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PRÍHOVOR 
PREZIDENTA

Milé kolegyne a kolegovia,

tvrdá práca, snaha o vytvorenie lepšieho imidžu našej organizácie, tisíce otázok a odpovedí, stovky 
úloh a projektov – to je obraz dnešných dní vo finančnej správe. Kým jedna úloha, na ktorej sme pracovali dlhé 
mesiace, sa blíži do záverečnej fázy, už ju strieda druhá a podobne náročná. Spustenie Integrovaného systému 
finančnej správy – správa daní (ISFS-SD) je na dosah a hodiny strávené jeho prípravou sa zúročia. 

V ostatných týždňoch som znovu navštívil zamestnancov daňových úradov, neobišiel som ani menšie 
pobočky. Rád za vami chodím priamo na pracovisko. To je miesto, kde ste „doma“, kde sa cítite najlepšie, kde 
sa môžeme otvorene rozprávať a diskutovať o reálnych problémoch. Zakaždým je inšpirujúce a konštruktívne 
získať spätnú väzbu, vypočuť si Vaše podnety a odpovedať na Vaše otázky. Vedenie tak získa iný pohľad na vec, 
nezostane pri presadzovaní zmien v ulite, ktorá nám bráni vidieť proces aj z druhej strany.

Tak, ako som chodil medzi zamestnancov daňových úradov, plánujem aj návštevy colných úradov. 
Viem, že naši colníci v tomto období pociťujú menej pozornosti, pretože jej väčšiu časť sme venovali dania-
rom a ich problémom. Môžem Vám však sľúbiť, že hneď, ako spustíme systém ISFS-SD, sústredíme všetky sily  
na projekt elektronického dovozu (e-Dovoz). Nerád by som vynechal návštevu čo i len jednej pobočky colného 
úradu. Teším sa na tieto stretnutia, ktoré budú základom efektívnej spolupráce. 

S úctou

František Imrecze
prezident finančnej správy
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FINANČNÁ SPRÁVA ZAVIEDLA V  MINULOM ROKU VEĽKÉ MNOŽSTVO 
NOVINIEK – POČNÚC NOVÝM PORTÁLOM, KONTROLNÝM VÝKAZOM 
DPH A  KONČIAC CENTRÁLNYM ELEKTRONICKÝM PRIEČINKOM. KAŽ-

DÁ TAKÁTO ZMENA PRINÁŠA SO SEBOU ZVÝŠENÚ PRACOVNÚ ZÁŤAŽ  
PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ MAJÚ O TÝCHTO NOVINKÁCH POSKYTOVAŤ 
INFORMÁCIE. AKO BY STE Z  TOHTO POHĽADU ZHODNOTILI UPLYNULÝ 
ROK 2014?

NA CALL CENTRUM
MÔŽEME BYŤ HRDÍ
Odbor podpory a služieb pre verejnosť patrí so svojimi zamestnancami do prvej línie, ktorú ostreľuje verejnosť otázkami zo všet-
kých strán. Servis, ktorý občanom poskytujú, zlepšujú z roka na rok. Ako prvá štátna inštitúcia komunikujeme s verejnosťou pro-
stredníctvom online chatu, čo nie je jediná novinka. Koordinačné centrum finančnej správy bude slúžiť už aj pre dopyty našich 
zamestnancov. O jeho úlohách a ďalších zmenách sme sa rozprávali s riaditeľkou odboru Beátou Uhrinovou.

Vlaňajší rok patril k  tým najťažším. Po-
darilo sa nám zvládnuť obrovské množ-
stvo agendy, čo si zasluhuje veľký rešpekt 
a uznanie. Takmer 300 000 podaní zvládlo 
spracovať 52 kmeňových zamestnancov 
pracujúcich na odbore podpory a služieb 

pre verejnosť a prvýkrát v histórii aj v spo-
lupráci s externým dodávateľom. Na konci 
roka 2013, vo fáze pripravovaných zmien, 
nikto z nás presne netušil, čo sa bude diať 
v  úvode toho nasledujúceho. Čo nám pri-
nesie azda najväčšia zmena – povinná elek- 

tronická komunikácia pre viac ako 200 tisíc 
subjektov, sme si predstaviť nevedeli. Ná-
por a prvá vlna otázok prišla hneď v prvých 
dňoch nového roka. Učili sme sa elektro-
nicky komunikovať spolu s daňovými sub-
jektmi v  reálnej prevádzke. Veľmi rýchlo 
sa nám podarilo nadobudnúť patričné 
zručnosti v  danej oblasti a  v  ďalších me-
siacoch sme boli pre subjekty nenahradi-
teľnou pomocou. Po zvládnutí náročného 
prvého kvartálu umocneného podávaním 
daňových priznaní a vysporiadaním si da-
ňových povinností na priamych daniach 
prišla ďalšia dôležitá novinka – kontrolný 
výkaz DPH. Pred jeho zavedením sme pri-
pravili metodickú pomôcku - manuál KV 
DPH. Zvládli sme aj túto dôležitú a  spo-
ločnosťou veľmi sledovanú zmenu. Úlohy 
súvisiace s chybovým protokolom KV DPH, 
systémami Mini One Stop Shop, kontrol-
ných známok a  naposledy Centrálneho 
elektronického priečinka sme už preberali 
automaticky.

Akými personálnymi či organizačnými 
zmenami prešiel v uplynulom období od-
bor služieb pre verejnosť? A ako sa preja-
vili v práci jeho zamestnancov?
Tlak na našu prácu a výkony bol obrovský. 
Bolo preto potrebné jednoznačne vyme-
dziť úlohy a  pozíciu dvoch oddelení. Ne-
mohli sme povoliť zo štandardu, ktorý sme 
zabezpečovali v minulosti, a na ktorý bola 
verejnosť aj naši ľudia zvyknutí. Kvalitné 
informačné materiály, aktuálne informá-
cie na webstránke, najčastejšie kladené 
otázky a  odpovede a zároveň množstvo 
parciálnych otázok na telefonickej linke 
alebo v emailoch rástli obrovským tem-
pom. Navyše sme ako prvý štátny orgán 
začali komunikovať s  verejnosťou pros-
tredníctvom online chatu. Preto bolo po-
trebné hľadať rýchle riešenia a  prijímať 
správne manažérske rozhodnutia. Keďže 

na slovíčko s ...
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navýšiť stav zamestnancov na odbore ne-
bolo možné, predĺžili sme úradné hodiny 
do 19.00. V prípade potreby sme zabezpe-
čovali prácu aj cez víkendy, vo vybrané dni 
sme pracovali aj do polnoci, čo verejnosť 
privítala. Rozmýšľali sme, ako sa ďalej pro-
filovať v  oblasti komunikácie s  verejnos-
ťou, aby rovnaký servis a  prevenciu, ktorú 
poskytujeme daňovým subjektom, dostali 
aj colné. Preto sme po prvýkrát v  histórii 
posilnili odbor tromi colníkmi, s  ktorými 
postupne začíname budovať služby aj v tej- 
to oblasti. Čaká nás ešte síce množstvo 
práce, ale podstatné je, že máme víziu  
a to je už len krôčik k tomu, aby sa aj zrea-
lizovala. 

Na čele tohto odboru ste už dlhé roky. 
Spomínate si ešte na to, ako ste vôbec za-
čínali pracovať s verejnosťou?
Veľmi rada si spomínam na svoje začiatky. 
V  mojej pamäti navždy zostane moment, 
keď som v prvom roku pôsobenia v daňo-
vej správe v 1992 musela povedať daňové-
mu subjektu, ktorý sa prišiel informovať, 
že ľutujem, ale informáciu neposkytujeme 
a máme to napísané aj na červenej plecho-
vej tabuľke na stene vo vestibule. Po skla- 
manom výraze a odchode tohto pána som 
si povedala, že to takto predsa nemôže 
zostať. Trvalo to skoro 10 rokov a  ja som  
15. februára 2001 prestúpila z Nitry do Ban-
skej Bystrice na Daňové riaditeľstvo a stala 
sa šéfkou novovytvoreného odboru služieb 
pre verejnosť. Postupne sme malými krô-
čikmi začali budovať služby, pričom v  pr-
vom rade sa zo všetkých daňových úradov 
odstránili spomínané červené plechové 
tabuľky. Ako sa treba správať ku klientom 
a budovať proklienstky orientovanú daňo-
vú správu nás prišli učiť kolegovia zo švéd-
skej a fínskej daňovej správy. Vypočuli sme 
si množstvo prezentácií, videli sme veľa 
pracovných nástrojov, pomôcok, všetko 
sme si mohli pozrieť aj u nich na daňovom 
úrade. Boli to všetko cenné informácie 
a bolo len na nás, ako si ich rýchlo osvojíme 
a  zapracujeme do našich procesov. Vyža-
dovalo si to jednak finančné zdroje a navy-
šovanie počtu pracovníkov, čo bola a vždy 
bude citlivá oblasť. Častokrát sme od ve-
denia počúvali, že máme ich plnú podporu 
a zelenú, ale momentálne stojíme na čer-
venej. To, že sme to nevzdali je dobre, pre-
tože výsledkom je dnešný stav. 

Ako ste spomínali, absolvovali ste viacero 
návštev zahraničných call centier a má- 
te s  čím porovnávať. Ako by vo vašom 

hodnotiacom rebríčku dopadla finančná 
správa so svojím prostredím pre poskyto-
vanie informácií verejnosti?
S plnou vážnosťou sa môžeme postaviť 
pred našich kolegov z  ostatných finan- 
čných správ, dokonca aj pred fínsku a švéd-
sku daňovú správu, ktoré boli naším vzo-
rom. Začínali sme od nuly a  dnes môžem 
povedať, že sme porovnateľní s finančnými 
správami, ktoré služby budovali desiatky 
rokov pred nami. V našom prípade, obraz-
ne povedané, platí porekadlo, že „za málo 
peňazí, veľa muziky“. 

Jednou z  noviniek tohto roku je zavede-
nie interného call centra, ktorého služby 
majú využívať naši zamestnanci. Čo je 
cieľom tohto ústredia?
Od konca roka 2014 sme začali budovať 
interné call centrum, čiže Koordinač-
né centrum finančnej správy. Máme už 
obrovské skúsenosti, takže sa to vôbec 
nedá porovnávať so začiatkami exter-
nej komunikácie, o  ktorých som hovorila 
v  predchádzajúcich odpovediach. Som 
nesmierne rada, že sa podarilo naštarto-
vať aj informovanie do vnútra organizácie. 
Úprimne povedané, vždy mi bolo tak tro-
chu ľúto, že to, čo tu robíme pre verejnosť, 
neposkytujeme aj našim zamestnancom. 
Aj napriek tomu, že naši daňoví metodi-
ci pripravujú kvalitné metodické pokyny, 
mnohým zamestnancom chýba možnosť 
každodennej interaktivity, možnosť zod-
vihnúť telefón a spýtať sa kolegu na druhej 
strane na svoj problém s  očakávaním, že 
dostane odpoveď alebo sa ním bude niek- 
to kompetentne zaoberať. Nie raz sme  
na externom call centre boli svedkami 
toho, že nám volali kolegovia z  úradov, 
niektorí pod rúškom tajomstva, iní sa to 
nebránili povedať, že sú naši a  potrebujú 
poradiť. Spustením nového informačného 
systému ISFS-SD nastáva moment, kedy 
myšlienku meníme na realitu. V decembri 
sme absolvovali prvé zoznamovacie kolo 
a hneď v úvode sme všetci pochopili, že ná-
pad je to vynikajúci a je dosť chuti začať ho 
rozvíjať do reálnej podoby. 

Môžete povedať našim zamestnancom, 
ako bude personálne obsadené interné 
call centrum, v akom režime bude praco-
vať a aké služby bude poskytovať?
Koordinačné centrum má v  súčasnosti 21 
zamestnancov, všetko skúsených školite-
ľov ISFS-SD za jednotlivé procesy: sprá-
va, register, kontrola, exekúcie, účtovanie 
štátnych príjmov a opravné prostriedky. 

Tí majú najviac skúsenosti s novým systé-
mom a  ochotu odovzdať potrebné infor-
mácie, ktoré v  roli školiteľa získali, ďalším 
kolegom. Režim práce interného call centra 
bude nastavený rovnako na externom. Do-
pyty budeme prijímať na telefonickej linke 
048/4317 555, spravidla od 8.00 do 16.00 h. 
Zároveň svoje otázky budú môcť zames- 
tnanci smerovať na kolegov z  koordinač-
ného centra aj cez aplikáciu Live Agent, 
a  to vyplnením jednoduchého formulára  
s popisom otázky aj mimo pracovného času 
na telefónnej linke. Sprístupnené bude aj 
online chatovanie. Pripravujeme teda viac 
vstupných kanálov, všetky budú monitoro-
vané za  účelom spracovania merateľných 
štatistických výstupov. Okrem toho budú 
na intranetovej stránke sprístupnené prí-
ručky, pracovné návody a videá, a podobne 
ako aj pre verejnosť, budeme postupne 
spracovávať informačné materiály a  naj-
častejšie otázky a odpovede. 

Okrem zriadenia koordinačného centra 
chystá váš odbor v tomto roku ešte nejaké 
novinky?
Ešte jedna oblasť si zasluhuje veľkú po-
zornosť, a tou je už spomínaná colná časť 
finančnej správy. Tu nás čaká ešte kus prá-
ce - scentralizovať a nastaviť proces služieb 
aj v  tejto oblasti. Ak sa nám to spoločne 
podarí, bude ma to napĺňať spokojnos-
ťou. Stane sa to, čo som si úplne v mojich 
začiatkoch predsavzala - spolupodieľať  
sa na vybudovaní plnohodnotne proklient-
sky orientovanej finančnej správy.

Okrem nasadzovania systému ISFS-SD 
prichádza obdobie podávania daňových 
priznaní, ktoré je každoročne spojené 
s vysokým pracovným nasadením. Čo ako 
riaditeľka odboru radíte svojim ľuďom, 
aby tento tlak dokázali ustáť? 
Nemám recept ani nič, čím by som dvíhala 
pracovnú morálku a  držala ľudí vo vypä-
tom období nad vodou. Cítiť prítomnosť 
šéfa musia ľudia po celý rok. Ak mu podria-
dení dôverujú a vedia, že sa na neho môžu 
obrátiť, tak úspech a plnenie úloh aj v tých 
najnáročnejších obdobiach sa väčšinou 
dostaví sám. Neštítim sa ani toho, aby som 
spoločne s nimi zvládala aj nadčasové prá-
ce, naše pravidelné polnočné služby a v prí-
pade potreby aj prácu cez víkendy. Som 
rada, že mám taký kolektív ako mám a že 
sa môžem na svojich ľudí plne spoľahnúť. 
Veľmi si vážim prácu a výkony každého jed-
ného z nich.

Drahomíra Adamčíková

na slovíčko s ...
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DO PROJEKTU ISFS–SD STE SA 
ZAPOJILI AKO ŠKOLITEĽKA. 
ČO PRE VÁS ZNAMENALA 

TÁTO PRÁCA A ČO VÁM PRINIESLA 
V RÁMCI PROFESIE?

KOORDINAČNÉ CENTRUM 
= KARIÉRNY RAST
Beáta Skovajová sa už zapojila do práce Koordinačného informačného centra finančnej správy. Keďže v daňovej oblasti pracuje 
už dve desiatky rokov, skúseností má na rozdávanie. Na zmenu, ktorá je spojená s novou prácou, sa teší.

Bola pre mňa veľkou výzvou. Rozhodnutie 
nebolo jednoduché. Nešlo len o schopnosť 
disponovať relevantnými vedomosťami 
o novom systéme, ale najmä o spôsob in-
terpretácie týchto vedomostí kolegom. 
Niektorí ľudia majú na komunikáciu priro-
dzený talent, iní potrebujú tieto zručnosti 
a schopnosti rozvíjať. Rola školiteľa ma 
naučila pracovať na sebe, na spôsobe ko-
munikácie so svojím okolím tak, aby sa do- 
siahla obojstranná spokojnosť. Hovorí  
sa, že každý človek je schopný hľadať  
a nájsť v sebe tie zdroje, ktoré môže rozví-
jať. U mňa tieto zdroje odkryla práve úlo-
ha školiteľa. Zistila som, že odovzdávanie 
nadobudnutých vedomostí je práca, ktorá 

ma napĺňa a umožňuje mi napredovať  
v osobnostnom aj profesijnom rozvoji. 

Prečo ste sa rozhodli pre prácu v koordi-
načnom centre a čo od nej očakávate?
V daňovej správe pracujem už 20 rokov. 
Vo funkcii správcu dane od roku 1999, čo je 
pomerne dlhý čas. Potom, ako som sa sta-

la školiteľkou ISFS-SD som bola vnútorne 
presvedčená, že potrebujem a chcem zme-
nu. K nej mi otvorila cestu práve ponuka 
stať sa členom uvedeného centra. 

Ste pripravená na rôzne dopyty a komuni-
káciu s kolegami, ktorý si nebudú vedieť 
poradiť s nejakým problémom?
Ak sa na túto otázku pozerám po odbornej 
stránke, tak odpovedám áno. Prioritne má 
naša úloha spočívať v poskytovaní podpory 
koncovým užívateľom ISFS-SD. Každý člen 
centra bol školiteľom, takže máme najviac 
skúseností s novým informačným systé-
mom. Každý z nás absolvoval prostredníc-
tvom školení aj tréning komunikačných 
zručností. Základnou mierou však k našej 
príprave prispel Odbor podpory a služieb 
pre verejnosť, ktorý disponuje bohatý-
mi skúsenosťami a účinnými nástrojmi  
pri poskytovaní informácii pre verejnosť. 
Verím, že sa nám podarí túto úlohu zvlád-
nuť.                                    -ad-

MIESTO V CALL CENTRE 
MAJÚ AJ COLNÍCI

Počas takmer 22-ročného  pôsobenia v col-
nej, a  teraz finančnej správe, som získal 
dostatočné odborné vedomosti a  prak-
tické skúsenosti, ktoré môžem využiť 
a sprostredkovať ich verejnosti. 

V  uvedenom referáte spravujete oblasť 
cla. Prečo práve táto oblasť?
Je to moja „srdcovka“. Od začiatku môj-
ho nástupu do služby som sa zaoberal 

Mjr. Jozef Belan bol 1. námestníkom riaditeľa CÚ Trnava. Teraz pracuje na referáte 
podporných služieb pre spotrebné dane a clá, ktorý vznikol v júli minulého roku.

colnou problematikou, či už to bola hra-
ničná problematika alebo colné konanie  
na vnútrozemských pobočkách. So vstu-
pom do EÚ nás čakalo množstvo práce 
prispôsobiť sa postupom únie. Absolvo-
val som veľa školení na európske systémy 
týkajúce sa vymeriavania cla, kde som 
následne školil colníkov aj deklarantov. 
Postupne sa nároky na colníkov zvyšovali 
a  to chcelo neustále študovať nové pred- 

ČO VÁS VIEDLO K  ROZHOD-
NUTIU ZAČAŤ PRACOVAŤ 
S VEREJNOSŤOU?
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KDE NÁJSŤ POMOC PRI 
ZAVÁDZANÍ ISFS-SD
V snahe zabezpečiť čo najplynulejší prechod na nové informačné systémy bol vytvorený viacúrovňový systém podpory konco-
vých užívateľov. Pri nábehu nových systémov bude slúžiť predovšetkým na riešenie incidentov súvisiacich s  ISFS–SD a systémom 
ADMIS. Po prechodnom období bude systém fungovať komplexne ako trvalý a udržateľný model podpory, ktorý bude pokrývať 
všetky požiadavky koncových užívateľov vo finančnej správe.

V  prípade, že kľúčoví užívatelia nebudú 
vedieť vyriešiť vzniknutú situáciu, môžu 
kontaktovať Koordinačné centrum fi-
nančnej správy prostredníctvom infolinky 
(048/4317 555) alebo aplikácie Live Agent, 
pričom ich podanie sa dostanie automa-
ticky do VIP zóny, a  teda bude vybavené 
prednostne. 

Pripravená pomocná ruka
Nové Koordinačné centrum finančnej 
správy, zjednodušene povedané interné 
call centrum, predstavuje ďalšiu úroveň 
podpory. Dvadsaťjeden bývalých školite-
ľov ISFS-SD, ktorí majú v  súčasnosti naj-
viac skúseností s  novým systémom, bude 
kolegom k  dispozícii počas pracovných 
dní v čase od 8.00 do 16.00 h na telefónnej 
linke 048/4317 555. Budú tiež zabezpečo-
vať emailovú komunikáciu cez aplikáciu 
Live Agent, v rámci ktorej bude možné 
využiť aj online chat podporu. Informá-
cie budú prioritne poskytovať v  oblasti 
správy daní,  registra, kontroly, exekúcie 
a účtovania štátnych príjmov. V  prípade 
všeobecných problémov s  novým ISFS-SD 
v  oblastiach neuvedených vo voľbách na 

Model podpory ISFS-SD

Koordinačné 
centrum FS

IT riešiteľské 
skupiny

Dodávateľ

Lokálny 
pracovník 

podpory 
(školiteľ, 

tester)

1.

úroveň 
podpory

2.

úroveň 
podpory

0.

úroveň 
podpory

3.

úroveň 
podpory

Užívateľ

IT Service 
Desk

Problém/Dotpyt k funkčnosti Technický problém

IT problém

WebWebTel

Procesné 
tímy

Používateľské 
príručky a 
Najčastejšie 
otázky

telefónnej linke budú môcť koncoví uží-
vatelia získať informáciu na ktorejkoľvek 
voľbe, ktorá bude mať práve voľného od-
borného agenta. Koordinačné centrum 
bude mať vlastnú intranetovú lokalitu, 
v  rámci ktorej môžete zadávať elektronic-
ké dopyty a  využiť služby uvedeného Live 
Agenta. Na tejto lokalite nájdete všetky 
potrebné informácie o  systéme podpory 
koncových užívateľov. Už teraz pripravujú 
pracovníci Koordinačného centra predpo-
kladané otázky a vytvárajú k nim odpove-
de a  pracovné postupy. Všetko to nájdete 
na intranete na úvodnej stránke v hlavnom 
menu. Ako postupovať v  prípade otázky  
či problému v súvislosti s ISFS–SD zobrazu-
je nasledujúca schéma:   -ps-

KA Ž D Ý 
K O N C O V Ý 
U Ž Í V A T E Ľ 

DOSTANE PRED 
SPUSTENÍM NO-
VÉHO SYSTÉMU 

PRÍRUČKU, KTORÁ PREDSTAVU-
JE PRIMÁRNY ZDROJ INFORMÁ-
CIÍ O  PRÁCI V  NOVOM SYSTÉME. 
PRÍRUČKA BUDE DOSTUPNÁ AJ 
V  ELEKTRONICKEJ VERZII. NA 
PRACOVISKÁCH BUDÚ K  DISPO-
ZÍCII TZV. KĽÚČOVÍ UŽÍVATELIA, 
KTORÝCH ÚLOHOU BUDE POMÁ-
HAŤ KOLEGOM.

ISFS - SD

Service Desk
(aplikácia HPSM)

Technický problém s prihlásením 
do ISFS - SD, odozvou systému,
problém s PC, tlačiarňou, a pod.

Problém alebo dopyt
k postupom a funkčnosti ISFS - SD 

Koordinačné centrum FS
PÍSOMNÝ DOPYT

(aplikácia Live Agent)

Koordinačné centrum FS
INFOLINKA

048/4317555

ISFS – SD:  potrebujete pomoc?

Overte, že postupujete podľa Používateľskej príručky

Overte, či riešenie Vášho problému nie je popísané 

v Najčastejších otázkach

Kontaktujte miestneho pracovníka podpory (školiteľa)

Kontaktujte Koordinačné centrum FS

Voľba 1 – Správa daní a register
Voľba 2 – Daňová kontrola
Voľba 3 – Exekúcie

1

?

2

3

4

Konzultácia správneho 
pracovného postupu

Nie ste schopný dokončiť 
úlohu v ISFS-SD (chybové 

hlásenie a pod.) 

Kontaktujte

Service Desk IT

pisy a  prispôsobovať sa novým systémom 
práce. Svoje vedomosti plne využívam aj 
vo vzdelávacej činnosti, pôsobím ako lek- 
tor Colného inštitútu. Moja „srdcovka“  
sa naplno prejavila pri mojom pôsobení 
1. námestníka riaditeľa Colného úradu 
Trnava, kde som na úseku colného dohľa-
du riešil spolu s  kolektívom odborníkov 
tie najzložitejšie prípady v  colnej oblasti. 
Vzhľadom na zložitosť danej problema-
tiky, ako aj zmeny legislatívy, je potrebné 
byť neustále obozretný, študovať a vzdelá-
vať sa. Potom je ľahšie prenášať poznatky 
smerom k colníkom či študentom v rámci 
svojej vzdelávacej činnosti, ale aj k  verej-
nosti na našom referáte.

Aké očakávania máte od fungovania refe-
rátu do budúcnosti?
Hlavné je zosúladiť poskytovanie informá-
cií verejnosti s informáciami prenášanými 
do vnútra finančnej správy. Je pochopiteľ-
né, že nie všetko, čo je upravené interne  
pre colníkov, je možné zverejniť. Ale vždy  
je možnosť podať informáciu tak, aby 
neprišlo k  nesúladu. V prípade riešenia 
problému bude mať názor na rovnaký po-
stup tak osoba z externého prostredia, ako  
aj colník na úrade a predíde sa tak zbytoč-
ným komplikáciám a nejasnostiam. 

Splnila sa časť vašich očakávaní už po pr-
vom polroku fungovania tohto referátu?

Áno, najmä tá, ktorá sa týka rôznorodosti 
dopytov verejnosti, a  to ich zaujímavos- 
ťou, ale aj štipkou komplikovanosti. Do- 
pyty vychádzajú z  praxe a  z  rôznych ob-
lastí, preto som nútený nepretžite pátrať  
po dostupných informáciách, aktualizo- 
vať svoje vedomosti, neustále sa vzdelá- 
vať a  absorbovať nové postupy, ktoré  
prinášajú zavedenia nových systémov 
komunikácie. Veľmi dobre mi padne, keď 
aj na problém, v  ktorom nie som práve 
„doma“, viem podať kvalitnú informáciu 
a  následne od osoby dostanem spätnú 
väzbu vo forme poďakovania za pomoc.

-ad-
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V  minulom vydaní Finančných aktualít sme vám ponúkli krátky pohľad na činnosť daňových kontrolórov z  vybraných daňo-
vých úradov prostredníctvom ukážok postupov pri niektorých zaujímavých daňových kontrolách. V tomto článku sa zameriame  
na kontrolnú činnosť ďalších dvoch daňových úradov a  predstavíme daňové kontroly, pri ktorých dôsledná práca kontrolórov 
znamenala prínos pre štátny rozpočet viac ako 1,5 milióna eur.

Už neplatí jednoduchá schéma, pri ktorej 
dodávateľ nepodá daňové priznanie, je 
nekontaktný a  odberateľ si odpočíta daň, 
ktorú nepriznal dodávateľ. V súčasnosti 
sa skôr vyskytujú prípady, keď dodávateľ 
v  podanom daňovom priznaní prizná vy-
sokú daň aj za fiktívne plnenia, ktoré síce  
vyfakturoval odberateľovi, ale neuskutoč-
nil ich. Tieto sa buď vôbec nerealizovali 
alebo ich zrealizoval niekto iný. Subjekt 
zároveň v  daňovom priznaní uvedie od-
počítanie dane takmer v  identickej výške  
bez splnenia zákonom stanovených pod-
mienok. Vzniknutú minimálnu vlastnú 

DAŇOVÍ KONTROLÓRI 
V ÚLOHE DETEKTÍVOV

ZO SKÚSENOSTÍ DAŇOVÝCH KONTROLÓROV PÔSOBIACICH DLHÉ 
ROKY V OBLASTI KONTROLY DANÍ VYPLÝVA, ŽE DAŇOVÉ PODVODY 
NA DANI Z PRIDANEJ HODNOTY SA ROBIA STÁLE SOFISTIKOVANEJ-

ŠIE. SPÔSOBY, AKO PROFITOVAŤ NA ODPOČÍTANÍ DANE SA NEUSTÁLE 
ZDOKONAĽUJÚ A  PRÁCA DAŇOVÉHO KONTROLÓRA NIEKEDY PRIPOMÍ-
NA VIAC PRÁCU DETEKTÍVA AKO KONTROLÓRA.

daňovú povinnosť aj uhradí. Následne, 
pri pokuse daňového úradu o  vykonanie 
daňovej kontroly, sa daňový subjekt zlúči 
s  inou firmou, ktorej konateľom je nastr-
čená osoba, napríklad bezdomovec. Ten 
o ničom nevie. Nevie, kto viedol účtovníc-
tvo a či vôbec bolo vedené, čo firma robila, 
s  kým obchodovala, často ani nevie, že je 
konateľom.

Úspešné pátranie žilinských kontrolórov 
V  tomto momente nastupuje na scénu 
komplikovaná, priam mravenčia práca 
daňových kontrolórov, ktorí za účelom dô-

kladného zistenia relevantných skutočnos- 
tí musia vykonať množstvo úkonov a pos- 
tupov náročných z časového aj odborného 
hľadiska. Ide o činnosti, ktoré vychádzajú 
z postupného zisťovania skutkového stavu, 
nadväzujú na seba, pričom osobitnú úlohu 
zohrávajú nápady a  reakcie kontrolórov  
so zmyslom pre odhaľovanie detailov. Kon-
trolóri Daňového úradu Žilina práve takéto 
situácie zažili pri výkone daňovej kontro-
ly u  nemenovaného daňového subjektu.  
Po vyjadrení „konateľa“, že on o  firme vô-
bec nič nevie, oslovili v  prvom rade rôzne 
peňažné ústavy s otázkou, či u nich daňový 
subjekt nemal vedený účet. Z  poskytnu-
tých bankových výpisov zisťovali odbera-
teľov danej spoločnosti, u ktorých vykonali 
miestne zisťovania a následne u niektorých 
začali daňové kontroly. Od odberateľov tiež 
zabezpečili faktúry, zmluvy a  iné doklady 
súvisiace s  predmetnou firmou. Z  týchto 
dokumentov zistili, že v  mene firmy vy-
stupovali viaceré osoby, ktoré podľa výpisu 
z obchodného registra neboli jej štatutár-
nym orgánom. Na dokladoch boli uvede-
né rôzne druhy tovarov a  služieb. Kontro-
lóri zistili, že niektoré faktúry vystavené  
pod hlavičkou firmy boli spracované v úč-
tovnom programe známej softvérovej spo-
ločnosti. Požiadali ju teda o súčinnosť. Pod-
ľa čísiel licencií uvedených na faktúrach 
žiadali oznámiť vlastníkov licencií a urobili 
u nich miestne zisťovania, aby vedeli, ktoré 
osoby mali možnosť disponovať so softvé-
rom v  období platnosti konkrétnej verzie 
danej licencie. Kontrolóri zistili, že licencia 
bola neoprávnene poskytnutá určitej oso-
be na jej súkromný počítač, čo im pomohlo 
dopátrať sa k  vystavovateľovi fiktívnych 
faktúr. Súčinnosťou s  peňažnými ústavmi 
sa ukázalo, že úhrady od odberateľov boli 
ihneď po ich pripísaní na účet vybrané 
v  hotovosti a  zistila sa aj totožnosť osôb, 
ktoré hotovosť vyberali. Cez výpisy z účtov 
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prišli tiež na to, že firma vôbec nemala tu-
zemských dodávateľov, len dodávateľov 
z  iných členských štátov Európskej únie, 
pričom v  daňových priznaniach neprizna-
la žiadne nadobudnutie tovaru z  iného 
členského štátu. Rozdiel dane činil viac ako  
200 tisíc eur. Ďalej sa vykonávajú daňo-
vé kontroly aj u  niektorých odberateľov 
tejto spoločnosti, pri ktorých je rovnako 
predpoklad nálezov vo vyšších sumách. 
Zistenia z  kontroly odstúpil Daňový úrad 
Žilina orgánom činným v trestnom konaní  
s presvedčením, že práca ich kontrolórov 
im uľahčí dokazovanie a  pomôže pri ďal-
šom vyšetrovaní.

„Podnikavý“ čínsky obchodník 
Daňový úrad Bratislava vykonal kontrolu 
dane z  príjmov právnickej osoby a  dane 
z  pridanej hodnoty u  obchodníka zaobe-
rajúceho sa nákupom textilu z Číny a jeho 
predajom na Slovensku. Kontrolóri zisti-
li, že tento subjekt predával tovar, pôvod 
ktorého buď nevedel zdokladovať, alebo 
ho dokladoval fiktívnymi faktúrami, pri-
čom  tržby z  predaja účtoval v  účtovníctve 
spoločnosti ako prijaté preddavky na ná-
kup nehnuteľností v  Číne. Tržby boli vkla-
dané zväčša raz alebo dvakrát za mesiac  
na bankový účet vo viacerých čiastkach 
rôznej výšky ihneď po sebe v  niekoľkomi-
nútových intervaloch. Týmto spôsobom 
boli v  roku 2011 vložené na bankový účet 
kontrolovaného daňového subjektu nez- 
danené prostriedky vo výške takmer 7 mi-
liónov eur. Daňový subjekt správcovi dane 
uviedol, že ide o  vklady na nákup nehnu-

teľností v Číne od záujemcov, ktorí sú čín-
skymi štátnymi občanmi a v súčasnosti ži- 
jú v Taliansku. Zdokladovať ani inak preu- 
kázať uvedenú skutočnosť však nevedel. 
Takto vložené prostriedky poukazoval 
obchodník do Číny na účty spoločností, 
ktoré sa zaoberajú výrobou a  obchodom 
s textilom. Od začiatku podnikania daňový 
subjekt neviedol skladovú evidenciu. Na-
priek tomu, že používal štyri elektronické 
registračné pokladnice, tržby účtoval iba 
z  dvoch. Správcovi dane kontrolné pásky 
a  záznamy z  používaných elektronických 
registračných pokladníc nepredložil, aby 
tak znemožnil skontrolovať, či zaevidova-
né tržby uviedol aj do daňového prizna-
nia a  odviedol príslušnú daň z  pridanej 
hodnoty. Daňový úrad Bratislava požiadal 
v rámci medzinárodnej výmeny informácií 
o preverenie dodávateľov z Českej republi-
ky, Talianska a  Číny. Na základe odpovedí 

zo zahraničia zistil, že preverované faktúry 
zahraniční dodávatelia nevystavili a  tovar 
nedodali. Preto Daňový úrad Bratislava vy-
rúbil kontrolovanému daňovému subjektu 
za rok 2011 rozdiel dane z príjmov právnic-
kej osoby v sume viac ako 1,3 milióna eur. 
Kontrola na dani z pridanej hodnoty zatiaľ 
nie je ukončená.

Výsledky daňovej kontroly za rok 2014
Na záver pripájame ešte niekoľko údajov 
o  celkových výsledkoch daňovej kontroly 
za rok 2014, ktoré dokumentujú kvalitnú 
a  úspešnú prácu kontrolórov daňových 
úradov. Kontrolóri vykonali v  roku 2014 
spolu 12 488 daňových kontrol, pri ktorých 
skontrolovali 10  105 daňových subjektov. 
Celkový objem nálezov z daňovej kontroly 
dosiahol výšku takmer 647 miliónov eur, 
čo predstavuje oproti roku 2013 nárast  
o 74 miliónov eur, t.j. o 13 %. Podiel jednot-
livých daňových úradov na celkovom obje-
me nálezov je znázornený v grafe.
Z jednotlivých druhov daní sa na celkovom 
náleze podieľala najviac daň z  pridanej 
hodnoty (75,8 %) a daň z  príjmov práv-
nických osôb (22,5 %). Všetky ukazovatele 
kontrolnej činnosti za rok 2014 boli splne-
né – plánovaný objem nálezov z daňových 
kontrol bol prekročený o 62 %, objem za-
držaného nadmerného odpočtu o 20,4 %, 
efektivita kontrol o  18,8 % a  efektivita 
kontrol nadmerného odpočtu o  13,3 %. 
Najlepšie výsledky v  plnení sledovaných 
ukazovateľov za oblasť daňovej kontroly 
dosiahli za rok 2014 Daňový úrad pre vy-
brané daňové subjekty, Daňový úrad Tr-
nava, Daňový úrad Trenčín a Daňový úrad 
Banská Bystrica. Ani ostatné daňové úra-
dy však nezaostávali a  výraznou mierou  
sa podpísali pod úspešné splnenie nároč-
ných úloh minulého roka.
Z  príspevkov daňových úradov spracoval 
odbor riadenia rizík

 

138 795 

65 432 

51 798 

87 289 48 110 

67 304 

51 921 

89 118 
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Celkový objem nálezov za rok 2014 v tisícoch eur 
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Nitra
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DÚ pre VDS

odd. koordinácie
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Januárový Medzinárodný deň colníctva má svoju dlhoročnú tradíciu, ktorú s rešpektom zachovávame. Vyhlásený bol v roku 1983 
na počesť prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo 26. januára v roku 1953 za účasti zástupcov 17 štá-
tov. Svetová colná organizácia (WCO) preto pri tejto príležitosti každoročne udeľuje čestné uznania vybraným colníkom člen-
ských colných správ, ktorí svojím prínosom výraznou mierou prispeli k naplneniu cieľov témy určenej generálnym tajomníkom.

Príkladom pre naplnenie cieľov tejto témy 
bolo aktívne zapájanie sa do činností súvi-
siacich s hraničnou problematikou, spolu-
práca s kontrolnými zložkami na národnej 
i  medzinárodnej úrovni. Výsledkom koor-
dinovaného riadenia hraníc je efektívnejší 
výkon služieb, posilnená analýza rizika 
s  menším počtom cielených kontrol, niž-
šie prepravné náklady, zníženie nákladov 
na modernizáciu infraštruktúry, výmena 
a  zdieľanie informácií vrátane spravodaj-
ských, či posilnenie spolupráce medzi hra-
ničnými zložkami. „Som rád, že ako členská 
krajina WCO máme aj tento rok možnosť 
oceniť zamestnancov týmto uznaním. Je 
možné ich udeliť aj zástupcom obchodnej 
sféry a verejnosti a túto možnosť využíva-
me aj tento rok,“ uviedol pri odovzdávaní 

POCTA COLNÍKOM

TERAJŠÍ GENERÁLNY TAJOM-
NÍK WCO KUNIO MIKURYIA 
URČIL AKO HLAVNÚ MYŠLIEN-

KU TOHTOROČNÉHO MEDZINÁ-
RODNÉHO DŇA COLNÍCTVA „KOOR- 
DINOVANÉ RIADENIE HRANÍC – 
KOMPLEXNÝ PRÍSTUP PRE SPOJE-
NIE ZAINTERESOVANÝCH“.

diplomov v Bratislave prezident finančnej 
správy František Imrecze. 

Mimoriadne povýšenia
Tento deň bol spojený aj s mimoriadnym 
povýšením colníkov, ktorí svojou aktívnou 
a zodpovednou prácou prispeli k lepšie-

mu fungovaniu našej inštitúcie a šíreniu 
jej dobrého mena. Dekréty si prevzalo  
12 vybraných kolegov, čo bolo menej ako  
po minulé roky. Prezident F. Imrecze vy-
svetlil, že dôvodom tohto rozhodnutia bolo 
vrátiť danej chvíli jej výnimočnosť. Ako po-
vedal, zmyslom mimoriadneho povýšenia 
by nemal byť počet odpracovaných rokov 
či vzorné plnenie pracovných povinností.  
„Na to slúžia odmeny a  pravidelné povy-
šovanie podľa počtu odpracovaných rokov.  
Za mimoriadnym povýšením musí byť mi-
moriadny počin. Chcem, aby bolo prestíž-
nym ocenením a aby každý ocenený bol 
hrdý na to, že je súčasťou tímu, ktorý aktív-
ne mení veci vo finančnej správe k lepšie-
mu,“ poznamenal prezident. Odborná ko-
misia zo 48 kandidátov predložila zoznam 
12, s ktorými sa stotožnil.

-ad-

Diplomy prezvali: kpt. Ing. Klára Baloghová (CÚ Michalovce), mjr. Ing. Maroš Šán-
dor (FR SR), mjr. Ing. Karol Tóth (FR SR), pplk. PhDr. Darina Kacková (KÚFS), CSc., 
mjr. Ing. Roman Grunský (CÚ Bratislava), mjr. Ing. Ľuboš Palacka (CÚ Michalov-
ce), pplk. Mgr. Michal Obšatník (CÚ Košice), kpt. Ing. Dušan Gergely (CÚ Trnava),  
mjr. Ing. Zdeno Pinka (CÚ Žilina), mjr. Ing. Ivan Babiar (CÚ Trenčín), kpt. RNDr. Ľu- 
bica Balážová (FR SR), mjr. Mgr. Csaba Lippai (Oddelenie hraničnej kontroly PZ Veľké 
Slemence) a výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín Ing. Jozef Kotleba.

V duchu zásad umiestnených na slávnostnom znaku finančnej správy „Dignitas“, „Virtus“, „Ordo“ – Čestnosť, Statočnosť, Poria-
dok – si rozhodnutia o mimoriadnom povýšení prevzali títo colníci: Do hodnosti podplukovník boli povýšení mjr. Mgr. Peter 
Furinda (KÚFS), mjr. JUDr. Marian Babic (FR SR), mjr. Mgr. Igor Gerhát (CÚ Bratislava), mjr. Ing. Štefan Illéš (CÚ Michalovce).  
Do hodnosti major boli povýšení kpt. Mgr. Dana Vanková (FR SR), kpt. Ing. Martin Svrček (FR SR), kpt. Ing. Janka Nemčovská 
(FR SR), kpt. Mgr. Viktor Mihalčík (CÚ Michalovce), kpt. Mgr. Tomáš Polák (FR SR), kpt. Ing. Roland Vőrős (FR SR), kpt. Mgr. Mi-
lan Sochor (CÚ Banská Bystrica) a do hodnosti podporučík nprap. Ľuboš Mihók (CÚ Bratislava).
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zaujímavosti zo zahraničia

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej 
správy pomohli zaistiť takmer dva kilogra-
my kokaínu, ktoré chcel Slovák začiatkom 
decembra prepašovať z Brazílie do Európ-
skej únie. Petra K. z Nových Zámkov zadrža- 
li v Taliansku na letisku. V rámci prípadu  
s krycím názvom „Letec“ zadržali pracovníci 
kriminálneho úradu v spolupráci s políciou 
ešte jedného muža, ktorý sa podieľal na do- 
voze omamných a psychotropných látok 

SLOVÁCI PAŠOVALI DROGY
z Južnej Ameriky do EÚ, pričom cieľovou 
krajinou bolo Holandsko. Išlo o Branislava 
G., ktorý mal organizovať kuriérske cesty. 
Kokaín väčšinou prevážali kuriéri v duti-
nách tela, príjemcovia boli osoby nigérij-
skej národnosti, ktoré pôsobia v Španiel-
sku, Holandsku, vo Veľkej Británii. Podľa 
odhadov sa z množstva dvoch kilogramov 
dá vyrobiť asi 11 400 dávok, ich hodnota  
na čiernom trhu je minimálne 285 000 eur.

PAŠERÁK ŠTENIATOK
Podnikavý Slovák sa snažil v  januári 
prepašovať do Talianska 22 šteniatok.  
Cez hranice sa ich pokúšal previezť v osob-
nom aute. Psíky ukryl na mieste pre rezer- 
vnú pneumatiku a v škatuli pod sedadlom. 
Muža, ktorý bol už raz trestaný, zadržali 
na rakúsko-talianskych hraniciach vo Ver-
sciacu. Talianski colníci pri kontrole auta 
našli šteniatka čivavy, maltézskeho pinča 

a japonského akita inu. Privolali veteri-
nára, ktorý zistil, že nie sú v dobrom zdra-
votnom stave. A  tak museli ísť do útulku, 
z  ktorého si ich pravdepodobne vezmú 
noví majitelia. Colníci odhadli cenu štenia-
tok na 22 000 eur. Pašeráka obvinili z týra-
nia zvierat a z ilegálneho dovozu. Pátrajú  
po tom, odkiaľ ich Slovák viezol a pre koho 
boli psíky určené.

REKORDNÝ ÚLOVOK
Holandskí colníci zaistili koncom no-
vembra v prístave mesta Rotterdam pri-
bližne tri tony kokaínu v hodnote zhruba  
120 miliónov eur. Drogu objavili v kontaj-
neri počas kontroly. Tritisíctristo balíčkov 

kokaínu pašeráci skryli do zásielky ma-
nioku z Kostariky. Išlo o druhé najväčšie 
množstvo drog, aké kedy v tomto prístave 
zadržali. Prekonal ho rok 2005, kedy colníci 
odhalili náklad 4,2 tony kokaínu.

SIEŤ PODVODNÍKOV
Dovedna takmer tri miliardy forintov  
(9,6 milióna eur) DPH si neoprávnene 
nárokovala vrátiť maďarská zločinecká 
skupina, ktorá prostredníctvom cezhranič-
nej maďarsko-slovenskej siete podnikov 
obchodovala legálne aj ilegálne s elektro-
nikou a domácimi spotrebičmi. O odha-
lení zločincov, z ktorých dvanástich vzali  
do vyšetrovacej väzby, informoval koncom 
januára maďarský Národný úrad pre dane 
a clá (NAV). Maďarská zločinecká skupina 

nakúpený tovar fiktívne vyviezla na Slo-
vensko, odkiaľ tovar fiktívne nakúpili späť 
maďarské podniky patriace do zločineckej 
skupiny. DPH si podvodníci vyžiadali späť 
a nezaplatili ani daň z nákupu v rámci Eu-
rópskej únie. Tovar v skutočnosti zostal  
v Maďarsku a do predaja sa dostal za vý-
hodnú cenu najmä prostredníctvom inter-
netových obchodov. Zločinci dosiahli obrat 
až 81 miliárd forintov (261 miliónov eur). 

Zdroj: TASR, internet
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RADAR SPRÁVY DANÍ 
Zavedenie kontrolného výkazu DPH je jedným z najkomplexnejších a najúčinnejších opatrení boja proti podvodom. Má nes-
mierne široký záber, neobmedzuje sa len na rôzne formy obchádzania, zneužívania, prípadne podvodov na dani z pridanej hod-
noty, ale zasahuje aj do iných priamych a nepriamych daní. Ako dokument, ktorý obsahuje informácie o vymedzených dodáv-
kach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe, predstavuje jedinečný zdroj informácií pre finančnú správu.

Prostredníctvom automatizovaného sys-
tému krížovej kontroly v  ňom uvedených 
údajov o platiteľoch dane, transakciách 
a  obchodných reťazcoch, ako aj efektív-
nym   nastavením systému vyhodnoco-
vania rizikovosti, dokáže finančná správa 
odhaliť karuselové podvody, machinácie 
s faktúrami. To nám umožňuje okrem iné-
ho najmä efektívne plánovať daňové kon-
troly. 

Trošku z histórie
Ministerstvo financií SR navrhlo v schvále-
nej  Koncepcii boja proti daňovým podvo-
dom na dani z pridanej hodnoty a Akčnom 
pláne boja proti podvodom na roky 2012 
až 2016 zavedenie tzv. kontrolného výkazu 
s účinnosťou najneskôr od 1. októbra 2014. 
Vzhľadom na predpokladaný pozitívny 
efekt kontrolného výkazu sa dané opatre-

PROSTREDNÍCTVOM AUTO-
MATIZOVANÉHO SYSTÉ-
MU KRÍŽOVEJ KONTROLY 

V  ŇOM UVEDENÝCH ÚDAJOV 
O PLATITEĽOCH DANE, TRAN-
SAKCIÁCH A  OBCHODNÝCH 
REŤAZCOCH, AKO AJ EFEKTÍV-
NYM  NASTAVENÍM SYSTÉMU VY-
HODNOCOVANIA RIZIKOVOSTI, 
DOKÁŽE FINANČNÁ SPRÁVA OD-
HALIŤ KARUSELOVÉ PODVODY, 
MACHINÁCIE S  FAKTÚRAMI. TO 
NÁM UMOŽŇUJE OKREM INÉHO 
NAJMÄ EFEKTÍVNE PLÁNOVAŤ 
DAŇOVÉ KONTROLY.

nie zaviedlo v predstihu od 1. januára 2014. 
Očakávania pri zavedení tohto inštitútu 
boli veľké a týkali sa najmä zlepšenia dob-
rovoľného plnenia daňových povinností 
platiteľov dane. To sa v konečnom dôsled-
ku odrazilo na zlepšenom výbere dane 
z  pridanej hodnoty. Prvý rok tohto inšti-
tútu a výsledky analytického spracovania 
môžeme hodnotiť ako veľmi uspokojivé. 
Systém detekoval podvo-
dy a prvotné preverovania 
a aj v spolupráci s políciou 
potvrdil správnosť vý-
stupu systému.   Zistenia  
sa využívajú v daňovom aj 
v trestnom konaní. Zvole-
ním vhodných vyhodno-
covacích kritérií slúži kon-
trolný výkaz ako „radar“, 
ktorý stojí na začiatku 
úkonov správy daní odha-
ľujúci tie daňové subjekty, 
ktoré sa snažia o vyhýba-
nie daňovej povinnosti - 
optimalizáciu dane alebo 
získanie výhody vo forme 
neoprávneného nadmerného odpočtu. Ide 
o nástroj na: 

 » presnú lokalizáciu a  monitorovanie zá-
merov a aktivít nepoctivých subjektov, 
cielene overenie nezrovnalosti vhodným 
zvolením úkonov správy daní,

 » odradenie daňových subjektov od ne-
poctivého konania, 

 » odstránenie možnosti dodatočnej pod-
vodnej úpravy v účtovníctve,

 » cielený výber daňových subjektov na da-
ňovú kontrolu.

Kontrolný výkaz je jedinečnou príležitos-
ťou skontrolovať 
celý dodávateľ-
sko-odberateľ-
ský reťazec. Ide 
o  výhodu oproti 
d o t e r a j š i e m u 
stavu výkonu 
daňovej kontro-
ly a  o zvýšenie 
jej komfortu  
a rýchlosti, na-
koľko nezrovna-
losti zistené krí-
žovým overením 

informácií z  kontrolných výkazov môže 
finančná správa cielene overiť.

Štatistiky podaných kontrolných výkazov 
Doposiaľ bolo spracovaných 1  247  147 
kontrolných výkazov, z  čoho bolo správne 
podaných 1 188  572 s  celkovým počtom  
128 030 664 v nich uvedených transakcií.

Obsah výkazu 
Povinnosť podávať kontrolný výkaz  
sa s  malými výnimkami vzťahuje na pla-
titeľov dane, teda osoby registrované  
na daň v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zá- 
kona č. 222/2004 o dani z pridanej hodno-
ty. Nevzťahuje sa na osoby registrované  
na daň podľa § 7 alebo § 7a citovaného zá-
kona. Kontrolný výkaz sa podáva v  rovna-
kej periodicite ako daňové priznanie DPH, 
teda mesační platitelia podávajú mesač-
ne, štvrťroční za štvrťročné zdaňovacie 
obdobie. Podáva sa zásadne elektronicky 
a je možné vyplniť ho na portáli finančnej 
správy alebo v aplikácii eDane. Obsah kon-
trolného výkazu tvoria všetky tuzemské 
transakcie - údaje o daňovej povinnosti 
za zdaňovacie obdobie (výstup) a údaje  
o odpočítaní dane za zdaňovacie obdobie 
(vstup), okrem takých, ktoré sú obsiahnuté 
v iných výkazoch (napr.   súhrnných výka-
zoch, colných vyhláseniach a pod.).

Kontrolný výkaz sa člení na časti:
 » A (údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní 

tovarov a služieb),
 » B (údaje z prijatej faktúry o dodaní tova-

Zdaňo-
vacie 
obdobie

Počet 
spracova-

ných KV

Počet 
platných 

KV

Celkový 
počet 

transakcií

Počet 
platných 

transakcií

Počet transakcií 
s rizikovým 
príznakom

2014-01 111 127 98 482 15 079 643 9 845 147 1 982 456

2014-02 101 039 96 005 10 667 545 9 838 455 2 079 955

2014-03,Q1 174 983 167 979 13 457 662 12 834 768 2 623 123

2014-04 98 269 95 131 11 065 600 10 450 844 1 906 905

2014-05 97 814 94 950 11 157 117 10 365 518 1 792 930

2014-06,Q2 174 193 168 570 13 908 571 12 959 470 2 594 850

2014-07 99 098 96 384 11 923 340 11 311 790 1 626 460

2014-08 98 955 96 502 10 600 779 10 333 378 1 505 309

2014-09,Q3 184 586 173 573 15 345 160 13 733 508 2 262 443

2014-10 107 083 100 996 14 825 247 12 529 028 1 717 615

SPOLU 1 247 147 1 188 572 128 030 664 114 201 906 20 092 046
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rov a služieb), 
 » C (opravná faktúra),
 » D (údaje o dodaní tovarov a služieb iných 

ako uvedených v časti A, z ktorých je pla-
titeľ dane osobou povinnou platiť daň).

Procesy a postupy na identifikáciu daňo-
vých podvodov
Základom bolo vytvore-
nie systému na zber, kon-
trolu a analýzu informácií  
z kontrolných výkazov, ako aj 
poskytnutie výkonného vy-
hľadávacieho a analytického 
nástroja so zameraním naj-
mä na odhaľovanie subjektov 
páchajúcich daňové podvody, 
subjektov vyhýbajúcim sa pl-
neniu daňových povinností, 
detekciu rizikových daňových 
subjektov. Tieto ciele boli do-
siahnuté efektívnym a kom-
plexným vyhodnotením úda-
jov informačných systémov 
finančnej správy a údajov  
z externých zdrojov. Prihliada-
júc na skutočnosť, že zbiera-
né a analyzované informácie 
kontrolného výkazu sú podnikateľským 
prostredím vnímané ako vysoko citlivé  
z pohľadu obsahu a obchodného tajom-
stva, bolo potrebné riešiť bezpečnosť  
pri zbere a spracovaní a analýze informácií 
ako aj následnej distribúcii, či už daňovým 
úradom na ďalšie úkony správy daní, ako aj 
pre políciu či ostatné štátne orgány (súdy, 
prokuratúru, Sociálnu poisťovňu a podob-
ne). Bezpečnosť „vysoko citlivých“ informá-
cií je zabezpečená vo viacerých úrovniach. 
Obsahom objektových bezpečnostných 
opatrení je zavedenie prísneho kontro-
lovaného pohybu osôb v  priestoroch dis-
lokácie analytického systému. Zároveň 
zamestnanec, ktorý pracuje priamo so sys-
témom, musí mať bezpečnostnú previerku 
III. stupňa s  určením pre oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa 
„Tajné“ v zmysle zákona o ochrane utajova-
ných skutočností. Oblasť administratívnej 
bezpečnosti je závislá na nastavení úrovne 
zabezpečenia informačných technológií. 

Výstupy
Hlavnou doménou analytického systému 
je automatizované vygenerovanie sady 
informácií o potenciálne podozrivých ob-
chodných transakciách. Informácie pred-
stavujú základné informačné penzum 
slúžiace ako podklad na výkon daňovej 
kontroly či trestné konanie. Takto získané 
informácie sú odstupované na mesačnej 
báze správcom dane (daňovým úradom) 
ako podklad na výkon správy daní (daňo-
vá kontrola, miestne zisťovania) a sú roz-

delené na dve časti s  pracovným názvom 
export 1 a export 2. Daňové úrady sa pri vý- 
kone daňovej kontroly alebo miestneho 
zisťovania riadia všeobecnými pravidlami 
výkonu daňovej kontroly a miestneho zis-
ťovania. Zároveň informácie dostanú ďal-
šie zložky finančnej správy, orgány činné  
v trestnom konaní, policajný zbor a ostat-
né orgány štátnej správy na ďalšie konanie.

Export 1
V exporte 1 sa nachádzajú potenciálne 
rizikové transakcie daňových subjektov 
figurujúcich v  schémach vygenerovaných 
systémom. K  31. decembru 2014 systém 
detekoval rizikovú DPH, teda sumu DPH 
vstupujúcu do jednotlivých vetiev rizikovej 
schémy od prvých subjektov vetvy, v celko-
vej výške 169 011 047,55 eur.

Export 2
V exporte 2 sú sumy transakcií medzi dvo-
ma subjektmi, kde došlo k uplatneniu 
dane na vstupe, ale nebola nájdená tran-
sakcia s daňou na výstupe. Tieto systém 
vygeneroval v  prípade, ak sa nedali údaje 
v  kontrolných výkazoch 
odberateľa a dodávateľa 
spárovať.

Akcia TOP 90
Zameranie výkazu patrí 
tým subjektom, ktoré si 
neplnia povinnosti a  tieto  
sú odporučené na kontrolu 
a ďalšie konanie. Jednou 
z  realizovaných akcií bola 
TOP 90. Analýzou častí 
výkazu sa zistili snahy sub-
jektov „zahmliť“ zdaniteľné 
obchody tak, že ich uviedli v 
časti B3 kontrolného výka-
zu, v ktorej subjekt uvádza 
kumulované údaje zo zjed-
nodušených faktúr podľa 
zákona o  dani z  pridanej 

hodnoty. Patria tam: 
 » doklady z ERP,
 » doklady vyhotovené tankovacím auto-

matom,
 » doklad za tovar alebo službu, ak cena 

vrátane dane nie je viac ako 100 € (par-
kovacie lístky, cestovné lístky),

 » diaľničné známky.
Ako reakcia na túto skutočnosť sa u  90 
subjektov vykonali miestne zisťovania  
za účelom preverenia správnosti a reálnos-
ti uvádzaných údajov. Z nich vyplynulo, že:

 » zo 40 štvrťročných platiteľov dane malo 
byť 24 mesačnými platiteľmi dane, 

 » 24 daňových subjektov bolo nekontakt- 
ných a  výška nimi uplatnených odpoč-
tov z  transakcií uvedených v  časti B3  
za jedno zdaňovacie obdobie predstavo-
vala 1 439 859,60 eur, 

 » ďalších 22 daňových subjektov bolo  
na mieste sídla spoločnosti nezastihnu-
tých a výška rizikovej DPH predstavova-
la pri týchto subjektoch 1 650 767,01 eur, 

 » pri jednom daňovom subjekte nebolo 
možné doklady preveriť, nakoľko pod-
ľa vyjadrenia konateľa spoločnosti boli 
účtovné doklady „omylom znehodnote-
né“ (výška odpočítanej DPH na základe 
týchto dokladov bola za zdaňovacie ob-
dobie 3/2014 9 255,00 eur),

 » 12 subjektov z vybratých už zaniklo v dôs- 
ledku zlúčenia s inou spoločnosťou,

 » 11 bola zrušená registrácia na DPH.
Systém doteraz spracoval a vyhodnotil 
údaje podané daňovými subjektmi za de-
sať zdaňovacích období. I  napriek krátke-
mu hodnotiacemu obdobiu možno kon-
štatovať, že suma odhalenej rizikovej DPH 
169 011 047,55 € jednoznačne poukazuje 
na správnosť rozhodnutia o zavedení kon-
trolného výkazu, čím   je finančnej správe 
umožnené sledovať trendy rizikového 
správania daňových subjektov, ako aj prijí-
mať opatrenia na ich zamedzenie.

-red-

Obdobie EXPORT 1 (rizikové schémy)

Počet schém odo-
slaných na DÚ

Počet 
transakcií

Suma rizikovej 
DPH

2014-01 119 39 145 5 947 530,52 

2014-02 129 72 826 24 259 935,14 

2014-03,Q1 75 48 042 9 189 695,22 

2014-04 92 60 358 17 587 120,60 

2014-05 109 88 765 22 904 954,10 

2014-06,Q2 96 83 009 19 938 628,87 

2014-07 103 67 468 14 447 151,19 

2014-08 83 45 004 13 657 281,12 

2014-09,Q3 75 28 352 19 377 734,50 

2014-10 104 16 287 21 701 016,29 

SPOLU 985 549 256 169 011 047,55

Obdobie

EXPORT 2 (nespárované transakcie)

Počet 
transakcií

Celková suma 
odpočítanej 

dane

Počet jedinečných 
dodávateľsko-odbe-

rateľských vzťahov

2014-01 - - -

2014-02 - 213 045 340,10 30 780

2014-03,Q1 337 403 233 005 403,49 43 851

2014-04 276 995 214 679 148,03 43 305

2014-05 274 995 212 004 757,59 33 471

2014-06,Q2 333 251 237 225 157,84 45 056

2014-07 241 068 208 427 821,34 30 944

2014-08 225 631 170 572 884,94 29 204

2014-09,Q3 291 881 219 950 263,45 40 316

2014-10 243 890 203 818 528,06 31 372

SPOLU 2 225 114 1 912 729 304,84 328 299
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KONTROLÓRI  
S TABLETMI V TERÉNE
Od pripravovaného informačného systému Alladin sa okrem iného očakáva zefektívnenie kontrolnej činnosti a skvalitnenie 
a uľahčenie práce samotných kontrolórov. K dispozícii budú mať moderné pracovné pomôcky – tablety. Projekt Alladin sa skladá 
z piatich modulov, ktoré sa postupne nasadzujú do pilotnej prevádzky.

 ʇ modul pre plánovanie a výkon daňovej 
kontroly - M1

 ʇ modul pre plánovanie a  výkon colnej 
kontroly - M2

 ʇ modul pre výkon kontroly elektronic-
kých registračných pokladníc - M3

 ʇ modul pre výkon kontroly kontrolných 
známok liehu a tabaku - M4

 ʇ modul pre plánovanie a  riadenie kon-
trol FS - M5

Vedúca oddelenia riadenia kontroly FR 
SR Renáta Považanová má na starosti tri 
z  týchto modulov (M1, M3 a  M5). „Snažili 
sme sa nastaviť proces tak, aby aplikácia 
uľahčila kontrolórom a  colníkom prácu 
v  teréne a  aby ich postupným zazname-
návaním zistení a správnych deliktov na-
vádzala k adekvátnemu riešeniu. A na zá- 

V  RÁMCI PILOTNEJ PRE-
VÁDZKY BY NAŠI ZAMES- 
TNANCI MALI VYUŽÍVAŤ 

600 TABLETOV. INFORMATICI  
DO NICH PODĽA POTREBY NASA-
DZUJÚ APLIKÁCIE PRE POTREBY 
PIATICH NASLEDUJÚCICH MO-
DULOV:

ver im umožnila  vygenerovanie zápisnice 
z  miestneho zisťovania,“ uviedla. Z  od-
delenia riadenia kontroly sú do projektu 
Alladin zainteresovaní Miroslava Vrúdna 
a Peter Mihalík, ktorí sú zároveň aj testeri 
a školitelia. Do pilotu sú za daňovú časť za-
pojení kontrolóri z Daňového úradu Brati-
slava. „V súčasnosti je aplikácia vo fáze tes-
tovania a nastavovania syláb na školenia,“ 
informovala vedúca oddelenia. Ako po-
znamenala, počas pilotnej prevádzky ne-
budú mať kontrolóri ešte online pripojenie  
na náš informačný systém, do databáz ani 
na intranet. Ak sa však pilot osvedčí, pôjde 
sa do ostrej prevádzky aj so všetkými pri-
pojeniami.

Cenné informácie
Garantom modulu pre plánovanie a výkon 
colnej kontroly (M2) je zástupca riaditeľa 
odboru riadenia rizík a operačných činnos-
tí FR SR Rudolf Hubočan. Podľa jeho slov 
by sa mal tablet využívať ako pomôcka, 
aby kontrolór pri mobilnom dohľade mal 
dostatok informácií a  vedel sa na mieste 
správne rozhodnúť. Colníci by mali k dispo-
zícii informácie o  preprave, druhu tovaru, 
o osobe, ktorá ho prepravuje, o dopravnom 
prostriedku, na ktorom sa prepravuje. Či 
motorové vozidlo nebolo náhodou pred-
metom nedovolenej prepravy. „Modul po-
slúži na to, aby vedúci zamestnanec vedel 
operatívne zadávať pokyny kolegom, ktorí 
sú v teréne. To je možné len počas pracovnej 
doby vedúceho pracovníka. Preto sa bude 
tento modul zatiaľ využívať v obmedzenej 
miere,“ vysvetlil Hubočan. Zamestnanci 
teraz využívajú tablety na dokumentačnú 
činnosť. Ako archív fotografií, zadávajú  
do nich číslo dopravného prostriedku, úda-
je o vodičovi, druhu tovaru, ktorý preváža. 
Informácie budú mať vyššiu výpovednú 
hodnotu po napojení sa na ISFS–SD, prí-
padne iné informačné systémy.

Kontrolné známky pod dohľadom
Nad posledným z modulov (M4) pre výkon 
kontroly kontrolných známok pre spot-

rebiteľské balenia liehu a  tabakových vý-
robkov prebral odborný dohľad a garanciu 
Pavol Ruža, riaditeľ odboru spotrebných 
daní FR SR. S  účinnosťou od 1. októbra 
2014 nadobudol účinnosť nový systém 
kontrolných známok určených na ozna-
čovanie tabakových výrobkov a  spotrebi-
teľského balenia liehu. Ide o  nový systém 
tlače, výroby, distribúcie a  označovania 
týchto výrobkov. Zákon zaviedol aj povin-
nosť označovať nové tabakové výrobky, 
u  ktorých táto povinnosť doteraz nebola. 
Ide o spotrebiteľské balenia tabaku, cigár 
a cigariek. Kontrolné známky sa tlačia iba 
v štátnej tlačiarni a sú aj vizuálne iné, zme-
nil sa spôsob ich označovania a evidencie. 
Zaviedlo sa nové jedinečné identifikačné 
číslo. Keďže v minulosti mohlo byť na trhu 
viac kontrolných známok s rovnakým iden-
tifikačným číslom, ktoré označovali od-
berateľa kontrolnej známky, objem spot-
rebiteľského balenia liehu a  objemovú 
koncentráciu, colník ich pri kontrole nemal 
dôvod považovať za nesprávne, ak vykazo-
vali znaky pravosti. Vytváral sa tak priestor 
na podvody, ktorý je pri dnešnom systéme 
výrazne obmedzený. Na každej kontrolnej 
známke sa nachádza číslo aj vo forme QR 
kódu. „Finančná správa disponuje údaj-
mi o  tom, kto je odberateľom kontrolnej 
známky, na aký tovar sa nalepila a podob-
ne. Všetky tieto údaje je možné si overiť  
a skontrolovať v teréne, vo voľnom obehu 
prostredníctvom aplikácie,“ objasnil Ruža. 
Modul je už prepojený s informačným sys-
témom finančnej správy a umožňuje vyko-
nať daňový dozor nad tovarmi označený-
mi kontrolnou známkou alebo aj priamo  
nad kontrolnou známkou. Ak by bol neči-
tateľný QR kód, dá sa aj manuálne zapísať 
číslo známky. Po jej naskenovaní či zadaní 
čísla manuálne sa im objaví identifikačné 
číslo kontrolnej známky, názov odberateľa 
kontrolnej známky, obchodný názov lieho-
viny, objem fľaše, objemová koncentrácia, 
ako aj to, kto je miestne príslušný colný 
úrad pre daný subjekt.

Gabriela Dianová
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V Maďarsku sa 15. januára skončila lehota 
na povinnú registráciu domáceho zariade-
nia na pálenie destilátov, ktorá sa vyžaduje 
od 1. januára tohto roka. Tamojšia vláda 
ešte v auguste 2010 zaviedla legalizáciu 
domácej výroby ovocných destilátov, kto-
rá dosiaľ nepodliehala registrácii ani zda-
neniu. Maďari v zmysle tohto pôvodného 
nariadenia nemuseli platiť spotrebnú daň 
za pálenku vyrobenú z vlastného ovocia  

NELEGÁLNE PÁLENICE
v množstve do 50 litrov v prípade 86 % pá-
lenky a 86 litrov v prípade 50 %. Jej výrobu 
nemuseli nahlásiť ani požiadať o povolenie 
na prevádzku zariadení na pálenie s kapa-
citou do 100 litrov. Podľa nových pravidiel 
sa nemenia uvedené parametre, zmenou 
je symbolická ročná daň vo výške 1 000 fo-
rintov (3,125 eura), ktorú musia producenti 
za pálenie zaplatiť. Takto vyrobenú pálen-
ku možno použiť iba pre vlastnú spotrebu.

TRANSAKČNÁ DAŇ
Daň z finančných transakcií, ktorú chce za-
viesť jedenásť členských štátov eurozóny, 
má obmedziť špekulácie pri obchodova-
ní s cennými papiermi. Myšlienku okrem 
dvoch najväčších ekonomík menovej únie 
Nemecka a Francúzska podporujú aj Slo-
vensko, Rakúsko, Belgicko, Grécko, Estón-
sko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko  
a Slovinsko. Predstavitelia uvedených štá-
tov sa však do konca minulého roku ne-

stihli dohodnúť na hlavných črtách tejto 
dane. Diplomati, ktorí opatrenia pripra-
vujú uviedli, že európski predstavitelia 
nedokázali prekonať rozdiely týkajúce  
sa transakčnej dane. Objavujú sa tak oba-
vy, že táto daň nevstúpi do platnosti začiat-
kom roka 2016 tak, ako sa plánovalo. Bude 
zrejme potrebná veľká politická vôľa, aby 
daň začala fungovať v stanovenom termí-
ne.

ZÁSAH ČESKEJ KOBRY
Česká polícia obvinila troch mužov v  sú-
vislosti s fiktívnymi obchodmi, pri ktorých 
deklarovali dodávky náradia a projekčných 
služieb do USA. Štátu tým mala vzniknúť 
škoda na daniach viac ako 260 miliónov Kč 
(približne 10 miliónov eur). Vyšetrovanie 
sa týkalo obdobia od septembra 2009  
do konca roka 2012. Podozriví sa podľa po-

lície dohovorili na fiktívnych obchodoch 
a  založili si niekoľko spoločností doma  
aj v zahraničí, v ktorých mali pozíciu štatu-
tárnych zástupcov. Vratky DPH väčšinou 
okamžite vyberali z bankových účtov v ho-
tovosti. Vyplateniu ďalších 17 miliónov Kč 
už polícia zabránila.

SUPERDAŇ BOLA OMYL
Nápad socialistickej vlády priniesol  
do rozpočtu menej, ako sa čakalo. Viacerí 
bohatí Francúzi sa odsťahovali. Francúzska 
75-percentná superdaň tak končí. Prezi-
dent Francois Hollande navrhol zavedenie 
75-% dane príjmu nad 1 milión eur ročne  
v rámci predvolebných sľubov. Keď voľby  

v roku 2012 vyhral, daň jeho vláda násled-
ne zaviedla. Ako sa však ukázalo, namiesto 
zvýšenia financií do štátneho rozpočtu to 
bolo úplné fiasko. Superdaň tak priniesla 
do rozpočtu podstatne menej peňazí, než 
sa čakalo. Za dva roky to bolo menej ako 
500 miliónov eur.     Zdroj: TASR, internet

daňové novinky
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Z TOHTO POČTU KONTROL V 380 PRÍPADOCH ODHALILI A ZACHYTILI 
RÔZNE MNOŽSTVÁ TABAKOVÝCH VÝROBKOV, TABAKU, FINANČNEJ 
HOTOVOSTI, LIEKOVÝCH PRÍPRAVKOV, OMAMNÝCH A  PSYCHO-

TROPNÝCH LÁTOK. UŽ TRADIČNE NAJVIAC ZADRŽANÉHO TOVARU BOLO  
NA VÝCHODNEJ HRANICI. PSOVODI COLNÉHO ÚRADU MICHALOVCE PRI-
TOM MUSELI TAKMER PRI KAŽDOM ZÁCHYTE POUŽÍVAŤ AJ SVOJE TECH-
NICKÉ ZRUČNOSTI, ALEBO IM POMÁHALI RUKY ŠIKOVNÝCH KOLEGOV. 
INÁČ BY PSOM OZNAČENÉ CIGARETY NEDOKÁZALI Z  ŤAŽKO PRÍSTUP-
NÝCH ÚKRYTOV VYBRAŤ A SVOJU PRÁCU TAK ÚSPEŠNE DOKONČIŤ.

PSOVOD ROKA
V roku 2014 urobili colníci so služobnými psami celkovo 10 000 kontrol. Najviac – až 7 800 kontrol - vykonali psy na detekciu taba-
ku. Psy na zistenie omamných a psychotropných látok realizovali 1 800 kontrol, na vyhľadávanie chránených živočíchov a výrob-
kov z nich 250 a 150 kontrol urobili psy na detekciu finančnej hotovosti. Služobný pes na obrannú činnosť sa v roku 2014 v rámci 
hliadkovej činnosti využil v 20 prípadoch.

„Tabakári“ v akcii
 ʇ 10. 07. 2014 služobný pes Toty na cest-

nej komunikácii Milhosť označil kon-
štrukčné dutiny dodávky v  priestore 
pod dreveným povrchom a  obložením  
pri zadných dverách. Pri dôkladnej 
kontrole colníci zistili, že sa v týchto 
miestach nachádzajú cigarety v  celko-
vom množstve 8 820 ks. 

vyhradené pre kynológov

 ʇ 10. 08. 2014 kontroloval pes Dody  
na hraničnom priechode Vyšné Nemec-
ké osobné motorové vozidlo. Označil 
všetky kolesá, v ktorých následne colníci 
našli celkovo 14 080 ks cigariet. 

 ʇ 28. 08. 2014 počas kontroly osobného 
motorového vozidla na hraničnom prie-
chode Vyšné Nemecké služobný pes 
Alex označil podlahu, rezervu a prístro-

jovú dosku vozidla, kde bolo následne 
nájdených 35 000 ks cigariet. 

 ʇ 20. 10. 2014 počas kontroly osobného 
motorového vozidla v  meste Prešov 
označil pes Lora batožinový priestor, 
priestor rezervného kolesa, zadné se-
dadlá a miesta pod prístrojovou doskou 
na strane spolujazdca. Colníci našli 
198 920 ks cigariet. 

„Drogoví“ psi taktiež nezaháľali
 ʇ 10. 07. 2014 počas súčinnostnej akcie 

vykonávali colníci SCÚ Žilina kontrolu 
vlaku. Služobný pes Argo pritom označil 
jednu z  batožín, kde bola neznáma su-
šina, ktorá vykazovala znaky marihuany 
o hmotnosti cca 1,14 g. V tej istej batoži-
ne sa nachádzalo aj 6 ks tabletiek extázy.

 ʇ 10. 08. 2014 vykonávali colníci KÚFS kon-
trolu na hraničnom priechode Čunovo. 
Služobný pes Ero označil ľavé zadné kon-
cové svetlo osobného motorového vo-
zidla, kde sa našli cigarety s neznámou 
látkou rastlinného pôvodu vykazujúcou 
znaky marihuany o hmotnosti 70 g. 

 ʇ 22. 09. 2014 v rámci súčinnostnej akcie 
sa robila kontrola osobného motorové-
ho vozidla na cestnej komunikácii v Tr-
nave. Pes Dik označil priestor pod pred-
ným sedadlom, kde bola sklenená fľaša 
s obsahom sušenej látky rastlinného pô-
vodu o hmotnosti 20 g a vykazovala zna-
ky marihuany. 

 ʇ Ten istý pes 12. 10. 2014 vykonával kon-
trolu v sklade na letisku M. R. Štefánika 
v Bratislave, pri ktorej označil podozrivú 
zásielku. V  nej sa nachádzalo 1 200 g 
látky 4BMC (chemická látka, ktorá má 
podobné účinky na organizmus ako me-
tamfetamín). 

 ʇ Amíra označil 23. 10. 2014 pri kontrole  
na hraničnom priechode Brodské ba-
tožinu na zadnom sedadle osobného 
motorového vozidla, v  ktorej sa našlo  
12 500 g sušenej rastliny vykazujúcej 
znaky marihuany. 

 ʇ 29. 10. 2014 robil psovod KÚFS v  rámci 
súčinnostnej akcie prehliadku bytových 
priestorov  obci Kľačany. Služobný pes 
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vyhradené pre kynológov

ČO JE TO KLIKER? JE TO VÝCVIKOVÁ POMÔCKA, MALÁ PLASTOVÁ ŠKA-
TUĽKA, KTORÁ PO STLAČENÍ VYDÁVA ŠPECIFICKÝ „CVAKAVÝ“ ZVUK, 
TZV. KLIKNUTIE. VÝHODOU JE, ŽE KLIKER MÁ VŽDY ROVNAKÝ ZVUK 

A NEOVPLYVŇUJÚ HO EMÓCIE TAK, AKO ČLOVEKA. KLIKER SA PRVÝKRÁT 
SPOMÍNA V ROKU 1940, KEDY HO PRI TRÉNINGU HOLUBOV POUŽÍVA-
LI NA NAVÁDZANIE BÔMB. O NIEKOĽKO ROKOV NESKÔR SA CVIČITEĽ-
KA DELFÍNOV KAREN PRYOROVÁ ROZHODLA TÚTO METÓDU OPRÁŠIŤ 
A APLIKOVALA JU PRI VÝCVIKU PSOV. BLESKOVO SI ZÍSKAL POPULARITU  
NA CELOM SVETE.

VÝCVIK S „KLIKROM“
Vo Výcvikovom stredisku služobnej kynológie Gajary sa začiatkom decembra uskutočnil seminár s názvom Pozitívny výcvik a 
tréning s klikrom. Zúčastnili sa na ňom inštruktori výcviku, 15 psovodov finančnej správy, príslušníci Vojenskej polície, Policajné-
ho zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Lektor školenia, hlavný kynológ colnej správy Českej republiky kpt. Tomáš Krutina, 
oboznámil účastníkov seminára so základnými princípmi tejto metódy.

Všetko je len hra
Výcvik s klikrom je založený na pozitívnej 
motivácii a  intuitívnom správaní zvieraťa. 
Pri výcviku sa využíva v prvom rade ako 
podmienený upevňujúci podnet. Zákla-

Dik označil pracovný stôl, kde sa nachá-
dzalo 1 000 g marihuany. 

 ʇ Ďalší psovod KÚFS 29. 10. 2014 vyko-
nával kontrolu bytových a  nebytových 
priestorov v obci Potônske Lúky. Slu-
žobný pes Ero označil podozrivé miesto,  
v ktorom boli následne nájdené sušené 
rastliny v celkovom množstve 24 000 g. 

 ʇ Medzi tie zaujímavejšie prípady mož-
no považovať aj záchyt služobného psa 
Taka, ktorý 08. 10. 2014 na hraničnom 
priechode Vyšné Nemecké robil pre-
hliadku autobusu. Služobný pes určený 
na detekciu finančných prostriedkov 
označil cestujúceho, ktorý mal pri sebe 
bankovky v  hodnote 10 800 eur, teda 
v množstve, ktoré presahovalo povolený 
limit podliehajúci ohlasovacej povin-
nosti.

dom je, že kliknutie vždy predchádza ne-
jakej odmene. Pes sa naučí, že po každom 
kliknutí príde odmena – maškrta. Tak  
si asociuje zvuk s odmenou. Cvičiteľ navo-
dí situáciu a  trpezlivo čaká, kým mu pes 

Psovod roka
V  oblasti prípravy služobných psov pri-
niesla pokračujúca reforma určité zjedno-
dušenie pri cvikoch poslušnosti a zníženie 
nárokov pri špeciálnych prácach v  začia-
točných štádiách prípravy. Na druhej stra-
ne však pravidlá nastavené v kondičných 
kurzoch, teda na vyššom stupni, kládli 
zvýšené nároky na profesionalitu psovo-
dov, ako aj na samostatnú prípravu psov 
mimo povinných kynologických kurzov. 
V  roku 2014 organizovalo oddelenie slu-
žobnej kynológie výcvik služobných psov 
v  7 základných kynologických kurzoch 
(1 - DROGY, 6 - TABAK), v  6 doškoľovacích 
kynologických kurzoch  a v  88 kondičných 
kynologických kurzoch (29 – DROGY, 49 
– TABAK, 2 – OBRANA, 6 - CITES, 2 - BAN-
KOVKY). „Psovodom roka 2014“ sa stal 

pprap. Peter Dlužanský z Colného úradu 
Michalovce. Zaslúžene obhájil titul z  mi-
nulého roku, pričom so svojimi služob-
nými psami vykonal celkovo 468 kontrol.  
Z toho až v 56 prípadoch zistili nezákonný 
prevoz tabakových výrobkov. Nelegálny 
tovar odhalil   najmä v  konštrukčných du-
tinách a špeciálne vybudovaných úkrytoch 
v dopravných prostriedkoch pri cestnej 
a vlakovej preprave. V rámci súčinnostných 
akcií s  policajným zborom pri domových 
prehliadkach bodoval Peter Dlužanský aj 
so svojim druhým psom na vyhľadáva-
nie drog. Stabilne dosahoval vynikajúce 
výsledky pri skúškach a  svojimi výkonmi  
sa zaradil medzi našu špičku, ktorá nás 
môže reprezentovať nielen na domácich, 
ale aj zahraničných súťažiach. 

kpt. Milan Dibala

ponúkne žiadané správanie. Už pri prvom 
nesmelom náznaku žiadaného správania 
príde klik a odmena. Zvyšovaním nárokov 
sa psovod dopracuje k upevneniu modelu 
správania. Plusom tejto metódy je zlep-
šenie vzťahu psovod – pes, a  to z  dôvodu,  
že sa nevyužívajú fyzické tresty. Pre psa je 
to len hra. Skúsenosti s používaním klikra 
v prostredí služobnej kynológie predviedol 
Tomáš Krutina naozaj excelentným spôso-
bom. Množstvo praktických ukážok, kde 
jeden psovod imitoval psa a  druhý ho len 
s pomocou klikra navigoval k  vykonaniu 
pre nás jednoduchého úkonu, vyvolával 
úsmev na tvári. Bola to najpodstatnejšia 
časť školenia, v  ktorej sme sa čiastočne 
mohli vcítiť do mysle našich psov. Slovný 
povel, pokiaľ ho pes nemá dlhodobým 
tréningom riadne ukotvený a  zautoma-
tizovaný, je pre neho len ničnehovoriaca 
„hatlanina“. Reaguje naň zlým spôsobom 
alebo vôbec. To, za čo príde odmena, však 
dokáže pochopiť veľmi rýchlo a požadova-
nú činnosť bude robiť s chuťou a radosťou  
až do omrzenia. Počas dvoch decembro-
vých dní psy dostali naozaj veľké množstvo 
odmien - chutné maškrty a žiadne tresty. 
Aj o tomto bolo kliker školenie. 

kpt. Milan Dibala
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PAŠOVALI CIGARETY 
Colníci CÚ Michalovce a policajti PZ RHCP 
Sobrance odhalili v  decembri 140 000 ks 
pašovaných cigariet v nákladnom vlaku 
z Ukrajiny. V rámci akcie colníkov a polí-
cie uskutočnili príslušníci oboch zložiek 
colnú kontrolu nákladnej súpravy. Využili 
aj služobné psy na detekciu tabakových 
výrobkov. Zároveň robili aj kontrolu syp-
kého materiálu so sondážnymi tyčami.  

Vo vagóne odhalili 14 balíkov obalených 
čiernou fóliou pod vrstvou aglomerované-
ho železorudného substrátu. Ich obsahom 
boli pašované cigarety čínskej značky v cel-
kovom množstve 140 000 kusov (700 kar-
tónov), balené v spotrebiteľskom balení 
po 20 ks, neoznačené platnou slovenskou 
kontrolnou známkou. Únik na spotrebnej 
dani bol vyčíslený na 13 160 eur.

FALZIFIKÁTY ZA 680 000 €
V polovici decembra 2014 dostal Krimi-
nálny úrad finančnej správy anonymné 
podanie, ktorého obsahom bolo podozre-
nie z uskladnenia textilného tovaru. Tovar 
mal porušovať právo ochrany duševného 
vlastníctva a mal byť umiestnený v sklade 
pri obci Most pri Bratislave. Naši pracovní-
ci podnet preverili a zistili, že v hale, ktorej 
vlastníkom je osoba čínskej národnosti, 
sa nachádzajú napodobeniny textilného 

tovaru rôznych značiek. Podľa vyjadrení 
zástupcov ochranných značiek išlo o fal-
zifikáty textilných výrobkov značiek Nike, 
Puma, Adidas, Kappa, Hilfiger, Reebok, 
Lacoste, Versace a NBA. Následne bol tovar 
v množstve 25 248 kusov colníkmi zaistený. 
V prípade, že by zaistený tovar bol uvede-
ný na trh, jeho hodnota by predstavovala  
cca 680 000 eur.

naše úspešné zásahy

ZAISTILI PÁLENICU
Banskobystričan ponúkal cez internet 
na predaj funkčné destilačné zariadenie. 
Colníci išli na kontrolný nákup, aby overili 
pravdivosti informácie. Zistili, že ponúka 
na predaj funkčnú pálenicu aj s dokumen-
táciou. Zariadenie nebolo zaregistrované 
na colnom úrade v zmysle zákona o spot-
rebnej dani z alkoholických nápojov. Pre-

dávajúca osoba sa dopustila správneho 
deliktu a za porušenie povinností vyplýva-
júcich zo zákona jej hrozí pokuta vo výške 
od 30 eur do 3 000 eur. Zároveň sa predá-
vajúci dopustil trestného činu za neopráv-
nené prechovávanie zariadenia na výrobu 
liehu v zmysle Trestného zákona.

PODOZRIVÁ ZÁSIELKA
Colníci z Galanty odhalili v decembri  
10 320 kuchynských krájačov, pravdepo-
dobne napodobeniny ochrannej známky. 
Škoda, ktorá by vznikla ich predajom, bola 
vyčíslená na 618 000 eur. V rámci výkonu 
colného dohľadu skontrolovali kontajner 
z Číny, ktorý podľa prepravných dokladov 
mal skončiť na európskom trhu. Počas 

kontroly nadobudli podozrenie, že ide  
o napodobeniny ochrannej známky NICER 
DICER. Držiteľ tovaru v tomto prípade  
nesúhlasil s likvidáciou tovaru. O tom,  
či ide o falšovaný tovar, bude teraz rozho-
dovať súd. Išlo o najväčšiu zásielku podoz- 
rivého tovaru v Trnavskom kraji v minulom 
roku.
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Colníci v Brodskom v spolupráci s colník-
mi Kriminálneho úradu finančnej správy  
v rámci výkonu colného dohľadu ešte  
pred koncom minulého roka kontrolovali 
zásielku z Číny, ktorá podľa prepravných 
dokladov mala skončiť na európskom trhu. 
Nadobudli podozrenie, že sa v nej nachá-

IMITÁCIA PARFUMOV
dzajú napodobeniny parfumov svetozná-
mych značiek. Preto takmer 14 000 kusov 
zadržali. Napodobeniny parfumov sú čas-
tým obchodným artiklom, ktorý finančná 
správa odhaľuje ako pri vstupe do únie,  
tak na vnútornom trhu.

TRNAVČANIA SA ČINILI
Trnavskí colníci odhalili v  minulom roku 
takmer 90 000 kusov tovaru, pri ktorom 
vzniklo podozrenie z porušovania práv 
duševného vlastníctva. Ak by sa tento dos- 
tal na trh a predával ako originál, majite-
ľom ochranných známok by vznikla škoda 
vyše 2,6 milióna eur. Tovar odhalili na po-
bočkách v Dunajskej Strede, v Brodskom 

a v Galante v rámci vykonávania kontrol 
pri dovoze z tretích krajín a na Staniciach 
colného úradu v Senici a vo Veľkom Mederi 
v rámci kontrol na vnútornom trhu (tržni-
ciach, predajniach). Takmer všetok odha-
lený tovar pochádzal z Číny. Išlo najmä o 
parfumy, hračky, obuv, textil, kuchynské 
potreby, kabelky, peňaženky.

TONY TABAKU
V januári zabezpečili príslušníci Pobočky 
Kriminálneho úradu Východ Košice s pre-
šovskými colníkmi tabak prepravovaný 
úžitkovým autom. Vozidlo bolo evidované 
v Poľsku a vodič bol z Ukrajiny. Z Poľska  
do Popradu sa snažil previezť 1 400 kg ta-
baku. Na výzvu colníkov nevedel predložiť 
k tabaku žiadne doklady. Údajne ho oslovil 
neznámy muž, či si nechce zarobiť 50 eur. 

Keď súhlasil, neznámy ho prepravil iným 
dopravným prostriedkom k motorovému 
vozidlu talianskej značky, dal mu kľú-
če od vozidla a prikázal dopraviť tabak  
do Popradu. Z prepravovaného tabaku col-
níci odobrali vzorky. V prípade, že výsledky 
expertízy potvrdia, že ide o  tabak, ktorý 
podlieha spotrebnej dani, únik by predsta-
voval sumu 99 554 eur.

V  januári sa uskutočnila súčinnostná pre-
ventívno–bezpečnostná akcia na odha-
ľovanie priestupkov, deliktov a trestných 
činov v súvislosti s porušením colných, 
daňových, prípadne iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov smerom  
na Poľsko - Vyšný Komárnik – Svidník. 
Okrem prešovských colníkov sa do nej za-
pojili aj colníci z košického oddelenia špe-
ciálnych technológii a príslušníci mobilnej 
jednotky hraničnej a cudzineckej polície 

PREVENTÍVNA AKCIA
v Prešove. Pri kontrole boli využité mobil-
né aj ručné detekčné systémy na jadrové 
a rádioaktívne materiály a mobilné RTG 
kontrolné zariadenie. Nechýbal ani pes  
na odhaľovanie tabakových výrobkov. Col-
níci a policajti skontrolovali 55 osobných 
vozidiel a 56 nákladných motorových vozi-
diel. Odhalili 7 porušení zákona. Pomocou 
skenovacieho zariadenia sa im podarilo 
nájsť v kabíne vozidla 160 ks cigariet, ktoré 
neboli označené kontrolnou známkou.

naše úspešné zásahy
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DO DATABÁZY PRIŠLI 
DESIATKY PODNETOV
Databáza podnetov od našich zamestnancov má za sebou ďalší rok fungovania. Vznikla koncom roku 2012 s  cieľom zvýšenia 
efektívnosti organizácie. Vytvoril sa priestor na prekladanie námetov na zlepšenie práce, vyjadrenie názorov i  pripomienok. 
Prostredníctvom intranetovej stránky má k nej prístup každý zamestnanec. Môže podnety nielen predkladať, ale oboznamovať  
sa s už predloženými návrhmi a stanoviskami organizačných útvarov.

Minuloročná štatistika
Podnety sa zhromažďujú na emailovej adre-
se databazapodnetov@financnasprava.sk. 
Gestorom databázy je v rámci odboru kon-
cepcií a  projektového riadenia oddelenie 
koncepcií a  projektového riadenia. To po-
sudzuje predložené podnety z hľadiska 
obsahu a opakovateľnosti. Následne ich 
zasiela na spracovanie príslušným riešiteľ-
ským skupinám z organizačných útvarov, 
ktoré ich hodnotia podľa rozsahu, prínosu 
a časovej náročnosti realizácie podnetu. 

V roku 2014 bolo z celkového počtu spraco-
vaných podnetov 7 posúdených ako návrh 
na zmenu, ktorá sa realizuje v rámci bež-
ných aktivít organizačných útvarov a bude 
aj implementovaná do praxe. Ako podnety, 
ktoré nie je možné realizovať pre nesúlad 
s legislatívou, nedostatok financií či z iných 
dôvodov, bolo vyhodnotených 14. Ďalších  
5 malo charakter konštatovania so žiadnou 
rozvojovou aktivitou. 

Odmena pre najlepšie 
Na základe daných kritérií sa vybrali  
za vlaňajší rok z  databázy tri najlepšie 
podnety. Npor. Mgr. Katarína Ostertágová 

POČAS MINULÉHO ROKA PREDLOŽILI ZAMESTNANCI DO DATABÁ-
ZY PODNETOV 33 NÁVRHOV, Z ČOHO 26 BOLO PODNETOV A 7 BOLO 
ŽIADOSTÍ O METODICKÉ USMERNENIE. POSKYTOVANIE PODNETOV  

JE DOBROVOĽNÉ, NIE VŠAK ANONYMNÉ. DÔLEŽITÉ JE, ABY ZAMESTNAN-
CI VEDELI, ŽE ICH NÁZORY SÚ POTREBNÉ A PODNETY SA SPRACOVÁVAJÚ 
A ANALYZUJÚ.

z Colného úradu Trenčín navrhla doplniť 
zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia 
a zemného plynu o chýbajúce ustanovenie 
o stratách (prirodzených úbytkoch) uhlia, 
nakoľko všetky zákony o spotrebných da-
niach majú v ustanoveniach o oslobodení 
od dane zahrnuté aj oslobodenie pred-
metu dane vzniknuté stratami v techno-
logicky odôvodnenom množstve, okrem 
predmetu dane uhlie. Zefektívni sa tak 
výkon daňovej kontroly, keďže v súčasnos-
ti správca dane nemá možnosť v zmysle 

Databáza podnetov – rok 2014

Počet
Oblasť

Úprava IRA Technická Legislatíva

Podnet 26 4 14 8

Metodické usmernenie 7 - - -

Celkový počet návrhov 33

platných právnych predpisov ani stanovísk 
vyhodnotiť správnosť postupu daňového 
subjektu. Tá istá colníčka navrhla aj ďalšiu 
legislatívnu zmenu § 25b zákona o spot-
rebnej dani z minerálneho oleja týkajúcu 
sa doplnenia povinnosti spotrebiteľa po-
honných látok viesť evidenciu prijatého  
a spotrebovaného minerálneho oleja, prí-
padne aj stav zásob. Navrhovaný podnet 
má dopad na elimináciu daňových únikov 
na spotrebnej dani z minerálneho oleja. 
Tretím najlepším podnetom bol návrh  
Ing. Dušana Rybárskeho z Daňového úradu 
Žilina. Ten navrhol novelizovať § 25 ods. 2 
daňového poriadku v oblasti výpovede 
svedkov v  daňovom konaní s  vytvorením 
odkazu na Trestný zákon. Tým sa zabráni 
úmyselnému podaniu nepravdivej alebo 
neúplnej svedeckej výpovede zo strany 
svedkov. Navrhovaný podnet dodá inštitú-
tu vypočúvania svedkov v daňovom konaní 
adekvátnu vážnosť.
Vedenie finančnej správy navrhlo uvede-
ným zamestnancom prideliť za tieto pod-
netné návrhy odmeny. Aj v tomto roku oča-
kávame, že do databázy pribudnú ďalšie 
vaše návrhy. 

-red-

7 

14 

5 

Rozdelenie spracovaných podnetov podľa rozsahu k 31.12.2014 

Návrh na zmenu (27%)

Potenciálny podnet (54%)

Názor, ktorý má charakter
konštatovanie a nevyvoláva
žiadnu rozvojovú aktivitu
(19%)
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ako nás nepoznáte

Svätý Hubert, podľa povesti človek hýrivý, márnotratný a navyše veľký milovník žien, objímal raz v lese pravou rukou krásnu ženu  
a v ľavej držal pohár lahodného moku. Zrazu sa mu zjavil obrovský jeleň, ktorý mal medzi parohami kríž. Prekvapený Hubert ľavou 
rukou, v ktorej držal pohár, ukázal na jeleňa. A odvtedy si poľovníci pripíjajú na zdravie ľavou rukou so vztýčeným ukazovákom.

Poľovnícke začiatky
„Myslím si, že v každom z nás drieme láska 
k prírode. Je len otázkou času, kedy sa to 
z  vás dostane von,“ hovorí. V  jeho rodine 
neinklinoval k poľovačkám nikto, ale k prí-
rode áno. Asi pred 15 rokmi mal možnosť 
zúčastniť sa na poľovačke s priateľmi a oča-
rilo ho to. Prihlásil sa na poľovnícky kurz  
a urobil si skúšky. „Na Slovensku je veľa 
revírov a  viac organizácií, ktoré poľovníc-
tvo zastrešujú. Mal som šťastie, že som  
sa do jedného takého dostal. Poľujem 
v skutočne nádhernom prostredí pod úbo-
čiami Nízkych Tatier, medzi Klenovskými 
vrchmi hraničiacimi s Muránskou planinou 
v  breznianskom okrese,“ približuje nám 
svoje poľovnícke začiatky. Keď sa pýtame 
na prvý úlovok, začína veľmi opatrne: „Dô-

ležité je povedať, že poľovník nie je len lo-
vec a do prírody by mal vstupovať s láskou, 
úctou k prírode samotnej, osobitne ku zve-
ri. Základnou a neodmysliteľnou úlohou je 
starať sa o prírodu a o zver a až následne ro-
biť v prírode aj lekára – odstraňovať slabšie 
jedince, aby genofond a fauna boli čo naj-
zdravšie,“ zdôrazňuje pán Tomáš. Takým, 
ktorí sa ho pýtajú, ako môžem zabiť zviera 
vždy odpovie, že keby poľovníci nepoľovali, 
vznikali by aj hospodárske škody. Lovom  
sa prostredie ozdravuje. „Mojou prvou tro-
fejou bola líška. Bol to asi najkrajší začia-
tok, aký som si mohol želať. Líška je totiž 
veľmi bystré, prefíkané a  opatrné zviera. 
Musíte mať svoju filozofiu, vedieť, ako  
na ňu a  mať aj trochu poľovníckeho šťas-
tia, aby ste líšku ulovili. Považuje sa síce  

za škodnú zver, ale z hľadiska lovu je to pre-
krásna poľovačka,“ prezradil v rozhovore.

Po prírode sa pohybuje s láskou
Avšak každá trofej má pre neho svoju 
hodnotu, lebo s  každou sa spája neja-
ký príbeh. „Vôbec pritom neplatí, že keď 
mám trofej jeleňa s  bronzovou medailou 
alebo srnca so striebornou, či napríklad 
vysoko hodnoteného diviaka, že by prá-
ve tento kus bol pre mňa najmilší,“ zdô-
razňuje pán Miroslav. Slabučké jelienča 
ulovené v  prekrásnom prostredí, navyše,  
ak sa s tou poľovačkou spája zážitok, ktorý 
si bude dlho pamätať, môže mať pre po-
ľovníka oveľa väčšiu hodnotu, ako akákoľ-
vek medaila z výstavy poľovníckych trofejí.  
Od pána Tomáša sa dozvedáme aj to,  
že chlapi v  ich združení pracujú na pro-
jekte, ktorý by krásy poľovníctva, a  naj-
mä starostlivosti o  prírodu, preniesol  
aj na mladú generáciu. Radi by spolupra-
covali so základnou školou z  toho isté-
ho regiónu ako je revír, v ktorom poľujú. 
„Chceme deti vytiahnuť do prírody, zapojiť 
ich do prikrmovania zveri, najmä v  jesen-
nom období. Vysvetliť im, že o zver sa treba 
starať nielen v zime, ale celoročne. Ukázať 
im, ako prikrmujeme, ako sa robia kŕmne 
zariadenia, pripravujú krmivá. Chceme 
urobiť spoločné stretnutia, aby deti videli, 
že príroda nie je v televízii či v knihách, ale 
všade okolo nás,“ rozpráva so zanietením. 
A pritom  dodáva, že na poľovníka sa ne-
treba pozerať iba ako na lovca. Je to človek, 
ktorý inklinuje k prírode zvnútra. Pohybuje 
sa v prírode s láskou a nejde do hory za úče-
lom čo najväčšieho počtu trofejí či mäsa. 
Takisto by bol rád, keby sa zachovávali 
poľovnícke zvyky, tradície a obyčaje. „Uctiť 
si ulovené zviera posledným hryzom, uro-
biť zrátanie ulovenej zveri pri spoločných 
poľovačkách, vzdať úctu zveri po ukončení 
poľovačky. A  pri splnení všetkých bezpeč-
nostných pravidiel štrngnúť si na zdravie, 
na dobrý lov a šťastný návrat z poľovačky,“ 
je krédom nášho kolegu – poľovníka.

Gabriela Dianová

PREČO SI POĽOVNÍCI 
PRIPÍJAJÚ ĽAVAČKOU?

TÚTO LEGENDU NÁM POROZPRÁVAL KOLEGA MIROSLAV TOMÁŠ Z FI-
NANČNÉHO RIADITEĽSTVA V  BANSKEJ BYSTRICI, KTORÝ PRACUJE 
NA ODDELENÍ DAŇOVÉHO KONANIA. HOCI JE MESTSKÝM ČLOVE-

KOM, PRÍRODA HO DOSTALA. DOSLOVA MU UČAROVALA A ZDÁ SA, ŽE JE 
TO UŽ NA CELÝ ŽIVOT. V  PRÁCI JE PÁN MIROSLAV ÚRADNÍKOM, KTORÝ  
ZA STOLOM V KANCELÁRII VYBAVUJE ODVOLANIA. ALE VO VOĽNOM ČASE 
HO MÔŽETE STRETNÚŤ, AKO SA POD ÚBOČIAMI NÍZKYCH TATIER BRODÍ 
HLBOKÝM SNEHOM, ABY NAPLNIL KRMELCE POTRAVOU PRE ZVER. JEHO 
VEĽKOU VÁŠŇOU JE UŽ TAKMER PÄTNÁSŤ ROKOV POĽOVNÍCTVO.
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KOLEGYŇA ANNA KOVALANČÍKOVÁ PRACUJE AKO REFERENTKA  
NA AUTODOPRAVE V BANSKEJ BYSTRICI. HRAVO BY ZVLÁDLA NALIAŤ 
VODU DO OSTREKOVAČA, SKONTROLOVAŤ BRZDOVÚ ČI CHLADIACU 

KVAPALINU A MOŽNO BY SI TRÚFLA, AKO SAMA HOVORÍ, PODĽA NEJAKEJ 
PRÍRUČKY, OPRAVIŤ AJ DEFEKT NA AUTE.

KUCHÁRKA, KTORÁ 
OPRAVÍ AJ DEFEKT
Hovorí sa, že sú dva typy žien. Buď sú výborné gazdinky, domácnosť im frčí pod rukami jedna radosť, ale keď treba poskladať mlyn-
ček na mäso, musí im asistovať manžel. Potom sú také, ktoré zmontujú hocičo, neboja sa ani mužskej práce, ale stáť nad hrncami im 
veľmi nevonia. Veď načo máme reštaurácie... My sme našli v našej organizácii ženu, ktorá tieto tvrdenia vyvracia. Nehodí sa ani do 
jednej z týchto kategórií. Práve naopak – hravo zvláda obidve.

Ale  okrem toho vie čarovať aj v  kuchyni 
a  vykúzliť dobroty všakovakého druhu. 
„Varím celý život a som dobrá kuchárka, 
keď sa mi chce,“ začína s  úsmevom roz-
právanie matka troch synov. Dvaja sa už 
osamostatnili, a  tak sa varenie v  ich do-
mácnosti prispôsobuje tomu poslednému, 
ktorý ešte býva doma. „Najradšej jedáva 
mäso na rôzne spôsoby, ale nepohrdne ani 
buchtami, makovníkom či moravskými 
koláčmi. Tie som sa naučila robiť, keď boli 
deti malé a  my sme žili 13 rokov v  Česku,“ 
vysvetľuje. Hoci naša kolegyňa uvarí, čo len 
chcete, na svoje začiatky spomína takto: 
„Varenie ma vôbec nezaujímalo. Všetko 
mi to pripadalo komplikované. Čo všetko 
ide do takej polievky! Ale potom nastal 
veľký zvrat, keď som sa vydala a odišli sme 
s mužom do Česka. Všetko som si popísala  
do zošita, ktorý bol mojou neodmysliteľ-
nou výbavou, a  tak som začínala. Keďže 
manžela varenie veľmi bavilo, spoločne 
sme to zvládli. A potom som sa postupne 

vycibrila. Mala som kamarát-
ku, spolu sme vypekali. Ako  
sa povie, život ma donútil,“ 
rozpráva ďalej.

Pochúťka spoza hraníc
Aj recept, ktorý pani Kovalan-
číková na intenzívne odporú-
čanie svojich kolegov z  odde-
lenia ponúkla na zverejnenie, 
pochádza z  čias pobytu ich 
rodiny na Morave. Trocha  
si ho však prispôsobila. V  tom pôvodnom 
bolo treba vyvaľkať hrudu syra v  igelito-
vom vrecku. „Ja som si však vymyslela 
verziu, ktorá je istejšia. Syr v  igelitovom 
vrecku sa nie vždy dobre vyvaľkal a  toto 
moje vylepšenie je adekvátne chuťovo 
aj dizajnovo. Je to zjednodušený spôsob 
a  efekt je rovnaký, s  pridanou hodnotou 
istoty, že to urobíte dobre,“ upozornila. Ale 
pozor! Raz priniesli pochúťku k  svokrov-
com. Fólia bola nenápadná a  bolo to ňou 

tak dobre stočené, že ju svokor nakrájal  
a  potom sa čudoval, prečo mu to nej-
de požuť. Pani Anka ešte všetkým, ktorí  
sa do prípravy jej receptu pustia pripomí-
na, že na záver musia fóliu poriadne silno 
stočiť, aby dielo držalo pohromade.

SYROVÁ ROLÁDA
300 g tvrdého syra eidam tehla, nakrájať 
na tenké plátky
200 g pražská šunka, nakrájať na tenké 
plátky
Na plnku: 2 ks Bánovecká nátierka jogurt/ 
vláknina, 1 ks tavený syr v črievku, 2-3 steri-
lizované uhorky, 3 ks vajcia uvarené natvr-
do, polovica červenej papriky, 70 g suchej 
salámy, 1 pl horčice, soľ, čierne korenie, na-
sekaná pažítka
Postup:
Plátky syra rozložíme na potravinovú fó-
liu alebo alobal, vyložíme šunkou a  rozo-
trieme pripravenou plnkou - vymiešané 

nátierky, tavený syr, horčicu, nadrobno 
nakrájané uhorky, salámu a  vajcia. Nako-
niec opatrne primiešame na kocky pokrá-
janú červenú papriku. Podľa chuti osolíme 
a  okoreníme. Povrch uhladíme a  posype-
me nasekanou pažítkou. Všetko zrolujeme, 
zabalíme a  necháme dobre vychladnúť, 
najlepšie cez noc. Šikmo krájame na tenké 
plátky, ktoré použijeme na obloženú misu, 
alebo podávame ako rýchlu studenú veče-
ru s pečivom.                  Gabriela Dianová

varím, varíš, varíme...
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na dobrú náladu

ROZHOVOR 
S „PODNIKATEĽOM“
Aj takto vyzerá priebeh daňovej kontroly. Osoby a obsadenie nie sú fiktívne a obsah 
dialógu je autentický.

kontrolór: Môžete popísať postup, ako ste 
kúpili túto s.r.o.-čku a koľko vás kúpa stála?
„podnikateľ“: Jeden môj známy sa ma 
opýtal, či by som nechcel výhodne kúpiť 
firmu a  ja som aj tak chcel podnikať, tak 
som súhlasil.
kontrolór: Môžete povedať meno toho 
známeho?
„podnikateľ“: Nie tak celkom, nepoznám 
ho.
kontrolór: Aha, tak teda inak, koľko vás 
stála kúpa tej s.r.o.?
„podnikateľ“: Dali mi za kúpu 5 000 korún.
kontrolór: Vy ste teda za kúpu neplatili 
a naopak vám boli zo strany predajcu firmy 
poskytnuté peniaze?
„podnikateľ“: Áno, veď je to normálne, 
nie?
kontrolór: A v obchode, keď si niečo kúpite, 
tiež vám za kúpu dajú nejaké peniaze?
„podnikateľ“: Nie, tam nie, tam sú normál-
ni ľudia.
kontrolór: A nemá ten váš známy na pre-
daj ešte nejakú inú firmu? Tiež by sme  
si s kolegom po jednej kúpili za takých su-
per podmienok.
„podnikateľ“: Neviem, ale asi určite nemá, 
nie, to by som vedel, keby mal...
kontrolór: A kde by sme ho našli, aby sme 

sa ho tak priebežne spolu tu s  kolegom 
mohli popýtať, či náhodou nemá niečo  
na predaj?
„podnikateľ“: On... on vlastne ani nemá 
také stále bydlisko, jeho je ťažko nájsť.
kontrolór: Odovzdali vám predávajúci  
pri kúpe aj nejaké doklady o firme?
„podnikateľ“: Nie, a mali?
kontrolór: Zo zákona vám mali odovzdať 
dokumentáciu o  firme, prvotné doklady, 
účtovné evidencie a  tak ďalej, aby ste to 
mohli dať účtovníčke a ona aby mohla za-
čať účtovať o vašich účtovných prípadoch.
„podnikateľ“: Účtovných - čo? Žiadne prí-
pady som nemal. 
kontrolór: Účtovný prípad znamená už 
vaše podnikanie. Napríklad by ste si na-
kúpili nejaký tovar, keďže ide o obchodnú 
firmu, a ten by ste potom so ziskom skúsili 
predať. Účtovníčka to musí zaúčtovať, teda 
aj to čo nakúpite a  koľko vás to stálo a  aj 
predaj a  tržby, aby ste vedeli, či ste zaro-
bili a či budete schopný odvádzať povinné 
platby, napr. dane, poistenie, prípadne aj 
mzdy a odvody, ak má firma zamestnan-
cov. A zvyšný zisk je pre vás.
„podnikateľ“: Aha, tak to je iné, všetko toto 
som, samozrejme, dostal a tak ako hovorí-
te, je to u tej, ako ste hovorili, u účtovníčky.

kontrolór: Účtovníčku máte tu v Žiari?
„podnikateľ“: Nie, to nie, to by nebolo dob-
ré, je mimo Žiaru.
kontrolór: Prečo by to nebolo dobré?
„podnikateľ“: Neviem, ale cítim, že je lep-
šie, že tu nie je.
kontrolór: A  kde teda sídli tá vaša účtov-
níčka?
„podnikateľ“: Asi... vo Zvolene. Áno, určite 
vo Zvolene, aj viem presne, že kde. 
kontrolór: Ste si istý, že vo Zvolene?
„podnikateľ“: Nabetón.
kontrolór: Keď ste vraveli, že asi vo Zvole-
ne.
„podnikateľ“: To bol len taký chvíľkový vý-
padok...
kontrolór: Kde teda?
„podnikateľ“: To by ste aj tak nenašli...
kontrolór: A ako sa volá?
„podnikateľ“: To meno vám aj tak nič ne-
povie, zbytočne by som vás tým na daňo-
vom úrade zaťažoval.
kontrolór: Dobre, tak tam za ňou spolu 
zbehneme a pozrieme to vaše účtovníctvo.
„podnikateľ“: To nie, to nie je dobrý ná-
pad...
kontrolór: Prečo by to nebol dobrý nápad?
„podnikateľ“: Lebo... lebo... je akurát  
na dovolenke.
kontrolór: Teraz, v  marci? Ste si istý, že je  
na dovolenke?
„podnikateľ“: Áno, má rada dovolenky 
v marci, sama mi to povedala.



Každé ročné obdobie maľuje prírodu farbami, 
ktoré jej najlepšie pristanú. Žltá, zelená, oranžo-
vá, biela... Ich odtiene menia tvár krajiny, známe 
miesta konvertujú v prúde času a poveternostných 
podmienok. Žiadna z repríz nie je rovnaká. Poteš-
te sa preto pohľadom na snímky zimnej prírody 
a končiarov Vysokých Tatier, ktoré redakcii časopisu 
poskytla Iveta Adamíková z oddelenia komunikač-
ného kancelárie prezidenta. Ďalšie vydarené zábe-
ry čakáme na adrese casopis@financnasprava.sk. 
Minimálne tri snímky vo formáte JPG musia mať 
veľkosť 1 MB. Pre tých, ktorých fotografie zverejní-
me v našom časopise, máme pripravené odmeny.

F OTO

súťaž


