v slovenskej finančnej správe. Vykoná-
va sa na daňovom úrade, ale aj v priestoroch daňového 
subjektu a je zameraná predovšetkým na previerku účtov-
níctva. Pre výber daňových subjektov na kontrolu im slúži 
tzv. ZUJAR systém, ktorý obsahuje všetky dostupné údaje 
o danom daňovom subjekte získané zo všetkých zdro-
jov (zo systémov iných orgánov. ako aj z rôznych hlásení 
a prehľadov, ktoré subjekty španielskej daňovej správy  
sú povinné predkladať). 
Extenzívny spôsob kontroly robia správcovia len v priesto-
roch daňového úradu. Je zameraný najmä na verifikáciu 
a vysvetlenie údajov, ktoré má španielska daňová správa 
k dispozícii z viacerých zdrojov. Na tejto úrovni sa účtov-
níctvo nekontroluje. Pre túto kontrolu sa používajú dva 
systémy – už spomínaný ZUJAR systém a Filter systém, 
ktorý správcu ihneď upozorní na nezrovnalosti medzi údaj-
mi o daňovom subjekte získané z rôznych zdrojov. V špa-
nielskej daňovej správe existuje asi 300 rôznych prehľadov 
a hlásení, ktoré musia subjekty daňovej správe predkla-
dať. Všetky dáta sa ukladajú do informačného systému  
a sú navzájom poprepájané. 

Mgr. Gabriela Dianová

Španielska daňová a colná správa má 17 regionálnych daňových, 51 provinciálnych daňových, 202 miestnych daňových, 
36 colných úradov a jeden daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Poskytovanie služieb daňovým subjektom  
cez call centrum je v gescii oddelenia riadenia daní. V celej správe pracuje dovedna asi 25 000 zamestnancov.
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Skontrolovali sme takmer 14 000 
pokladníc
Počas minulého roka sme skontrolovali takmer 14 000 
elektronických registračných pokladníc. Vo viac ako polo-
vici prípadov predajcovia porušili zákon. Kontrolné akcie 
boli zamerané na bufety, reštaurácie, predajne s rozličným 
tovarom i obchodné reťazce. Približne 5 000 podnetov 
prišlo od občanov. Po spustení bločkovej lotérie sme za-
znamenali masívny nárast záujmu. Aj na základe hlásení  
od občanov sme išli na kontrolu jednotlivých prevádzok. 
Počas minulého roka kontrolóri z colných aj daňových úra-
dov preverili 13 782 podnikateľov. Chyby zistili v 7 644 prí-
padoch (56,5%). Za porušenia zákona sme uložili pokuty 
vo výške 1 335 780,32 eur.

Princezná obvinená z daňového 
podvodu
Španielska princezná Cristina, najmladšia dcéra kráľa Jua-
na Carlosa, je obvinená z podvodu v rozsiahlom korupčnom 
prípade a praní peňazí. Vyšetrujúci sudca označil princeznú 
za podozrivú v súvislosti s jej činnosťou v charitatívnej na-
dácii Noos, ktorú viedol jej manžel Inaki Urdangarin. Toho 
už skôr obvinili z podvodu, daňového úniku, falšovania do-
kladov a sprenevery šiestich miliónov eur verejných finan-
cií prostredníctvom spomínanej nadácie. Právnici Cristiny 
uviedli, že „absolútne a rozhodne nesúhlasia“ s obvinenia-
mi. Princezná je pripravená vypovedať pred súdom čo naj-
skôr, pretože vraj nemá čo skrývať.

Maďarské orgány odhalili sieť podnikov, ktoré dovážali zo 
Slovenska do Maďarska cukor a jedlý olej, a to v celkovej 
hodnote 12 miliárd forintov (cca 40 miliónov eur). Prostred-
níctvom tohto tovaru vykonali podvod na dani z pridanej 
hodnoty v hodnote 3,5 miliardy forintov (cca 11,3 milióna 
eur). Sieť doviezla zo SR 50 000 ton cukru a 3 milióny lit-
rov jedlého oleja. Podľa maďarského Národného úradu pre 
dane a clá (NAV) kontrolóri začali sledovať činnosť týchto 
podnikov zhruba pred rokom. Počas akcie preverovali ka-
mióny prichádzajúce zo Slovenska a odhalili medzisklad, 
v ktorom našli dokumenty o fungovaní umelo vytvorenej 
siete.
Jeden z podnikov nakupoval cukor a olej, ktorý potom špe-
kulatívne prechádzal dvoma maďarskými podnikmi a dostal 
sa do štyroch obchodných reťazcov.
NAV zablokoval časť financií, ktoré v rámci splatnosti ešte 
reťazce sieti dlžili, ako aj účty podvodníkov v rakúskych 
bankách. Colníci zhabali aj protihodnotu dodaného tovaru, 
päť nehnuteľností a šesť kamiónov.

Podvodníci s cukrom

Rekord vo výbere daní
Kým problémové ekonomiky v Európe sa trápia s pokle-
som výberu daní, Nemecko vlani dosiahlo rekord vo výbe-
re daní z príjmu. Za vysokými číslami stojí najmä zdravá 
ekonomika a stlačenie nezamestnanosti pod sedem per-
cent. Tamojší rezort financií ohlásil, že za rok vybral Berlín  
na daniach o 3,3 percenta viac ako v roku 2012. Ide cel-
kovo o 570,2 miliardy eur. „Sú to významné náznaky uka-
zujúce zlepšenie globálneho ekonomického prostredia. 
Nemeckým firmám by sa tým mal zvýšiť export,“ reagoval 
minis-ter financií Wolfgang Schäuble. Oproti ostatným štá-
tom v eurozóne, ktoré trápi vysoká nezamestnanosť a kríza 
v štátnom dlhu, tak Nemecko nastavilo inú latku. Nemec-
ká ekonomika je jediná, ktorej deficit minulý rok rástol len  
o 0,1 percenta HDP, čo je hlboko pod trojpercentnou hrani-
cou vyžadovanou Bruselom.

Portugalsko spustí bločkovú lotériu. Aj takto chce šliapnuť 
na prsty ľuďom, ktorí neplatia dane. Práve daňové úniky 
tvoria takmer pätinu HDP krajiny. Podľa štátneho tajomníka 
finančných záležitostí Paula Nuncia môže bločková lotéria 
zvýšiť daňové príjmy krajiny až o polovicu. Ak sa podarí 
Portugalsku zlepšiť stav štátnej pokladnice, splnilo by jednu 
zo zásadných požiadaviek, ktoré vyplývajú zo záchrannej 
pomoci. Odmenou pre občanov majú byť luxusné auto-
mobily. „Zvýšené daňové príjmy zďaleka prevýšia náklady  
na autá,“ reaguje Nuncius. Vláda chce aj takto motivovať 
ľudí, aby si pýtali bločky, podľa ktorých zistí, či predajcovia 
platia DPH.

Bločková lotéria aj v Portugalsku
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Sedemnástka ocenených

Pocta práci colníkov na celom svete sa koná pod záštitou 
Svetovej colnej organizácie (WCO) so sídlom v Bruseli. 
WCO každoročne udeľuje čestné uznania vybraným colní-
kom členských colných správ, ktorí svojím osobným príno-
som výraznou mierou prispeli k naplneniu cieľov témy ur-
čenej generálnym tajomníkom organizácie. Kunio Mikuryia 
určil ako hlavnú myšlienku tohtoročného medzinárodného 
dňa colníctva komunikáciu – „Výmenou informácií k lepšej 
spolupráci“. Konkrétnym príkladom pre naplnenie cieľov 
tejto témy bola komunikácia a výmena informácií v oblasti 
colníctva v rámci finančnej správy, s vládnymi inštitúcia-
mi a ostatnými organizáciami, obchodnou sférou a tiež  
vo vzťahu k verejnosti. „Výmena informácií k lepšej spolu-
práci je aj našim headlinom a táto myšlienka bola kľúčom 
pri výbere ocenených. Úprimne vám chcem poďakovať  
za nasadenie pri plnení úloh, ktoré každý deň musíte zvlá-
dať. Uvedomujem si náročnosť a zodpovednosť, bez kto-
rej by ste nemali také skvelé výsledky,“ uviedol prezident 
finančnej správy František Imrecze. Z jeho rúk si uznanie 
prevzali: 
ocenení colníci: 
kpt. JUDr. Andrea Mydlová, kpt. Ing. Michal Onduš, 

Šestnástim colníkom a jednému zástupcovi obchodnej sféry sa dostalo tento rok cti zaradiť sa medzi ocenených 
v rámci osláv Medzinárodného dňa colníctva (26. január). Tento deň bol vyhlásený v roku 1983 na počesť prvého 
zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo v ten istý deň v roku 1953 za účasti zástupcov  
zo 17 štátov.

kpt. Bc. Martina Fančovičová, pplk. Ing. Peter Macák, 
pplk. Mgr. Jana Kpodekon, mjr. Ing. Katarína Obšitní-
ková, kpt. Bc. Peter Chríbik, pplk. PhDr. Róbert Ču-
rik, pplk. Ing. Vladimír Kolcun, mjr. Ing. Štefan Illéš,  
mjr. Ing. Renáta Kravcová, kpt. Bc. Milan Dermíšek,  
kpt. Mgr. Milada Hubočanová, mjr. Mgr. Mária Baráthová, 
pplk. Mgr. Martin Hanko, kpt. Milan Kollár
z obchodnej sféry: 
Kang Kil Lee, viceprezident Samsung Electronics Slovakia.

-ad-
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Program Hercules pokračuje
Európsky parlament podporil program Herkules III. zame-
raný na boj proti pašovaniu a falšovaniu. Podporu poslan-
cov privítal eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier  
a eurokomisár pre dane, audit a colnú úniu Algirdas Šeme-
ta. Program Herkules III. má rozpočet vo výške viac ako  
104 miliónov eur. Ide už o tretiu generáciu programov Her-
kules. Finančné prostriedky sú určené na nákup skenerov 
na identifikáciu pašovaného tovaru v nákladných vozid-
lách, na automatické čítačky kódov na kontajneroch ale-
bo na elektronické sledovacie a dešifrovacie zariadenia.  
Na technické vybavenie sa preinvestuje až 75 percent 
prostriedkov. Len röntgenový prístroj na skenovanie kon-
tajnerov stojí približne 1,5 milióna eur. Riziko pašovania  
a falšovania tovarov je vyššie v tých členských štátoch, 
ktoré majú pozemné alebo morské hranice s Ukrajinou, 
Ruskom a Bieloruskom.

Colníci v Uzbekistane zaistili vla-
ni približne 20 luxusných vozidiel 
ukradnutých v členských štátoch EÚ, 
ktoré smerovali do susedného Tadži-
kistanu, najmä po železnici. 
Hodnotu zaistených vozidiel vyčíslili 
v prepočte na približne 1,2 milióna 
eur. Väčšinu automobilov chceli do Tadžikistanu previesť  
z pobaltských krajín, najmä Litvy a Lotyšska, kde pred vývo-
zom vymenili ich pôvodné evidenčné čísla a dokumentáciu 
k nim. To, že vozidlá boli ukradnuté v členských štátoch EÚ, 
zistili príslušníci medzinárodnej polície Interpol. Nemecký 
magazín Bild priniesol informáciu, že až okolo 200 ukrad-
nutých nemeckých áut lokalizovali úrady pomocou zaria-
dení GPS s tým, že sa nachádzajú v Tadžikistane. Mnohé 
z nich údajne využívajú blízki spolupracovníci prezidenta 
tejto postsovietskej krajiny.

Rádioaktívnu pôdu pochádzajúcu z oblasti poškodenej ja-
ponskej atómovej elektrárne Fukušima-1 objavili ukrajinskí 
colníci v batožine Japonca na letisku v meste Boryspil. 
Našli dve plastové nádobky obsahujúce 12 gramov ílovitej 
hliny. Povolený limit radiácie bol pritom prekročený približ-
ne dvakrát. Muž uviedol, že pôda pochádza z oblasti Fuku-
šimy a viezol ju na univerzitu v ukrajinskom meste Žytomyr. 
Jeho batožinu zachytil detektor rádioaktivity počas kont-
roly pasažierov prichádzajúcich z nemeckého Frankfurtu  
nad Mohanom.

Colníci z viacerých krajín odhalili medzinárodnú zločineckú 
skupinu, ktorá okrem iného vyrábala cigarety na Sloven-
sku a distribuovala ich odberateľom v takmer celej Európe.  
Vo Viedni v tejto súvislosti zhabali 3,1 milióna falšovaných 
cigariet značiek Marlboro a Memphis. Jedným z vodcov 
gangu má byť 45-ročný Viedenčan. Ďalšími dôležitými oso-
bami v organizácii by mali byť občania Izraela a Nemec-
ka. Operácia, ktorá viedla k odhaleniu skupiny, sa začala 
v opustenej továrenskej hale neďaleko slovenskej obce 
Horný Bar, v ktorej prebiehala výroba cigariet. V rámci vy-
šetrovania došlo v Bavorsku k odhaleniu dodávky desiatich 
ton jemne sekaného tabaku, ktorý sa mal využiť na výrobu 
cigariet v Holandsku. Gang vraj vyrobil 55 miliónov kusov 
nepravých cigariet značky Marlboro, čím spôsobil značný 
daňový únik.

Odhalili medzinárodný gang

Prevážal rádioaktívnu pôdu

Kradnuté autá 
skončili 
u „papalášov“

zaujímavosti zo zahraničia / finančné aktuality

Na letisku v Bali zadržali v januári muža s batožinou, v kto-
rej mal tri kilogramy metamfetamínu za pol milióna dolá-
rov. Colná stráž oznámila, že Francoisa J. Guilyho zatkli, 
keď priletel z Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch  
cez Kuala Lumpur. Francúz mal v batožine tašky z umelej 
hmoty s troma kilogramami metamfetamínu. V prípade uz-
nania viny mu v Indonézii hrozí trest smrti. Ide už o druhý 
podobný prípad. Začiatkom januára zatkli v balijskom mes-
te Denpasar francúzskeho občana Thierryho C. Josepa,  
u ktorého polícia zhabala kokaín za 47-tisíc dolárov. Indo-
nézia má prísne zákony. Pašerákov, ktorých uznajú za vin-
ných, spravidla popravia.

Za drogy trest smrti

Colníci na pražskom Letisku Václava Havla zabránili ne-
legálnemu vývozu sloních klov. Pašoval ich 24-ročný Viet- 
namec. Ak by jeho plán vyšiel, na čiernom trhu v Ázii  
by zarobil asi 50-tisíc eur. Kly z troch zabitých afrických 
slonov vážiace dohromady cez 33 kíl prevážal pašerák  
v kufroch medzi kozmetikou a čokoládou. Colníci našli spo-
lu v troch kufroch 18 dielov sloních klov. Cudzinec s nimi 
chcel odcestovať do Hanoia. Väčšina pašovaných prepará-
tov končí v Ázii, kde sa predávajú aj ako silné afrodiziakum. 

zdroj: agentúry, internet

Prevážal slonie kly
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Na návšteve u českých colníkov

Cieľom decembrovej pracovnej návštevy bolo Generál-
ní ředitelství cel ČR v Prahe. Okrem mňa (autora článku  
mjr. Mgr. Stanislava Pachera) sa na nej zúčastnil aj  
kpt. Bc. Marek Štepanay z colného oddelenia nitrianske-
ho colného úradu. Boli sme zvedaví, ako vyzerá v Česku 
správa DPH pri dovoze tovaru a colný režim „voľný obeh 
s kódovým označením 42“. Na vysvetlenie pre kolegov 
z daňovej časti, ktorí nemali možnosť oboznámiť sa s tým-
to druhom colného režimu uvádzam, že ide o režim, kedy  
sa po splnení zákonných podmienok prepustí tovar  
do voľného obehu s oslobodením od DPH. Podmienkou je,  
že bude dodaný príjemcovi v inom členskom štáte EÚ.

Rozdiely medzi krajinami
V susednom Česku sú v súčasnosti colné orgány správca-
mi DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín len u neplati-
teľov DPH (vo väčšine prípadov sú to 
fyzické osoby). Platitelia priznávajú 
DPH pri dovoze tovaru v daňovom 
priznaní. Prax na Slovensku je však 
iná. Colné úrady u nás sú správcami 
DPH pri dovoze tovaru aj u platiteľov, 
aj u neplatiteľov DPH. Podobný je 
však postup pri colnom režime „voľný 
obeh s kódovým označením 42“, na-
koľko európska smernica z roku 2006 
o spoločnom systéme dane z prida-
nej hodnoty platí vo všetkých štátoch 
EÚ. Rozdiel je len v tom, že v ČR  
sa neuplatňujú ustanovenia týkajúce 
sa daňového zástupcu pri dovoze tova-
ru a ustanovenia o zabezpečení dane  
pri dovoze tovaru, ktoré v našej legisla-
tíve figurujú.  

Spomedzi okolitých krajín máme k českým colníkom najbližšie, pričom vzdialenosť je v tomto prípade nepod-
statná. Dva štáty, ktoré kedysi tvorili jeden celok, majú za sebou dlhé desaťročia spoločnej colníckej minulosti.  
Po rozdelení išli colné správy svojou cestou. Skúsenosti z nej sú pre druhú stranu rozhodne inšpirujúce.

Návšteva v Břeclavi
S konkrétnymi postupmi pri prepúšťaní tovaru do uvede-
ného colného režimu, ktorý je deklarovaný pre príjemcov 
registrovaných v SR, sme mali možnosť oboznámiť sa pria-
mo na colnom úrade pre Juhomoravský kraj v Břeclavi. Ako 
v Česku komunikujú tieto, ale aj iné témy, bolo predmetom 
stretnutia s hovorcom GŘC Jirkom Bartákom. Informoval 
nás o súčasnom smerovaní externej a internej komunikácie 
českej colnej správy. Zúčastnili sme sa aj na neformálnom 
stretnutí s bývalými colníkmi z pražských colných úradov 
a z GŘC, ktorých zaujímalo, ako funguje zlúčená finančná 
správa na Slovensku. Chceli by sme aj touto cestou po-
ďakovať našim českým kolegom, najmä Jirkovi Štruplovi 
z Colného odboru GŘC, za vysoko odbornú prezentáciu 
tém a za jeho ústretový prístup počas našej návštevy.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

 mjr. Mgr. Stanislav Pacher

• narodil sa 17.7.1970 v Zlatých Moravciach
• vyštudoval odbor chovateľ na Strednej poľnohospodárskej technickej škole
 v rodnom meste
• na nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa ukončil magisterské štúdium etiky 
 profesijných činností ozbrojených zborov
• k colnej správe nastúpil v marci 1993
• z pozícií referenta PCÚ, odboru vnútornej kontroly a zvláštnych úloh CÚ bol v roku
 2001 vymenovaný do funkcie vedúceho oddelenia colného
• funkciu nitrianskeho colného hovorcu zastáva od roku 2008
• baví ho šport a medzi jeho koníčky patrí aj hudba

finančné aktuality / z pera našich hovorcov
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Kriminalita „bielych golierov“

Činnosť dánskej daňovej správy v boji proti daňovým 
podvodom je koordinovaná prostredníctvom konkrétnych 
projektov. V posledných rokoch zaznamenali v tejto sever-
skej krajine rôzne sofistikované schémy skupín daňových 
subjektov, tzv. „bielych golierov“. Ich zámer je jednoznač-
ný - vytváraním komplikovaných podnikových štruktúr,  
cez ktoré pretekajú nezdanené peňažné prostriedky 
umožňujúce luxusný život týchto daňovníkov, sa vyhýbajú 
plateniu daní. Tento typ „daňovníkov“ sa neraz pohybuje  
na tenkom ľade. Jeho činnosť sa týka podvodov s nehnuteľ-
nosťami a hypotékami, karuselových podvodov, cezhranič-
ných transakcií zameraných na vyhýbanie sa plateniu daní, 
prania špinavých peňazí a iných daňových trestných činov. 
Účastníci pracovnej návštevy z Nemecka, Holandska,  
Írska, Portugalska a Slovenska prezentovali a diskutovali  

o konkrétnych prípadoch, pri ktorých museli riešiť vyhýba-
nie sa plateniu daní týchto „daňovníkov“. Veľmi zaujímavá 
bola prednáška manažérky pre komunikáciu dánskeho da-
ňového úradu zameraná na psychologické aspekty správa-
nia sa „bielych golierov“ a ich prístup k daňovým povinnos-
tiam, na základe ktorých je možné ich odhalenie.

Kontrolóri majú televíznu reláciu
Prínosom pracovnej cesty bola návšteva štátnej prokuratú-
ry pre vážne hospodárske trestné činy v Kodani, ktorá úzko 
spolupracuje s dánskou daňovou správou. Účastníkom 
prezentovali výsledky dosiahnuté pri spolupráci špecialis-
tov z  polície, prokuratúry a daňovej správy pri odhaľovaní 
závažných hospodárskych deliktov. Za inšpiratívny možno 
považovať prístup dánskej daňovej správy pri oboznamo-
vaní verejnosti s ich prácou. Jej prestíž zvyšuje dôležitosť 
výberu daní pre spoločnosť. Vzťah medzi daňovou sprá-
vou a daňovými subjektmi je postavený na základe dôve-

Aj takéto označenie získali porušovatelia zákonov z vyšších socioekonomických sfér. Pri tomto druhu krimina-
lity sa stretávame s „kreatívnymi“ daňovými poradcami, s vytváraním zložitých podnikových štruktúr a s veľmi 
sofistikovanými daňovými schémami. Ide o vážny problém, ktorému sa venovali aj zamestnanci európskych 
daňových správ počas návštevy dánskej colnej a daňovej správy.

ry k štátnemu systému. Vo vysielaní štátnej televízie má 
v hlavnom vysielacom čase svoje miesto relácia Razzia, 
v ktorej dánski kontrolóri prezentujú prístup a úspechy  
pri výbere daní prostredníctvom autentických záberov  
zo spoločných zásahov daniarov a polície. Relácia je medzi 
dánskou verejnosťou veľmi populárna. Účastníci pracovnej 
návštevy mali možnosť osobne obdivovať odvahu daňo-
vých kontrolórov - priamych účastníkov zásahu, pri ktorom 
došlo k zabaveniu majetku na základe predchádzajúceho 
preukázania vlastníctva daňového subjektu k danému ma-
jetku. 
Stretnutie, ktoré sa konalo v októbri minulého roku  
za účasti slovenskej finančnej správy, organizovalo oddele-
nie boja proti daňovým podvodom v Fredensborgu v rámci 
programu spolupráce krajín EÚ - Fiscalis. Tento program 
významne prispieva k zjednodušeniu a zlepšeniu súčinnos-
ti medzi daňovými orgánmi. Podmienkou účasti na takejto 
pracovnej návšteve je prezentácia prípadovej štúdie každé-
ho z účastníkov. Ide o modelový daňový prípad a postup, 
akým by v konkrétnom prípade postupovala daňová správa 
v príslušnom štáte. 

Ing. Anna Fischerová
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Nové metódy vzdelávania

Čestnými hosťami boli prezident finančnej správy Ing. František Imrecze 
a riaditeľka osobného úradu Mgr. Ing. Soňa Karabelli, ktorí poďako-
vali lektorom za prácu vo vzdelávacom procese v prostredí finančnej 
správy. Tí, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji vzdelávania 
colníkov v minulosti aj v súčasnosti dostali pamätný odznak „LEKTOR“.

Colný inštitút odboru vzdelávania osobného úradu FR SR oslávil v decembri minulého roka významné jubileum. 
Jeho terajší aj bývalí členovia sa stretli na 20. slávnostnom zasadnutí lektorského zboru na Donovaloch.

V súčasnosti inštitút organizuje vzdelá-
vanie v štandardných základných a od-
borných colných kurzoch so špecializá-
ciami - výkon colného dohľadu, správa 
spotrebných daní, výkon mobilného col-
ného dohľadu a mobilného daňového do-
zoru a colná a daňová kriminalita. K tomu 
aj v kurzoch zameraných na účtovníctvo, 
spoločný colný sadzobník a tovarozna-
lectvo, identifikáciu tovarov a technológií 
dvojakého použitia či pohyb tovarov ob-
ranného priemyslu

Riaditeľ odboru vzdelávania Norbert Jakus a vedúca inštitútu mjr. Ing. Ivana Ježová definovali vzdelávacie ciele,  
ktoré vychádzajú z podrobnej analýzy činností jednotlivých cieľových skupín rezortného vzdelávania, ako aj požiadavky 
na výstupy. Systém vnútornej správy umožnil inštitútu elektronickú evidenciu získaného vzdelania, ktorá umožní kom-
plexne vyhodnocovať informácie o vzdelanostnej štruktúre 
colníkov a zamestnancov a nastaví vzdelávacie priority  
pre jednotlivé oblasti pracovných činností. K tomu sa viažu 
inovačné a rekvalifikačné kurzy. Podporou je elektronické 
vzdelávanie, čiže e-learning. 
Učíme sa klasicky, učíme sa moderne. Učíme sa z kníh,  
ale aj vlastných chýb. Nové spôsoby vzdelávania vyžadujú 
od nás všetkých vysokú mieru aktivity a vedomostí. V sys-
téme celoživotného vzdelávania je úlohou colného inštitútu 
v nasledujúcich rokoch tento interaktívny vzdelávací proces 
usmerňovať, modernizovať, sprostredkúvať, kontrolovať 
a vyhodnocovať. 

kolektív colného inštitútu
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MERKUR 2013

Ocenenie MERKUR 2013 si z rúk prezidenta finančnej 
správy Františka Imreczeho a štátneho tajomníka Minis-
terstva financií SR Petra Pellegriniho prevzali v decembri 
minulého roku zástupcovia troch firiem. V kategórii vybra-
ný daňový subjekt (ktorý dosiahol ročný obrat viac ako  
33 000 000 eur) získala ocenenie spoločnosť eustream, 
a.s.. V kategórii firiem z daňových úradov mala v zdaňo-
vacom roku 2012 najlepšie výsledky spoločnosť C E Be-
teilungs-GmbH, na Slovensku v zastúpení Lidl Sloven-
ská republika, v.o.s. Kategóriu skokan roka (firma, ktorá  
v medziročnom porovnaní 2011 a 2012 zaznamenala naj-

Nultným ročníkom sme spustili udeľovanie ocenení pre najlepšie a najpoctivejšie firmy, ktoré podnikajú na Slo-
vensku. Kritériom bola výška zaplatenej dane v roku 2012.

väčší nárast zaplatenej dane z príjmu) získala spoločnosť 
Kia Motors Slovakia, s.r.o.. Cena MERKUR patrí najlep-
ším platcom dane z príjmu za zdaňovacie obdobie kalen-
dárneho roka 2012. Vo všetkých troch kategóriách nemohli 
mať firmy žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu a vyrubenú daň 
po kontrole do 10 000 eur (dodatočná daňová povinnosť). 
Inšpirovali sme sa podobným oceňovaním v susednej Čes-
kej republike, kde firmy s najlepším výsledkom oceňujú už 
niekoľko rokov. U nás išlo o nultý ročník. Zvedenie tohto 
ocenenia je jedných z opatrení na podporu dobrovoľného 
plnenia daňovej povinnosti.           -red-
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Príslušníci policajného zboru a finančnej správy zadržali  
8. januára v skorých ranných hodinách šiestich páchateľov 
závažnej organizovanej daňovej trestnej činnosti. Ešte v ten 
deň vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči všetkým zadrža-
ným. „Išlo o štandardný karuselový obchod, nadobudnutie 
z Českej republiky, následne predaj cez niekoľko sloven-
ských spoločností a tá posledná z nich tovar vyexportovala 
znova do Česka,“ informoval šéf sekcie daňovej a colnej 
Daniel Čech. Polícia spolu preverovala 13 500 obchodných 
operácií s vínom v objeme 151 miliónov litrov, z toho nebolo 
minimálne 66 miliónov litrov dodaných ani skladovaných. 
Časť obchodov teda bola reálna a časť len fiktívna. Táto or-
ganizovaná skupina si uplatnila neoprávnený nárok na od-
počítanie DPH vo výške 1 272 914,71 eur. Z tejto sumy bolo 
spolu uplatnených 142 853,53 eur, ako neoprávnený nárok 
na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a 1 130 061,18 eur 
ako skrátenie vlastnej daňovej povinnosti.

Akcia „Tiché víno“

Úspechy Daňovej kobry

Pašované cigarety

Daňovej kobre sa za rok 2013 podarilo na Slovensku odha-
liť podvody v celkovej výške 94,2 milióna eur. „Spolupráca 
polície, prokuratúry a finančnej správy je naozaj efektívna. 
Z pohľadu rozpracovaných konaní máme 311 daňových 
subjektov, v rámci ktorých prebieha 1 068 daňových kontrol 
za 3 824 zdaňovacích období,“ uviedol prezident FS Fran-
tišek Imrecze. Na kontrolách sa podieľalo 961 kontrolórov, 
čo je podľa neho dôkazom toho, že kontrolná činnosť bola 
v minulom roku rozsiahla. „Vytvorenie Národnej jednotky 
finančnej polície ako špecializovaného útvaru s celosloven-
skou pôsobnosťou považujem za dobrý krok. V roku 2013 
sme obvinili 186 osôb,“ povedal prezident Policajného 
zboru SR Tibor Gašpar. Z daňových podvodov bolo pritom 
obvinených 130 osôb. Polícii sa počas roka podarilo od-
haliť niekoľko organizovaných a zločineckých skupín. Išlo 
o prípady s názvom Lobisti, zločinecká skupina Východ, 
organizovaná skupina Drevári či skupina Nora.

Colníci na východnej hranici odhalili v januári nelegálnu 
prepravu 292 800 kusov cigariet bez označenia sloven-
skými kontrolnými známkami. Finančný únik predstavo-
val 42 040 eur. Colníci kontrolnej mobilnej skupiny Stani-
ce colného úradu Michalovce v rámci súčinnostnej akcie  
s príslušníkmi Mobilnej a zásahovej jednotky Riaditeľstva 
hraničnej polície v Sobranciach vykonávali 11. januára kon-
trolu v okresoch Trebišov, Sobrance a Michalovce. Počas 
presunu hliadky colníkov z obce Kráľovský Chlmec do obce 
Veľké Kapušany spozorovali na ceste medzi obcami podo-
zrivé vozidlo so sobraneckým evidenčným číslom. Hliadka 
vozidlo predbehla a zastavila. Colník vyzval vodiča, aby 
predložil doklady totožnosti a uviedol, či prepravuje nejaký 
tovar podliehajúci spotrebným daniam. Vodič M. K. (1986) 
z blízkej obce Lekárovce povedal, že vo vozidle má väčšie 
množstvo cigariet. Tie boli uložené a prikryté na predných aj 
zadných sedadlách a v batožinovom priestore. Po prehliad- 
ke colníci zistili, že sa v ňom nachádzajú tri druhy cigariet 
v celkovom množstve 292 800 ks (1 464 kartónov), všetky 
v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane. Balené 
boli do spotrebiteľských balení po 20 ks, kontrolné známky 
chýbali.
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Vyše 500 párov obuvi zaistili trnavskí colníci v januári  
v Brodskom. Odhadovanú škodu, ktorá by vznikla preda-
jom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov, 
vyčíslili na takmer 30 000 eur. Pri úplnej vnútornej kon- 
trole poľského kamióna zistili, že sa v ňom nachádza aj  
43 kartónov tenisiek, pri ktorých vzniklo podozrenie z poru-
šovania práva duševného vlastníctva. Išlo o napodobeniny 
ochrannej známky ADIDAS. Podľa predložených colných 
dokladov tovar pochádzal z Číny a smeroval na český trh. 
Colníci kontaktovali zástupcu majiteľa ochrannej známky, 
ktorý potvrdil, že ide o falzifikáty. On teraz rozhodne o osu-
de zaisteného tovaru - či sa tovar zničí alebo ho poskytne 
na humanitárne účely. Osobe, ktorá porušila zákon o pre-
sadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, 
môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 do 67 000 eur.  
Za opakované porušenie až do výšky 100 000 eur.

Záchyt Trnavčanov

„Fejkové“ botasky z Číny
Colníci z Nových Zámkoch pri kontrole kontajnera do-
vážajúceho tovar z Číny v decembri zistili, že časť vyka-
zuje znaky „fejkového“ tovaru. Po ukončení kontroly zaistili 
spolu 11 760 párov športovej obuvi s označením značky, 
pri ktorej sa zástupca oprávnenej osoby predbežne vyjad- 
ril, že sa jedná o falzifikáty. Škoda bola vyčíslená na viac 
ako 717 000 eur. Ak sa držiteľ tovaru a oprávnená osoba 
dohodnú v zjednodušenom postupe, bude tovar na ná-
klady oprávnenej osoby zničený pod colným dohľadom.  
V prípade, ak majiteľ ochrannej známky postúpi celú vec  
na súd a ten právoplatne rozhodne o tom, že zaistený tovar 
porušuje práva duševného vlastníctva, hrozí držiteľovi tovaru  
pokuta až do výšky 66 387,83 eur.

Odhalili miliónový kontraband

KÚFS zadržal tony tabaku
Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS)  
v spolupráci s colníkmi Colného úradu Žilina preverovali 
koncom januára poľský kamión, ktorý mal podľa dokladov 
prepravovať drevenú kôru z Maďarskej republiky do Lotyš-
ska. Pri kontrole nákladného priestoru zistili, že namiesto 
deklarovaného tovaru preváža 15,5 tony rezaného tabaku. 
Tento tabak by bolo možné použiť na výrobu tabakových 
výrobkov, pričom len únik na spotrebnej dani zo samot-
ného tabaku v tomto prípade predstavoval 1 102 205 eur.  
Z uvedeného množstvo tabaku by bolo možné vyrobiť až 
15,5 milióna ks cigariet. Pri predaji týchto nelegálnych  
cigariet by únik na spotrebnej dani bol ešte vyšší ako  
v prípade predaja rezaného tabaku a dosahoval by výšku 
minimálne 1 410 500 eur. Zadržaný rezaný tabak bol bale-
ný v papierových škatuliach. V každej bolo 33 kg tabakovej 
zmesi. Tovar bol po vykonaní kontroly zaistený v zmysle 
daňových predpisov Colným úradom Žilina. V tejto súvis-
losti vypočuli dve osoby.

Spolu 12 miliónov kusov cigariet zadržali vo februári col-
níci v obci Olešná v okrese Čadca. Cigarety (zn. Pacific 
Mist) zabalené vo viac ako 38-tisíc kartónoch bez kon- 
trolných známok, našli v bývalom družstve v poľskom ka-
mióne. Bola pri ňom aj ozbrojená stráž. Colníci z KÚFS 
zadržali štyroch mužov vo veku 37 až 63 rokov z Poľska. 
Predbežná škoda na spotrebnej dani z tabakových výrob-
kov bola vyčíslená na 1 137 297 eur. Tranzitná operácia,  
na základe ktorej mali cigarety opustiť územie EÚ, bola 
fiktívne ukončená v inom členskom štáte únie, rovnako ako 
aj režim prepravy tovaru v pozastavení spotrebnej dane.  
 Na prípade spolupracovali viaceré členské štáty EÚ. Vyše-
trovatelia začali stíhanie za trestný čin porušovania pred-
pisov o štátnych technických opatreniach na označenie 
tovaru, ako aj vo veci nedovoleného ozbrojovania a obcho-
dovania so zbraňami.
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Takto šiel čas...

Je skutočne pozoruhodné, že colníci a finančná stráž, ktorá 
bola od roku 1850 súčasťou finančnej správy Rakúsko–
Uhorskej monarchie, začali vydávať svoj časopis „Pénz- 
ügyőr“ (Finančná stráž) už v roku 1874 v Budapešti ako 
vyložene stavovský časopis. 

Zájmy finanční stráže (1897–1931)
Prvý časopis, ktorý začal vychádzať za čias Rakúsko–
Uhorska (v češtine) bol dvojtýždenník Zájmy finanční strá-
že. V období rokov 1920–1922 zastrešoval aj dôchodkovú 
kontrolu, ktorá sa v roku 1919 oddelila po vzniku ČSR od fi-
nančnej stráže a špecializovala sa na spotrebné dane. Pre-
to bol názov upravený na Zájmy důchodkové kontroly a po-
hraniční finanční stráže. Časopis poukazoval na problémy 
zamestnancov tak horlivo, že kompetentných to dokázalo 
poriadne rozčúliť. Za monarchie bol náklad niekoľkokrát 
prísne cenzurovaný, kedy časopis vyšiel s bielymi strana-
mi. Redakcia čelila súdnymi sporom. Stalo sa, že súd dal 
za pravdu vydavateľovi a články dodatočne uverejnili.

Naše pohraničí (1920–1939)
V roku 1920 začal vychádzať v rámci odborového Zväzu 
finančnej stráže republiky Československej časopis Naše 
pohraničí. Vychádzal dvakrát mesačne (od roku 1934 tri-
krát). Venoval sa najmä propagácii zboru finančnej stráže 
a bojoval za jeho požiadavky. Preto sa mu aj neoficiálne 
hovorilo „náš žalovateľ“. Časopis bol priekopníkom v boji 
za lepšie sociálne postavenie financov a ochranu štátnych 
hraníc.

Obežník Osvetového zväzu finančnej stráže a Naša 
hranica (1941–1945)
Osvetový zväz finančnej stráže so sídlom v Bratislave za-
čal v roku 1941 neoficiálne vydávať na Slovensku Obežník 
Osvetového zväzu finančnej stráže. V roku 1943 prekazil 
začatie vydávania celoplošný zákaz vydávania časopisov 
z úsporných dôvodov. V júni toho istého roku bolo s podpo-
rou ministra financií povolené mimoriadne vydávať mesač-
ník Naša hranica. Obsahom boli služobné, kultúrne špor-
tové, spoločenské úspechy finančnej stráže. Minimálne  
sa venoval propagande, s čím mal u príslušných politických 
a propagandistických úradoch dosť veľké problémy a dva-
krát bolo jeho vydávanie ohrozené.

Hlas hranice (1945–1948)
Osvetový zväz finančnej stráže na Slovensku obnovil  
po skončení 2. svetovej vojny svoju činnosť a už o mesiac 

Po viac ako roku sa náš stavovský časopis „prebral“ k životu v podobe tlačeného formátu. Jeho vydávaním sme 
začali písať novú časopiseckú históriu. Pri príležitosti vydania „prvého“ čísla sme pre vás pripravili pár zaujíma-
vostí z histórie časopisov, ktoré vydávali colníci a finančná stráž v českom a slovenskom regióne v období rokov 
1897 až 2013. Nezabudli sme pritom ani na periodiká pre daniarov.

začal vydávať v Bra-
tislave nový časopis 
Hlas hranice, ktorý nad- 
väzoval na vydávanie 
Našej hranice. Jeho 
rozsah bol od 16 do úc- 
tyhodných 32 strán. 
Snahy presunúť jeho 
vydávanie do Prahy 
neboli úspešné. Vy-
chádzal do roku 1948, 
kedy došlo k zrušeniu 
finančnej stráže.

Časopisy colníkov 
Až po vzniku Československa (1918) začali vydávať colníci 
svoj prvý časopis. V našom regióne bolo totiž do roku 1918 
viac „financov“ ako colníkov, keďže terajšie územie SR 
nemalo za monarchie hranicu. V rokoch 1907-1909 síce 
vychádzal dvojtýždenník Obzor železničný a colný, ale ten  
sa skôr venoval prevádzke železnice v Rakúsko–Uhorsku  
a o živote colníkov informoval minimálne.

Informátor čsl. celních úředníků na Slovensku (1923)
Premiérovým pokusom o vlastné periodikum bol Informá-
tor čsl. celních úředníků na Slovensku. Prvé čísla boli pí-
sané na písacom stroji a tenkom papieri, prípadne ručne. 
Posledné boli už tlačené profesionálne na tlačiarenskom 
stroji. Celkove ich vyšlo iba šesť. Snahy o zmenu na plno-
hodnotný časopis Pražský výbor spolku a vydávanie colníc-
keho časopisu nepodporil.

Colný Vestník (1923–1942)
Ústredný výbor spolku colníkov v Prahe nesúhlasil ani s vy-
dávaním ďalšieho stavovského časopisu, no napriek tomu 
v októbri 1923 vyšlo v Bratislave prvé číslo Colného Vest-
níka. Venoval sa nielen legislatíve, ale aj životu colníkov 
a presadzovaniu ich záujmov. Jeho vydávanie bolo ukonče-
né v období Protektorátu Čechy a Morava. V období rokov 
1939–1945 nie je na území Slovenska zaznamenané vydá-
vanie žiadneho časopisu špeciálne určeného pre colníkov. 

CLO v ČSR (1946–1949)
Po 2. svetovej vojne začal vychádzať časopis CLO v ČSR. 
V tej dobe to bol jediný časopis venovaný výhradne colnej 
problematike. Vychádzal mesačne na 12 stranách. Prežil 
prechod colnej agendy pod národné výbory skoro rok, a to 

finančné aktuality
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do novembra 1949, kedy bolo jeho vydávanie náhle zasta-
vené.

Finanční správa (1946–1951)
S podtitulom časopis pre dane, dávky, poplatky a clo vy-
šiel v roku 1946 aj časopis Finanční správa. Zameriaval  
sa na dane a finančnú sústavu tej doby. Obsah časopisu 
skĺzol od publikovania každodenného života, problémov 
i úspechov zamestnancov. Publikovali sa v ňom odborné 
články o účtovaní a daniach, ktoré prispievali (po roku 1948) 
k propagácii politiky Komunistickej strany Československa.

Clo–Douane (1967 – 1992 v ČR do dnes)
Časopis začal vychádzať vďaka neskonalej snahe nad-
šencov. Po niekoľkoročnej príprave začal vychádzať v máji 
1967 ako mesačník na 12 stranách. V období rokov 1983–
1989 vychádzal dokonca ako dvojtýždenník. Bol určený vý-
hradne pre internú potrebu a dokonca bolo zakázané s ním 
voľne nakladať. Jeho prvým šéfredaktorom bol nezabud-
nuteľný Zdeněk Bureš. Od začiatku sa ho snažil viesť ako 
kroniku colnej správy. Pod jeho vedením sa časopis stal ne-
formálnym prostriedkom zobrazujúcim život, ako aj odbor-
né témy zo života colníkov od Ašu až po Čiernu nad Tisou. 
Bureš bol v roku 1970 z politických dôvodov odvolaný, no 
v roku 1990 sa na krátke obdobie vrátil a bol časopisu verný 
až do svojej smrti (†1991). Záujem prispievateľov bol veľký 
a bola to na pracovisku udalosť, keď uverejnili ich článok. 
Časopis nebol zadarmo. Od roku 1971 prispievali colníci 
z výplaty na číslo sumou 2 koruny (neskôr 2,5; koncom 
roka 1990 5 korún). V prípadne veľkého záujmu sa odo-
beratelia dokonca vyberali. Posledné číslo vyšlo v decem-
bri 1992. V súčasnosti českí kolegovia vydávajú mesačník  
pod týmto názvom naďalej.

Merkúr (1993-1998)
Po vzniku SR začal v októbri 1993 vychádzať Merkúr. 
V Prahe zostala kompletná agenda časopisu CLO–Douane 
a bolo nutné najskôr riešiť rozbeh základných činností no-

vovzniknutej colnej 
správy. Preto sa vy-
dávanie časopisu 
dostalo na rad až 
nultým číslom vyda-
ným koncom roka 
1993. V roku 1996 
začal vychádzať s fa- 
rebnými fotografia- 
mi. Vychádzal do ro- 
ku 1998 a mal 12 
strán.

CLO (1999–2002)
Od roku 1999 začal 
kontinuálne (v novej 

grafickej úprave) vychádzať ako mesačník časopis CLO  
(s podtitulom Customs, Douane). Rozsah sa postupne 
rozšíril z 12 na 16 strán a opisoval udalosti v rámci colnej 
správy, životné príbehy kolegov, rôzne športové a kultúr-
ne akcie. Zaznamenal aj odhodlanie zamestnancov niečo  
pre organizáciu urobiť. Príkladom je ustanovenie 21. sep-
tembra ako Národného dňa colníkov, ktorým je dodnes.  
Od roku 2002 začal časopis vychádzať z finančných dôvo-
dov ako dvojmesačník, ale s rozšíreným obsahom na 20 
stranách. Posledné číslo vyšlo v decembri 2002. 

Colné aktuality (2003 – 2012)
V roku 2003, pri príležitosti 10. výročia slovenskej colnej 
správy, začal vychádzať nový časopis Colné aktuality. 
V doterajšej histórii sa začal tlačiť na najlepšom kriedovom 
papieri. Počet strán sa ustálil na 20, vydával sa ako dvoj-
mesačník. V roku 2006 vychádzal iba v elektronickej forme. 
V roku 2007 bolo vydávanie v tlačenej verzii obnovené. 
V roku 2012 vychádzal časopis pod hlavičkou sekcie colnej 
Finančného riaditeľstva SR. Podarilo sa zachovať jeho za-
meranie ako „kroniku colnej správy“.

Pod lampou daňovej správy (2005-2008)
Daňové riaditeľstvo SR sa rozhodlo v roku 2005 vydávať 
interný časopis ako reakciu na prieskum medzi zamestnan-
cami, ktorí mali záujem o internú komunikáciu aj takouto 
formou. Zámer, podľa ktorého sa mal venovať hlavne živo-
tu v daňovej správe, pričom nemal byť odborne zameraný,  
sa podarilo naplniť. Časopis vychádzal v elektronickej for-
me, na zhruba mesačnej báze, pričom ho vždy tvoril iný 
daňový úrad. 

Finančné aktuality (2013)
Finančná správa nadviazala na tradíciu vydávania Colných 
aktualít, ale zároveň založila novú - interný časopis Finanč-
né aktuality. Zámerom je priblíženie a vzájomné spozna-
nie práce a problematiky v oblasti ako daňovej tak colnej. 
V roku 2013 vyšli v druhom a treťom štvrťroku dve čísla, 
pričom obsahovo boli naozaj bohaté (spolu mali 92 strán). 

Finančný newsletter (od 2013)
Z dôvodu aktuálnejšieho informovania zamestnancov za-
čal v októbri vychádzať dvojtýždenník Interný finančný 
newsletter. Vychádza v elektronickej forme a je zameraný 
na zabezpečenie informovania o projektoch a udalostiach 
v rámci organizácie. Každé dva týždne vychádza aj externý 
newsletter určený pre našich klientov. Prináša rady a tipy, 
aby sa novinky z colnej a daňovej oblasti dostali k nim čo 
najskôr. V elektronickej podobe sa zasiela registrovaným 
záujemcom.
Z uvedeného je vidieť, že colníci (vrátane financov) majú 
naozaj bohatú tradíciu vo vydávaní periodík, ku ktorej  
sa pridáva aj daňová časť finančnej správy.

pplk. Ing. Marcel Šuštiak
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Kynológia v 2013 v číslach

V roku 2013 sa so služobnými psami vykonalo celkovo  
9 000 kontrol, z toho takmer 7 200 urobili psy na detekciu 
tabaku a tabakových výrobkov, v 1 600 prípadoch hľada-
li omamné a psychotropné látky, 100 kontrol sa zameralo 
na vyhľadávanie chránených živočíchov a výrobkov z nich 
a ďalších 100 bolo na detekciu finančnej hotovosti. Služob-
ný pes na obrannú činnosť bol v roku 2013 v rámci hliadko-
vej činnosti využitý v päťdesiatich prípadoch. 

Vzorná služba
Medzi zaujímavé prípady pozitívnej reakcie služobného 
psa na pachové práce spojenej s následným nájdením 
hľadaného tovaru patria viaceré. Spomenúť treba záchyt 
služobného psa menom Tomi so psovodom Milošom Ko-
nopinským na odhalení 120 000 ks cigariet pri kontrole 
nákladného vlaku v rámci súčinnostnej akcie s políciou 
dňa 24. februára na ŽST Slivník. Ďalší úspech si pripísala 
Vera so psovodom Petrom Dlužanským z Colného úradu 
Michalovce na odhalení 773 960 ks cigarietpri kontrole 
v obci Veľké Trakany (31. marec 2013). V apríli sa podarilo 
nájsť 9 400 ks cigariet v Čiernej nad Tisou počas kontroly 
vlakovej súpravy psovodovi Milošovi Pivovarníkovi so slu-
žobným psom Jagom. Ďalšie dva záchyty si na svoje kon-
to pripísal psovod František Vagaš so psom Alexom, ktorý 
15. mája na hraničnom priechode Vyšné Nemecké obja-
vili v špeciálne vybudovanej podlahe motorového vozidla 
6 680 ks cigariet zn. Marlboro Gold a 3 400 ks cigariet  
zn. Marlboro červené v celkovom množstve 10 260 ks. 
O pár týždňov na to ten istý pes značil v motorovom vozidle 

Naši štvornohí pomocníci si v minulom roku pripísali na svoje konto viacero úspešných zásahov. S ich asis-
tenciou sme v roku 2013 až v 300 prípadoch zachytili menšie a väčšie množstvá tabakových výrobkov, tabaku, 
omamných a psychotropných látok.

konštrukčné dutiny, v ktorých sa našlo 91 200 ks cigariet. 
Dňa 4. júla robili na PCÚ Vyšné Nemecké psovod Peter 
Dlužanský a pes Vera kontrolu osobného motorového vozi-
dla. Pes označil všetky dvere, nádrž vozidla a zadný náraz-
ník, kde objavili cigarety v celkovom počte 26 640 ks. Za-
čiatkom augusta robil počas jazdy vlakom medzi stanicami 
Soľ a Čierna nad Tisou psovod Tibor Sova so psom Argom 
kontrolu. Ten označil dve podozrivé batožiny, v ktorých  
sa našlo 900 ks spotrebiteľských balení cigariet, čiže 
18 000 ks cigariet značky Jin Ling.

Ocenení psovodi
K najväčším záchytom v tomto roku určite patrí záchyt pso-
voda Pavla Sinčáka so služobným psom Soffi, ktorý 6. au-
gusta na PCÚ Vyšné Nemecké označil prepravovaný tovar 
v nákladnom automobile – rezačky na železo. Pri následnej 
dôkladnej colnej kontrole sa našlo až 1 540 000 ks cigariet. 
Oddelenie služobnej kynológie zabezpečovalo v minulom 
roku aj prípravu psovodov a výcvik služobných psov v 12 
základných kynologických kurzoch (6-drogy, 5–tabak,  
1–obrana) a v 86 kondičných kynologických kurzoch  
(22–drogy, 53–tabak, 4–obrana, 5-CITES, 2-bankovky).
Na základe výsledkov dosiahnutých vo výkone, ale 
aj v rámci výcviku počas kynologických kurzov zís-
kali ocenenie „Psovod roka 2013 v kategórii TABAK“  
pprap. Peter Dlužanský z Colného úradu Michalovce 
a „Psovod roka 2013 v kategórii DROGY“ nprap. Tibor 
Schill z Kriminálneho úradu finančnej správy.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Portrét z minulosti

Vtedajšie vedenie colnej správy rozhodlo vytvoriť v tomto 
priestore výcvikové stredisko. Na celom objekte sa urobili 
rozsiahle rekonštrukčné práce, vybudovali priestory psinca 
a areál sa oplotil. Slávnostné otvorenie strediska sa usku-
točnilo 7. novembra 1995. Vo VSSK sa od tejto doby vyko- 
náva pravidelný výcvik psovodov a služobných psov v zá-
kladných a kondičných kynologických kurzoch. Je miestom, 
kde sa vytvára metodika výcviku a preskúšania psovodov 
a služobných psov. Pre účely výcviku sa tu uchovávajú 
vzorky jednotlivých komodít. Stredisko spolupracuje s vý-
cvikovými kynologickými zariadeniami ostatných ozbro-
jených zborov a s civilnými kynologickými organizáciami.  
Na základe zmlúv a dohôd robí výcvik psovodov a služob-
ných psov aj ostatných ozbrojených zložiek.

Nestor kynológov
Na realizácii projektu VSSK a jeho následnej výstavbe  
sa v rokoch 1994 a 1995 podieľal celý kolektív zamestnan-
cov vtedajšieho riaditeľstva a mnoho ďalších „nadšencov“. 
Jednej osobe však obzvlášť záležalo na úspešnom dokon-
čení celého projektu a čo najskoršom odovzdaní do uží-
vania colníckym „psíčkarom“. V októbrovom čísle časopisu 
„Noviny kynológov“, ročník 2013, je zverejnená fotografia, 
ktorá na medzinárodnej kynologickej súťaži zachytáva aj 
charizmatickú postavu postaršieho pána s vysokým čelom 
a prešedivenou bradou. Komentár pod fotkou informuje či-
tateľa: „Medzi divákmi sme zastihli aj nestora slovenskej 
športovej kynológie, zakladateľa špeciálnej kynológie fi-
nančnej správy, chovateľa a posudzovateľa výkonu a exte-
riéru psov, Milana Kadlecaja“. Mnohí zo služobne starších 
colníkov si ho určite pamätajú. Milan Kadlecaj bol prijatý  

Výcvikové stredisko služobnej kynológie (VSSK) sa nachádza asi 60 km od Bratislavy v katastri obce Gajary  
na Záhorí, v tesnej blízkosti rieky Moravy. Približne dvojhektárový areál s pôvodnými budovami prešiel v rámci 
delimitácie v roku 1991 z majetku rezortu obrany do majetku colnej správy. Zriadila sa tu Stanica colnej stráže 
Gajary.

do služobného pomeru v roku 1991. V nasledujúcom roku 
bol zaradený do stálej štátnej služby. V priebehu svojej 
kariéry pôsobil na Ústrednej colnej správe SR Bratislava,  
2. odbore Colného riaditeľstva SR, oddelení mobilných 
skupín a služobnej kynológie Odboru drog a nebezpečných 
materiálov Colného kriminálneho útvaru, Oddelení služob-
nej kynológie a ochrany objektov Colného kriminálneho 
úradu. Jeho celý profesijný život bol pevným putom spoje-
ný so služobnou kynológiou, a to najmä na riadiacej úrovni. 
Počas kariéry sa neustále podieľal na vytvorení a zdoko-
naľovaní systému služobnej kynológie. Vo funkcii hlavného 
kynológa výrazne prispel ku skvalitneniu výcviku služob-
ných psov a metodologickému spracovaniu danej oblasti. 
Pre potreby colnej správy vykonával výber, preskúšanie  
a nákup služobných psov. Vyjadroval sa k návrhom na za-
radenie colníkov do funkcie psovoda. Väčšina skúsenejších 
psovodov prešla práve jeho výberom, odborným dohľadom 
a výchovou.

Kynológii zostal verný
Skúsenosti z civilného života, v ktorom ako bonitačný komi-
sár pri rôznych súťažiach vykonával rozhodcovskú činnosť, 
naplno využíval aj pri svojom zamestnaní. Rozhodoval  
na mnohých súťažiach organizovaných inými ozbrojenými 
zbormi a orgánmi štátnej správy. Pri týchto aktivitách vždy 
vzorne reprezentoval colnú správu. V nemalej miere sa za-
slúžil o úspechy našich psovodov, ktoré v posledných ro-
koch dosiahli nielen v domácich súťažiach, ale aj na medzi- 
národnom poli. Milan Kadlecaj odišiel zo služobného pome-
ru v roku 2010 na vlastnú žiadosť a momentálne si užíva 
zaslúžený dôchodok. Naďalej je však v kontakte s bývalými 
kolegami. Aj ako rozhodca je pravidelne pozývaný na kyno-
logické súťaže organizované finančnou správou, kde bude 
mať vždy miesto čestného hosťa.

kpt. Ing. Milan Dibala
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Nové vyšetrovacie metódy

Boju proti podvodom sa v Poľsku venuje veľká pozornosť 
na centrálnej aj na regionálnej úrovni. Každá Izba celná 
(administratívna jednotka colnej správy podliehajúca mini-
sterstvu financií) má vlastné oddelenie pre boj s krimina-
litou. Na získavanie a výmenu informácií využíva poľská 
colná správa aj kontaktné body (centrá medzinárodnej 
spolupráce), ktoré sú zriadené na hraniciach s Českom, 
Slovenskom, Nemeckom a Litvou. Poľsko má veľkú nielen 
výrobu, ale aj spotrebu pohonných hmôt. Priemerný občan 
Poľska spotrebuje ročne 605 litrov pohonných hmôt (130 li-
trov benzínu, 371 litrov nafty, 104 litrov LPG) a zaplatí dane  
vo výške 326 eur (168 eur spotrebná daň, 138 eur DPH  
a 30 eur palivový príplatok). Zaujímavé je aj zloženie cien 
nafty a benzínu. Pri nafte pozostáva celková cena z netto 
ceny (53%), spotrebnej dane (21%), DPH (19%), pali-
vového príplatku (4%) a zo zvyšku (3 %). Cenu benzínu 
tvorí 49% cena netto, 27% spotrebná daň, 19% DPH, 2% 
palivový príplatok a 3% zvyšok. Porovnávaním sadzieb 
dane v jednotlivých krajinách vyšlo najavo, že najvyššie 
sadzby spotrebnej dane má na motorovú naftu Česko  
(436,60 €/1000 l), na benzín Slovensko (550,52 €)  
a na LPG Maďarsko (251,99 €). Rozdiely v cenách sú dôle-
žitým kritériom, ktoré je potrebné brať do úvahy, nakoľko 
ovplyvňuje nielen tzv. „palivovú“ turistiku, ale aj riziko pod-
vodov. 

Päť colných laboratórií
Pri kontrole pohonných látok sa poľskí colníci zameria-
vajú nielen na kontrolu dokladov, ale aj na kvalitu tovaru. 
Pomocníkom v tomto smere je im päť colných laboratórií 
a štyri špeciálne vozidlá, ktoré disponujú zabudovaným ka-
merovým systémom na snímanie evidenčných čísel vozi-
diel. Špeciálne nástroje používajú aj pri odoberaní vzoriek 
minerálnych olejov z automobilových cisterien. Svoje know
-how nám poľskí kolegovia predviedli priamo v praxi, kde 
sme mali možnosť vidieť špeciálne sondy pozostávajúce 
z kovu, skla a plastu.

Odborníci pracujúci v oblasti analýzy a riadenia rizík so zameraním na energetické produkty z Maďarska, Poľska, 
Česka, Rumunska, Bulharska a Slovenska sa zišli koncom januára v poľskom Krakove. Diskutovali o nových 
vyšetrovacích metódach.

Veľmi zaujímavé boli aj prezentácie zástupcov ostatných 
krajín. Pre porovnanie, Colná správa ČR má podstatne šir-
šie kompetencie ako slovenská. Okrem klasických colníc-
kych činností zabezpečuje aj výber a vymáhanie peňažných 
plnení (napr. pokút), ktoré boli uložené inými správnymi 
orgánmi. Ďalšie odlišné kompetencie má v oblasti cestnej 
dopravy (váženie nákladných vozidiel, kontroly diaľničných 
kupónov, kontroly mýtnych poplatkov), kontroly zamest-
návania cudzincov. Vďaka zmene zákona o pohonných 
hmotách, ktorý od októbra 2013 sprísnil v ČR podmienky 
distribúcie pohonných hmôt, je očakávaný pokles krátenia 
DPH. V poslednej dobe však českí kolegovia zaznamenali 
zvýšené prepravy minerálnych olejov kódu KN 3824 90 97, 
deklarované ako chemické látky určené na iné účely ako 
pohonná látka. V skutočnosti však obsahovali vyše 30% 
metylesterov vyšších mastných kyselin a zvyšok tvorila 
motorová nafta. Maďarskí kolegovia nás oboznámili s dvo- 
ma kľúčovými zmenami, ktoré sú v Maďarsku účinné  
od 1. januára. Prvou je vznik jedného centrálneho odboru 
riadenia rizík pre všetky typy významných daní (DPH, spo-
trebná daň a pod.). Druhá zmena sa týkala zákona o spo-
trebnej dani z minerálnych olejov. 

Rozširovanie spolupráce
Seminár bol súčasťou medzinárodného projektu Zlepše-
nie efektivity v medzinárodnej spolupráci proti falšovaniu 
pohonných látok, ktorý spolufinancuje EÚ. Prijímateľom 
grantu je Národná daňová a colná správa Maďarska. Šty-
ri dni ubehli v Poľsku veľmi rýchlo. Dozvedeli sme sa in-
formácie o špecifikách jednotlivých colných správ, o pod-
mienkach, v akých pracujú a o ich prístupe k problému  
so zneužívaním pohonných látok. Zhodli sme sa na tom,  
že takúto formu spolupráce je potrebné naďalej prehlbovať 
a vytvárať podmienky pre obdobné partnerstvo aj s inými 
colnými správami krajín EÚ (Rakúsko, Nemecko), ktoré  
čelia rovnakým problémom. 

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Nádhera zo servítok

Dózy, tácky, sviečky, 
džbániky, podložky 
pod poháre, šper-
kovnice  rôznych 
veľkostí a materiálov 
mali jedno spoločné. 
Zdobenie obrázkami, 
ktoré boli pôvodne 
servítkou. Obyčajná 
drevená škatuľka či 
kovové vedierko hrdo 
stáli na stole a tvárili  
sa ako umelecké die-
lo. A veruže právom. 
„Ako dieťa som bola 
presvedčená, že vý-

tvarný talent nemám. Venovala som sa skôr hudbe, 12 ro-
kov som hrala na gitare,“ začína svoje rozprávanie kolegyňa 
z Odboru služieb a podpory pre verejnosťv Banskej Bystrici 
Janka Jekkelová. Výtvarné umenie začala ťahať za nohu 
najskôr výrobou drôtených ozdôb a šperkov. Jedného dňa 
prišlo pozvanie od kamarátky na trojdňový servítkový žúr 
na chate a krásna záľuba ju odvtedy úplne pohltila. „Bolo to 
asi pred dvoma rokmi, stretli sme sa tam s pár ďalšími fanú-
šičkami tohto umenia a odvtedy som tomu úplne prepadla. 
Každá ukázala nejakú techniku, všetky sme to skúšali. Boli 
sme tam tri dni a po dvoch takýchto stretnutiach som ve-
dela, že toto ma tak skoro nepustí,“ uviedla. Zatiaľ to robí  
pre radosť. Má pomerne veľkú rodinu, na oslavy nosí vlast-
noručne vyrobené darčeky aj kamarátom či známym. Po-
vedia si, čo im má vyrobiť a Janka takmer nestíha pokryť 
dopyt. Jej najmilším výrobkom je súprava plechového ve-
dierka, vaničky a krhličky.

Špeciálna technika
Zaujíma nás, v čom je fígeľ, pri ktorom sa obyčajné 
predmety meniana také krásne umelecké dielka. „Zobe-
riem predmet, ktorý chcem zdobiť, natriem ho základnou 
akrylovou farbou, spravidla dávam svetlý podklad, slonovú 
kosť, na ktorej vyniknú všetky farby. Na to sa dá špeciálne 
lepidlo a aplikuje sa servítka. Zvrchu sa znovu zafixuje le- 
pidlom. Keď to zaschne, vtedy sa začína domaľovávať motív  
zo servítky na zdobený predmet, aby bol prechod z povrchu 
so servítkou plynulý s tým povrchom, kde už servítka nie 
je. Maľujem, až keď nalepená servítka poriadne zaschne, 
inak by sa poškodila. Keď je domaľované, znova sa to la-
kuje,“ popisuje svoje umenie J. Jekkelová. „Sem navrch 

Kolegyňu Janku Jekkelovú zradilo zdravie deň potom, ako nám prisľúbila podeliť sa s nami so svojou vášňou  
pre servítky. Aj napriek chorobe nám rozhovor neodmietla, a tak sme ju navštívili doma. Pri pohľade na konfe-
renčný stolík v obývačke sme zostali hľadieť v nemom úžase. Krásnym predmetom vdýchli čaro, čuduj sa svete, 
servítky.

ako nás nepoznátev / finančné aktuality

pôjde ešte špeciálna technika, také 
prasklinky sa na tom robia, aby 
to evokovalo predstavu, že ide 
o rustikálny predmet,“ ukazuje 
nám nádhernú drevenú ška-
tuľku s motívmi pamätihodností 
Paríža.
A keď si myslíme, že sme už videli všetko, 
vytiahne ešte naoko maľovaný obraz na plátne, o ktorom 
by sme si isto mysleli, že ho maľovala doma v obývačke, 
keby na ňom nebola Mona Lisa. „To je rovnaká technika, 
len namiesto servítky sa používa takzvaný ryžový papier,“ 
vysvetľuje pani Janka, keď vidí naše prekvapenie. 

Vnučka bude pokračovať v jej šľapajách
Pýtame sa, ako to všetko stíha? Robiť na službách pre ve-
rejnosť nie je med lízať. Ľudia, ktorí tu robia, si občas nosia 
prácu aj na domov a odpovede na dopyty píšu aj po veče-
roch. Janka sa venuje otázkam na dane z príjmu fyzických 
osôb, aj medzinárodnému zdaňovaniu. „V tomto období je 
to naozaj ťažšie, cez rok sa dá nájsť časť po práci a cez ví- 
kendy. Mnohí sa mi čudujú, ako to stíham, ale stíham to... 
Väčšinou nerobím nikdy iba jednu vec, lebo to je strata 
času. Začnem si viac, ponatieram základnou farbou a  po-
stupne ich dokončujem,“ vysvetľuje nám. 
Keď príde po vypätom dni, kedy chodí jeden dopyt za dru-
hým, výborne pri svojej záľube zrelaxuje. A preto sa k nej 
stále vracia. Prišli chvíle, keď chcela s nejakým výrobkom 
definitívne skončiť, no do druhého dňa ju to prešlo. K záľu-
be pritiahla aj švagrinú, kamarátky, v práci niekoľko kolegýň 
a už teraz sa teší, ako do tohto umenia zasvätí svoju vnuč-
ku. „Ale to má ešte čas, veď len nedávno sme oslávili jej 
prvé narodeniny,“ smeje sa.

Mgr. Gabriela Dianová
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Viete sa prispôsobiť zmenám v práci?
Spoločnosť, v ktorej pracujete podpísala zmluvu 
s poľským dodávateľom. Váš nadriadený trvá na tom, 
aby ste sa naučili po poľsky. Ako sa cítite?

• ste s tým úplne v pohode, pokiaľ je kurz platený zamest-
návateľom a koná sa počas pracovnej doby

• súhlasíte, ale bez nadšenia či radosti
• snažíte sa zmeniť, čo si myslia vaši nadriadení, je nao-

zaj dôležité naučiť sa po poľsky? 
• nemáte žiadnu motiváciu ani schopnosť učiť  

sa po poľsky

Čo všetko sa nachádza vo vašom počítači?
• takmer žiaden softvér, iba to, čo nevyhnutne potrebujem
• množstvo softvéru, ani presne neviem, čo všetko tam 

mám
• všetok zmysluplný softvér, ktorý som si nainštaloval/a 

a aktualizoval/a v priebehu niekoľkých rokov 
• všetko, čo mi tam nainštaloval niekto, kto sa v tom vyzná 

Nečakane dostanete príkaz, že musíte v danom mesiaci 
pracovať každý víkend. Čo si pomyslíte?

• tak to určite nie, moje víkendy sú posvätné, nabudúce 
budú chcieť aby som robil/a ešte aj v noci

• urobím to iba v prípade, že to bude zaplatené a pracov-
ný čas mi bude vyhovovať

• súhlasím bez ďalšej diskusie
• nemám na výber, ak poviem nie, bude zle

Máte meno, ktoré sa ťažko vyslovuje a zložito píše. Váš 
nadriadený vás požiada o zmenu mena. Myslíte si:

• určite to odmietnem
• prečo nie, veď by to nakoniec mohla byť sranda
• ak to naozaj spôsobuje problémy, rád/rada zjednoduším 

svoje meno, ale úplne ho nezmením v žiadnom prípade
• je to vôbec legálne? zistíte si to a následne to s nadria-

deným opätovne prediskutujete

Vášmu nadriadenému sa podarilo uzatvoriť veľmi vý-
hodnú zmluvu s partnerom. Žiada vás, aby ste na oslavu 
kontraktu zabezpečili prezentačné darčeky pre partnera, 
i keď to nemáte v pracovnej zmluve. Ako zareagujete?

• mal by to vyriešiť so svojou sekretárkou
• vítaná zmena oproti každodennej rutine
• na toto sú rôzne webstránky a ľudia, ktorí by sa tým mali 

zaoberať, ja sa pre to nezbláznim
• je to naozaj dobrá obchodná praktika? o tom sa s na-

driadeným rozhodne musím porozprávať

Dostali ste povýšenie, na ktoré ste už roky čakali. Váš 
bývalý kolega/kolegyňa sa s tým však nedokáže zmieriť 
a dáva vám to neustále najavo. Čo urobíte?

Zmena je základným znakom života. Ako sa časom meníme, mení sa aj naša práca. Nakoľko vieme reagovať  
na potreby zamestnávateľa a prispôsobiť sa? Skúste sa otestovať!

• vysvetlíte mu, o čo vám ide tak ľudsky a dúfate, že to 
pochopí 

• nebudete sa tým vôbec zaoberať
• ak sa bude naďalej takto správať, porozprávam  

sa so šéfom
• tak, ako som si ja zaslúžil svoje povýšenie, tak si ho 

dokáže zaslúžiť ktokoľvek

Zamestnávateľ vám oznámi, že vám musí mierne znížiť 
plat. Ako istú kompenzáciu však ponúka navýšenie hod-
noty jedálneho lístka. Aká je vaša reakcia?

• budete sa musieť ešte nad tým seriózne zamyslieť ešte 
predtým, ako odpoviete

• nikdy s tým nebudem súhlasiť
• ak nebudem súhlasiť, pravdepodobne ma vyhodia
• ok, to zvládnem, ale nie dlhšie ako rok

Nadriadenému sa pokazilo auto a má stretnutie asi  
50 km od práce. Požiada vás, aby ste ho odviezli. Čo 
poviete?

• že nie ste taxi služba
• ochotne ponúknete svoju pomoc
• ak sa na vás spolieha, nemáte vlastne možnosť pove-

dať nie, ide o vašu profesionálnu česť a povinnosť
• predtým, ako poviete áno alebo nie, preberiete s ním 

všetky ostatné možnosti

Máte kolegu, ktorý je často chorý a poprosil vás, aby ste 
preberali jeho hovory. Telefón však neustále vyzváňa. 
Čo urobíte?

• nič nepoviete a zodvihnete telefón vždy, keď zvoní
• zodvihnete telefón iba vtedy, keď máte čas
• odpojíte telefón
• zavoláte mu, čo máte so všetkými tými hovormi robiť

Máte pocit, že váš nadriadený má aféru s vašou kolegy-
ňou/ kolegom, čo však popiera. Čo si pomyslíte?

• môj vzťah s ňou/ním sa nezmení
• správate sa, akoby sa nič nestalo, ale viete že váš vzťah 

už nikdy nebude taký, ako býval
• prečo klame? máte problém pozrieť sa jej/mu do očí
• je to celkom zábavné, vidieť ich takto sa skrývať

Vaša spoločnosť organizuje veľkú recepciu pre vý-
znamných klientov. Predpísané je spoločenské obleče-
nie. Ako zareagujete?

• netuším, prečo to vôbec spomínali, je predsa samozrej-
mé, že nikto sa neukáže v rifliach

• ok, pochopil/a som
• je to smiešne, to, ako sa oblečieme predsa nijak neov- 

plyvní reputáciu našej spoločnosti
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• okamžite si musím zariadiť termín u svojej kaderníčky/
kozmetičky, aby som mala bezchybný účes

 
Firma sa sťahuje do menších priestorov, takže už nebu-
dete mať svoju kanceláriu len pre seba. Ako zareaguje-
te?

• keď sa trocha pohráte s nábytkom a prinesiete si vlastné 
rastliny, celkom ľahko si vytvoríte vlastný kútik

• ste ochotný to vyskúšať, ale ak sa to neosvedčí, budú 
musieť prísť s lepším riešením

• chcete dopredu vidieť nové priestory
• požiadate o schôdzku s nadriadeným, toto vám proste 

nemôžu len tak prikázať

Osobný úrad z dôvodu väčšej otvorenosti rozhodne zve-
rejniť platy všetkých zamestnancov. Čo si pomyslíte?

• to je výborný nápad, aspoň bude každý vedieť, kde  
sa v rebríčku nachádza

• nie ste za ani proti
• je to hlúpy plán, ktorý iba vyvolá žiarlivosť a závisť
• chcete vedieť, kto za touto iniciatívou stojí a prečo

Ponúkli vám prácu vašich snov. Jediným problémom je, 
že budete musieť chodiť na vzdelávacie kurzy každý ve-
čer počas prvých dvoch rokov. Čo urobíte?

• pokúsite sa presvedčiť zodpovedných o tom, že takýto 
kurz nepotrebujete, teda aspoň predtým, ako poviete 
áno

• predstava, že sa budem opäť niečo učiť, je vzrušujúca
• prijmete ponuku so zmiešanými pocitmi, nie ste si istý/á, 

či sa s týmto plánom dokážete stotožniť 
• časy vášho štúdia sa dávno skončili

Váš nadriadený má psa, ktorého zbožňuje. Všimli ste  
si, že už nejaký čas sa snaží lobovať, aby ho mohol pri-
niesť každý deň do práce. Čo urobíte?

• dáte nadriadenému vedieť, že to považujete za neprí-
pustné

• je vám to jedno
• tešíte sa z toho, veď rôznorodosť je predsa korením ži-

vota
• ak je nevychovaný, tak rozhodne nie, ale keď je zlatý, 

roztomilý a vychovaný, tak prečo nie

VYHODNOTENIE:

Máte najviac
Ste prispôsobivý na 100%!
V profesionálnom živote prejavujete skutočnú snahu prispôsobiť sa tomu, čo je práve potrebné a aktuálne. Vaša pri-
rodzená zvedavosť, spolu s túžbou rozvíjať nové zručnosti, vám umožňuje zoznamovať sa s novým prostredím veľmi 
rýchlo. Zároveň ste schopný ľahko vytvárať zmysluplné vzťahy so svojimi kolegami. Musíte si však dávať pozor, aby 
ste nešli do extrémov, najmä aby ste sa nenechali príliš ľahko ovplyvniť názormi iných. Zamyslite sa nad hodnotami, 
ktoré sú pre vás kľúčové a skúste ich presadiť bez ohľadu na to, čo si o tom ostatní pomyslia. 

Máte najviac
Ste flexibilný – do určitej miery
Zo skúsenosti viete, že nemá zmysel bojovať v nezmyselných vojnách. Ak dostanete príkazy zhora, nebudete  
sa zbytočne búriť. Vaša nátura a inteligencia vás motivujú k hľadaniu súladu a súhlasu vo väčšine situácií. Nenecháte 
sa však ľahko oklamať. Utvoríte si vlastný názor na veci, ale nestaviate sa do situácií, ktoré by vás mohli ohroziť. Ča-
som ste si vyvinuli trocha fatalistický náhľad na život. Tento postoj však môže byť snahou o zamaskovanie skutočnosti, 
že ste na svoj život rezignovali, a radšej ho len „prežijete“. Požiadajte svojich blízkych, aby sa trocha viac snažili vás 
pochopiť a vy sa zase pokúste vyjadriť svoje pocity, túžby a predstavy.

Máte najviac 
Necháte sa ohýbať, ale nenecháte sa zlomiť
Viete, že pracovný život nikomu neumožňuje úplnú slobodu. Napriek tomu však nemienite byť obyčajnou figúrkou 
na šachovom poli. Nepotrebujete plytvať energiou na zbytočné konflikty. Radi zaujmete stanovisko ohľadom určitých 
vecí, ale potrebujete si ich vyjasniť a diskutovať o nich. Ste podozrievavý a veríte, že takéto nastavenie mysle vás 
ochráni pred všetkými zákernými vecami, ktorých sú ľudia schopní. Určite však existujú ľudia, dokonca aj na vašom 
pracovisku, ktorým môžete dôverovať.

Máte najviac 
Viete byť tvrdý
Vo svojom profesionálnom živote sa neustále prispôsobujete všetkým zmenám veľmi rýchlo, avšak máte pocit, že 
vaši kolegovia to nerobia. To sa vám zdá nespravodlivé. V skutočnosti však máte tendenciu zameriavať sa na jedinú 
vec – tú, ktorá momentálne trápi práve vás. Skúste poprosiť o radu vo vašej kariére svojich priateľov či rodinu. To vám 
umožní získať viac objektivity a trochu sa uvoľniť.
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Losos v marináde

O tom, že ryby sú zdravé a pre náš organizmus prepotreb-
né, určite netreba polemizovať. 
Napriek tomu ich Slováci podľa 
štatistík zjedia šesťnásobne 
menej ako v ostatných kraji-
nách Európy. Podľa odporúčaní 
odborníkov by sme rybie mäso 
mali jedávať aspoň dva razy  
do týždňa. 
Keď ponúkaný recept vyskúša-
te, dáte nám za pravdu, že je 
veľmi chutný. A dokonca nie je 
zásadný rozdiel ani v tom, či lo-
sosa kúpite čerstvého, pri pulto-
vom predaji, alebo mrazeného. 
Výsledný efekt je porovnateľ-
ný – tí, ktorým obed navaríte,  
sa v oboch prípadoch oblí-
žu až za ušami. K sľubovanej 

Tentoraz sme pre vás pripravili recept, ktorý spĺňa všetky kuchárove požiadavky. Veď kto už by nevaril rád zdra-
vo, chutne a hlavne rýchlo. Ponúkaný recept je nenáročný na čas, ale určite ulahodí aj náročným labužníkom.

rýchlosti treba dodať, že samotná ryba môže  
od prinesenia z obchodu alebo vybratia 
z chladničky ležať do pol hodiny na tanieri. 

POTREBNÉ SUROVINY: 
(rozpis je pre 6 osôb)
1 kg plátkov lososa
Marináda
150 ml oleja
1 ČL soli
2 ČL horčice
2 ČL kečupu
½ ČL korenia na ryby a mletého čierneho  
korenia 
1 chilli papričku, prípadne chilli korenie
1 ČL mletej červenej papriky
3-4 strúčky cesnaku

POSTUP:
Všetky suroviny do marinády poriadne pre-
miešame. Umyté plátky lososa natiera-
me marinádou z každej strany. V prípade,  
že sa s obedom neponáhľate, môžete lososa 
nechať v marináde dlhšie.
Pekáč vymastíme, uložíme naň namarinova-
né plátky lososa a 10 minút pečieme v rúre 
vyhriatej na 200 stupňoch. Podávame so ze-
miakmi, prípadne zemiakovým alebo zelenino-
vým šalátom.
Dobrú chuť!            -gd-
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PERLIČKY Z KURZOV

Lektorka sa pýta na hodine poľnohospodárskych vý-
robkov:
- Študenti, teraz si predstavte, že k vám na colnicu 
príde deklarant so vzorkou tovaru a požiada vás, aby 
ste mu ju pomohli zatriediť. Čo urobíte ako prvé?
- Tak...vytiahneme Colný zásobník...

Pýta sa lektorka na prvej hodine tovaroznalecké-
ho bloku študentov: 
- Spoločný colný sadzobník na rok 2013 ustano-
vuje Vykonávacie nariadenie Komisie č. 927/2012. 
Pracoval už niekto s ním?
- Pani lektorka, ja som ho videl! To je tá veľká biela 
kniha na poličke u nás v kancelárii?

Lektorka a zaseknutý študent na skúške z poľnohos-
podárskych výrobkov:
- Pán kolega, vytiahli ste si otázku „tabak, spracova-
nie tabaku, tabakové výrobky“. Pekná téma, môžete 
začať. 
Poslucháč mlčí (ale písomnú prípravu má na papieri 
dlhú ako román).
- No tak povedzte mi najprv, čo je to ten tabak.
- Tabak? 
- Áno, tabak.
- Rastlina.
- Výborne. A hovorili sme si aj o tom, ako rastie, ako  
sa pestuje, nože pospomínajte si!
- Rastie....na poli!
- Nuž áno!!! A ďalej?
- Ahá, tabak! Tabak sa vyrába z chmeľu...

VTIPY: 

Počas colnej prehliadky upozorňuje colník Škóta, 
ktorý vezie so sebou papagája: „Clo sa neplatí iba  
za vypchaté zvieratá.“ 
Škót chvíľu premýšľa, papagáj ho pozoruje a potom 
zareve: „Nerob hlúposti a zaplať!“

Bráni sa zadržaný pašerák na hraniciach colníkom: 
„Ja za to skutočne nemôžem, že moje prasatá pašo-
vali kokaín!”

Daňového poradcu raní v 33 rokoch mŕtvica. Ide  
do neba, kde ho pri nebeskej bráne víta svätý Peter.  
„Prečo taký mladý, prečo?,“ bedáka daňový po-

radca, „veď mám len 33 ro-
kov“.
„To nie je možné“, opo-
nuje svätý Peter, „takých 
mladých predsa nevoláme, 
pokiaľ nejde o nejaký úraz 
alebo niečo mimoriadne.“ 
Ide sa pozrieť do evidence, 
či sa nestala chyba. Po dlhšej dobe sa vráti a ho-
vorí: 
„Je to správne. Podľa hodín, ktoré ste naúčtovali 
svojim klientom, máte 73 rokov“.

Smutný zajac sedí na kraji cesty pri hraniciach. Ide 
okolo medveď a pýta sa ho: 
„Prečo si smutný, zajac?”
„Ále, nemôžem prejsť cez hranice.”
„A prečo?” pýta sa udivene medveď.
„No, pretože som malý.”
Tak si medveď vezme zajaca do vrecka na prsiach. 
Na hraniciach sa ho colník pýta: „Čo to máte v tom 
vrecku?”
Medveď silne stiskne zajaca a odpovie: „Ále, fotku 
zajaca.”

Zdá sa ti, že si opustený?
Že nikoho nezaujímaš?
Že si úplne bezvýznamný?
Že na tebe nikomu nezáleží?
Že nikto nechce o tebe nič vedieť?
Že nikoho nezaujíma, čo vlastne robíš?
Tak skús tento rok nepodať včas daňové prizna-
nie!

Príde zamestnanec za riaditeľom. 
“Žiadam vás o výrazné zvýšenie platu. Som tu už piaty 
rok a pracujem za troch ľudí!“ 
Na to mu riaditeľ pohotovo odpovie: 
„Povedzte mi, za ktorých a ja ich s radosťou prepus-
tím!“

Definícia pašeráka: 
To je chlap, ktorý niečo pašuje cez hranice a chy-
tia ho! 
„A keď ho nechytia?“ 
Tak to je potom pašák!

Pokiaľ má daň z tabaku 
odradiť ľudí od fajčenia, 
daň z alkoholu od pitia, 
tak potom nechápem daň 
zo mzdy...

Na dobrú náladu



FOTO
súťaž

Prvých troch z vás, ktorých zábery sme uverejni-
li v časopise, sme odmenili začiatkom roka malým 
darčekom. Veríme, že takto „prilákame“ aj ostatných 
amatérskych fotografov, aby sa pochválili svojimi foto-
grafiami na našich stránkach. Stačí poslať tri fotogra-
fie vo formáte JPG na adresu:
casopis@financnasprava.sk
Môžu to byť portréty, spomienky na dovolenku, zábery 
domácich miláčikov alebo prírody.
Ďalšou v poradí je Ing. Mária Gabrišová z Daňového 
úradu Prešov. Ako uviedla, fotografovaniu sa venuje 
len druhý rok. Obrázky, ktoré nás poslala dokazujú, 
že by sa tomuto koníčku rozhodne mala venovať  
aj naďalej.


