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Milí kolegovia,

som veľmi rada, že v nasledujúcich riadkoch môžem pozitívne zhodnotiť prácu finančnej správy v oblasti medzinárod-
ných daňových i colných vzťahov, a to napriek tomu, že času bolo málo a úloh veľa. 

Na základe iniciatívy ministrov G20 bol vypracovaný, ministrami financií podpísaný v júli 2013 a predsedami vlád G20 
v septembri 2013 Akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presunu zisku. Jeho cieľom je zabezpečenie koordinovaného 
a komplexného postupu v boji proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov z krajiny, v ktorej bol profit vygenerovaný zväčša 
tam, kde má registrované sídlo materská spoločnosť nadnárodnej skupiny. 

Dôvody intenčného odlivu zisku z našej krajiny prostredníctvom rôznych transakcií, nad ktorými naši kontrolóri mno-
hokrát krútia hlavou, sú rôzne. Nechcem hovoriť o technikách, ale o neoceniteľnej práci kontrolórov, špecialistov, metodikov a 
všetkých Vás, ktorí ste prispeli k odhaleniu škodlivých praktík a štruktúr v rámci agresívneho daňového plánovania. 

Keď sme pred vyše rokom začínali s  programom špecializácie v  oblasti medzinárodného daňového práva, hoci som 
tomuto konceptu verila, nemyslela som si, že je možné za tak krátky čas dosiahnuť taký pozitívny výsledok. Hodnota výmeru 
z ukončených daňových kontrol k 31. decembru 2014 dosiahla približne 22 miliónov eur. Vaša motivácia a odhodlanie vstúpiť do 
úplne „nového sveta“, mňa i vedenie organizácie morálne zaväzuje vytvoriť Vám podmienky na ešte kvalitnejšie vzdelávanie a 
sprostredkovanie informácií.

Veľmi oceňujem pracovné stretnutia v Tatranskej Lomnici a kvalifikované odborné diskusie v rámci workshopov. Na nich 
vybrané kontrolné dvojice prezentujú prípadové štúdie a pomáhajú ostatným ľahšie a rýchlejšie absorbovať vedomosti v oblasti 
medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Tento rok nás čaká trojdňové stretnutie venované korporátnemu fi-
nancovaniu. Verím, že spolupráca a otvorený prístup k riešeniu všetkých, nielen daňových problémov, nám umožnia dokázať, že 
budúcnosť je v ochrane investícií a ziskov vytvorených v našej krajine.

Rada by som vyzdvihla i prácu colníkov najmä v oblasti boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach. O význame 
spolupráce, ktorá sa začala na úrovni krajín V4, svedčí aj fakt, že o ňu prejavilo záujem ďalších sedem členských štátov EÚ. Výsled-
ky budeme môcť hrdo prezentovať aj na 82. zasadnutí generálnych riaditeľov colných správ členských štátov EÚ a Turecka (Club 
Meeting), ktoré 28. a 29. mája organizuje v Bratislave Finančné riaditeľstvo SR. Zúčastní sa na ňom viac ako 60 hostí z 29 krajín 
a Európskej komisie. Po prvýkrát v histórii máme možnosť hostiť takéto významné podujatie. Chceme využiť túto jedinečnú príle-
žitosť na úspešnú prezentáciu a prehĺbenie vzťahov v období príprav krajiny na predsedníctvo v Rade EÚ. 

Bez ďalších zbytočných rečí ... držme si všetci palce, veď máme byť na čo hrdí. 
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KRIMINÁLNY ÚRAD SA 
DOSTÁVA Z IZOLÁCIE

DO FUNKCIE RIADITEĽA KÚFS STE BOLI VYMENOVANÝ PRIBLIŽNE 
PRED POLROKOM. AKO SA PREDTÝM ODVÍJAL VÁS PROFESIJNÝ ŽI-
VOT?

PO STREDNEJ ŠKOLE SOM DO ROKU 1997 PRACOVAL V OBLASTI DOPRAVY. 
OD TOHTO ROKU BOL MÔJ PROFESIJNÝ ŽIVOT SPOJENÝ S BEZPEČNOSŤOU, 
KEDY SOM VSTÚPIL DO POLICAJNÉHO ZBORU SR. V RÁMCI NEHO SOM PRE-
ŠIEL VIACERÝMI ZLOŽKAMI A  ÚTVARMI, AŽ PO PREZÍDIUM POLICAJNÉHO 
ZBORU. SVOJU KARIÉRU SOM NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ UKONČIL PO BEZMÁ-
LA ÔSMICH ROKOCH, KEĎ SOM PRIJAL PONUKU ZO SÚKROMNÉHO SEKTO-
RU. AŽ PO NÁSTUP DO MOJEJ TERAJŠEJ POZÍCIE SOM Z POZÍCIÍ KONATEĽA 
A  VÝKONNÉHO RIADITEĽA RIADIL HOLDING SÚKROMNÝCH BEZPEČNOS- 
TNÝCH SLUŽIEB V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MAĎARSKA.

Pôsobil v Policajnom zbore SR, ostatné roky však pracoval v súkromnej sfére. Návrat do štátnej správy sa nezaobišiel bez pre-
kvapivých momentov. V prvom rade bolo treba obnoviť dôveru a vzťahy medzi kriminálnym úradom a ostatnými organizač-
nými útvarmi finančnej správy. Nový riaditeľ Ľudovít Makó v rozhovore pre náš časopis vydaril spokojnosť s tým, že túto úlohu  
sa už splniť podarilo.

Na mieste šéfa KÚFS ste pomerne krát-
ko, no mohli by ste sa s  nami podeliť 
s  prvými dojmami. Stretli ste sa s  nie-
čím, čo vás zarazilo, alebo naopak prí-
jemne prekvapilo?
Môj pohľad ako človeka prichádzajúce-
ho z  vonkajšieho prostredia je určite iný 
ako pohľady ľudí, ktorí dlhodobo pracujú  
vo vnútri systému. Príjemne ma prekva-
pila otvorenosť niektorých mojich kole-
gov, ochota spolupracovať a  zlepšovať 
pracovné podmienky, ako aj medziľudské 
vzťahy. Na druhej strane ma zarazili veci, 
ktoré sú v súkromnej sfére samozrejmos-
ťou. Myslím tým procesné fungovanie, 
odborné znalosti, tlak na výsledky, ma-
teriálne zabezpečenie a podobne. Po mo-
jom príchode som nadobudol pocit izo-
lovanosti KÚFS v  rámci finančnej správy  
a je zbytočné rozvádzať, z akých dôvodov. 
Myslím si, že po organizačných zmenách, 
zmene systému fungovania, nastavení 
kritérií s  jednotlivými sekciami, ako aj 
s  inými orgánmi štátnej správy, môžem 
po polroku pôsobenia môjho tímu pove-
dať, že toto už nie je témou.

Každý nový šéf prichádza spravidla s is-
tou víziou, čo by chcel zmeniť, prerobiť, 
uviesť do praxe. Aká bola vaša predsta-
va?
Iste, mal som vízie, samozrejme, veľ-
mi skreslené mojím pôsobením v  súk-
romnej sfére, ale postupom času som  
ich začal upravovať, respektíve posú-
vať časové hranice ich uskutočnenia.  
Vzhľadom k  veľkosti organizácie a  rôz-
nym potrebám, ktoré sa stávajú v  ča- 
sovej osi prioritnými, musíme pocho-
piteľne niekde ustúpiť a  niekde pritla-
čiť, aby sme mohli pôvodné vízie splniť.  
Mojou prvotnou snahou bolo urobiť 
novú organizačnú štruktúru, čo sa nám  
podarilo dosť rýchlo, a  to k  1. novembru 
minulého roku. Z  môjho pohľadu bolo 
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následne potrebné urovnať vzťahy, o kto-
rých som sa už zmienil. Myslím si, že aj 
toto je už za nami. Ďalšou, ale nie posled-
nou úlohou, bolo naštartovanie systému 
práce vo vzťahu k legislatíve a  úlohám, 
ktoré KÚFS plní, či už na úseku OPČ, vy-
šetrovania, analýz a  ďalších. A  v  nepos- 
lednom rade aj v oblasti medzinárod-
nej spolupráce. Tu vidím ešte pred nami 
mnoho práce, aby sme do-siahli mnou 
požadovaný stav a výstupy podľa mojich 
kritérií.

Väčšina riadiacich pracovníkov v  súvis-
losti so zlepšovaním pracovného pros- 
tredia naráža na obmedzené finanč-
né možnosti a  ľudské kapacity. Ako  
ste spokojný s  momentálnym postave-
ním a personálnym obsadením KÚFS?
Ak sa mám vyjadriť k  momentálnemu 
postaveniu KÚFS v rámci finančnej sprá-
vy, domnievam sa, že je lepšie ako bolo 
pred mojim príchodom. Stále tu ale vi-
dím nemalé rezervy. Snažíme sa urobiť 
tzv. hybrid, keď do našich radov lákame 
ľudí z  dlhoročnými skúsenosťami z  da-
ňových, colných úradov, polície, zo sféry 
informačných technológií, ale aj spravo-

dajských služieb. Myslím si, že na tomto 
poli sa nám veľmi darí.

Na rôznych fórach sa stretávate so zás- 
tupcami kriminálnych zložiek colných  
či finančných inštitúcií zo zahraničia. 
Keby ste v  tomto kontexte mali pre-
zentovať KÚFS a  porovnať jeho činnosť 
s kolegami s iných krajín, aký by bol vý-
sledok?
V porovnaní s inými krajinami si myslím, 
že by sme sa radili niekde do stredu re-
ťazca v  EÚ. Stretávame sa aj s  kolegami  
zo štátov mimo EÚ, nakoľko problema-
tika, ktorej sa venujeme, sa týka vo veľ-
kej miere aj takéhoto medzinárodného 
prvku. Pokiaľ sa ale bavíme o organizácii 
práce, organizačnej štruktúre a podobne, 
vidím tu veľké rezervy. Príkladom môže 
byť Nemecko, kde pod colný kriminál-
ny úrad spadá problematika nelegálnej 
práce, prania špinavých peňazí a  neob-
vyklých bankových operácií, čo u  nás 
nie je. Ale z hľadiska logiky veci to nie je 
zlé riešenie. Iným príkladom je situácia 
v  Maďarsku, kde sú kompetencie krimi-
nálneho úradu rovnajúce sa policajným. 
Za zmienku stoja napríklad zaisťovacie 

inštitúty v  rámci prípravného konania, 
kde sa zaistí majetok podozrivých osôb 
a  následné operácie medzi právnickými 
osobami sú vo vzťahu k trestnému kona-
niu a  vzniknutej škode irelevantné. Mô-
žem ešte spomenúť Českú republiky a jej 
Finančný analytický úrad, ktorý má veľmi 
obdobné kompetencie. 

Aké najdôležitejšie úlohy stoja pred 
vašim úradom a jeho príslušníkmi v naj-
bližšom období?
Momentálne musíme dobre rozbehnúť 
naše nové oddelenie na boj proti inter-
netovej kriminalite, zmenili sme systém 
práce voči podvodom na DPH v súvislosti 
s  podvodmi B3, ako aj analýzy výstupov 
z  KV DPH. Spolu s  Odborom boja proti 
podvodom FR SR stojí pred nami úloha 
budovania Jednotného analytického 
centra FS, nových priestorov úradu, lek-
torskej činnosti najmä v  oblasti OPČ, 
všetkých druhov daňovej trestnej činnos-
ti, trestnej činnosti v colnej časti a prípad-
nom rozšírení vyšetrovacích právomocí 
v  súvislosti s  podvodmi DPH na vstupe 
a výstupe. Úloh je naozaj dosť.

Drahomíra Adamčíková
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POČAS UVEDENÝCH ROKOV 
SA  VYSTRIEDALO NIEKOĽ-
KO REALIZAČNÝCH TÍMOV, 

ZMENILO SA VEDENIE PROJEKTU  
NA OBIDVOCH STRANÁCH. V  ZÁ-
VEREČNÝCH FÁZACH BOLO V  REA-
LIZAČNOM TÍME DODÁVATEĽA ASI 
150 ĽUDÍ A NA STRANE FINANČNEJ 
SPRÁVY OKOLO 350 ĽUDÍ VRÁTANE 
TESTEROV A ŠKOLITEĽOV. NÁBEH  
DO PRODUKCIE SA NAKONIEC 
USKUTOČNIL 2. MARCA 2015.

ISFS-SD V PREVÁDZKE
Päť rokov sa daňová správa pripravovala na spustenie nového informačného systému, ktorý by nahradil RDS. Realizačná zmlu-
va podpísaná 18. februára 2010 definovala hlavné ciele a míľniky projektu, ktorý sa začal 21. apríla 2010 spoločným stretnutím 
tímov. 

Ako hodnotí prvé týždne fungovania 
manažérka projektu Katarína Lintne-
rová?
Na začiatok považujem za dôležité spo-
menúť, že popri ISFS-SD sme súčasne 
nasadzovali aj ADMIS, čím sme pohli 
celou maticou zabehnutých systémov. 
Zásadná zmena spôsobu práce pre po-
užívateľov aj prevádzkovateľov v  rámci 
nových systémov, spracovanie dvojme-

sačnej agendy a spracovanie údajov roč-
nej špičky na dani z príjmov v novom in-
formačnom systéme priniesli množstvo 
zložitých situácií. Zároveň sme vylaďovali 
procesy podpory používateľov, výkon sys-
tému a odstraňovali funkčné chyby apli-
kácie. Zhodnotenie prvých týždňov fun-
govania za takýchto podmienok je ťažké. 
Zvládnuť tento stav si vyžadovalo a stále 
vyžaduje obrovské nasadenie všetkých 

pracovníkov či na strane prevádzky, pod-
pory, dodávateľov, ale aj koncových pou-
žívateľov. Prax ukazuje, kde ešte musíme 
urobiť zmeny, aby sme boli so systémom 
spokojní. Výraznou podporou pre použí-
vateľov sú testeri a  školitelia, ktorí pria-
mo na mieste pomáhajú a  usmerňujú 
kolegov pri práci a tiež novo vybudované 
Koordinačné centrum FS. Formy podpo-
ry dopĺňame aj o  intenzívnu podporu  
na mieste za účasti dodávateľov IS. Reali-
zujú sa ad hoc cielené doškoľovania, pri-
pravujú sa pracovné postupy a pomôcky 
pre najčastejšie situácie.

Ako vyzerá budúcnosť ISFS-SD?
Systém prechádza z projektového režimu 
do prevádzkového. Prevádzku a ďalší roz-
voj preberajú jednotlivé odborné útvary. 
ISFS-SD sa začleňuje do štandardných 
procesov finančnej správy pri správe in-
formačných systémov. Už teda nemôže-
me hovoriť o  projekte, ten svoju činnosť 
zavŕšil. Realizuje sa náročná fáza vyla-
denia, nevyhneme sa zmene niektorých 
riešení, ktoré sa v  praxi prejavili ako ne-
optimálne. Ďalší rozvoj ISFS-SD kopíruje 
legislatívne zmeny, používateľské požia-
davky a  rozvojové zámery organizácie. 
Pred nami je zavedenie obojsmernej 
elektronickej komunikácie, na ktorú sú už 
procesy v ISFS-SD nastavené a čo možno 
v súčasnosti spôsobuje užívateľom prob-
lémy.

Gabriela Dianová

ISFS - SD
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REGISTRÁCIU SME SPUSTI-
LI 2. MARCA A  UŽ POČAS 
PRVÉHO DŇA SME MALI 

PRIHLÁSENÝCH PRIBLIŽNE 500 
ZÁUJEMCOV. 

NAŠA NOVÁ SLUŽBA
Od 1. apríla je dostupná v prostredí finančnej správy virtuálna registračná pokladnica (VRP). Podnikateľom, ktorým od daného 
dátumu vznikla zákonná povinnosť viesť evidenciu tržieb, sme na našom portáli sprístupnili túto bezplatnú službu. To, že je 
o ňu záujem svedčí aj skutočnosť, že do týchto chvíľ evidujeme asi 15 000 žiadostí o pridelenie kódu VRP.

Samotnej registrácii, čo je pre podnikate-
ľa prvý krok na ceste k získaniu prístupu 
do VRP, však predchádzali mesiace inten-
zívnych príprav. Krátko pred jej spuste-
ním sa konali školenia, ktoré absolvovalo 
asi 400 našich zamestnancov, registrá-
torov, kontrolórov či pracovníkov odboru 
služieb pre verejnosť. Tí ako prví prišli  
do kontaktu s  touto novou aplikáciou,  
s výnimkou tých, ktorí na jej vývoji pra-
covali a  stále pracujú. VRP je úplnou 
novinkou v rámci služieb podnikateľskej 
verejnosti, ktorú štát uviedol do praxe. 
Niektoré krajiny, ako napríklad Chorvát-
sko, už majú skúsenosti s jej zavedením. 
Česká republika sa na jej spustenie pri-
pravuje.

Workshopy pre podnikateľov
S  cieľom uľahčiť splnenie zákonných 
povinnosť sme pre okruh podnikateľov, 
ktorých sa od apríla dotkla novela záko-
na o používaní ERP, už v polovici januára 
zorganizovali prvý zo série workshopov. 
Na pôde Finančného riaditeľstva sme 
privítali zástupcov Asociácie súkromných 
lekárov, Komory veterinárov SR, Slo-
venskej asociácie cestovných kancelárií, 
Asociácie dopravných psychológov SR aj 
Slovenskej komory audítorov. Aplikáciu 

sme im predstavili formou prezentácie. 
Zástupcovia podnikateľskej verejnos-
ti mali možnosť po prvýkrát vidieť, ako 
bude prostredie VRP vyzerať, aké bude 
mať funkcie, aký servis užívateľ dostane, 
ak sa rozhodne pre VRP. Podnetov na vy-
lepšenie produktu bolo dosť, no každá 
myšlienka sa do praxe pretaviť nedá. Le-
gislatívne mantinely sú jasne vymedzené 
a  naša organizácia sa môže pohybovať 
iba v tomto priestore, na čo sme viackrát 
upozornili aj prítomných návštevníkov. 
Po stretnutí však bolo zrejmé, že jeden 
workshop venovaný tejto novinke ne-
stačí. A  tak nasledovali vo februári ďal-
šie. Opäť sme pozvali zástupcov vyššie 
uvedených zväzov, ku ktorým sa pridali 
daňoví poradcovia, taxikári, zubní leká-
ri, predstavitelia Slovenskej asociácie 
malých podnikov, ako aj dodávatelia 
softvérov. Členov profesijných organizá-
cií sme si pozývali postupne, každému 
združeniu jeho zástupcom sme sa veno-
vali minimálne dve hodiny, odpovedali 
na ich otázky, diskutovali o nastávajúcich 
krokoch. Aplikáciu sme im ukázali na tes-
tovacom prostredí, takže prítomní mohli 
vidieť už virtuálnu pokladnicu v  stave, 
v  akom ju budú používať. Znovu priš-
lo niekoľko návrhov na zmeny, ktorými  
sa projektový tím zaoberal. Používanie 
VRP je výhodné pre toho, kto realizuje 
menej transakcií (do 1 000 pokladničných 
blokov mesačne). Treba brať do úvahy aj 
to, že zákon zahŕňa široké spektrum slu-
žieb, ktoré musia od apríla používať pok-
ladnice a  nie každému sektoru môžeme 
nastaviť VRP podľa špecifických potrieb. 

Verejné prezentácie
Aby sme vysvetlili verejnosti, v čom spo-
čívajú výhody VRP, pripravil odbor služieb 
pre verejnosť počas druhého a  tretieho 
marcového týždňa aj bezplatné pred-
nášky na všetkých daňových úradoch 
v  krajských mestách. Záujem bol veľký, 
a tak naši kolegovia v Bratislave či v Prešo-
ve namiesto jednej prezentácie robili dve. 
Okrem zamestnancov odboru služieb  
pre verejnosť boli na prednáškach prí-
tomní aj členovia projektového tímu 

VRP, ktorí mali najviac informácií o tejto 
službe a  mohli odpovedať na konkrétne 
otázky podnikateľov z  rôznych oblastí.  
Pred spustením VRP sme sa snažili ve-
rejnosti poskytnúť všetky potrebné in-
formácie či už prostredníctvom call cen-
tra, nášho portálu, alebo aj pri osobnej 
návšteve daňového úradu. Vybavovanie 
jednotlivých žiadostí vo VRP bolo plynu-
lé a neboli zistené žiadne incidenty spô-
sobené nefunkčnosťou ktorejkoľvek časti 
systému. To je výsledok náročnej práce 
všetkých zúčastnených na projekte VRP.

Mobilné aplikácie
Podnikatelia, ktorí sa pri platbách v hoto-
vosti rozhodli používať VRP, nie sú limito-
vaní prístupom cez počítač či notebook. 
K  dispozícii majú aj mobilné aplikácie 
pre smartfóny a tablety. K  VRP sa môžu 
pripojiť cez aplikáciu Pokladnica, ktorú 
si môžu bezplatne stiahnuť z mobilných 
obchodov. Novinkou je aj aplikácia Over 
doklad. Každý doklad vydaný cez VRP 
má unikátny QR kód, pomocou ktorého 
je možné jeho overenie. Stačí ho nasní-
mať a na displeji mobilného zariadenia 
sa zobrazí bloček v elektronickej podo-
be. Spotrebiteľ si môže porovnať, či je  
na papierovom doklade to isté. Cieľom 
uvedených zmien je zabrániť kráteniu 
prijatých tržieb pri predaji tovaru alebo 
pri poskytovaní služieb, ktoré nepodlie-
hali evidencii na pokladnici, a tým do-
siahnuť vyšší výber daní. Zjednodušia 
sa kontroly, čím sa dosiahne vyšší počet 
odhalených podvodov.                    -ad-
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IKONA SPÚŠŤAJÚCA APLIKÁ-
CIU JE PUBLIKOVANÁ NA PRA-
COVNEJ PLOCHE KAŽDÉHO 

ZAMESTNANCA. SPUSTENIE AD-
MISU NA DAŇOVÝCH ÚRADOCH 
BOLO NEVYHNUTNÉ V  SÚVIS-
LOSTI SO SPUSTENÍM INTEG-
ROVANÉHO SYSTÉMU FINAN- 
ČNEJ SPRÁVY – SPRÁVA DANÍ 
(ISFS–SD). 

SPUSTILI SME ADMIS
Daňové úrady začali od marca používať nový administratívny informačný systém finančnej správy (ADMIS). Ostatných  
zamestnancov finančnej správy to čaká už čoskoro. ADMIS nahradil doterajší systém AS RDS a niektoré funkcie DRSCAN.

Oba systémy sú úzko prepojené, a  preto 
nie je potrebné vykonávať prácu v  obi-
dvoch. Týka sa to napríklad doručovania 
záznamov. Všetci zamestnanci finančnej 
správy sa zúčastnili e-learningového kur-
zu vo virtuálnom vzdelávacom prostredí. 
Sú tam sústredené všetky študijné ma-
teriály, prezentácie a inštruktážne videá. 
Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s  pros-
tredím a  funkciami ADMISu. „Závereč-
ný test koncom februára absolvovalo 

približne 90% zamestnancov a  takmer 
všetci úspešne,“ informoval vedúci odde-
lenia e-learningu a podpory vzdelávania  
Tomáš Polák. „Tým, ktorí čerpali dovolen-
ky alebo mali iné pracovné povinnosti, 
sme otvorili test v náhradných marcových 
termínoch,“ dodal.

Postupné prihlasovanie
Prihlásením do ISFS-SD sa automaticky 
aktivoval aj ADMIS. Práca v ISFS-SD pre-
biehala v prísne riadenom režime. Sekcia 
daňových úradov od 2. marca postupne 
zverejňovala na intranete všetky poky-
ny týkajúce sa prihlasovania. Z  dôvodu 
korektného nábehu ISFS–SD a  súvisia-
cich systémov, medzi ktoré patrí aj AD-
MIS, bolo nevyhnutné, aby zamestnanci 
dodržiavali stanovený harmonogram  
pre prihlásenie a rešpektovali všetky po-
kyny. Prvým prihláseným do aplikácie 
ADMIS bol zástupca projektového ma-
nažéra a vedúci technického tímu Michal 

Hornok,  potom nasledovali podateľne 
jednotlivých daňových úradov. „Počas 
prvého pracovného dňa sa prihlásilo  
176 zamestnancov, pričom každý deň ten-
to počet rástol. Koncom marca bol prie-
merný počet 900 prihlásených užívateľov 
denne,“ konštatoval vedúci technického 
tímu. Na základe rozhodnutia vedenia fi-
nančnej správy nebol ADMIS zatiaľ spus-
tený na  FR SR, CÚ a KÚFS. Títo zames- 
tnanci naďalej pracujú v aplikácii AIS. 
Ako však uviedol projektový manažér 
projektu Ladislav Freud, ADMIS na týchto 
úradoch bude v  produktívnej prevádzke  
od 1. mája. To znamená, že od tohto dá-
tumu budeme všetci pracovať v ADMISe. 
Ide o  jedno z  prelomových riešení v  sú-
vislosti so zabezpečením komplexnej 
elektronizácie. ADMIS ako informačný 
systém pre riadenie spracovania a obehu 
dokumentov umožní ich efektívnu tvor-
bu, správu, používanie a archiváciu.

Vedúci business tímu Miroslav Šabľa, 
ktorý je metodikom pre oblasť správy re-
gistratúry, nám v súvislosti so systémom 
ADMIS odpovedal na pár otázok. 

Ako reagovali daňové úrady na zavede-
nie ADMISu?

Musím povedať, že tak, ako ľudia vo všeo- 
becnosti reagujú na zmeny - prevažne 
negatívne. 

V čom videli daňové úrady nevýhody no-
vej aplikácie?
Oproti pôvodnému RDS je systém ADMIS 
zložitejší, sú v ňom doplnené nové proce-
sy, ktoré v  RDS neexistovali. Je potrebné 
si uvedomiť, že doteraz sme nenapĺňali 
zákonný rozsah registratúry. Pripúšťam, 
že ide o zásadnú zmenu práce daňových 
úradov. 

Mali ste možnosť zistiť aktuálny stav 
spustenia ADMISu priamo „v teréne“?
V  čase spustenia aplikácie ADMIS som 
sa nachádzal priamo na Daňovom úrade 
Prešov, ktorý ma požiadal o  spoluprácu 
v  prvých dňoch. Takže všetky negatívne 

reakcie som sa snažil zmierňovať priamo 
na mieste. 

Boli otázky, s  ktorými ste sa stretli  
na úradoch, ľahko zodpovedateľné?
Problémy, ktoré sa týkali nových proce-
sov alebo zmeny systému práce jednot-
livých zamestnancov, boli ľahko rieši-
teľné. Ťažko riešiteľné problémy, ktoré 
nebolo možné vyriešiť priamo na úrade, 
boli technického charakteru. Tieto sme 
odstraňovali v spolupráci s dodávateľom 
aplikácie ADMIS. 

Akým prínosom je ADMIS pre vás ako 
metodika archívnictva?
Je to ďalšia skúsenosť so spustením no-
vého systému. Vývoj a spustenie ADMISu 
boli pre mňa prínosom aj z technického 
hľadiska.              Iveta Adamíková

ZÁSADNÁ ZMENA PRÁCE
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DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN  
PRI DAŇOVÝCH KONTRO-
LÁCH NA ZISTENIE OPRÁV-

NENOSTI NÁROKU NA VRÁTE-
NIE NADMERNÉHO ODPOČTU 
ALEBO JEHO ČASTI VYKONA-
NÝCH U  SPOLOČNOSTI AB S.R.O. 
ZA VIACERÉ ZDAŇOVACIE ZISTIL, 
ŽE SUBJEKT BOL SPOLU S ĎALŠÍ-
MI SPOLOČNOSŤAMI ZAPOJENÝ 
DO REŤAZOVÝCH OBCHODOV 
SO STAVEBNÝMI POZEMKAMI.

FIKTÍVNE PREDAJE
Prácu daňových kontrolórov sme predstavili už v predchádzajúcich dvoch číslach. Postupne sme načreli do archívov väčšiny úra-
dov, z ktorých kontrolóri vybrali zaujímavé prípady. Ďalšie dva zaznamenali trenčianski a košickí kontrolóri.

Odpočty DPH si spoločnosť nárokovala 
z nákupu stavebných pozemkov od troch 
ďalších spoločností. Celkové nadmerné 
odpočty za roky 2012 a 2013 predstavo-
vali 648  000 eur. Vlastná daňová povin-
nosť v sume 515 000 eur bola v priznaní 
k  DPH za obdobie júl 2013 započítaná 
s  nadmerným odpočtom za druhý štvrť-
rok 2013. Z podaného priznania k DPPO  
za rok 2013 je zrejmé, že spoločnosť nezís-
kava finančné prostriedky ekonomickou 
činnosťou, ale cez vyplatené nadmerné 
odpočty. Nakoľko nedosahovala z ekono-
mickej činnosti reálny zisk, nemohla ani 
disponovať zdrojmi na krytie záväzkov 
v roku 2013 za 3,7 milióna eur.

Voda ako pozemok
Kontrolóri zistili, že časť „stavebných po-
zemkov“, ktoré boli predmetom obcho-
dov, tvorí vodná plocha a tá nie je staveb-
ným pozemkom. Spoločnosť predávala 
pozemky za cca 15,00 eur za m2, ale nakú-
pila ich za 86,11 eur za m2, teda v neprime-
rane vysokej cene. Pozemky boli zaťažené 
záložným právom, ktoré slúžilo na zabez-
pečenie pohľadávky v hodnote pozemku. 
Konateľ spoločnosti zmluvu o  záložnom 
práve v  rámci daňovej kontroly nepred-
ložil a   podľa jeho vyjadrenia dokonca 
ani nevedel, že pozemky sú zaťažené zá-
ložným právom, čo mu ale neprekážalo 
v uzatvorení obchodu. Správca dane zistil 
reťazové predaje pozemkov medzi pre-
pojenými osobami preverovaním na ka-

tastrálnych odboroch okresných úradov. 
Ide o  spoločnosti, ktoré pravidelne me-
nili sídla a konateľov, väčšinou nekontak- 
tných tak, aby sťažili dokazovanie a výkon 
kontroly. Pozemky boli predané viackrát, 
v  jednom prípade až šestnásťkrát, s  vý-
razným zvýšením kúpnej ceny. Nie všetky 
prípady však niesli znaky podvodu. 

Vzájomné prepojenie
Spoločnosti zapojené v reťazci si zabez-
pečili právo na nakladanie s  pozemka-
mi bez ohľadu na to, ktorá bola práve 
ich vlastníkom. Nákup predražených 
pozemkov a  pristúpenie k  ťarche pôžič-
ky, ktorú čerpala iná spoločnosť svedčí 
o premyslenom konaní za účelom získať 
daňovú výhodu. Obchod bol dohodnu-
tý za nevýhodných podmienok, pričom 
subjekt nemal znalosti o  súvislostiach 
týkajúcich sa kúpených pozemkov. Podľa 
výpisu z obchodného registra nebol sub-
jekt oprávnený vykonávať ekonomickú 
činnosť v obchode s pozemkami. Účastní- 
kov dodávateľsko-odberateľských vzťa-
hov, vzájomne prepojených platiteľov 
pri obchodovaní s  pozemkami, spájal 
jednotný zámer a to získanie finančného 
prospechu. Všetky spoločnosti zapojené 
do reťazca boli zastupované osobami, 
ktoré sa vzájomne poznali. Spoločnosť 
zastupujúca AB s.r.o. koordinovala celý 
reťazec obchodov. Zastupovaním subjek-
tov si zabezpečila informácie o daňových 
kontrolách v jednotlivých spoločnostiach 
a podľa potreby podnikala kroky tak, aby 
bolo dosiahnuté vyplatenie nadmerných 
odpočtov. Celkový objem nálezov za kon-
trolované zdaňovacie obdobia dosiahol 
997 tisíc eur.

Žiadne reálne transakcie 
Daňový úrad Košice vykonal daňovú 
kontrolu DPH za zdaňovacie obdo-
bia november a  december 2012, v  kto-
rých si daňový subjekt X uplatnil nárok  
na nadmerný odpočet v sumách 64 000 
a  111  000 eur. Kontrolovaná spoločnosť 
deklarovala nákup tovaru od tuzemských 

dodávateľov, najmä drevené podlahy, 
plechy, biele a  červené víno a  násled-
ný predaj do iného členského štátu EÚ, 
konkrétne do Českej republiky. Správca 
dane preveroval nielen samotný daňový 
subjekt X, ale aj jeho dodávateľov a  od-
berateľov. Využil pritom aj medzinárod-
nú výmenu informácií. Rozsiahlym do-
kazovaním sa preukázalo, že v  prípade 
deklarovaných obchodov išlo o zneuží-
vajúce konanie organizovanej skupiny 
platiteľov dane s  cieľom získať daňovú 

výhodu spočívajúcu v  uplatnení si nad-
merných odpočtov DPH spoločnosťami 
tvoriacimi koniec tuzemskej časti reťaz-
ca vrátane daňového subjektu X. Tento 
následne deklaroval intrakomunitárne 
dodanie tovaru do Českej republiky, ktoré 
je oslobodené od DPH. Kontrola ukázala, 
že vecné plnenie z  predložených faktúr 
nenastalo. Predložené dôkazy boli nedô-
veryhodné a vystavené bez reálneho 
podkladu. Deklarované dodania tovarov 
sa ukázali ako formálne. Išlo o tzv. karu-
selový podvod, tovar mal skončiť opäť  
na Slovensku. Pri posúdení práva na od-
počítanie dane vychádzal správca z dikcie 
ustanovení zákona o  DPH zohľadňujúc 
závery z  rozsudkov Súdneho dvora EÚ 
(Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci 
C-255/02 Halifax - subjekty podliehajúce 
súdnej právomoci sa nemôžu dovolávať 
právnych noriem Spoločenstva podvod-
ne alebo ich zneužívať, Rozhodnutie Súd-
neho dvora EÚ vo veci C-439/04 Axel Kit-
tel). Výsledkom kontroly bolo neuznanie 
deklarovaných nadmerných odpočtov 
spoločnosti X. 
Z  príspevkov daňových úradov spraco-
val odbor riadenia rizík
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V prvom štvrťroku beží daňovým úradní-
kom, najmä správcom, čas rýchlejšie ako 
inokedy. Spôsobuje to vysoká návštev-
nosť daňových úradov a  nekonečný prí-
val otázok zo strany viac či menej infor-
movaných klientov. Zrazu máme všetci 
hlavu väčšiu, ako v ostatných mesiacoch 
a  snažíme sa zo všetkých síl odpovedať 
aj  na  otázky, ktoré ešte daňovníci zatiaľ 
nepoložili. Musím povedať, že pre daňo-
vé úrady je samotné preberanie daňo-
vých priznaní už rutinná záležitosť, ktorú 
zvládajú s prehľadom. Na preberaní a aj 
prácach po doručení daňových priznaní 
sa podieľajú takmer všetci zamestnanci 
daňových úradov, pretože iba tak je mož-
né celý proces zvládnuť bez problémov. 
Každý presne vie, čo má robiť, rozdelenie 
úloh je jasné. Napríklad na najväčšom  
a najvyťaženejšom daňovom úrade a bu-

DAŇOVÉ ÚRADY MAJÚ  
ZA SEBOU OBDOBIE PO-
DÁVANIA DAŇOVÝCH  

PRIZNANÍ. BOLO V  NIEČOM  
INÉ AKO PO MINULÉ ROKY? 

VÝZIEV SA NEBOJÍME
Obdobie podávania daňových priznaní je pre zamestnancov daňových úradov každoročne namáhavé a vyčerpávajúce. Tento 
rok navyše začali od marca pracovať aj v novom informačnom systéme, čo im aj tak tradične vypätú situáciu sťažilo. Generálna 
riaditeľka Sekcie daňových úradov Lenka Wittenbergerová nám poskytla rozhovor, v ktorom okrem iného vyjadrila poďakova-
nie všetkým, ktorí sa na celom procese zúčastnili.

dove - na Ševčenkovej ulici v  Bratislave 
- sa daňové priznania preberali vo veľkej 
zasadačke. Kroky väčšiny daňovníkov 
tam zamierili automaticky. Tým, ktorí 
podávali priznanie po prvýkrát, ukázal 
cestu informátor. Na daňovníkov už ča-
kalo šestnásť kolegov, ktorí preberali 
daňové priznania. Čakacie doby boli mi-
nimálne a ani 31. marca daňovníci nestáli 
v  radoch viac ako 10 minút. V  ostatných 
rokoch nám najmä v  posledných dňoch  
pred uplynutím termínu na podanie da-
ňových priznaní pomáhajú svojou prí-
tomnosťou aj kolegovia z colných úradov, 
za čom im patrí naša vďaka. Tento rok 
však predsa len bolo preberanie daňo-
vých priznaní o niečo iné, pretože marec 
bol zároveň mesiacom, kedy daňové úra-
dy začali pracovať v novom informačnom 
systéme. A o to bol celý proces náročnejší. 

Najzložitejšie obdobie je teda za nami, 
prichádza však ďalšia etapa. Čo čaká za-
mestnancov daňových úradov v najbliž-
šom období?
Podávanie daňových priznaní je  
pre nás len prvou fázou. Preriedili  
sa počty daňovníkov obliehajúcich daňo-
vé úrady, mnohí podávajú daňové priz- 
nania elektronicky a  viacerí využívajú 
možnosť predĺženia lehoty na podanie 
priznania. Pre daňovníkov je podanie da-
ňového priznania zhodnotením minulo-
ročného snaženia, pre správcov dane za-
čiatok ďalších nadväzujúcich povinností. 
Nasleduje druhá fáza, oveľa náročnejšia, 
a  tou je spracovanie daňových priznaní 
a s tým súvisiaca kontrola správnosti vy-
plnenia a výpočtu dane. O aké množstvo 
práce pôjde, môžeme vidieť na číslach. 
Doteraz bolo podaných viac ako 900 000 
daňových priznaní, a  to daňovníci ešte 
doručili takmer 80 000 oznámení o tom, 
že si predlžujú lehotu na podanie da-
ňového priznania. Je potrebné preveriť,  
či daňovníci podali daňové priznania 
správne vrátane všetkých povinných úda-

jov a príloh, či zaplatili načas alebo vôbec 
uhradili daňovú povinnosť. Tou najdôle-
žitejšou časťou smerom navonok je vra-
canie daňových preplatkov začiatkom 
mája. To je vec, ktorá daňovníkov najviac 
zaujíma, či dostanú svoje preplatky včas. 

V  období systematických zmien, ktoré 
sa momentálne dejú aj v  našej organi-
zácii, je vhodné zamestnancov povzbu-
dzovať. Čo je podľa vás pre nich najväč-
šou motiváciou, aby svoju prácu naďalej 
vykonávali poctivo a s radosťou?
Dôležitým prvkom je ocenenie a  určite 
pochvala. Za uplynulé obdobie urobili 
zamestnanci daňových úradov obrov-
ský kus práce, za čo im chcem poďako-
vať. Začnem radovými zamestnancami,  
na ktorých pleciach spočíva množstvo 
každodenných povinností vrátane ko-
munikácie s  daňovými subjektmi, ďalej 
vedúcimi oddelení a  riaditeľmi odborov, 
ktorí musia riadiť svoje útvary a  koordi-
novať množstvo súvisiacich úloh tak, aby 
fungovali ako celok. V neposlednom rade 
musím vyjadriť vďaku riaditeľom daňo-
vých úradov, ktorí neustále dokazujú svo-
je manažérske zručnosti v každodennom 
pracovnom zhone. Je skvelé vidieť posun 
k modernej inštitúcii, so zamestnancami, 
ktorí sa neboja nových výziev a neúnavne 
pracujú na tom, aby sme našu prácu v ko-
nečnom dôsledku zefektívnili. A netreba 
zabúdať, že pri riešení akéhokoľvek prob-
lému vždy pomôže, ak sa k nemu postaví-
me tak, že rozmýšľame, ako sa dá, nie ako 
sa nedá vyriešiť.

Iveta Adamíková

Počet podaných daňových priznaní 
k 10.4.2015

DPPO 140 416

DPFO - A 392 162

DPFO - B 384 975

Celkom 917 553



FINANČNÉ AKTUALITY

11

Americkí colníci objavili v New Jersey  
v balíku kuriérskej firmy smerujúcom  
z Belgicka do New Yorku nevídaný obsah. 
Bolo v ňom nezvestné dielo Pabla Picassa 
La Coiffeuse z roku 1911. Dielo bolo v ba-
líku, ktorý zaslali v decembri 2014 s poz- 
námkou Joyeux Noël (Šťastné Vianoce) 
do New Yorku, a ktorého obsah deklaro-
vali ako umenie/remeselné práce/hračky 

NEZVESTNÝ PICASSO
v hodnote asi 33 eur. Skutočná hodnota 
diela s rozmermi 33 x 46 centimetrov  
sa odhaduje na asi 2,2 mil. eur. Ide  
o obraz naposledy vystavený v roku 1998 
a  v  roku 2001 zmizol zo skladu Centra 
Georgesa Pompidoua v Paríži. Vo februári 
tiež predstúpili pred súd vo francúzskom 
Grasse manželia, v ktorých garáži sa 37 ro-
kov ukrývalo 271 diel Pabla Picassa.

KOKA V ŠKATULIACH
Bolívijskí colníci preverili zásielku čaju. 
Zistili, že ide o listy koky, ktorá slúži na vý-
robu kokaínu. Ak by sa pašerákom misia 
podarila, zarobili by 90 miliónov dolá-
rov. Drogu sa z Bolívie snažili prepašovať  
v škatuľkách čaju maté. Do nich zbalili  
27 ton sušených listov koky. Je to prvýkrát, 
čo úrady zadržali takéto obrovské množ-

stvo. Cieľom mal byť Libanon. Do krajiny 
na Blízkom východe chceli drogu dostať 
cez Chile. Koka, ktorá je do zoznamu 
zakázaných omamných látok zapísaná  
od roku 1961, mala hodnotu približne  
350 tisíc dolárov. OSN ale udelila výnim-
ku pre ľudí v andskej oblasti, kde je žuva-
nie rastliny a pitie čaju tradícia.

ZÁSIELKA MOTÝĽOV
Nelegálnu zásielku neživých exemplárov 
štyroch chránených exotických motýľov  
a dvoch jašterov z Papuy-Novej Guiney 
objavili začiatkom februára stredočes-
kí colníci. Podľa slov colníckej hovor-
kyňe Yvony Matějkovej išlo o motýle  
Ornithopera priamus a dva jaštery, ktoré 
figurujú v zozname chránených živo- 

číchov podľa Dohovoru o medzinárod-
nom obchode s ohrozenými druhmi  
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CI- 
TES) z roku 1973, a s ktorými je obcho- 
dovanie zakázané. Súčasťou zásielky 
boli i stovky iných živočíchov, na ktoré  
sa však uvedený dohovor CITES nevzťa-
huje.

KORISŤ COLNÍKOV
Maďarskí colníci na srbsko-maďarskom 
hraničnom priechode Röszke zadržali 
holandského vodiča nákladného auta, 
ktorý sa pokúšal prepašovať 417 ki-
logramov marihuany. Kontraband bol 
schovaný pod podlahou nákladného 
priestoru. Prázdne nákladné vozidlo pod-
robili kontrole. V konštrukcii prívesu obja-

vili podozrivú hmotu. Pri prehliadke našli  
na podlahe prívesu čerstvú farbu a sto-
py po montáži. Pod podlahou odhalili 
skrýšu so 410 kusmi balíčkov tehlového 
tvaru, v ktorých podozrivý prevážal mari-
huanu. Colníci kontraband, ktorého cena  
na čiernom trhu dosahuje 1,5 milióna eur, 
zhabali.   Zdroj: TASR, internet

zaujímavosti zo zahraničia
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SPRÁVNE ROZHODNUTIA

SPRÁVNE INFORMÁCIE –

TISÍC A JEDNA NOC - 
BOLO RAZ ISFS-SD
Príprava na nový daňový systém bola dlhá a náročná. Na košickom daňovom úrade si krátko pred jeho nasadením optimalizo-
vali pracovné prostredie tak, aby boli pripravení po technickej, informačnej či personálnej stránke. Naši kolegovia túto cestu 
zdokumentovali, pričom spôsob, ktorý použili, je veľmi originálny.

Kancelárske priestory
Pred termínom nasadenia ISFS-SD bol 
využitý časový priestor pri odstávke RDS 
na prípravu spisov a ich fyzické odovzdá-
vanie spisov do registratúrneho stredis-
ka. Zabezpečený bol aj odvoz a likvidácia 
obalového materiálu, nepotrebných tla-
čí, aby sa zlepšili pracovné podmienky.

Interné riadiace akty a  metodické 
usmernenia
Pred a počas procesu nasadzovania no-
vého informačného systému sa zamest-
nanci museli oboznámiť s asi 17 interný-
mi riadiacimi aktami.

Klientska zóna
V  rámci reorganizácie práce v  klient-
skej zóne sa zamestnanci presťahovali  
do uvoľnených priestorov. Tým sa vytvo-
rili opticky aj plošne lepšie podmienky  
pre prácu registra a  správy daní 1. Vy- 
čistili sa jednotlivé priestory, ktoré boli 
manipulačné nevyužiteľné. Oddelili  
sa fóliami presklená pracovná časť od ča-
kárne pre verejnosť.

Výpočtová technika
Od decembra 2014 do januára 2015  
sa na našom daňovom úrade vymieňala 
výpočtová technika. Celkove 153 zames- 
tnancov úradu dostalo nové osobné po-
čítače. Tieto sa v  škatuliach ani neohrali 
a  už ich pracovníci sekcie informatiky 
pripravovali na produkčnú prevádzku  
ISFS-SD. 

UDRŽUJEME A ZVEĽAĎUJEME

Úradné a informačné tabule
Daňový úrad má zavedený unitár-
ny systém zverejňovania materiálov  
na úradných a informačných tabuliach 
platný pre všetky budovy vrátane po-
bočiek úradov a  klientskych miest. Pra-
videlne sa aktualizuje podľa potrieb  
a vydaných interných riadiacich aktov 
(IRA), informačných materiálov a  legis-
latívy.

AKO DOMA, TAK I V PRÁCI – 

?
Čo a ako máme robiť ... ?
Bude nejaké usmernenie,
vyjde IRA ... ?

Pred realizáciou Po realizácii

Pred realizáciou Po realizácii
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BOLO RAZ JEDNO PIESKOVISKO

Monitoring
V rámci testovacích a školiacich procesov 
sa od septembra 2014 postupne upravo-
val monitoring s  cieľom jednoznačnej 
vypovedajúcej schopnosti a  možnosti 
reálneho posúdenia využitia. Táto forma 
bola pre školiteľov a testerov jednoduch-
šia, prehľadnejšia a  podávala ucelenejší 
pohľad na nedostatky pri testovaní a ško-
lení ISFS-SD, ako aj požiadavky a odporú-
čania.

Registratúra
Ukladanie spisov do registratúrneho 
strediska. Bude ako nebolo – alebo poria-
dok aj pre budúcnosť...

Školitelia a testeri
Na košickom daňovom úrade sa vy-
školilo asi 77 % zamestnancov (t.j. 356 
z celkového počtu 458). Na jedného tes-
tera pripadá okolo 700 hodín testovania  
a na jedného školiteľa zhruba 600 ho-
dín. Po absolvovaní odborných školení  
sa správcovia dožadovali práce v novom 
systéme na obnovu vedomostí. Usku-
točnili sa prednostne v učebniach na ko- 
šickom daňovom úrade.  Na pobočke  
v Spišskej Novej Vsi bola zriadená učeb-
ňa, kde si správcovia mohli  vyskúšať 
prácu v novom systéme, pričom využili 
prítomnosť školiteľa na pobočke. Vy-
brali štyri počítače,  ktoré  boli pre prácu  
v ISFS-SD v reálnej prevádzke označené 
ako nedostačujúce a boli nahradené no-

POMALY, ALE ISTOZLEPŠUJE SA TO

hovovali. Kolega administrátor  do nich 
nainštaloval školiace prostredie ISFS-SD 
a tak správkyne nemuseli cestovať do Ko-
šíc. Toto „pieskovisko“, ako sme miniučeb-
ňu nazvali, teraz využívajú pre obnovu 
vedomostí aj registrátori a kontrolóri.

ING. STANISLAVA RAKYTOVÁ -

Call centrum
Zamestnankyniam call centra - Ing. Ka-
taríne Pollákovej a Mgr. Anne Hmeláro-
vej – sa vytvorili adekvátne podmienky  
pre nerušený výkon práce.

Pred realizáciou

Po realizácii

AJ MYŠ SA ZMOBILIZOVALA 

MÁTE PROBLÉM ? ČAKAJTE, STE V PORADÍ - SME VŽDY 

NA ISFS-SD A „ZHORA“ 

PRIŠLA POMOC - PODLOŽKA

Akčný plán registratúry r. 2015

PRIPRAVENÍ ...

kolektív zamestnancov DÚ Košice

vými, ale pre po-
treby školení a ob- 
novu vedomostí vy- 
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NAŠI COLNÍCI PATRIA V OBLAS-
TI ODHAĽOVANIA NAJMÄ 
RÁDIOAKTÍVNYCH MATE-

RIÁLOV MEDZI RENOMOVANÝCH 
ŠPECIALISTOV. SVOJE DLHOROČNÉ 
SKÚSENOSTI MÔŽU V SÚČASNOS-
TI ODOVZDÁVAŤ SVOJIM KOLE-
GOM Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA,  
NA ČO IM SLÚŽI NOVÉ TRÉNINGOVÉ 
CENTRUM. TEORETICKÚ ČASŤ ŠKO-
LENÍ ABSOLVUJÚ JEHO ÚČASTNÍCI 
V UČEBNI VYBAVENEJ INTERAK-
TÍVNOU TABUĽOU, NOTEBOOKMI, 
SOFTVÉROM VYHODNOCUJÚCIM 
SNÍMKY Z RÔZNYCH SKENOVA-
CÍCH ZARIADENÍ AJ TLMOČNÍCKOU 
TECHNIKOU.

NOVÉ TRÉNINGOVÉ 
CENTRUM
Za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Radka Kuruca, viceprezidentky finančnej správy Dany Meager  
a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Theodora Sedgwicka sa 17. februára uskutočnilo slávnostné  
odovzdanie školiaceho strediska pre odhaľovanie nelegálnej prepravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Naša  
organizácia ho zriadila s podporou americkej vlády, ktorá poskytla prostriedky na jeho vybavenie.

Americká strana poskytla na jej základné 
vybavenie 34 393,01 USD (30 444,68 eur).

Dobré základy spolupráce
Finančná správa disponuje modernými 
stacionárnymi, mobilnými zariadeniami 

a systémami na odhaľovanie nelegálnej 
prepravy tovaru a osobitne rádioaktív-
nych látok, a to pre všetky druhy dopravy. 
Väčšina z nich sa nachádza aj na colnom 
hraničnom priechode Vyšné Nemec-
ké. Nové školiace stredisko poskytuje 
moderný priestor pre efektívny výcvik 
colníkov, policajtov či zahraničných ko-

legov, ktorý spája teóriu s praxou. Jeho 
kapacita je 30 účastníkov a  je určené  
pre kolegov z  členských štátov EÚ, ako 
aj z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. 
Naši špecialisti sú pripravení na výučbu 
v anglickom aj v ruskom jazyku. Par- 
tnerstvo s americkou vládou datuje-
me od roku 2000, a to prostredníctvom 
spolupráce s Ministerstvom zahranič-
ných vecí USA a Ministerstvom energe-
tiky USA v rámci programov Exportných 
kontrol (Export Control and Border Se-
curity) a Prevencie nelegálnej prepravy 
nukleárnych látok (Second Line of De-
fense) / Bezpečnosti hraníc a zákazu ší-
renia zbraní hromadného ničenia. V roku 
2006 vyústila do podpisu Memoranda 
o spolupráci pri predchádzaní nedovo-
leného nakladania s jadrovým a iným 
rádioaktívnym materiálom medzi Mi-
nisterstvom energetiky USA a vtedajším 
Colným riaditeľstvom SR. Od roku 2007 
je Slovensko zaradené v rámci programu 
už ako rozvinutá krajina. Za ostatných 
osem rokov dosiahla hodnota poskytnu-

tého daru sumu viac ako 1,7 milióna eur. 
Medzi významné aktivity v rámci spolu-
práce patria aj školenia s medzinárodnou 
účasťou vrátane špecialistov z FBI. V roku 
2010 sa konal seminár o koordinácii 
bezpečnostných zložiek v prípade pašo-
vania rádioaktívneho materiálu našim 
územím a jeho prípadné využitie v rám-
ci teroristického útoku. V novembri 2013  
sa zase uskutočnilo medzinárodné 
školenie colníkov na odhaľovanie rá-
dioaktívneho a nukleárneho materiálu  
pri kontrolách cestných dopravných pros- 
triedkov a kontajnerov.

-red-
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Počet slovenských spoločností, ktorých 
vlastník má sídlo v daňovom raji, dosiahol 
na konci minulého roka 4  266. Najväčší 
absolútny prírastok zaznamenali Spoje-
né štáty americké so 169 novými firmami, 
nasledujú Panama (64), Luxembursko 
(39) a Holandsko (30). Zaujímavý bol 
aj Gibraltár, ktorému sa počet takýchto 
spoločností zdvojnásobil, ďalej Panama  

LOTYŠSKO - DAŇOVÝ RAJ
(68 %) a Malta (53 %). Podnikatelia  
sa skôr orientujú na Ameriku, ktorá má 
v podnikateľskom prostredí väčšiu váž-
nosť. Do popredia však vstúpilo aj Lo-
tyšsko (41 %), ktoré sa v roku 2014 stalo 
členským štátom Európskej únie a prijalo 
nové daňové zákony. Prvýkrát v histórii  
sa znížil počet firiem s vlastníkom zo Sey-
chel o 15, naďalej klesá i Cyprus.

LOTÉRIA V POĽSKU
Po vzore Slovenska chcú Poliaci mo-
tivovať obyvateľov k boju s  daňovými 
únikmi. Ich vláda chystá spustiť na jeseň 
lotériu, v  ktorej sa bude súťažiť o autá, 
laptopy alebo tablety. Dospelý človek, 
ktorý si vezme bloček vo výške najmenej  
10 zlotých (asi 2,4 eur), ho bude môcť  
po začiatku lotérie zaregistrovať na oso-

bitnej webovej stránke. Raz za mesiac  
sa bude konať žrebovanie o ceny v hod-
note 100 tisíc zlotých (24 tisíc eur). Počet 
účteniek, ktoré si každý súťažiaci bude 
môcť zaregistrovať, nebude obmedzený. 
Poľsko počíta s výberom 136 miliárd zlo-
tých na DPH. Pre podvody prichádza štát 
ročne o 42 miliárd zlotých ročne.

ROZBILI GANG
Policajné organizácie Europol a Eurojust 
rozbili medzinárodný gang zodpovedný 
za daňové podvody v hodnote 150 milió-
nov eur. Organizácie v marci oznámili,  
že v rámci koordinovanej operácie zat-
kli deväť osôb. Zatknutí sa zúčastnili  
na organizovaní podvodov, ktoré pripra-
vili Nemecko, Holandsko, Poľsko a Českú 

republiku o vysoké príjmy z DPH. Riaditeľ 
operácií v oblasti organizovaného zločinu 
Europolu Michael Rauschenbach uvie-
dol, že jeho odhodlaný tím už šesť rokov 
bojuje s  podobnými daňovými podvod-
mi. Operácia mala vyslať správu, že EÚ  
je pripravená  chytať ľudí zaangažova-
ných v tejto trestnej činnosti.

VYŠETRUJÚ GOOGLE
Talianske úrady skúmajú, či Google ne-
porušil daňové zákony v  rokoch 2008 
až 2013. Uvidí sa, či Google poskytne 
úradom údaje o obrate v krajine. Ich 
hovorkyňa poprela správu, podľa ktorej 
sa už koncern s úradmi dohodol na vy-
rovnaní. Google mal byť ochotný zapla-
tiť 320 miliónov eur, ktoré sa zakladajú  

na zisku 800 miliónov eur za obdobie 
piatich rokov. Google sa dostal do zame-
riavača tamojších úradov už v roku 2012. 
Dokument ministerstva hospodárstva 
vtedy obviňoval spoločnosť z toho, že vy-
vinula systém, pomocou ktorého presú-
vala zisky z Talianska do Írska, kde platila 
nižšie dane. Zdroj: TASR, internet

daňové novinky
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ROČNE SA NA SLOVENSKU SPOTREBUJE 180  000 TRANSFÚZNYCH 
JEDNOTIEK ČERVENÝCH KRVINIEK. NA CELOM SVETE JE TO VIAC 
AKO 26,5 MILIÓNA JEDNOTIEK KRVNÝCH ZLOŽIEK. KRV MÁ OBME-

DZENÚ DOBU POUŽITIA, PRETO JEJ NIKDY NIE JE DOSŤ. 

DARCA ZACHRÁNI 
ŽIVOT TRIKRÁT
Takmer každý deň sa na Slovensku nájde človek, ktorý potrebuje krv. Nejde pritom len o ľudí po úrazoch či dopravných neho-
dách, transfúziu potrebujú aj pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia či ochorenie krvných buniek.

Červené krvinky vedia v medicíne použiť 
42 dní po ich spracovaní, krvné doštič-
ky len 5 dní. Krv sa následne spracúva  

na jednotlivé zložky (červené krvinky, 
krvné doštičky a  krvnú plazmu), ktoré  
sú podávané pacientom podľa ich in-
dikácie. Všeobecne teda platí, že jeden 
darca krvi pomôže zachrániť život trikrát. 
Najväčšiu spotrebu krvi zaznamenávajú 
pri onkologických ochoreniach, srdco-
vo-cievnych ochoreniach, traumatolo-
gických operáciách a  transplantáciách. 
Najmenej krvi je pritom v  zásobárňach 
v  lete, pretože ľudia sú na dovolenkách. 
Práve vtedy je však aj veľa dopravných 
nehôd, pri ktorých zranení potrebujú krv. 
Preto sme sa rozhodli tento rok darovať 
krv v  letnom období, 12. júna, dva dni 
pred Svetovým dňom darcov krvi. 

Užitočné informácie
Veríme, že pokračovanie tradície, kto-
rej začiatok datujeme na december 
2014, bude úspešné a  príde viac darcov. 
Minulý rok sa do akcie zapojilo 141 na-

šich zamestnancov, darovali sme spolu  
63,45 litrov krvi. Najviac prvodarcov bolo 
v  Banskej Bystrici. Darovať krv je to naj-
menej, čo môžeme pre záchranu života 
iných spraviť. To ale nie je také jednodu-
ché. Mnohých prvodarcov sužuje strach 
z  ihiel či odpadnutia, je však mnoho-
násobne menší ako pocit, že niekomu 
zachraňujete život. Presvedčili sa o  tom  
aj minuloroční prvodarcovia – z celkové-
ho počtu darcov v Banskej Bystrici tvorili 
prvodarcovia až tri štvrtiny! 

Ak sa rozhodnete krv darovať, mali  
by ste spĺňať tieto kritériá: 
Vek: 18-60 rokov (pravidelní darcovia  
do 65 rokov)
Váha: min. 50 kg
Interval darovania: muži môžu každé  
3 mesiace, ženy každé 4 mesiace
Nesmiete: byť nositeľom vírusu HIV (mať 
AIDS), byť po prekonaní hepatitídy (žltač-
ky) typu B a C

Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv 
počas menštruácie, resp. tesne pred ňou 
alebo po nej. Krv by ste nemali ísť daro-
vať, ak ste po chorobe či pociťujete prvé 
príznaky. V prípade, že si nebudete istí,  
či ste vhodným kandidátom na darovanie 
krvi, skonzultujte svoj stav s  prítomným 
lekárom. Kompletný zoznam podmienok 
nájdete na stránke www.ntssr.sk. 

Katarína Tehlárová

24 hodín pred odberom
veľa pite (čaje, vody, ovocné šťavy, vyhnite sa 
však alkoholu)
nevystavujte sa priveľkej psychickej a telesnej 
námahe, vynechajte tréningy a návštevu 
posilňovne
12 hodín pred odberom
nepite alkohol a nejedzte ťažké a mastné jedlá
6 hodín pred odberom
nefajčite
Deň odberu
naraňajkujte sa (ovocie, zelenina, pečivo, med, 
džem) a vypite aspoň 500 ml tekutiny

KvapKa Krvi

Zachráňme život darovaním najvzácnejšej 
tekutiny – krvi.

Nikdy nevieme, kedy ju budú potrebovať 
naši blízki alebo my sami.

 
Spojme sa pre dobrú vec

  
Ďakujeme

na daňových a colných úradoch. 
Viac informácií nájdete na INTRANETE.

12.6.2015

Kvapka krvi 2015.indd   1 26.2.2015   15:38
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UVEDENÉ VECI PREDÁVAL 
JEDEN Z INTERNETOVÝCH 
OBCHODOV NA KOMER- 

ČNÉ ÚČELY. ZAČALI SME KO-
NAŤ, ABY SME V  BUDÚCNOSTI  
TAKÝMTO PRAKTIKÁM PREDIŠLI 
A MOHLI AJ PODNIKNÚŤ PRÁV-
NE KROKY. PODĽA ZÁKONA 
O  OCHRANNÝCH ZNÁMKACH  
SA PRÁVNEJ OCHRANY V  PRÍ- 
PADE NEOPRÁVNENÝCH ZÁSA-
HOV DO PRÁV Z  OCHRANNEJ 
ZNÁMKY MÔŽE DOMÁHAŤ LEN 
JEJ MAJITEĽ. TÝM SA STAL DEŇ 
ZÁPISU OCHRANNEJ ZNÁMKY 
DO REGISTRA, ČOMU PRED-
CHÁDZAL ISTÝ ZÁKONOM STA-
NOVENÝ POSTUP. PRIHLÁŠKU 
SME PODALI NA ÚRAD KONCOM  
OKTÓBRA 2014. PO JEJ PODANÍ 
BOLO NAŠE OZNAČENIE ZVEREJ-
NENÉ 7. JANUÁRA VO VESTNÍKU 
ÚPV A OD TOHTO DÁTUMU ZA-
ČALA PLYNÚŤ TROJMESAČNÁ 
ZÁKONNÁ LEHOTA NA PRÍPAD-
NÉ PODANIE NÁMIETOK TRE-
TÍCH OSÔB.  KEĎŽE NEBOLI PO-
DANÉ ŽIADNE NÁMIETKY, NÁŠ 
ZNAK ZAREGISTROVALI AKO 
OCHRANNÚ ZNÁMKU ZÁPISOM 
V  REGISTRI OCHRANNÝCH ZNÁ-
MOK. ZÁPIS SA USKUTOČNIL  
17.  APRÍLA.

NÁŠ ZNAK JE 
POD OCHRANOU
Finančná správa podnikla opatrenia na to, aby zaregistrovala na Úrade priemyselného vlastníctva (ÚPV) v Banskej Bystrici svoj 
znak ako ochrannú známku. Potrebu pristúpiť k takémuto kroku vyvolala okrem iného aj skutočnosť, že sme boli svedkami 
zneužitia označenia „finančná správa“ na predmetoch, ktoré s našou organizáciou nemali nič spoločné.

A slávnostný znak?
Aj v  prípade slávnostného znaku sme  
už podali prihlášku na registráciu a  1. ap- 
ríla vyšlo naše označenie vo vestníku ÚPV 
SR. Od tohto dátumu začala plynúť opäť 
trojmesačná lehota, po ktorých by mal 
byť aj slávnostný znak zaregistrovaný 
ako ochranná známka. Vtedy už budeme 
disponovať všetkými právnymi prostried-

k a m i 
na to, 
aby sme 
sa mohli 
d o m á h a ť 
právnej ochrany 
v  súvislosti s  neo-
právneným predajom 
predmetov či iných diel so 
znakom finančnej správy, respek-
tíve označením finančná správa. Finan- 
čné riaditeľstvo SR sa v prípade zneužitia 
svojho označenia zatiaľ nemohlo domá-
hať ochrany na základe ustanovení záko-
na o ochranných známkach ani Trestného 
zákona. V  ňom je zadefinovaný trestný 
čin porušovania práv k ochrannej znám-
ke, označenia pôvodu výrobku a obchod-
ného mena. Za trestné sa podľa neho po-

v a ž u j e 
u vá d z a -

nie tovaru 
do obehu 

alebo poskyt-
nutie služieb neo-

právnene označených 
označením, zhodným ale-

bo zameniteľným s  ochrannou 
známkou, ku ktorej právo používať ju 
patrí inému. Platí, že ochranu podľa usta-
novení Trestného zákona je možné pos- 
kytnúť len v  takom prípade, ak je znak 
zaregistrovaný ako ochranná známka 
na ÚPV SR. Ak by ste sa stretli s  tým,  
že niekto zneužíva znak finančnej sprá-
vy, upozornite nás na emailovej adrese  
hovorca@financnasprava.sk.                   -gd-
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Banskobystrickí colníci zaistili na pošte 
tovar z Thajska a Hongkongu. Išlo o tri 
poštové zásielky, z ktorých dve si objed-
nala firma sídliaca v Bratislave a jednu 
fyzická osoba z Banskej Bystrice. Dve 
zásielky obsahovali podľa sprievodných 
dokladov kávu na chudnutie pod názvom 
„Slimming Coffee BAIAN Lishou“ v počte 

NEBEZPEČNÁ KÁVA
144 ks balení. Zásielka pre fyzickú osobu 
bola zabalená v hliníkovom obale s tla-
kovým uzáverom a obsahovala prášok  
bez určenia pôvodu. Látka išla na analý-
zu, ktorá odhalila liečivo Sibutramím ne-
známeho pôvodu, ktoré nespĺňalo požia-
davky zákona o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach. 

NAPODOBENINY V OHNI
Takmer 80 000 napodobenín označe-
ných falošnými ochrannými známkami 
zošrotovali vo februári pod dohľadom 
colníkov. Ak by sa tento tovar dostal  
na trh a predával sa ako originál, majite-
ľom ochranných známok by vznikla ško-
da za pol milióna eur. Tovar zaistili col-
níci v Dunajskej Strede a Galante. Zistili,  
že tovar by mohol porušovať práva dušev-

ného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej 
známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny 
a bol určený na európsky trh. Zošrotova-
né a spálené boli napodobeniny ochran-
ných známok HELLO KITTY, SNOOPY, 
NBA, PIKACHU, SPIDER-MAN, CROCS - 
41 637 pančúch, 32 400 párov pánskych 
ponožiek, 5 772 párov obuvi a 80 žehličiek 
na vlasy.

PODPLÁCAL COLNÍKOV
Košickí colníci kontrolovali 11. februára 
v nočných hodinách nákladné vozidlo  
s tureckou značkou a našli 480 kusov ne-
označených cigariet. Vo vozidle objavili 
muža, ktorý na výzvu predložiť doklady 
nereagoval. Colníci zistili skutočnosti na-
svedčujúce neoprávnenému prekročeniu 

hranice neznámou osobou. U tureckého 
vodiča vzniklo dôvodné podozrenie aj 
zo spáchania trestného činu podpláca-
nia v štádiu pokusu. Osoba bez dokladov 
aj vodič nákladného vozidla boli ešte  
v nočných hodinách zadržaní Národnou 
jednotkou boja proti nelegálnej migrácii.

MILIÓNY CIGARIET
Colníci z  KŮFS zadržali v spolupráci 
s poľskými partnerskými orgánmi v mar-
ci milióny nelegálnych cigariet a tony 
nelegálneho tabaku. Predbežná škoda  
na spotrebnej dani predstavuje cca 2 mi-
lióny eur. Na základe informácií o  nele-
gálnom sklade cigariet v Trenčianskom 
kraji urobili kontrolu. Pri nej zaistili ciga-
rety spolu s tabakovou surovinou, ktorá 

bola určená pravdepodobne na nelegál-
nu produkciu cigariet. Zaistili približne  
6 miliónov cigariet a približne 8 ton ta-
bakovej suroviny. Vyšetrovateľ v tejto 
súvislosti obvinil štyri osoby. Vo všetkých 
štyroch prípadoch začal trestné stíha-
nie pre trestný čin porušenia predpisov 
o štátnych technických opatreniach  
na označenie tovaru. 

naše úspešné zásahy
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Nitrianski colníci zaistili za posledné dva 
roky viac ako 25 000 kusov falzifikátov. 
Najčastejšími boli napodobeniny toa-
letných vôd (10 284 ks), textilu (9 186 ks), 
obuvi (1961 ks), pracích prostried-
kov (2 784 balení) a viac ako 500 ks iného 
tovaru (kabelky, hodinky, mobilné telefó-
ny či pamäťové karty). Škoda, ktorá by dr-
žiteľom práv k ochrannej značke vznikla, 

FALZIFIKÁTY Z NITRY
sa odhaduje na viac ako milión eur.  Počas 
jednej z posledných kontrol zaistili v nit-
rianskej obchodnej prevádzke 79 párov 
dámskych náušníc, ktoré vykazovali zna-
ky „fejkového“ tovaru. Držiteľ práva uvie-
dol, že ide o napodobeniny. Držiteľ tovaru 
svoje stanovisko nezaslal, a preto bude 
tovar zničený. Jeho hodnotu držiteľ práva 
vyčíslil na viac ako 23 000 eur.

AKCIA „LYŽE“
Počas februára a začiatkom marca colníci 
kontrolovali dodržiavanie zákona o  po-
užívaní ERP v  lyžiarskych strediskách. 
Počas akcie „Lyže“ sa zamerali na lyžiar-
ske strediská a ostatné prevádzky určené  
na občerstvenie v  blízkosti stredísk 
zimných športov (bufety, reštaurácie 

a  podobne). Colníci si vydávanie bloč-
kov overovali priamo na mieste formou 
kontrolného nákupu.  Spolu urobili  
266 kontrol, z toho v 107 prípadoch zistili 
porušenia zákona, čo je asi 40 %. Za zis-
tené nedostatky uložili sankcie v celko-
vej  výške 17 090 eur. 

KONTROLA SKLADOV
Colníci Colného úradu Bratislava kontro-
lovali koncom marca 11 skladov na Sta-
rej Vajnorskej ulici. Spolu s cudzineckou 
políciou sa zamerali na kontrolu tovaru, 
ktorý unikol colnému dohľadu. V jednom 
z kontrolovaných subjektov našli tovar 
podozrivý z porušovania práva duševné-
ho vlastníctva. Colníci zaistili 120 kusov 
tričiek – napodobenín značky Abercrom-

bie & Fitch. Takisto kontrolovali dodržia-
vanie zákona o elektronickej registračnej 
pokladnici a legálnosť tabaku a liehu  
v gastronomických zariadeniach. V jed-
nej prevádzke nebol v pokladnici zare-
gistrovaný vklad v hotovosti (v pokladnici 
bola hotovosť vyššia o viac než 2 000 eur), 
colníci preto udelili pokutu na mieste  
vo výške 1 800 eur.

PREPRAVOVAL TABAK
Poľskému vodičovi sa na Veľký piatok 
postavili do cesty žilinskí colníci. Pri kon-
trole odhalili 200 kg narezanej tabakovej 
suroviny.  Poliak sa  dal zlákať ponukou, 
ktorú dostal na jarmoku v Nowom Targu. 
Za prepravu „drevenej kôry“ mal zinkaso-
vať odmenu 200 eur. Tovar mu do auta 
naložili dve neznáme osoby a  miestom, 

kde ho mal vyložiť, bola čerpacia stanica 
pred Dolným Kubínom. Vozidlo spre-
vádzali a ďalšie inštrukcie mu dávali  
cez vysielačku. Vodičovi však skrížili plá-
ny žilinskí colníci, ktorí ho zastavili medzi 
obcou Hladovka a  Vitanová. Vyčíslený 
únik na spotrebnej dani z  tabaku pred-
stavoval vyše 14 000 eur.

naše úspešné zásahy
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POSTAVIL SOM SA NA 90 KILOMETROV DLHÚ TRAŤ ZO SÄLENU  
DO MORY, KDE SA NA ŠTARTE TIESNILO VYŠE 16  TISÍC BEŽCOV.  
PRÍLEŽITOSŤ AKTÍVNE SA ZÚČASTNIŤ NA TAK VÝZNAMNEJ AKCII 

SOM DOSTAL OD SVOJEJ RODINY AKO DARČEK K  50-KE. OD KOLEGOV  
SOM DOSTAL PRÍSPEVOK NA ŠTARTOVNÉ ČÍSLO. 

POKORIL SOM 
BEŽECKÝ EVEREST
Najstarší, najslávnejší, najväčší a jeden z najdlhších diaľkových behov na svete - Vasaloppet, čiže Vasov beh - sa konal druhú 
marcovú nedeľu vo Švédsku. Pred dvadsiatimi rokmi som ako vášnivý amatérsky bežkár sníval o tom, že sa raz zúčastním tohto 
najhonosnejšieho vytrvalostného bežkárskeho maratónu, ktorý prakticky celé 20. storočie ovládal mysle mnohých svetových 
lyžiarskych nadšencov. Tento rok to konečne vyšlo.

Tento maratón je vo svete bežkárov nie-
čo podobné, ako pre horolezcov výstup  
na Mont Everest. Má svoje špecifiká. Pre-
dovšetkým treba zvládnuť štart a vyhnúť 
sa v  prvých kilometroch prípadnej kolí-
zii. Lyže treba dobre namazať. Voskuje  
sa v niekoľkých vrstvách, aby sa mohli 
postupne zodierať. S tým som veľké skú-
senosti nemal, najmä v takých snehových 
podmienkach, aké panovali vo Švédsku. 
Teplota sa pohybovala od 5° na štarte, 
počas preteku bolo asi 12° a pri príchode 
do cieľa 9°Celzia. Na moje prekvapenie 
mi „išli“ lyže veľmi dobre, čo sa týka sklzu. 
Horšie to bolo so stúpaním, ale to mi veľ-

mi nevadilo, nakoľko som väčšiu časť tra-
te išiel súpažou. Pre tohtoročnú trať bol 
charakteristický ťažký mokrý sneh.

Splnený sen 
V  hlavnom akreditačnom stane som  
si vyzdvihol štartovné číslo 15 591. V mú-
zeu pretekov som si pozrel vystavené 
exponáty vrátane lyží, na ktorých bol 
v roku 2012 vytvorený (pre mnohých ne-
uveriteľný traťový rekord) 3 hodiny 38 mi-
nút. Budíček v deň pretekov sme mali už 
o  2.00 hodine nadránom. O  pol štvrtej 
sme vyrazili autom na miesto štartu, aby 
sme o  5.00  stáli pred svojím koridorom. 

Ja som bol v poslednom desiatom, ktorý 
otvárali o 6.00. Už pred našim prícho-
dom tam stálo pekne v  rade niekoľko 
stoviek pretekárov, aby čím skôr mohli 
dať do nachystanej stopy svoje lyže čo 
najbližšie ku štartovej čiare. Po prvých 
dvoch absolvovaných kilometroch mi 
hlavou vírili sprvoti kadejaké myšlien-
ky. Podľa stopiek som ich absolvoval  
za 35 minút, preto mi nebolo všetko jed-
no. Až po dlhšom premýšľaní som prišiel 
na to, že som neprebehol 2, ale minimál-
ne 3 km, nakoľko môj koridor bol vzdia-
lený od štartu aspoň jeden kilometer.  
Po korigovaní vlastných výpočtov som 
našiel pokoj. Ďalšia časová kontrola bola 
na 28  km a  posledná 9  km pred cieľom. 
To už som vedel, že do cieľa dôjdem, hoci 
aj o polnoci. Organizátori v cieli čakajú aj  
na posledného pretekára, ktorý došiel 
v limite na poslednú časovú kontrolu.

Perfektná organizácia
Trasa pretekov viedla krásnou severskou 
prírodou, lesom popri jazerách i cestách. 
Prekvapila ma maximálna disciplino-
vanosť bežcov voči iným. Počas štartu  
i pri prvom tiahlom stúpaní, vlastne  
po celej trase až do cieľa. Každý kilometer 
trate bol viditeľne označený. Netradičné 
bolo aj občerstvenie typické k  tomuto 
podujatiu. K dispozícii bola teplá voda, 
iontové nápoje, borievková polievka 
bläbärsoppa, ktorá zasýtila i zahriala 
či žemličky vasalopsbullar zo sladkého 
cesta. Mojím prvotným cieľom bolo do-
behnúť k  méte 43  km do  mesta Evest-
berg, kde bol prvý limit o  14.00  hodine. 
Prišiel som s  rezervou hodinu a  pol. Vy-
zerá to sľubne. Do cieľa je ešte stále viac 
ako 40 km. Kto nedobehol do tohto času, 
bol stiahnutý organizátormi z trate a do-
pravený autobusom do priestoru cieľa. 

ako nás nepoznáte
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ako nás nepoznáte

S príchodom konca už z diaľky počuť hlas 
hlásateľa v cieli, hoci chýba ešte 5 km. To 
preto, že trať pred Morou sa kľukatí. Až 
teraz si začínam uvedomovať, aký to bol 
krásny deň. Ešte posledná rovinka špalie-
rom divákov a potom už vytúžený cieľ. Tí 
najlepší sú na trati okolo štyroch hodín, tí 
slabší aj jedenásť. No čas dôležitý nie je. 
Na Vasovom behu víťazí každý, kto ho do-
behne. To som vedel už pri prijatí svojho 
vysokého štartovného čísla v poslednom 
štartovacom koridore. Nakoniec to stači-
lo na 6 797 miesto s časom 8:52:18 hodiny.

Skvelý zážitok
Preteky boli organizačne prepracova-
né do posledných detailov. Po dobeh-
nutí do cieľa nám organizátori zobrali 
štartovací čip aj  lyže, ktoré odniesli  
do lyžiarskych šatní. Pretekárov posadili 
do pripravených autobusov podľa farby 
vriec s  osobnými vecami. Odviezli nás  
na veľké futbalové ihrisko s  umelou trá-
vou, kde boli prehľadne uložené vrecia 
v  rade podľa štartovných čísiel. Pešo 
sme prešli niekoľko metrov do športovej 
haly, kde po osprchovaní a  prezlečení  

do suchých šiat sme sa plynule presunuli 
do veľkej jedálne na pripravenú večeru. 
Pri východe nám odovzdali účastnícky 
diplom s dosiahnutým časom i poradím 
v  cieli. Vonku nás čakal autobus, kto-
rý nás odviezol k lyžiarskym šatniam.  
Všetko sa to odohrávalo na priestore 
cca  500  metrov, bez náznaku chaosu. 

Miroslav Smetana z  Colného úradu Pre-
šov je športovcom telom i  dušou, pohyb 
má doslova zakódovaný vo svojej DNA. 
Bez pravidelného športu by asi nemohol 
existovať. Počas 23-ročnej pôsobnosti 
v  našej organizácii ju reprezentoval há-
dam na všetkých športových fórach. 

Tvoje bežecké krédo je zhrnuté v  troch 
slovách vytrvalosť-pravidelnosť-varia-
bilita. Na základe čoho si si zvolil takúto 
celoživotnú filozofiu?
Na základnej škole ma triedny učiteľ 

nominoval na Beh oslobodenia mesta, 
ktoré som vyhral. Všimol si ma tréner 
Zväzarmu a pozval ma medzi pretekárov. 
To som ešte nevedel, že sa bude strieľať 
a behať na lyžiach.

Prezraď nám motiváciu, ktorá ťa roky 
priťahuje k aktívnemu pohybu?
Niekedy si pripadám ako narkoman. 
Keď si nepichne svoju dávku, nezabeh-
nem pár kilometrov, tak mám „absťák“.  
Bez pohybu si neviem život predstaviť. 
Odkedy som začal behať si vediem tré-
ningový záznamník, kde mám skoro všet-
ky nabehané kilometre. K  31.  decembru 
ich mám zabehnutých 63  673. Nakoľko 
dĺžka rovníka Zeme je 40 075 km, tak som 
už obehol jeden a pol krát zemeguľu. Ve-
rím, že sa mi podarí zvládnuť to dvakrát.

V súvislosti s Vasaloppet som počul pri-
rovnanie, že ozajstným lyžiarskym bež-
com sa môže nazývať len borec, ktorý 
absolvuje 90 km beh na severe Európy.

To som počul aj ja. Hovoril to komentátor 
ČT šport pri komentovaní priameho pre-
nosu.

Takýto masový beh sa dá absolvovať 
asi len klasickou bežeckou technikou.  
Pre korčuliarsky štýl by musela byť be-
žecká trať široká ako diaľnica. Mohol by 
si ozrejmiť techniku súpažného a  strie-
davého behu?
Striedavý beh je základným a naj- 
používanejším spôsobom bežeckého 
kroku. Beh s odpichom súpaž sa pou-
žíva pri rýchlom sklze a rýchlom sne-
hu na rovine a do mierneho stúpania,  
pri zlom sklze na miernom sklone. Beh 
súpažný prostý je založený na odpichu 
palicami bez odrazu nohy. Pri sledovaní 
svetových pohárov diaľkových behov to 
už nemá nič spoločné s klasickou techni-
kou. Nebehá sa striedavým behom, ako 
nás učili v mojich začiatkoch, ale na holé 
lyže bez stúpacích voskov.

Peter Bartoš

UŽ OBEHOL ZEMEGUĽU

Splnil som si sen, podarilo sa mi úspešne 
absolvovať 90 kilometrový maratón, naj-
starší na svete! Kto má rád krásu klasické-
ho lyžiarskeho štýlu na dobre upravenej 
trati, pohodu, disciplinovanosť, ohľadu-
plnosť, dobrú organizáciu a chce mať  
z pretekov zážitok, vrelo odporúčam.

npor. Miroslava Smetana
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ŠPECIALITA DOSTALA NÁZOV 
PODĽA SPÔSOBU JEDENIA. 
DO OMÁČKY SA NADRO-

BIL CHLIEB ALEBO SA Z NEHO 
LÁMALI VÄČŠIE KÚSKY, KTORÉ  
SA NAMÁČALI V TANIERI.

VÝCHODNIARSKA 
ŠPECIALITA
Keď sa na východe povie „mačanka“, každý vie, že je to staré ľudové jedlo zo severovýchodného Slovenska. Dátum vzniku tejto 
omáčky (hustej polievky) je z obdobia, keď v kuchyni kraľovali kyslá kapusta a zemiaky. Preto bola považovaná za jedlo chudob-
ných a takmer každá dedina mala na jej prípravu vlastný recept.

Niekde sa zvykli k mačanke podávať  
aj zemiaky uvarené v šupke. Tí, ktorí si to 
mohli dovoliť, pridávali do omáčky údené 
mäso. V súčasnosti je mačanka neoddeli-
teľnou súčasťou štedrovečernej večere 
Rusínov a podáva sa s chlebom.

Aj chlapi kraľujú kuchyni
Vzhľadom na lokalizáciu Colného úradu 
Prešov je medzi jeho zamestnancami 
možné nájsť mnoho kolegov hlásia-
cich sa k  rusínskej národnosti. Mačanka  
sa však úspešne rozšírila aj medzi Šari-
šanov. Jedným z nich je aj dlhoročný za-
mestnanec úradu Jozef Gruľa, ktorý tento 

rok oslávi krásne 40–te pracovné jubile-
um. Za toto obdobie vystriedal niekoľko 
funkcíí. Riadil pobočku colného úradu 
v  Bardejove, pobočku pošty v  Prešove  
a posledných desať rokov zastáva funkciu 
„civila“ na organizačnom oddelení. Kole-
govia ho však poznajú nielen vďaka jeho 
pracovným výkonom, ale aj vychýreným 
kuchárskym zručnostiam. Jednou z jeho 
špecialít je práve „mačanka“, ktorá nemô-
že chýbať na žiadnej „teambuildingovej“ 
aktivite. Ja osobne na jeho mačanku ne-
dám dopustiť a jedla by som ju od rána 
do večera. Možno aj vďaka tomu sa mi 
podarilo Jožka presvedčiť, aby sa o svoje 
„know-how“ podelil aj s kolegami. 

Recept na šarišskú hubovú mačanku
Suroviny:
0,5 l šťava z  kyslej kapusty (po východ-
niarsky „juška“) 
soľ, čierné mleté korenie, 2 strúčiky ces-
naku, hladká múka
sušené huby (čím viac, tým lepšie)
rôzne druhy údenín (údené rebierko, 
pliecko, koleno, domáca klobása)
neprerastaná slanina, cibuľa, mletá čer-
vená paprika
Postup:
Do hrnca dáme variť jušku a  dolejeme 
vodou podľa toho, či má kuchár radšej 
kyselšiu (napr. 0,5 l jušky a  2 litre vody). 
Pridáme sušené huby, strúčik nadrob-
no pokrájaneho alebo prelisovaného 
cesnaku, osolíme (pozor, samotná juška 
aj údenina už obsahujú značné množ-
stvo soli), okoreníme mletým čierným 
korením a pridáme na malé kocky po-
krajanú údeninu. Varíme do zmäknutia  
(cca 20–30 minút) Pridáme ďalší strúčik 
cesnaku (nie je to nevyhnutné) a pripra-
víme zápražku z  hladkej múky a  vody 
a  pomaly pridávame do hrnca. Varíme  
do zhustnutia. Opražíme si slaninku s ci-

buľou, pridáme mletú červenú papriku 
a touto zmesou polejeme hotovú mačan-
ku na tanieri. 

Prekonala aj taliansku kuchyňu
Dovoľte mi podeliť sa s  vami ešte o  jed-
nu   „mačankovú“ príhodu. V  novem-
bri minulého roku som organizovala 
v  Tatranskej Lomnici pracovné stretnu-
tie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia  
11 členských krajín EÚ. V  rámci oficiál-
neho programu som pre zahraničných 
kolegov naplánovala aj návštevu regio-
nálneho liehovaru spojenú s večerou, kde 
nemohla chýbať mačanka. Priznám  
sa, že som mala trochu obavy, či bude 
chutiť, preto som menu poistila spišským 
rezňom, aby náhodou niekto neodišiel 
hladný. Moje obavy však boli zbytočné. 
Práve mačanka slávila najväčší úspech 
a prídavok si vyžiadal takmer každý. Naj-
viac ma „dostala“ reakcia talianskej kole-
gyne. Keď som sa jej spýtala, či je chutila, 
povedala, že tak veľmi, že si z  nej dala  
už tri porcie. Zároveň ma požiadala 
o zaslanie receptu s tým, že ak jej ho poš-
lem, ona mi na oplátku poskytne akýkoľ-
vek recept z  talianskej kuchyne. Takejto 
ponuke sa, samozrejme, nedalo odolať, 
nehovoriac už o  tom, akej cti sa dostalo 
našej východniarskej mačanke.

mjr. Renáta Kravcová

varíš, varím, varíme
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na dobrú náladu

Hovorí šéf zamestnancovi:
„Človeče, vy pomaly chodíte, pomaly 
robíte, pomaly vám to myslí. Je niečo, čo 
vám ide rýchlo?“
„Áno, rýchlo sa unavím!”

 Bavia sa dve kolegyne.
„Všimla si si, ako tá Jana oškaredela?“
„Pochopiteľne - radosť sa pozrieť!”

Šéf sa pýta pracovníka:
„Čo je podľa vás základný problém  
v našej firme? Neznalosť alebo ne- 
záujem?“
„Neviem a ani ma to nezau-
jíma,“ odpovie pohotovo.

„Prečo hovoríte kolegovi 
Hlaváčkovi, že je digitál-
ny?“
„Pretože, keď má niečo uro-
biť, tak nemá ručičky.“

R o z p r á v a j ú  
sa na chodbe 
dve uprato-
vačky.

„Tak si 
predstav, Boženka, 
dnes ma povýšili.“
„Vážne? A na čo?“
„Na druhé poschodie.“

„Prosím vás, máte ešte tú knihu, ako  
sa ľahko a rýchlo stať milionárom? „
„Áno, ale odporúčal by som vám, aby ste 
si k nej prikúpil ešte jednu.“
„A akú?“
„Trestný zákon.“

„Každý zamestnaný človek je tak trochu 
Robinson…“
„Ako to?“
„Tiež sa teší, že príde piatok.“

Účtovník sa sťažuje lekárovi, že má prob-
lémy so spánkom. „A skúsili ste napríklad 
počítať ovečky?“ 
„A v  tom je ten problém – pomýlim  
sa a potom sa tri hodiny snažím prísť  
na to, kde som urobil chybu.“

Ekonóm je človek, ktorý vám zajtra po-
vie, prečo sa nestalo to, čo včera predpo-
vedal. 

Špičky vo svojich odboroch dostali  
na konferencii nečakanú otázku: 
„Koľko je 2x2?“ 

Strojár vytiahol logaritmické pravítko, 
chvíľu s ním pracuje a potom hovorí: 
„Je to 3.99.“ 
Fyzik sa pozrel do tabuliek, vložil prob-
lém do počítača a po chvíli oznámil: 
„Výsledok je medzi 3.98 a 4.02.“
Matematik sa chvíľu sústredí, nevníma 
nič okolo seba. A nakoniec povie: 
„Odpoveď neviem, ale som si istý,  
že existuje.“

Filozof: „Čo tým myslíte, 
2x2?“

Logik: „Prosím 
vás, defi-

n u j t e 

2x2 pres-
nejšie.“

Účtovník zavrie 
všetky okná a  dve-

re, opatrne sa rozhliada 
a pýta sa:

„A koľko chcete, aby to bolo?“ 

Jedna vyfajčená cigareta skracuje ži-
vot o dve minúty, vypitá fľaša rumu  
o štyri minúty a pracovný deň o osem 
hodín.

Viete ako vyzerá správna výmena ná-
zorov? Keď prídete k  šéfovi s  vlastným 
názorom a  odchádzate od neho s  jeho 
predstavou.



Krajina, v  ktorej žijeme, i  tie, ktoré navštívime,  
sú neobmedzeným prameňom, z  ktorého sa dajú 
vyťažiť výnimočné snímky. Pohľad na Nízke Tatry, 
Štrbské pleso či Spišský hrad sme videli zachytený 
na desiatkach fotografií, no tie, ktoré nám poslala 
naša kolegyňa, majú originálnu náladu. Autorkou 
záberov je vedúca oddelenia správy daní 9 z  Da-
ňového úradu Prešov, pobočky Vranov nad Top- 
ľou, Martina Kubová, ktorej patrí poďakovanie,  
že sa zapojila do našej súťaže. Ak máte aj vy v archí-
ve pozoruhodné snímky, pošlite nám ich na adresu  
casopis@financnasprava.sk. Stačia tri vo formáte 
JPG, veľkosť každej by mala byť minimálne 1 MB.

FOTO

súťaž


