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Milé kolegyne a kolegovia,

v marci sme si pripomenuli 25 rokov od vzniku daňových úradov v podobe, akej ich 
v súčasnosti poznáme. Je to významný medzník v histórii inštitúcie, pre 833 z Vás 
absolútne kľúčový. Odpracovali ste v daňovej správe viac ako dve, a niektorí, i tri 
desiatky rokov. Je to úctyhodná doba.

Ďakoval som Vám a ďakujem znovu, za všetky roky strávené v tejto práci i ťažké chvíle, 
ktoré ste museli prekonať. Musíte mať svoju prácu veľmi radi, keď ste sa jej nevzdali 
ani po toľkých rokoch. V kontexte súčasnej doby je to skutočne obdivuhodné. 

Želám si, aby sme takýchto obetavých zamestnancov, verných jednej inštitúcii, mali 
čo najviac. Pracovný kolobeh má svoje vzostupné i zostupné fázy a niekedy zostáva 
hladina ustálená. Tak je tomu i teraz a ja som rád, že budem s Vami aj naďalej 
pokračovať v začatej práci.

František Imrecze 
prezident finančnej správy
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Na čele úradu ste už 
dlhšie obdobie, a tak je 
namieste aj bilancovať. 
S akými predstavami 
ste na miesto riaditeľa 
prichádzali a čo z nich sa 
podarilo už zrealizovať?

A. Molnárová: Za obdobie pôsobenia 
na pozícii riaditeľky daňového úradu 
sa moje ciele menili. Trvalým cieľom 

Daňový úrad Trenčín bol vyhodnotený ako najlepší v rámci 
sledovaných kritérií pripravenosti na ISFS-SD. Jeho 
zamestnancom bol osobne v marci zablahoželať prezident 
František Imrecze. Trenčianskych kolegov z colného úradu 
prechod na nový colnícky informačný systém v dovoze ešte 
len čaká. S riaditeľmi oboch úradov - Adrianou Molnárovou 
i Ivanom Kuterkom - sme sa rozprávali aj o tom, ako by 
mala vyzerať ideálna situácia na ich pracoviskách.

Šťastný výber kolegov

Ing. A. Molnárová:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO
Mám rada sladké jedlá vrátane 
ovocia a tiež zeleninu a polievky.

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Posolstvo od protinožcov 
od Marlo Morganovej. 
Čítam podľa toho, či si 
potrebujem len oddýchnuť 
alebo sa chcem inšpirovať.

 � IDEÁLNY RELAX
Prechádzky v prírode, bicykel, 
letné večery s priateľmi.
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ostáva vytvorenie úradu, kde sa budú 
daňovníci stretávať s ústretovosťou, 
odbornosťou a slušnosťou.

I. Kuterka: Na colnú správu som 
nastúpil 5. októbra 1988, teda ešte 
v čase spoločného štátu s Českou 
republikou. Colný úrad Trenčín 
vtedy neexistoval, ten sa sformoval 
až po vzniku Slovenskej republiky 
z dovtedajšej Pobočky colného 
úradu Trenčín, ktorá územne patrila 
k Colnému úradu Žilina. Za dátum 
jeho vzniku sa považuje 1. apríl 1993. 
Keď som nastúpil, pracoval som 
na pobočke s približne desiatimi 
kolegami. Po vzniku úradu som sa 
spolupodieľal na formovaní útvarov 
ako vedúci oddelenia informatiky, 
oddelenia zamestnaneckého, neskôr 
ako námestník riaditeľa colného 
úradu. Na pozícii riaditeľa colného 
úradu pracujem od roku 2003. Dá 
sa teda povedať, že poznám úrad 
až „do špiku kosti“, čo sa týka práce, 

pracovných pozícií, ale aj samotných 
ľudí, ktorí na našom úrade pracujú. 
A čo sa podarilo zrealizovať z mojich 
predstáv? Bol som prítomný pri 
vzniku úradu, jeho formovaní  
i následnej stabilizácii. Činnosť úradu 
výrazne ovplyvňovali rôzne historické 
medzníky, najmä vstup SR do 
Európskej únie v roku 2004, následne 
vstup do Schengenského priestoru 
alebo nové územné členenie colných 
úradov, ktoré v súčasnosti kopíruje 
hranice VÚC. K colnému úradu Trenčín 
vtedy pribudli nové pracoviská 
z dovtedajších colných úradov 
v Banskej Bystrici a Žiline.

Na čo ste najviac hrdá/ý?

A. Molnárová: Hrdá som celkovo 
na naše výsledky. Myslím si, že 

pristupujeme racionálne k plneniu 
úloh.

I. Kuterka: Jednoznačne na to, že som 
si na úrade vybral na vedúce pozície 
správny tím ľudí, ktorí sú zároveň 
pripravení a schopní zvládnuť nové 
výzvy a úlohy, ktorých splnenie sa od 
nás očakáva. S ním sme stabilizovali 
činnosť úradu.

Váš úrad bol vyhodnotený 
ako najlepší v rámci 
sledovaných kritérií 
pripravenosti na ISFS-
SD za obdobie marec 
2014 až február 2015. 
Ako hodnotíte toto 

Základné údaje 
o DÚ Trenčín:

 � POČET ZAMESTNANCOV
453

 � POČET POBOČIEK/ 
KONTAKTNÝCH MIEST
4 pobočky a 4 kontaktné miesta

 � ŠPECIFICKOSŤ/ 
ODLIŠNOSŤ OD INÝCH 
ÚRADOV
Sme priemyselne orientovaný 
kraj so zameraním  
na strojárenskú výrobu.

 � AKÚTNY PROBLÉM 
V SÚČASNOSTI
Každý deň je iný problém 
akútny.

Šťastný výber kolegov
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neľahké obdobie 
ako aj obdobie 
samotného 
prechodu na 
nový systém 
za aktívnej 
účasti vašich 
testerov 
a školiteľov?

A. Molnárová: 
Zamestnanci 
daňových úradov sú vzdelaní, 
pracovití a lojálni voči organizácii. 
To sa prejavilo v období aplikácie 
nového informačného systému. 
Obnova informačného systému 
bola nevyhnutnosť, je to náš 
základný pracovný prostriedok 
a k jeho implementácii sme museli 
pristupovať všetci racionálne 
a konštruktívne.

Je všeobecné známe, 
že práca s ľuďmi je 
najťažšia. Ak však treba 
manažovať prácu desiatok 
či stoviek ľudí, úsilie sa 
výrazne komplikuje. Čo 
vám pomáha zvládať 
náročné úlohy spojené 
s výkonom vašej funkcie?

 
A. Molnárová: Práve ľudia. Ich 
odbornosť a ochota spolupracovať. 
Mám šťastie na kolegov.

I. Kuterka: Opäť musím skonštatovať, 
že podľa môjho názoru je to správny 
výber ľudí do tímu, s ktorými 
mám a chcem spolupracovať. Mal 
som naozaj šťastnú ruku pri ich 
výbere, môžem sa spoľahnúť na ich 
profesionálnu i ľudskú, morálnu 
úroveň. V tomto ma utvrdzuje moje 
dlhoročné pôsobenie vo funkcii 
riaditeľa.

Ako by mal podľa vás 
vyzerať stav, ktorý by 
ste vy i zamestnanci 
vášho úradu mohli 
považovať za ideálny?

A. Molnárová: Lepšie by sa pracovalo 
v legislatívne jednoznačnejšom 
prostredí. Ale uvedomujem si, že 
zákony aplikujú ľudia, a pokiaľ sa 
nezmení mentalita a povedomie 
národa, zákony všetko nevyriešia. 
Okrem toho by som si želala, aby 
sa zmenilo spoločenské postavenie 
daňového úradníka a aby ich životná 
úroveň bola zodpovedajúca ich 
produktu pre túto spoločnosť.

I. Kuterka: Aby mala naša práca 
opodstatnenie a zmysel, musia 
fungovať dobre vzťahy a spolupráca 

nielen medzi ľuďmi 
na úrade, ale aj vo 
vzťahu k deklarantom 
a daňovým subjektom. 
K ideálnemu stavu 
sa môžeme priblížiť 
uplatňovaním 
empatického 
prístupu 
a proklientsky 
zameranej 
činnosti. Myslím si, 
že na dosiahnutie 

efektívnejších 
výsledkov a cieľov táto inštitúcia 
potrebuje nielen sofistikované 
technologické nástroje, ale aj vysoko 
profesionálnu empatiu.

Určite máte ešte viacero 
plánov, ktoré by ste chceli 
realizovať. Ktoré tri stoja 
v tomto rebríčku na 
najvyšších priečkach?

A. Molnárová: Chcela by som vyriešiť 
zostávajúce priestorové problémy 
v sídle daňového úradu. Ďalej by 
som sa rada zamerala na kontrolnú 
činnosť na vytipované rizikové oblasti 
DPH. A tiež sa vo zvýšenej miere 
venovať kontrole priamych daní 
s osobitným dôrazom na kontrolu 
štátnej pomoci.

pplk. Ing. I. Kuterka:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
ryby na akýkoľvek spôsob

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Joseph Heller - Hlava XXII

 � IDEÁLNY RELAX 
plávanie, lyžovanie
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“Bol by som 
rád, keby 
sa zlepšilo 
technické 
vybavenie 
colníkov.”
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I. Kuterka: Odpoveď na túto otázku 
sa mi priam ponúka – v zdraví sa 
dožiť a užiť si dôchodok! Ale to je, 
samozrejme, len na odľahčenie. 
A teraz vážne. Plánov je mnoho. Bol 
by som rád, keby sa zlepšilo technické 
vybavenie colníkov, podarilo sa udržať 
stabilný stav v personálnom obsadení 
vedúcich zamestnancov, ale i výkonu. 
Chcem podporovať snahu všetkých 
pracovníkov odborne rásť a ďalej 
sa vzdelávať. A v neposlednom rade 

zvládnuť aktuálne úlohy v súvislosti 
s OBK a eDovozom. 

Ako vnímate postavenie 
a prezentáciu vášho úradu 
v rámci daného regiónu?

A. Molnárová: Daňový úrad je 
spoľahlivá inštitúcia štátnej správy, 
odborne vyprofilovaná a korektne 
komunikujúca.

I. Kuterka: V súčasnosti sa snažíme 
náš úrad a našu prácu prezentovať 
verejnosti prostredníctvom účasti 
na rôznych podujatiach alebo 
prostredníctvom médií, aby sme 
pôsobili aj preventívne a edukatívne. 
Máme snahu, aby sa informácie 
o nových predpisoch, či iné aktuálne 
informácie o povinnostiach subjektov 
dostali prostredníctvom regionálnej 
tlače aj do najodľahlejších častí 
regiónu, aby ľudia mali pocit,  že sme 
tu pre nich. Pozitívna je spolupráca 
so školami a mladými ľuďmi. Tam 
môžeme osloviť a zaujať deti  
a študentov tak, že môžu byť našimi 
budúcimi vlastnými nástupcami 
alebo aj rozhľadenými a vzdelanými 
klientmi. 

mjr. Renáta Peťovská, -red-
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Základné údaje o CÚ Trenčín:

 � POČET ZAMESTNANCOV 
246

 � POČET POBOČIEK/ KONTAKTNÝCH/REFERÁTOV MIEST 
8 pobočiek, 2 stanice colného úradu, 2 miesta stály daňový dozor

 � ŠPECIFICKOSŤ/ ODLIŠNOSŤ OD INÝCH ÚRADOV 
V územnom obvode nášho colného úradu je najviac pestovateľských 
páleníc v porovnaní s inými úradmi (60 z celkového počtu 190) a s tým 
spojené špecifiká výkonu služby.

 � AKÚTNY PROBLÉM V SÚČASNOSTI
OBK, eDovoz



Daňové úrady, respektíve ich 
predchodcovia, majú na území 
Slovenska dlhú históriu. Okresné 
finančné riaditeľstvá boli zriadené 
už v roku 1850. Od roku 1948 
zabezpečoval daňovú agendu v rámci 
ľudovej správy finančný odbor na 
krajskom národnom výbore. Okresné 
a krajské finančné správy boli 
v gescii Ministerstva financií SSR 
ustanovené ako nezávislý orgán 
na národných výboroch od roku 
1971. Po revolúcii v roku 1989 začal 
proces premeny finančných správ na 
daňové úrady. Zákon č. 84/1991 Zb. 
o daňových orgánoch jasne definoval 
kompetencie a činnosti daňových 
úradov a daňových riaditeľstiev. 
Spomínaný zákon vstúpil do platnosti 

20. marca 1991 a tento deň bol 
stanovený ako Deň daňových úradov. 
Treba už len doplniť, že k 1.1.1993 
bola (zároveň so vznikom Slovenskej 
republiky) zriadením Ústredného 
daňového riaditeľstva zavŕšená 
sústava daňových orgánov. 

Osemsto statočných

Kolegovia, ktorí v roku 1991 
nastupovali ako absolventi, dnes 
majú už pomaly päťdesiat rokov. 
Za 25 rokov sa vo finančnej, 
predtým daňovej správe, vystriedali 
tisícky zamestnancov. Ale aj medzi 

nimi sa nájdu stálice. Presne 833 
našich kolegov z daňovej časti  
v tejto organizácii pracuje viac ako 
25 rokov, čo je takmer pätina. Aj vás 
toto číslo prekvapilo? Pravdepodobne 
je to tým, že kedysi ľudia nestriedali 
prácu tak často ako dnes. Zamestnali 
sa a väčšinou pracovali až do penzie 
na jednom mieste. Pozreli sme sa 
na našich najskúsenejších kolegov 
z rôznych pohľadov. Na samotnom 
Finančnom riaditeľstve pracuje 
105 z nich. Na daňových úradoch je 
medzi nimi 206 správcov, prevažne 
žien, objavili sme tam iba štyroch 
mužov. Kontrolórov nájdeme 259, 
ale počet mužov je 69. Mnohí zo 
zaslúžilých daniarov postúpili na 
funkcie vedúcich oddelení (79) alebo 
riaditeľov odborov (12).

Koncom marca sme si pripomenuli 25. výročie vzniku 
daňových úradov. Počas tohto obdobia sme dosiahli 
významný pokrok nielen vo výbere daní a boji proti daňovým 
podvodom, ale aj v technológiách a predovšetkým v prístupe 
k daňovým subjektom. Podarilo sa nám vybudovať modernú 
inštitúciu, ktorá pružne reaguje na požiadavky doby.

Daňové úrady sú tu už 25 rokov
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Radoslav Uharka
 � Nastúpil som do daňovej správy 

v roku 1991 po niekoľkých rokoch 

praxe vo vedení účtovníctva vo 

firme s vyše tisíckou zamestnancov. 

Dnes už tomu nikto neuverí, ale celá 

daňová evidencia sa robila ručne, čo 

znamená že predpisy a platby sme 

evidovali v zošitoch. Až následne sa 

vystavovali predpisy do učtárne.

 � Začínal som ako správca – kontrolór. 

Niekoľko dní v mesiaci sme boli na 

úrade a vykonávali administratívne 

úkony na správe daní a zvyšok sme 

boli na kontrolách. Platilo nepísané 

pravidlo, že ten, kto bol správcom 

daňového subjektu, bol aj členom 

kontrolnej skupiny, ktorá mala viac 

ako dvoch členov. V tých časoch 

sme protokoly z kontrol písali na 

mechanických písacích strojoch cez 

kopírovací papier. Neskôr som sa 

stal vedúcim oddelenia metodiky. 

Od roku 2012 som riaditeľom DÚ 

Nitra.

Traja z dlhoročných zamestnancov sú 
momentálne riaditeľmi daňových úradov – 
Iveta Sásiková v Banskej Bystrici, Radoslav 
Uharka v Nitre a Adriana Molnárová v Trenčíne. 
A práve im sme položili pár otázok:

 � AKÉ BOLI VAŠE ZAČIATKY 
V DAŇOVEJ SPRÁVE?

 � NA AKÚ PRACOVNÚ 
POZÍCIU STE NASTÚPILI?

 � ČO BY STE ZAŽELALI 
ZAMESTNANCOM DÚ?



Daňové úrady sú tu už 25 rokov
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 � Stabilnejšiu legislatívu, lepšie 

finančné a materiálne zabezpečenie 

a veľa trpezlivosti v neľahkej práci. 

Aby sa nedali znechutiť spornými 

rozhodnutiami súdov. Ak máte pocit, 

že ste urobili vo veci všetko, čo bolo 

vo vašich silách, tak je to OK.

Adriana Molnárová
 � Začínala som na Daňovom úrade 

v Púchove v roku 1990. Bolo to 

obdobie, keď sa okresné finančné 

správy transformovali na daňové 

úrady. Všetko bolo nové. Pamätám 

si na prvý počítač na úrade. Bol 

len jeden, ale boli sme iba dvaja 

zamestnanci, tak to bolo v poriadku.

 � V súčasnom jazyku finančnej správy 

taká pozícia neexistuje. V podstate 

to bola rola správca - kontrolór dane 

z príjmov. Prešla som viacerými 

pozíciami, medzi inými aj riaditeľky 

pracoviska Daňového riaditeľstva 

SR v Trenčíne a od roku 2012 som 

riaditeľkou DÚ Trenčín. 

 � Radi spomíname na staré zlaté časy. 

Raz bude aj prítomnosť stará a zlatá. 

Tak si ju nepokazme.

Iveta Sásiková
 � Moje začiatky pôsobenia v daňovej 

správe sa viažu k roku 1991, 

keď som bola prijatá na Daňový 

úrad Banská Bystrica. Nastúpila 

som v období, v ktorom naša 

spoločnosť prechádzala výraznými 

ekonomickými a spoločenskými 

zmenami. Neustále štúdium 

a rozširovanie vedomostí a zručností 

bolo súčasťou každodennej práce 

a stalo sa základom pre moje ďalšie 

pôsobenie v daňovej správe. 

 � Začínala som na pozícii správca – 

kontrolór. Pri spracovaní daňového 

priznania nám nepomáhali počítače 

a zložitý softvér. Jedinou pracovnou 

pomôckou boli tzv. saldovačky 

a obyčajné kalkulačky. V roku 2006 

som sa stala riaditeľkou DÚ Banská 

Bystrica II a neskôr riaditeľkou 

pracoviska Daňového riaditeľstva 

SR v Banskej Bystrici. Od roku 2012 

pôsobím ako riaditeľka súčasného 

DÚ Banská Bystrica. 

 � Pevné zdravie a tiež rodinnú 

i pracovnú pohodu. Aby vytrvali vo 

svojom pracovnom úsilí, pretože 

zber a spracovanie daňových 

priznaní patrí k najnáročnejším 

obdobiam roka. A spoločne nám 

všetkým prajem, aby pozitíva 

prevýšili negatíva, pocit dobre 

vykonanej práce a správne 

rozhodnutia boli súčasťou 

každodennej reality. A, samozrejme, 

aby sme mali aj možnosť osobného 

a profesionálneho rastu.

NAJdlhšie vo finančnej správe
Predstavujeme vám dve ženy s neskutočnou výdržou  
a trpezlivosťou. Najdlhšie pracujúce kolegyne v daňovej časti. 
Ľubica Plevová z Liptovského Mikuláša a Klára Gulovičová 
z Košíc. Obidve pracujú vo finančnej správe od roku 1973.

„Do svojho prvého zamestnania som 
ako absolventka strednej školy 
nastúpila na Krajskú finančnú 
správu v Košiciach,“ hovorí 
Klára Gulovičová. Začínala 
na sekretariáte a postupne 
sa vypracovala na 
hospodárskeho 
pracovníka. V roku 
1991 prešli 
zamestnanci KFS 
automaticky na 
Ústredné daňové 
riaditeľstvo. 
Pani Gulovičová 
v súčasnosti 
pracuje na 

oddelení účtovania štátnych 
príjmov Košice. A jej rada pre 

nastupujúcich kolegov? 
„Určite im odporúčam mať 
ukončené vysokoškolské 

vzdelanie, aby mali šancu 
získať lepšiu pracovnú 

pozíciu a tým aj vyšší 
príjem, tabuľkové platy 

nepustia“, uzatvára. 
Ľubica Plevová má 
podobné pracovné 
skúsenosti. Nastúpila 
1. júla 1973, 
takisto ako čerstvá 
absolventka strednej 
školy. „Začínala som 

ako administratívna pracovníčka, 
prešla som oddelením kontroly aj 
učtárňou,“ spomína. V súčasnosti 
pracuje ako správca I na oddelení 
správy daní 8 v Liptovskom Mikuláši. 
„Práca s ľuďmi ma vždy bavila, aj keď 
sa stretávam s rôznymi povahami. 
Treba sa najmä slušne správať, lebo 
ako sa k daňovníkom chováme my, tak 
sa budú aj oni správať k nám,“ pridáva 
svoje postrehy. Obe dámy sa zhodli, že 
každý začiatok v práci býva ťažký, ale 
s milými a ochotnými kolegami to ide 
lepšie. Keď je dobrý pracovný kolektív, 
dá sa zvládnuť čokoľvek.

Iveta Adamíková
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Vaše začiatky sa spájajú s rokom 
1982, kedy ste sa po skončení Vysokej 
školy ekonomickej v Bratislave spolu 
s manželom upísali finančnej správe.

Už na škole chodili na prednášky 
ľudia z ministerstva financií robiť 
nábor, aby študenti išli pracovať do 
rezortných inštitúcií. Mali možnosť 
získať aj štipendium, ktoré ich 
potom zaväzovalo desať rokov 
odrobiť v rezorte. My sme počas 
štúdia reflektovali na ponuku 

Krajskej finančnej správy v Banskej 
Bystrici pracovať v oblasti daní. Ja 
som nastúpila 1.8.1992 na Okresnú 
finančnú správu (OFS) v Banskej 
Bystrici. Bolo nás 18 zamestnancov 
a zastrešovali sme správu a kontrolu 
vtedy platných daní v tomto okrese.

Rozprávali sme sa s viacerými 
kolegami a všetci zhodne spomínajú 
na to, že si koncom 80. rokov 

nevedeli predstaviť, že jedného dňa 
vymenia písacie stroje za počítače.

V tom čase neboli ani kopírky, 
neexistoval internet. K dispozícii 
sme mali mechanické písacie stroje, 
na ktorých sme písali protokoly 
z kontrol a rozhodnutia, a to cez 
kopiráky. Snažili sme sa nepomýliť, 
pretože sme potom museli materiály 
prepisovať alebo nejakým spôsobom 
preklepy retušovať. Spomínam si, 
že keď nám na OFS pridelili prvý 
poloautomatický písací stroj, 
starší kolegovia odmietali na ňom 
písať. A prvý počítač? Ten bol na 
sekretariáte riaditeľa, kde sme sa 
chodili pozerať, čo je to za zázrak. 
Dnes si neviem svoju prácu bez 
počítača a internetu ani predstaviť.

Keď sa spomenie „metodika 
DPH“, väčšina kolegov si bez 
problémov vybaví vaše meno. Vždy 
vás to ťahalo týmto smerom?

Mojou pracovnou náplňou boli od 
začiatku nepriame dane. Na OFS som 
nastúpila na oddelenie dane z obratu. 
Vykonávala som kontrolu a správu 
tejto dane ako aj zúčtovanie výroby 
liehu v páleniciach a v liehovarníckom 
závode. Na správu dane z obratu 
sme mali z kalendárneho mesiaca 
vyčlenené zhruba tri pracovné dni, 
kedy sme vydávali rozhodnutia 
a platobné výmery. Ako pracovne 
najmladší člen oddelenia som 
v tom čase sumarizovala predpisy 

Vo finančnej správe pracujú bývalí spolužiaci, neskôr manželia 
a nakoniec aj kolegovia Katarína Mrázová a Ondrej Mráz. 
Spolu tu odpracovali neuveriteľných 68 rokov. Nastupovali 
v rovnaký deň v roku 1982. Ich cesty sa pracovne spájali
i rozchádzali, ich pôsobiskom však vždy bola Banská Bystrica. 
Za oboch sme vyspovedali Katarínu Mrázovú, ktorá v súčasnosti 
pracuje ako metodička DPH na Odbore daňovej metodiky.

Stačí myslieť pozitívne
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priznanej a vyrubenej dane z obratu 
za naše oddelenie. Zapisovala som 
tieto predpisy do veľkej knihy a keď 
všetko sedelo na halier, údaje som 
posunula účtovníčke. Tu končila moja 
práca správcu a celý mesiac som 
potom bola v teréne a vykonávala 
daňové kontroly. V niektorých 
organizáciách nás vítali vetou: „Dobre, 
že ste prišli, aspoň nám to dáte do 
poriadku.“ To už je ale minulosť. 

Prednedávnom sme si pripomenuli 
25. výročie vzniku daňových 
úradov. Pamätníci hovoria, že 
majú pocit, akoby to bolo v inom 
živote. Spomínate si, ako to celé 
prebiehalo v roku 1991?

Keď sa začali z OFS zriaďovať daňové 
úrady, prijala som ponuku pracovať 
na Daňovom riaditeľstve v Banskej 
Bystrici. Bola to pre mňa výzva, 
pretože sa začalo pracovať na 
zavedení dane z pridanej hodnoty, 
ktorá od roku 1993 nahradila daň 
z obratu. V tom čase sa zriadilo 
144 daňových úradov, čo sa časom 
ukázalo ako neefektívne a ich 
počet sa postupne redukoval. Koncom 
roku 1992 vzniklo Ústredné daňové 
riaditeľstvo (ÚDR) SR so sídlom 
v Banskej Bystrici. Z pôvodných 
Daňových riaditeľstiev v Bratislave, 
Trnave, Nitre, Žiline, Prešove  
a Košiciach sa zriadili pracoviská ÚDR. 
V rámci zmeny organizačnej štruktúry 
sa vytvoril odbor nepriamych daní,  
v rámci ktorého som pôsobila najprv 
ako vedúca oddelenia DPH, neskôr 
ako riaditeľka odboru. 

Veľkou mierou ste sa zaslúžili 
o zavedenie DPH na Slovensku v roku 
1993. Zabezpečovali ste vyškolenie 
zamestnancov daňovej správy 
a vypracovanie metodických pokynov. 

Bol to jeden z prelomových rokov 
v oblasti zdaňovania a začiatok 
nového systému daní. Zanikla 
daň z obratu, ako sme ju poznali, 
a zaviedla sa DPH. Bolo to obdobie 
tvorby nových postupov práce, 
interných smerníc a predpisov. 
V roku 1996 nás MF SR poverilo 

vykonávaním metodickej činnosti 
a od tohto obdobia sme začali so 
zabezpečovaním jednotného 
uplatňovania daňových zákonov 
daňovými úradmi. Neskôr, asi 
okolo roku 1998, sa začalo 
s prípravou na poskytovanie služieb 
pre verejnosť v oblasti daní. Od 
februára 2003 sa venujem výlučne 
metodickej činnosti v oblasti DPH.  

Nováčikovia tvrdia, že v súčasnosti sú 
začiatky veľmi ťažké. Nastupujúcim 
kolegom chýbajú informácie, 
zákony sa im zdajú neprehľadné. 

Čo sa dá poradiť zamestnancom, 
ktorí začínajú práve teraz?

Vzdelávať sa a neustále na sebe 
pracovať, mám na mysli vedomostne. 
Bez toho sa to ani nedá. Nemôžem 
zostať stáť na mieste a žiť len z toho, 
čo viem, ale musím ísť stále ďalej 
a oboznamovať sa s novými postupmi 
a predpismi DPH v rámci EÚ, ako aj 
ich posudzovaním zo strany súdov. 
Snaha stále sa vzdelávať v tejto 
oblasti ma posúva ďalej a môžem 
povedať, že v mojej práci som našla 
zaľúbenie. Snažím sa neriešiť veci 
rýchlo a bez uváženia, ale skôr sa 
snažím problém analyzovať a nájsť to 
správne riešenie. Je potrebné myslieť 
pozitívne a nepodliehať stresu. Ten je 

všade okolo nás. A preto sa snažím, 
v rámci daných možností, určiť si 
poradie dôležitosti mojich pracovných 
úloh. 

Kataríne Mrázovej za jej obetavý 
prístup, mimoriadne zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu finančnej správy 
udelil prezident František Imrecze 
v roku 2015 striebornú medailu za 
vzornú službu. Ďakujeme za rozhovor 
a želáme veľa úspechov.

Iveta Adamíková

Ondrej Mráz

V roku 1982 nastúpil na 
Krajskú finančnú správu, kde 
sa venoval metodike dane zo 
mzdy a súdnym a správnym 
poplatkom. Po veľkej reforme 
daňových orgánov prešiel na 
Ústredné daňové riaditeľstvo. 
V priebehu dlhých rokov 
naberania skúseností, 
samovzdelávania a vstrebávania 
novej legislatívy, pôsobil 
ako metodik, neskôr vedúci 
oddelenia a riaditeľ odboru. 
Postupne sa vypracoval až 
do funkcie najvyššej, na post 
generálneho riaditeľa ÚDR. Dnes 
pracuje ako vedúci oddelenia 
koordinácie účtovania štátnych 
príjmov na FR SR v Banskej 
Bystrici.
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DÚ Prešov pri validácii údajov 
z pokladničných dokladov 
vyžrebovaných v národnej bločkovej 
lotérii odhalil pokladnicu, na ktorú 
nevydala akreditovaná osoba 
certifikát. Pri kontrolnom nákupe bol 
vydaný pokladničný doklad, ktorý 
obsahoval všetky povinné náležitosti, 
no po vyžiadaní denných uzávierok 

a intervalovej uzávierky nastal problém. 
Podnikateľ ich nevedel predložiť, 
respektíve vytlačiť. Používal pokladnicu, 
ktorá nemala pamäť. Priznal sa, že 
používal druhú pokladnicu s rovnakým 
DKP, čo sa, samozrejme, nezaobišlo 
bez pokuty 1 000 eur a následného 
vykonania kontroly na DPH a dani  
z príjmu.

 ERP bez certifikátu 

Zamestnanci oddelenia dozoru 
nad hazardnými hrami z Trnavy v 
rámci vyhľadávacej činnosti zistili, 
že v kaviarni v obci Dolný Štál 
sa v zadnej časti v samostatnej 
miestnosti nachádzajú dva funkčné 
výherné prístroje, ktoré nemajú 
identifikačné karty. Obidva automaty 

boli v prevádzke, na jednom z nich hral 
hráč. Obec súhlas na prevádzkovanie 
hazardných hier na príslušné obdobie 
nevydala, čím sa potvrdilo podozrenie, 
že v kaviarni sa prevádzkovali hazardné 
hry v rozpore so zákonom. Na základe 
týchto skutočností DÚ Trnava začal 
správne konanie.

 Automaty bez licencie

Po doručení oznámenia o daňovej 
kontrole z DÚ Prešov, daňový 
subjekt, u ktorého sa mala kontrola 
vykonať, reagoval: „Je možné začať 
daňovú kontrolu podľa oznámenia 
pod podmienkou, že daňový úrad 
preberá zodpovednosť za všetky 
prípadné následky kontroly, najmä 
čo sa týka zmeny zdravotného stavu 

od terajšieho. Jednania DÚ sú veľmi 
rigorózne a často sa zo strany úradu 
vyskytujú nekonkrétne formulácie,čo 
je, samozrejme, veľmi stresujúci faktor 
pre laika. Preto v prípade akejkoľvek 
zmeny môjho zdravotného stavu 
z titulu kontroly si vyhradzujem právo 
na finančné odškodnenie“.

Kontrola ako faktor stresu? 

Kontrolóri zo Spišskej Novej Vsi na 
základe údajov z KV DPH vykonali 
osem daňových kontrol zameraných 
na preverenie dodania reklamných 
služieb v reťazci. Konateľmi spoločností 
boli osoby odborne nespôsobilé 
na vykonávanie činností, ktoré boli 
predmetom fakturácií. Napríklad 
24-ročná kaderníčka z Košíc, ktorá 

v roku 2014 vystavila viac ako 
100 faktúr. Predmet fakturácie bol 
rozmanitý - sprostredkovateľské služby, 
poskytovanie vysoko odborných služieb 
v oblasti informatiky, predaj grafických 
kariet, káblov, routerov a podobne. 
Obchodovali aj s repkovým olejom. 
Nález z kontrol bol vo výške cca 
2 854 000 eur.

 Reklamné služby
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DÚ pre VDS vykonal daňovú kontrolu 
na DPH u obchodníka s emisnými 
kvótami. Predaj emisných kvót 
sa považuje za dodanie služieb. 
Daňový úrad zistil, že kontrolovaný 
obchodník vyhotovil odberateľské 
faktúry bez vyčíslenia DPH, pričom 
na faktúrach uvádzal platné IČ DPH 
pridelené platiteľovi z iného členského 
štátu. Na základe preverovania formou 

medzinárodnej výmeny informácií 
zahraničný platiteľ poprel obchodné 
vzťahy so slovenským obchodníkom. 
Miestom dodania služby teda bolo 
tuzemsko a slovenský platiteľ bol 
povinný zdaniť službu slovenskou 
daňou. Daňová kontrola bola ukončená 
s nálezom vo výške takmer 84 miliónov 
eur.

 Nezdanené emisné kvóty 

Finančná správa v spolupráci s políciou 
odhalila v rámci akcie Copperfield 
úniky na DPH a na dani z príjmu cez 
modifikáciu softvéru elektronických 
registračných pokladníc. Celková 
odhadovaná škoda týchto podvodov 
na 25 zaistených pokladniciach, ktoré 
finančná správa postupne analyzuje, je 
asi 4 milióny eur. Po expertíze dvoch 

registračných pokladníc sa zatiaľ 
potvrdila škoda 80 tisíc eur. Na akcii 
sa zúčastnilo 130 pracovníkov, ktorí 
skontrolovali 31 prevádzok. V prípade 
sú obvinené dve osoby. Jedna zo zločinu 
skresľovania údajov hospodárskej  
a obchodnej evidencie a druhá zo 
zločinu krátenia dane a poistného.

 Prípad „Copperfield“ 

Daňové úrady pokračovali v preverovaní 
údajov uvedených v KV DPH v skupine 
B3. DÚ Nitra zistil, že preverovaná 
spoločnosť si uplatňovala DPH 
z fiktívnych dokladov hlavne z nákupu 
pohonných látok. Spoločnosť prestala 
s úradom komunikovať, zadržané 
nadmerné odpočty boli vo výške takmer 
15 000 eur. Rozdielne skúsenosti mal 
DÚ Banská Bystrica, ktorý vykonal 

miestne zisťovanie u daňového 
subjektu  zaoberajúceho sa stavebnou 
činnosťou. Daňovník  následne podal 
dodatočné daňové priznania k DPH 
za štyri zdaňovacie obdobia 
a dodatočné daňové priznanie k dani 
z príjmu. V obidvoch prípadoch bola 
daň uhradená, čím do štátneho 
rozpočtu putovalo 65 724  eur.

 Čierny motýl stále lieta 

Napriek novelizácii zákona o DPH 
účinnej od 1. októbra 2012 
sa kontrolóri stále stretávajú 
s nesprávnym zdaňovaním predaja 
nehnuteľností, ktoré majú viac ako 
5 rokov od kolaudácie a platiteľ sa 
rozhodol, že nevyužije oslobodenie, 
ale bude predaj zdaňovať. V takom 
prípade je predávajúci povinný vystaviť 
faktúru bez uvedenia a vyčíslenia DPH. 

Daň je povinný platiť nadobúdateľ 
nehnuteľnosti formou samozdanenia. 
Pobočka DÚ Trenčín v Prievidzi 
v predchádzajúcich rokoch zistila 
porušenia v deviatich prípadoch 
s nálezom viac ako 1,5 milióna eur. Ešte 
aj v roku 2015 pobočka Nové Mesto 
nad Váhom zaznamenala nálezy v troch 
prípadoch v celkovej výške 490 792 eur.

 Predaj nehnutelností 
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Krásne slnečné ráno začína na 
Ševčenkovej ulici už krátko po 6.00 
hod., keď jedna zo súkromných 
televízií začína prvé vstupy Telerána 
pred budovou úradu. Prvý návštevník 
prichádza už o pol siedmej, keďže 
sa obával, že neskôr by čakanie 
bolo pridlhé. Počas celého dňa však 
zostáva tým, ktorý čakal najdlhšie. 
Zasadačka úradu, v ktorej sa preberajú 
daňové priznania, sa otvára o 7.30, 
hoci sa mala až o polhodinu neskôr. 
Od tejto chvíle všetko prebieha 
rýchlo a plynule. Do zasadačky mieria 
daňovníci automaticky, čaká na 
nich už 22 našich kolegov, ktorí sa 
striedajú v stanovených intervaloch 

pri stolíkoch. Oproti minulým 
rokom nerozdeľujú daňovníkov na 
fyzické a právnické osoby, ale všetci 
preberajú všetko. Tým sa celý proces 
ešte viac zrýchlil. 

Káva išla na „dračku“

Začiatok dňa daňovníkom spríjemňujú 
hostia z Telerána, ktorí vo svojich 
stánkoch ponúkajú čerstvé džúsy 
a kávu zdarma. Paradoxne, najväčší 
rad je v tejto chvíli pri stánku 
s voňavou kávou. Nasleduje posledný 

vstup našej hovorkyne Patrície 
Macíkovej v rannej šou, v ktorom 
spomenie najčastejšie chyby, na 
ktoré si treba dať pozor pri vypĺňaní 
a hlavne nezabudnúť priznanie 
podpísať. Redaktorka Telerána využije 
situáciu a podáva daňové priznanie 
v priamom prenose. Prvý väčší nápor 
zažíva DÚ niečo pred desiatou 
hodinou, napriek tomu ľudia nečakajú 
viac ako päť minút. Dopravná situácia 

v okolí budovy začína byť kritická. 
Zamestnanci uvoľnili parkovisko 
pre potreby návštevníkov, napriek 
označeniu a smerovým šípkam však 
zíva prázdnotou. Rozhodli sme sa 
pomôcť a zverejňujeme informáciu 
o parkovaní v dopravnom servise 
a na facebooku finančnej správy. „Ide 
to veľmi dobre, prekonali ste moje 
očakávanie,“ chváli nás pán Ivan. Na 
posledný deň si podanie priznania 
nechala aj Terézia. „Váhala som, ku 
ktorému stolíku mám ísť, ale váš 
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Jeden deň na Ševčenkovej
Posledný deň na podanie daňového priznania - 31. marec 
- sme strávili na najväčšom daňovom úrade na Slovensku 
v bratislavskej Petržalke. Z dlhodobých štatistík vyplýva, že až 
60 % daňovníkov odovzdáva daňové priznanie posledný deň.

Počet vybavených 
telefonátov/ mailov:

29. marca.2016 2 173

30. marca.2016 2 293

31. marca 2016 2 104



kolega to tam šikovne rozdeľoval,“ 
hovorí a ešte dodádava, že tento 
rok to bolo najrýchlejšie. Pán Jozef 
sa vo vestibule chvíľu potrápil 
s vypísaním priznania. Po odovzdaní 
si pochvaľoval: „Pracovníčka ma 
upozornila, že nemám vyplnenú 
žiadosť o vrátenie preplatku, v tej 
rýchlosti mi to akosi uniklo.“

Autobusy plné ľudí

Nájdu sa však aj nespokojní. „To 
parkovanie ma zabije, krúžim tu už 

polhodinu,“ sťažuje sa pani Valéria. 
Upozorníme ju, že parkovať môže 
bez problémov za budovou úradu. 
„Naozaj? Tak to je veľká zmena oproti 
minulosti. Nie sme na to zvyknutí. 

To ste ma prekvapili,“ čuduje sa. Deň 
plynie a strážna služba sa usmieva: 
„Vždy vieme, kedy z autobusu na 
zastávke MHD práve vystúpili ľudia. 
Vypadajú ako strapec hrozna.“ Podľa 
počtu vedia, či ten autobus bol dlhý 
alebo krátky. Striedajú sa tu stovky 
daňovníkov. Záujem novinárov je 
takisto veľký. Všetky známe televízie 
robia priame vstupy do vysielania, 
noviny a rádiá si pripravujú reportáže. 
Pomaly prichádza siedma hodina 
večer, dobiehajú poslední oneskorenci. 
V mene vedenia DÚ Bratislava 
poďakuje všetkým zamestnancom, 
ktorí sa na plynulom priebehu 
preberania daňových priznaní 
podieľali, riaditeľka odboru správy 
daní Lucia Virsíková. A je koniec. 
Aspoň pre daňovníkov, ktorí si svoju 
povinnosť splnili podaním daňového 
priznania. Pre zamestnancov 
daňových úradov je to začiatok fázy 
súvisiacej so spracovaním priznaní. 
Preveria, či daňovníci podali daňové 
priznania správne vrátane všetkých 
povinných údajov a príloh. Či zaplatili 
načas alebo či vôbec uhradili daňovú 
povinnosť. Tou najdôležitejšou 

časťou smerom navonok je vracanie 
preplatkov začiatkom mája. Sme radi, 
že tento rok daňovníci ohodnotili 
posledný deň preberania priznaní 
ako najlepšie zvládnutý. Po tom, čo 
sa brány daňových úradov zavreli, 
pracovať zostali naši operátori z call 
centra. Počas posledných troch 
dní boli k dispozícií až do polnoci 
a vybavili viac než 6 500 telefonátov 
a mailov. Daňovníci si zvykli, že sme 
tu pre nich, pretože poslední klienti 
boli vybavovaní skutočne aj pár minút 
pred záverečnou.

Iveta Adamíková

15

„Váhala som, ku 
ktorému stolíku 
mám ísť, ale váš 

kolega to tam 
šikovne rozdeloval. 

Tento rok to bolo 
najrýchlejšie,“ 

chváli nás spokojná 
pani Terézia.

Jeden deň na Ševčenkovej
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Vlastné poznatky, výnimočný 
postreh, bystré oko, analýza 
dokladov z kontrolnej činnosti 
a úzka spolupráca s niektorými 
výrobcami ERP prispeli k zisteniam, 
že pokladničné doklady obsahujúce 
na prvý pohľad všetky zákonné 

náležitosti vrátane ochranného 
znaku MF preukazujú v skutočnosti 
nepriznanie tržieb s následným 
neplnením si daňových povinností. 
Preverenie týchto poznatkov si 
vyžiadalo adekvátne personálne 
a technické zabezpečenie. Za rozbeh 

tejto činnosti patrí veľká vďaka 
a uznanie kolegom zo Stanice 
Colného úradu Košice (vedúci  
mjr. Vladislav Čullák) a z oddelenia 
daňovej kontroly 2 Daňového úradu 
Bratislava (vedúca Eva Severínová).

Reakcia finančnej 
správy

Množiace sa prípady upravených 
pokladníc a s tým spojené 
niekoľko miliónové úniky na dani 
z pridanej hodnoty a dani z príjmu 
si vyžiadali dôkladnú analýzu 
stavu certifikácie a používania 
ERP. Analýzou sa preukázali dve 
závažné zistenia. Prvým je existencia 
rozsiahleho „čierneho“ trhu z ERP. 
Druhým závažným zistením boli 
nedostatky v spôsobe a v chápaní 
pojmu certifikácia ERP. Reakciou 
na tento stav boli prípravy na 
vznik špecializovaného oddelenia 
zaoberajúceho sa certifikáciou 
ERP, technickými expertízami 
zabezpečených pokladníc a podporou 
útvarov finančnej správy pri výkone 
kontrol ERP. Oddelenie certifikácie 

Nie je bloček ako bloček
Za posledné roky zaznamenala finančná správa viaceré 
neštandardné postupy podnikateľov pri plnení si povinnosti 
evidovať tržby v elektronických registračných pokladniciach 
(ERP) a vydávať pokladničné doklady. Výsledkom práce colných 
a daňových úradov je optimalizácia procesu kontrolných činností 
od zberu dokladov, analýzy a výberu rizikového subjektu, 
až po ukladanie sankcií. Cieľom útvarov finančnej správy 
zaoberajúcich sa agendou ERP je transformácia kontrol z ich 
kvantity na kvalitu. Prechod z odhaľovania menej závažných 
správnych deliktov k tým závažným je nevyhnutnosť!
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a foréznej analýzy pod Colným 
úradom Bratislava vzniklo 1. januára 
a od 1. apríla 2015 prevzalo do svojej 
agendy certifikačný proces. Podpora 
vedenia finančnej správy, rýchla 
a úzka spolupráca novovzniknutého 
oddelenia s ostatnými útvarmi 
finančnej správy začala prinášať 
prvé výsledky. Prioritou spolupráce 
bolo najmä dôsledné naplánovanie 
výkonu kontrol, oboznámenie 
sa s fungovaním pokladníc, 
funkcionalitou obslužných softvérov  
a nástrojmi na overenie 
pokladničných dokladov v kontrolnom 
zázname. Tým bolo možné na 
kontrolovanom predajnom mieste 
spoľahlivo zaistiť všetky potrebné 
dôkazy o tom, že dochádza 
k manipulácii s pokladnicou 
spôsobom vyhotovenia „falošných“ 
pokladničných dokladov, ktoré majú 
u kontrolných orgánov a občanov 
vyvolať dojem, že platba za tovary 
a služby je riadne zaznamenaná do 
elektronickej registračnej pokladnice. 

Zabavené pokladnice

V období rokov 2015 a 2016 boli 
vykonané viaceré koordinované 
akcie na regionálnej a celoslovenskej 
úrovni. Výsledkom akcií je 52 kusov 
zabezpečených pokladníc, z toho 
29 pokladníc už prešlo expertízou 
s výsledkom preukazujúcim úpravy 
v rozpore so zákonom o ERP. Na  
19 kusoch pokladníc bolo vyčíslené 
krátenie tržieb spolu vo výške 
4 736 000 eur.

Zabezpečením pokladnice 
a vykonaním technickej expertízy sa 
však práca nekončí. Jednotlivé colné 

úrady podávajú trestné oznámenia 
a ďalej úzko spolupracujú s orgánmi 
činnými v trestnom konaní. Príkladom 
výbornej spolupráce finančnej správy, 
policajného zboru SR a prokuratúry 
je akcia „Copperfield“ realizovaná 
vo februári 2016, na ktorej sa 
podieľalo viac ako 120 colníkov, ktorí 
zabezpečili 25 pokladníc. Precízne 
naplánované postupy, analýzy, 
školenia a veľká ochota colníkov 
nadobudnúť nové znalosti pri práci 
s ERP zabezpečili úspech akcie. 

Všetky zabezpečené pokladnice 
skončili na oddelení certifikácie 
a foréznej analýzy. Expertízou 
zatiaľ štyroch pokladníc sa zistili 
závažné nedostatky pri vykonanom 

certifikačnom procese certifikačnými 
autoritami a zároveň boli tieto 
pokladnice pripravené na ľubovoľnú 
úpravu niektorých častí vstavaného 
registračného programu a na 
obchádzanie evidencie tržieb. 
Postupnými školeniami, zdieľaním 
nadobudnutých poznatkov 
z kontrolnej činnosti, z certifikačného 
procesu a z technických expertíz sa 
tak finančná správa stáva silným 
protivníkom všetkým subjektom, 
ktoré sa rozhodli s pokladnicami 
manipulovať, ale aj stabilným 
a spoľahlivým partnerom všetkým 
slušným podnikateľom, servisným 
organizáciám a výrobcom ERP.

-red-

Nie je bloček ako bloček
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Naše úspešné zásahy
Kaktus druhu Stetsonia coryne 
v plastovom kvetináči s pôdou našli 
v marci pri kontrole tovaru dovezeného 
z tretích krajín colníci na pošte v Žiline. 
Rastlina vysoká cca 30 cm bola 
prepravená v balíku z USA 
a spolu s obalom vážila kilogram. 
Objednala si ju pani z okresu Bytča, 
ktorá zrejme netušila, že na pohľad 

obyčajný kvet patrí do skupiny 
chránených rastlín. Na to, aby mohol 
kaktus prejsť colnou kontrolou, musela 
by mať objednávateľka vybavené 
povolenie na jeho dovoz. Tento doklad 
nepredložila a spätne jej ho orgány 
už nevydajú. Zásielku colníci zaistili 
a odovzdali do botanickej záhrady.

 Záchyt kaktusu 

Colníci zo Stanice colného úradu 
Nitra vykonali vo februári v Šali 
kontrolu zameranú na používanie 
elektronickej registračnej pokladnice. 
Vodič automobilu, ktorý ponúkal 
cestujúcim služby prevádzkovateľa 
osobnej dopravy, nevedel predložiť 
koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, 
ani preukaz vodiča vozidla taxislužby. 
Vzniklo tak dôvodné podozrenie 

z naplnenia skutkovej podstaty iného 
správneho deliktu podľa zákona 
o cestnej doprave, za ktorý môže byť 
porušovateľovi udelená pokuta 
až do výšky 15 000 eur. Keďže 
kontrolovaný „taxikár“ vykonával 
zárobkovú činnosť bez príslušných 
povolení, hrozí mu od správneho 
orgánu aj pokuta do výšky 331 eur.

Začiatkom marca pri prekládke uhlia 
na železničnej stanici v Maťovciach 
odhalili michalovskí colníci v jednom 
z vagónov nelegálny dovoz cigariet 
rôznych značiek označených 
ukrajinskými kontrolnými známkami. 
Zásielka podľa sprievodných dokladov 
smerovala od ruského odosielateľa 
slovenskému príjemcovi. Spolu 
99 040  kusov cigariet, všetky v dĺžke 

tabakového povrazca do 80 mm 
vrátane, balené do spotrebiteľských 
balení po 20 ks, neoznačených 
na spotrebiteľskom balení kontrolnou 
známkou, predstavuje finančný 
únik viac ako 13 000 eur. Majiteľ 
tohto tovaru nebol známy. V prípade 
odhalenia by mu hrozil trest odňatia 
slobody až vo výške od 3 do 8 rokov.

Prvý aprílový deň pristálo na 
bratislavskom letisku lietadlo 
zo španielskej Malagy. Colníci 
skontrolovali Iloka Anayo H. (41) 
z Nigérie a našli u neho bibliu, gumenú 
chirurgickú rukavicu (ktorú používajú 
tzv. „hltači“), olejček a obrázok 
s náboženským motívom s nápismi 
v nemčine a s poznámkou na číslo 
spoja autobusu v Rakúsku. Vzniklo tým 

podozrenie na pašovanie drog v tele 
muža. Colníci muža odovzdali polícií, 
ktorá im potvrdila, že v tele pašoval 
14 kapsúl s celkovým množstvom 
220 gramov kokaínu. Bratislavskí 
colníci preverovali tiež listové zásielky 
v sklade jednej z medzinárodných 
kuriérskych spoločností. Vycvičený 
pes medzi nimi našiel zásielku, ktorá 
obsahovala LSD.

 Drogy v tele 

 „Čierny“ taxikár 

 Cigarety v uhlí 
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Pri kontrole areálu bývalého 
poľnohospodárskeho družstva v obci 
Somotor, v okrese Trebišov, našli 
v marci colníci z KÚFS nelegálnu 
pálenicu. Jozef P. (61) z Kráľovského 
Chlmca colníkom vysvetlil, že v budove 
je zariadenie na výrobku liehu 
o objeme cca 180 litrov a lieh si páli 
pre svoju osobnú spotrebu, avšak bez 
povolenia. V areáli našli colníci sklad 

na riedenie a fľašovanie vypáleného 
liehu baleného v rôznych nádobách 
v rozsahu od 1 až 30 litrov rôznej 
liehovitosti a príchute. Na ďalších 
dvoch miesta bolo uskladnených 
cca 11 000 a 35 000 litrov ovocného 
kvasu v rôznych veľkokapacitných 
nádržiach. Únik na spotrebnej dani 
z liehu predstavoval sumu približne 
35 550 eur.

 Zakázaná pálenica 

Na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké odhalili colníci koncom 
marca nelegálny dovoz 276 g sušiny, 
pravdepodobne kanabisu. Pokúsil sa 
ich previezť občan Ukrajiny vo vozidle 
s litovskými evidenčnými číslami. 
Štvorčlenná posádka sa preukázala 
ukrajinskými a maďarskými cestovnými 

dokladmi. Ukrajinský vodič bol pri 
colnej kontrole nervózny. Na výzvu 
colníka, či dováža tovar podliehajúci 
colnej kontrole odpovedal záporne. 
Colník ho však podrobil dôkladnej 
kontrole aj osobnej prehliadke, pri 
ktorej zistil, že pod ošatením ukrýva 
vrecúško s neznámou sušinou rastliny. 

Z Číny prišiel vo februári na poštu do 
Žiliny balík s hygienickými výrobkami. 
Išlo o 1 026 ks kondómov, ktoré sa mali 
dostať príjemcovi do okresu Čadca. 
Po dôkladnejšej kontrole označenia 
tovaru na pracovisku vyclievacej pošty 
nadobudli colníci podozrenie, že javí 

znaky napodobeniny. Zásielku zaistili 
a oslovili držiteľa ochrannej známky, 
aby sa k tejto veci vyjadril. Ten potvrdil, 
že výrobky sú falzifikátmi a porušujú 
práva duševného vlastníctva. Tovar čaká 
fyzická likvidácia.

Colníci z KÚFS kontrolovali v marci 
areál legálneho daňového skladu, 
kde sa dovážali cigarety bez kolkov. 
Páchatelia ich následne nahradili v 
pôvodných kartónoch lepenkou, aby 
to pri inventúre zo strany colníkov 
vyzeralo, že kartóny sú plné. Krabičky 
cigariet, ktoré nahradili kartónom, 
vyviezli z legálneho daňového skladu 

do nelegálneho v rámci toho istého 
priemyselného areálu. Následne ich 
predávali spotrebiteľom na Slovensku, 
v Poľsku a v Česku bez odvedenia 
spotrebnej dane a ďalších platieb. V 
skladoch bolo celkovo 10 miliónov 
cigariet. Keby sa páchateľom podarilo 
predať takto všetky cigarety, vznikla by 
škoda viac ako milión eur.

 Akcia „Laura“ 

 Prevoz drog 

 Falošné kondómy 
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V dôsledku voľného pohybu tovaru 
a nedostatku hraničných kontrol je 
pohyb mazacích olejov v rámci EÚ 
nekontrolovateľný. Výsledkom tejto 
situácie je rast šedej ekonomiky  
a pokles daňových príjmov takmer 
všetkých európskych krajín. Daňové 
úniky na trhu s pohonnými hmotami 
už nadobudli formu organizovaného 
zločinu. Schémy podvodov 
na pohonných hmotách ťažia 
z konštrukcie DPH. Do obchodovania 
je zapojených mnoho prostredníkov, 
ktorí nakupujú tovar len fiktívne. 
Skúsenosti získané medzinárodnou 
spoluprácou dokazujú, že ide  
o dlhodobý problém (takmer 15 
rokov), ktorý zahŕňa stále viac krajín. 
Zasiahnutá je už väčšina krajín EÚ 
a viacero druhov minerálnych olejov. 
Medzinárodnú spoluprácu komplikujú 
aj rozličné právne nástroje využívané 

jednotlivými členskými štátmi na 
výmenu informácií, či rozdielne 
národné legislatívy. Oficiálne 
štatistiky daňových únikov na 
celoeurópskej úrovni zatiaľ neexistujú, 
podľa odhadov sú to však miliardy eur. 
Neodškriepiteľným faktom zostáva, že 
spotrebná daň z minerálnych olejov 
sa na celkovom výbere spotrebných 
daní podieľa najväčším dielom. V SR 
je to asi 60 percent. 

Radikálny prístup 
Talianov 

S cieľom vyriešiť tento problém boli 
doposiaľ podané tri návrhy na zmenu 
legislatívy EÚ. Týkali sa len jedného 
produktu, a to minerálneho oleja 

kódu KN 2710 19 99, ktorého pohyb 
by bol v rámci únie kontrolovaný. Dva 
návrhy boli ihneď zamietnuté, pri 
treťom (v roku 2011) bola založená 
pracovná skupina. Tá presadzovala 
zaradenie mazacích olejov do EMCS, 
k zmene legislatívy EÚ však nedošlo 
a problém sa šíri ďalej. Netýka sa 
už len kódu KN 2710 19 99, ale aj 
ďalších štyroch kódov kombinovanej 
nomenklatúry. To znamená, že sa 
nepodarilo vyriešiť prvotný problém 
a už sú tu ďalšie. Okamžité prijatie 
opatrení je preto nevyhnutné, 
v opačnom prípade hrozí strata 
kontroly nad týmto fenoménom. 
Vážnosť situácie si uvedomujú takmer 
všetky európske krajiny, a preto 
prichádzajú s vlastnými návrhmi 
riešenia. Aktuálne existujú tri rôzne 
legislatívne návrhy (maďarský, 
nemecký a taliansky). Teraz je preto 

Začiatkom marca si to do večného mesta namierili zástupcovia 
14 európskych krajín. Taliansko sa podujalo zorganizovať 
v Ríme v poradí už šieste stretnutie Pracovnej skupiny V4 na 
minerálne oleje. Išlo o jedinečné podujatie, nakoľko sa po 
prvýkrát konalo mimo územia krajín V4. Taliani zorganizovali 
v priebehu troch dní hneď dve pracovné stretnutia. Ich 
spoločným menovateľom boli podvody páchané na minerálnych 
olejoch. Avšak najvýznamnejšou udalosťou tohto podujatia 
bolo rozšírenie pracovnej skupiny o zástupcov ďalších piatich 
krajín - Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Belgicko a Veľkú Britániu.

Zase je nás viac
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veľmi dôležité vybrať najvhodnejší 
z nich a ten ďalej presadzovať.

Taliansko je jednou z najčastejších 
cieľových destinácií nelegálne 
prepravených minerálnych olejov. 
Oficiálne sú však tieto mazacie oleje 
deklarované na Maltu, či inú európsku 
krajinu. Po vstupe do pracovnej 
skupiny V4 sa vďaka medzinárodnej 
spolupráci môže Taliansko pochváliť 
veľkým množstvom záchytov 
minerálnych olejov. Taliansky trh 
je však obrovský a z kapacitných 
dôvodov je prakticky nemožné 
odhaliť všetky podvody. Ročné straty 
na spotrebnej dani sú odhadované 
vo výške 30 miliónov eur a na DPH 
vo výške 14 miliónov eur. Niet preto 
divu, že Taliansko trvá na zaradení 
všetkých mazacích olejov do článku 
20 Smernice Rady 2003/96/ES. Aj 
samotná talianska národná legislatíva 
je veľmi prísna. Celá produkcia 
mazacích olejov je pod stálym 
dohľadom ako správcu dane, tak aj 
elektronického kontrolného systému 
a sadzba dane na mazacie oleje je 
dokonca vyššia ako na motorovú 
naftu. 

Problémové Poľsko

Stretnutia v Ríme umožnili zástupcom 
jednotlivých krajín vymeniť si 
informácie o národnej legislatíve, 
o aktuálne zistených trendoch  
v podvodoch a o prijatých 
opatreniach. Všetci zúčastnení sa 
zhodli na tom, že najväčší problém 
predstavujú mazacie oleje vyrobené 
v Poľsku, ktoré zaplavujú celú Európu. 

Problém má s nimi dokonca aj Veľká 
Británia. Ďalším varovným signálom 
je každoročne stúpajúca produkcia 
mazacích olejov, ktorá naznačuje, 
že dopyt po mazacích olejoch sa 
neustále zvyšuje, s čím súvisí aj 
rast rizika daňových únikov. Veľký 
úspech na tomto poli zaznamenalo 
Nemecko, ktorému sa vďaka 
medzinárodnej spolupráci podarilo 
odhaliť zneužitie 200 miliónov litrov 
mazacích olejov, ktoré boli predané 
do južnej a východnej Európy ako 
motorová nafta. Vzniknutá škoda 
predstavuje 100 miliónov eur. Do 
podvodu bolo zapojených 100 
firiem a obžalovaných bolo 11 ľudí. 
Pomerne úspešné bolo v roku 2015 aj 
Rumunsko, kde bolo identifikovaných 
takmer 20 miliónov litrov mazacích 
olejov (hydraulických a prevodových), 
ktoré mali takmer rovnaké parametre 
ako motorová nafta. Podobne ako 
v prípade Talianska, aj mazacie oleje  
v Rumunsku boli oficiálne 
deklarované do iných krajín, najmä  
na Maltu. Rumunským vyšetrovateľom 
sa podarilo odhaliť sieť 40 maltských 
firiem zapojených do podvodov. 
Skúsenosti je teda potrebné čerpať 
z východoeurópskych krajín, ktoré 
čelili tomuto fenoménu skôr, než sa 
rozšíril do celej Európy. Aktuálne  
s podvodmi na minerálnych 
olejoch zápasí najmä južná Európa, 
čo potvrdzuje názor krajín V4, 
že vzájomná spolupráca je síce 
prospešná, ale nerieši problém 
komplexne, len ho posúva do ďalších 
krajín.

mjr. Renáta Kravcová
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Vznik pracovnej 
skupiny

Pracovná skupina krajín V4 bola 
založená na základe Deklarácie 
o prevencii proti daňovým 
únikom podpísanej v Bratislave 
v júni 2011 najvyššími 
predstaviteľmi colných správ 
Slovenska, Česka, Maďarska 
a Poľska. Jej cieľom bolo 
zadokumentovať podvody 
s pohonnými látkami a navrhnúť 
zmenu európskej legislatívy, čo 
sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. 
Preto sa skupina orientuje na 
boj proti daňovým únikom 
formou účinnej spolupráce. 
V roku 2014 požiadalo 
o zapojenie do aktivity ďalších 
sedem krajín. Napriek tomu, 
že táto regionálna spolupráca 
je veľmi úspešná, nerieši 
problém komplexne. Krajiny 
v rámci pracovnej skupiny 
zaznamenali zníženie podvodov 
s minerálnymi olejmi. To sa 
týka aj SR, v ktorej od roku 
2013 výber spotrebnej dane 
z minerálneho oleja každým 
rokom stúpa. Problém sa však 
posúva do krajín, ktoré doposiaľ 
neboli zapojené do spolupráce - 
Cyprus, Malta, Litva či Lotyšsko. 
Niektoré z týchto krajín si to 
uvedomili, a preto požiadali 
o vstup do pracovnej skupiny 
V4. V Ríme tak došlo v poradí už 
k druhému rozšíreniu, ktorá od 
tejto chvíle zastupuje záujmy 
16 krajín, čo je viac ako polovica 
štátov EÚ.
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Vo svojej novej mobilnej aplikácii 
predstavujeme občanom viacero 
služieb, ktoré poznajú z webového 
portálu. K dispozícií majú podrobné 
kontakty na Finančné riaditeľstvo 
SR, daňové a colné úrady, prístup 

k údajom z dátovým zdrojov a tiež 
verejné služby. Medzi verejné mobilné 
služby sa radia Daňový kalendár, 
Hraničné priechody a Overenie 
osobného účtu daňovníka. Daňový 
kalendár obsahuje vyznačené termíny 

na podanie daňového priznania či 
platbu rôznych druhov daní. Ak im 
bol pridelený OÚD, môžu jeho číslo 
zistiť jednoduchým zadaním rodného 
čísla alebo DIČ. V časti o hraničných 
priechodoch zistia občania aktuálne 
čakacie doby na priechodoch 
s Ukrajinou - Vyšné Nemecké, Ubľa 
a Veľké Slemence. 

Jednoduchý prístup

Aplikácia umožňuje aj zistenie údajov 
z dátových zdrojov. V súčasnosti je 
možné overiť subjekty registrované 
pre spotrebné dane či DPH. Sú tu 
zoznamy vymazaných platiteľov 
DPH aj platiteľov DPH s dôvodmi 
na zrušenie. Vyhľadávať sa dá podľa 
názvu právnickej osoby, či mena 
fyzickej osoby, alebo podľa IČ DPH.  
Pri subjektoch registrovaných pre SPD 
aj podľa registračného čísla. Mobilná 
aplikácia Info služby FS je dostupná 
pre operačné systémy Android a iOS 
(verzie Android 4.0.3 a iOS 7.1  
a vyššie). Ľudia si ju môžu bezplatne 
stiahnuť z mobilných obchodov 
Google Play, či iOS App Store. Všetky 
údaje však sťahuje zo serverov FS 
po zadaní dopytu, preto je potrebné, 
aby malo pri jej využívaní mobilné 
zariadenie prístup na internet. 
Niektorí ľudia môžu byť znepokojení 
modernými komunikačnými 
spôsobmi. V tomto prípade je to  
úplne zbytočné. Aplikácia totiž 
nezbiera a nespracováva žiadne 
osobné údaje. 

Budeme vylepšovať

Za prvé mesiace si aplikáciu stiahli 
stovky ľudí. Populárnejšia je medzi 
používateľmi zariadení s operačným 
systémom iOS. V porovnaní 
s ostatnými mobilnými aplikáciami 
ide o prvý prípad. Až doposiaľ 
boli v sťahovaní našich aplikácií 
aktívnejší používatelia mobilných 
telefónov a tabletov s Androidom. 
Samozrejme, funkciami, ktoré 
aplikácia dnes ponúka to nekončí. 
Info služby finančnej správy sú 
navrhnuté tak, aby bolo možné ich 
jednoducho vylepšovať a pridávať 
nové prvky. V budúcnosti sa plánuje 
implementácia ďalších služieb, 
ktoré už v súčasnosti poskytuje 
portál finančnej správy. Okrem toho 
sa chystajú aj ďalšie vylepšenia, 
ako napríklad využitie informácií 
z modulov GPS, vďaka ktorým by 
užívateľovi mohla byť ponúknutá 
cesta k najbližšiemu daňovému či 
colnému úradu. 

Daniel Súkup

Začiatkom decembra vydala finančná správa 
už svoju štvrtú mobilnú aplikáciu. K Pokladnici, 
Superkolkom a Overeniu pokladničného dokladu 
sa pridali Info služby finančnej správy.

Štvrtá mobilná aplikácia



A presne takéto „niečo“ má aj pani 
Anna. Už roky sa venuje tvorbe 
aranžmánov, ozdôb do príbytkov  
i exteriérov. Keď príde domov, je pre 
ňu práca s prírodnými materiálmi 
a tvorba esteticky krásnych vecí 
relaxom, pri ktorom zabúda na 
úradníčinu. „Rada sa inšpirujem 
v prírode. Blízka je mi hnedá 
farba. Používam to, čo je poruke 
v domácnosti alebo okolo domu, 
napríklad kávové zrná, tekvicové 
semiačka, papeky zo stromov,“ hovorí. 
Všetko, čo sa jej páči a padne jej do 
oka, v nej vyvolá inšpiráciu. Bahniatka, 
kvety, kôra zo stromov, čiže prírodné 

materiály. Listy, vetvičky tuje, fazuľa, 
mach zo záhrady, prípadne gombíky, 
korálky alebo kvety. Vyrába vianočné 
vence, ozdoby na stôl, okná, venčeky 
na dvere. 

Manžel hrozí 
rozvodom

Zaujíma nás, 
čo ju k tej 
záľube priviedlo. 
A dostávame 
trochu 
prekvapivú 
odpoveď: „Nuda.“ Keďže 
je ale pani Kováčiková matkou 
dvoch detí, túto odpoveď berieme 
trochu s rezervou. „Bola som dlhšie 
doma na materskej dovolenke, 
manžel pracoval v zahraničí a ja som 
sa starala o rodinu. A práve vtedy 
som si našla túto záľubu,“ vracia sa 
k začiatkom. Tak ju to chytilo, že 

napríklad vianočný stromček si 
začala stavať už v novembri, 
lebo sa nevedela dočkať, ako 
si ho vyzdobí. Stromčeky chodí 
ozdobovať dokonca  
i kamarátkam. Inšpirácie 
nachádza na internete, ale 
aj pri obyčajnej prechádzke 
mestom. Obzerá výklady, všíma 
si, čo a akým spôsobom je 
naaranžované a nápad na nové 
dielko je na svete. „Manžel mi 
už neraz žartom hrozil, že sa so 
mnou rozvedie, keď budem brať 

tie svoje vetvičky tak vážne. Ale 
nemôžem si pomôcť. Keď si sadnem 
k svojim výtvorom, pripravím si všetky 
pomôcky, materiály, tavné pištole 
a pustím sa do toho, dokážem pri 

tom presedieť aj päť 
hodín. Manžel to 

bude musieť so 
mnou vydržať,“ 
zažartuje. 
Zaujíma nás 
ešte, či sa jej 

záľuba preniesla 
aj na 18-ročnú 

dcéru či o sedem 
rokov mladšieho syna.  

„Tí sa skôr orientujú na šport a dcéra 
na gastronómiu. Deti som tým 
nenakazila,“ dodáva.

Gabriela Dianová

23

Aranžmány z nudy
Naša kolegyňa Anna Kováčiková z pobočky Daňového úradu Banská 
Bystrica v Brezne sa v práci dlhé hodiny venuje klientom. Ako 
správkyňa 1 na klientskej zóne je s nimi v neustálom kontakte. 
Každý, kto pracoval s ľuďmi vie, že to nie je jednoduchá práca. 
Vyžaduje si celého človeka, dlhodobú koncentráciu aj pevné nervy. 
Ako dobre je potom prísť domov, tešiť sa nielen na rodinu, ale aj 
na niečo, čo je „iba moje“, mám to rada a nikto mi to nevezme.

Ako vzniká 
aranžmán – radí 
Anna Kováčiková

Treba si vybrať podklad 
a rozmyslieť výsledný tvar. 
Či to bude veniec, obdĺžnik 
alebo srdiečko. Najčastejšie 
používaným základom 
je polystyrén. Je to lacný 
materiál a dlho vydrží. Oblepiť 
ho možno kávovými zrnami, 
tekvicovými semiačkami alebo 
obaliť jutou. Veľmi vďačným 
doplnkom aranžmánov sú 
sviečky. A pri veľkonočnej 
výzdobe sa k vajíčkam veľmi 
hodia pierka.
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30 rokov:

JUDr. Danuša Staníková (DÚ PO)

Ing. Marián Štefančík (FR SR)

25 rokov:

Ing. Zlata Haršányiová (FR SR)

JUDr. Jarmila Šimoničová (FR SR)

Mgr. Zdenka Vitézová (DÚ BA)

Ing. Alena Macková (DÚ BA)

Ing. Valíria Göghová (DÚ NR)

Ing. Ildikó Rigóová (DÚ NR)

Mária Kamenská (DÚ BB)

Ing. Janka Ďuricová (DÚ BB)

Ing. Anna Poláčková (DÚ BB)

Ing. Rudolf Strišovský (DÚ PO)

npor. Vladimír Zubek (CÚ BB)

Bc. Erika Kováčová (DÚ KE) 

Ľubica Kiššová (FR SR)

Bc. Ľudmila Bublová (DÚ BA) 

Jarmila Lorinczová (DÚ TN)

Eva Korfantová (DÚ KE)

mjr. Ing. Ján Blana (CÚ ZA)

ppor. Bc. Bohumil Slámka (FR SR) 

Ing. Nataša Luknárová (FR SR)

Ing. Daniela Miháliková (DÚ BA)

Ing. Ingrid Lošonská (DÚ BA) 

Ing. Danica Škadrová (DÚ TT)

Ing. Pavol Hornák (DÚ TT)

Ing. Dana Guráňová (DÚ TN) 

mjr. Bc. Roman Slovák (CÚ NR)

nprap. Pavol Šuhaj (CÚ ZA)

npor. Mikuláš Bodor (CÚ BB)

Janka Hudecová (DÚ BB)

Ing. Anna Hirňáková (DÚ PO)

Ing. Jarmila Kutná (DÚ PO)

Bc. Viera Majerová (DÚ PO)

Ing. Anna Gažurová (DÚ PO)

Bc. Anna Omastová (DÚ PO)

Bc. Peter Grohmann (DÚ PO) 

Bc. Vladimír Stulančák (DÚ PO)

Ing. Daniela Matijková (DÚ PO) 

Ing. Milena Rosolová (DÚ KE) 

Ing. Estera Smolková (DÚ KE) 

mjr. Ing. Marián Keruľ (CÚ MI)

Magdaléna Rojáková (FR SR)

npor. Alexander Ivanics (CÚ KE)

npor. Mgr. František Jakab (CÚ NR)

Ing. Terézia Sýkorová (DÚ NR) 

Attila Keszi (DÚ BB)

npor. Emil Fejo (CÚ PO)

npor. Ján Kovács (CÚ PO)

Ing. Drahomíra Kendická (DÚ PO)

Mgr. Mária Timčáková (DÚ PO) 

Ing. Jana Petergáčová (DÚ KE)

Adela Molnárová (DÚ KE)

Ing. Peter Jakab (DÚ KE) 

pplk. PhDr. Jozef Lenart (KÚFS)

Ján Biško (DÚ PO)

Ing. Andrej Priateľ (DÚ KE) 

npor. Ladislav Flachbart (CÚ BB)

kpt. Ing. Ján Šarkan (CÚ BB)

mjr. JUDr. Branislav Varga (CÚ BB)

kpt. Bc. Vladimír Mollek (CÚ BB)

npor. Oto Fridrich (CÚ BB)

Bc. Anna Očenášová (DÚ PO)

Renáta Schönová (DÚ KE)

npor. Pavol Hrabovský (CÚ TT)

npor. Tibor Baštrnák (CÚ NR)

kpt. Ing. Gejza Szamos (CÚ BB)

Anna Kurucová (FR SR)

Bc. Irena Miklušová (FR SR)

Helena Vráblová (FR SR)

kpt. Bc. Ľuboš Bočkay (CÚ TT)

Ing. Peter Alejník (DÚ TT) 

Ing. Milan Zálešák (DÚ TT)

kpt. Bc. Peter Žatko (CÚ TN)

nprap. Jozef Truska (CÚ NR)

Ing. Viktor Szaló (DÚ ZA)

Bc. Gabriela Maukšová (DÚ BB)

Ing. Dáša Nováková (DÚ BB)

Mária Gregová (DÚ PO)

Ing. Andrej Andraščik (DÚ PO) 

Mgr. Marián Balún (DÚ PO)

Ing. Dana Straniaková (DÚ PO)

Ing. Ján Kurty (DÚ PO) 

Ing. Zuzana Krettová (DÚ PO)

Ing. Milan Pafko (DÚ PO) 

Bc. Magdaléna Máthéová (DÚ PO) 

Štefan Gaľo (DÚ KE)

Ing. Eva Tamóková (DÚ KE) 

Ing. Alena Karabinošová (DÚ KE)

mjr. Ing. Peter Kováč (FR SR)

Ing. Peter Pajonk (FR SR)

Ing. Valéria Baková (DÚ NR)

Mgr. Danica Hudecová (DÚ NR)

Ján Katuščák (DÚ PO)

Mgr. Mária Grošková (DÚ PO)

Ing. Mária Urbanová (DÚ KE)

Ing. Edgar Ponya (FR SR)

Mgr. Anna Vašková (DÚ PO)

kpt. Bc. Jaroslav Ferianček (CÚ BA)

npor. Vladimír Boldiš (CÚ NR)
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Pracovné jubileá
Počas prvých troch mesiacov tohto roku oslávili 
významné pracovné jubileá títo zamestnanci:

Ďakujeme za dlhoročnú a obetavú prácu 
a do ďalších rokov želáme všetko najlepšie!



Operátor: Cez aký prehliadač 
postupujete? 
Užívateľ: Godzilla.

Užívateľ: Potrebujem získať 
potvrdenie, ale majiteľ firmy je 
biely kôň a archív má v súkromnom 
vlastníctve.

Užívateľ: Halooo, halooo, uuuuu – 
ježko - ty si zomrel? 

Užívateľ: Prečo mi ten zelený zázrak 
nejde podať? Podávam zelený za daň 
z piva a nejde mi podať. Ak som blbý 
ja, poraďte mi, ak vy, poraďte mi tiež.  

Operátor: Ak by sa vyskytol problém, 
napíšte nám. 
Užívateľ: Jasné, to sa nemusíte obávať. 
Určite zase niečo pokazím.

Užívateľ: Prajem pekný bohom 
požehnaný predvečer. Chcem sa 
opýtať šak určite viete že.. ja keď si 
zrobím DP a šak to nie je tajomstvo 
dá sa dačo zahrnúť do nákladov 
vieš, keď akože robíš a máš dačo, že 
cestovanie i tak, ktoré veci spadajú 
pod to, ktoré si môžem zaradiť do 
toho?

Pochvala pre operátora: Poprosím 
o niečo pekného pre operátorku 
Oľgu, napr. adventný kalendár, alebo 

adventný veniec  alebo  inú jedlú 
sladkosť, prípadne gastrolístky v 
hodnote 83 eur. Ďakujem pekne.

Operátor: Máte zaručený elektronický 
podpis? 
Užívateľ: Ja vám zaručujem, že ten 
podpis je môj.

Užívateľ: Odteraz sa budem tiketovať. 
Už sa na to teším. Držte si klobúky, 
pôjde to veľmi rýchlo! 

Užívateľ: Chcela by som odpoveď na 
toto - pred pár mesiacmi mi prišiel 
dosť zvláštny e-mail a dnes som 
ho otvorila, po otvorení a kliknutí 
na stránku sa mi za pár sekúnd 
objavilo okno z Interpolu že mám 
zaplatiť pokutu 100 eur za to, že 
som sledovala porno detí a zvierat. 
Pritom žiadne takéto porno v mojom 
PC nie je a za porušenie autorských 
práv za sťahovanie. Mohli by ste mi, 
prosím vás, poradiť, ako to mám riešiť. 
Lebo na zaplatenie mám 48 hodín a 
neuvádzajú ani číslo účtu iba nejakú 
kartu, ktorú nemám a nemám pri 

sebe ani taký obnos peňazí a ak im 
to nepošlem, tak ma zažalujú, čomu 
sa chcem vyhnúť. Ďakujem za skorú 
odpoveď.

Operátor: Máte kliknúť na zošit a 
otvorí sa daný formulár všeobecného 
podania, tam máte vľavo prílohy. 
Užívateľ: Už lepšie ste to nemohli ani 
urobiť, super jednoduché hľadanie, asi 
som blbec, toto je taká blbosť, že na 
to nemám meno.
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KÚZELNÉ PREKLEPY:

 � „RIADIACI ORGÁN 
NEMÔŽE CHVÁLIŤ 
ROZHODNUTIE...“

 � „...OD TOHTO SPRÁVCU 
SA ODPÍJA PODPISOVÁ 
DOLOŽKA...“

 � „CHCEM POSRAŤ 
KONTROLU...“

 � „POTREBUJEM ZASTÚPAŤ 
VEDÚCEHO...“

 � „...VŠETKY ZÁZNAMY SÚ 
UŽ VYEXPERTOVANÉ...“.

NAJČASTEJŠIE JARNÉ 
ALERGÉNY

 � peľ
 � tráva
 � jahody
 � daňový úrad

Reakcie z call centra
Tí z nás, ktorí majú vo svojej náplni práce aktívnu 
komunikáciu s našimi klientmi, najlepšie vedia, aká je 
táto práca neraz vyčerpávajúca. No niekedy aj úsmevná. 



Mikko patrí medzi mužov, ktorých 
by v domácnosti ocenila každá žena. 
Kuchyňa je jeho obľúbenou časťou 
domácnosti. O varení a receptoch 
dokonca bloguje a každý víkend sa  
o ne podelí s priateľmi na sociálnych 
sieťach. Nafotí ingrediencie, prípravu 
i samotný výsledok. Je pohodlné byť 
v skupine jeho priateľov, lebo pre 
nápady na varenie netreba chodiť 
ďaleko. 

Losos s kôprovými 
zemiakmi

 � losos
 � 1 kg zemiakov
 � 2 šálky mlieka alebo smotany

 � 1 lyžicu masla
 � 1 polievkovú lyžicu múky
 � 1 šálku kôpru
 � ½ citróna
 � ½ lyžičky cukru
 � ½ biele i čierne korenie
 � soľ

Postup:

Do hrnca dáme vodu, pridáme soľ. 
Ošúpeme zemiaky, nakrájame na 
stredne veľké kocky. Vhodíme do 
vriacej vody. Varíme asi 5 minút. 
„Dávajte pozor, aby sa nerozvarili,“ 
pripomína Mikko, 
pričom použil 
kuchársky 
výraz „al 
dente“ – 
mäkké, 
ale mierne 
tuhé. 
Zemiaky 
precedíme 
a necháme 
postáť. 
Medzitým si 

nasekáme kôpor, pridáme k nemu 
šťavu z polovice citróna, biele korenie 
a zamiešame. Pripravíme si panvicu, 
na ktorej roztopíme maslo a múku, 
pridáme mlieko alebo smotanu. 
Varíme dovtedy, kým z toho nevznikne 
omáčka. Pridáme cukor a pripravený 
kôpor s citrónovou šťavou. Netreba to 
nechávať na sporáku príliš dlho, aby 
sa chuť kôpru nezmenila. Omáčku 

vyleje na zemiaky tak, aby každá 
jedna kocka bola  
v nej namočená. „Skontrolujeme, 
či je príloha dosť slaná. Ak je 
to pre vás postačujúce, máte 
jedlo hotové,“ konštatuje Mikko. 

K tomu ešte umytého a osušené 
lososa pokvapkáme šťavou z citróna, 
posypeme soľou a čiernymi korením. 

Grilujeme z každej strany asi 
5 minút a chutné 

jedlo 
môžeme 
podávať.

-ad-
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Vhodnou inšpiráciou na víkendový obed či večerné 
menu môže byť recept, ktorý nám poslal až z Fínska 
šéf komunikačného oddelenia fínskej daňovej 
správy Mikko Mattinen. Náš časopis sme mu 
predstavili počas pracovnej cesty a veľmi ho zaujala 
táto rubrika, keďže varenie je jeho koníčkom.

Na fínsky spôsob
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M. Mattinen:

 � na komunikačnom oddelení pracuje 
od marca 2014

 � jeho tím sa zameriava najmä na 
podporu komunikácie s klientmi 
a internetovú propagáciu

 � komunikácia cez sociálne médiá 
je v ich pracovnej náplni na 
poprednom mieste, keďže vzrastá 
počet daňovníkov, ktorí prijímajú 
informácie touto cestou

 � veľkú popularitu zaznamenala 
aplikácia Snapchat, 
prostredníctvom ktorej budujú 
vzťahy s najmladšou vrstvou 
daňovníkov
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Odpoveď, ktorá sa ukrýva v tajničke, posielajte na adresu casopis@financnasprava.sk. Troch z vás, ktorí pošlú správnu 
odpoveď, vyžrebujeme a pošleme vecné ceny. Želáme vám veľa šťastia pri lúštení.



FOTOSÚŤAŽ
Lúky a pasienky v podhorských 
oblastiach sa rýchlo potom, ako sa 
roztopí posledný sneh, sfarbia do 

fialova. Vďaka šafranu spišskému, ktorý 
je veľmi fotogenickou rastlinou. Zaujal 
aj našu kolegyňu Oľgu Cádrikovú, 

správkyňu martinskej pobočky 
žilinského daňového úradu. Počas 
hrebeňovej túry Krížna - Ostredok 

obdivovala lúky krásnych kvetov, 
neodolateľne vyzerali aj bodliaky. 
Jeden nám odfotila práve vo 
chvíli, keď mal včeliu návštevu. 
Na výlete v Roháčoch nežasla 
len z pohľadu na krásne vrchy, 
ale aj pekne upravené záhrady 
obyvateľov Habovky. A trojicu 
fotografií do našej súťaže mala 
kompletnú.

Ak sa aj vo vašich fotoaparátoch 
ukrývajú podobné skvosty, 
neváhajte nám ich poslať na 
adresu casopis@financnasprava.
sk. Nezabúdajte pritom na to, že 
snímky musia byť minimálne tri, 
každá vo veľkosti aspoň 1 MB.


