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Milé kolegyne a kolegovia,

tieto riadky čítate v období, ktoré je najmä pre naše daňové úrady každoročne plné 
pracovného stresu, vypätých situácií, nervózneho ovzdušia. Všetci od nás očakávajú 
perfektnú prácu a ja verím, že ju aj odvedieme. Každý rok sme toto náročné obdobie 
úspešne zvládli a aj teraz musíme urobiť všetko preto, aby naši klienti boli spokojní.

Tým, ktorí sú vystavení verejnosti v „prvej línii“, želám pevné nervy a veľa trpezlivosti. 
My ostatní im sľubujeme podporu, pomoc a dobrú spoluprácu. Všetci sa musíme 
spoločne usilovať o to, aby obdobie podávania daňových priznaní nebolo pre nás i pre 
daňovníkov strašiakom. 

Výber daní je našou prácou a mimoriadne sa nám v nej darí. Len vďaka Vám prekročili 
daňové príjmy štátneho rozpočtu v minulom roku po prvýkrát hranicu 11 miliárd 
eur. Právom Vám za to patrí veľké poďakovanie. Tento rok sa od nás očakáva rovnako 
zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu. Viem, že to nebude ľahké. Ale ja verím tomuto 
tímu a viem, že to dokážete.

S úctou

František Imrecze 
prezident finančnej správy



Pre colnú časť našej 
organizácie nie ste úplne 
neznámy, ako colník 
ste pracovali niekoľko 
rokov. Ako si spomínate 
na svoje začiatky?

Začínal som v 1991 v Medveďove 
na hraniciach, kde som s výnimkou 
dvoch trojmesačných výpomocí 
v Čunove a v Kútoch strávil 14 rokov. 
Po vstupe do EÚ a zrušení hraničných 
priechodov som ešte nejaký čas 

pracoval na oddelení spotrebných 
daní CÚ Komárno, kde som sa venoval 
danej agende. V roku 2005 som prijal 
ponuku zo súkromnej sféry a robil 
som v správcovskej spoločnosti, kde 
som sa venoval podielovým fondom. 
A odtiaľ bol už len krok do najväčšej 
životnej poisťovne.

Krátko pred koncom 
minulého roka ste sa 
medzi colníkov vrátili na 
post generálneho riaditeľa 
sekcie colnej. Čo vás viedlo 
k tomu, aby ste znovu 
vstúpili do tej istej rieky?

Hovorí sa, že človek by nikdy nemal 
vstupovať do tej istej rieky. A v mojom 
prípade to podľa mňa platí, pretože 
colná časť finančnej správy je už 
úplne inde, ako keď som ju pred  
12 rokmi opúšťal. Nastali mnohé 
zmeny a posuny, preto som sa 
rozhodol pre návrat. Bola to veľká 
výzva v mojom profesionálnom živote.

Predpokladám, že 
i keď ste istý čas neboli 

v priamom spojení s colnou 
problematikou, sledovali 
ste zmeny, ktoré sa v tejto 
sfére udiali. Ako vnímate 
ten posun, ktorý nastal?

Áno, máte pravdu, skutočne som 
celý ten čas sledoval vývoj vo 
finančnej správe. Predsa len, strávil 
som v nej podstatnú časť svojho 
života. A stretnutia s bývalými 
kolegami to len umocňovali. Posun, 
ktorý nastal, je obrovský, najmä, 
ak sa na to pozeráte z vonku ako 
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Bol som dlho preč

pplk. JUDr.
Milan Jurčina:

 � NAJOBĽÚBENEJŠIE 
JEDLO 
Možno to vyznie nudne, 
a možno preto, že mám 
korene na Liptove, ale mám 
veľmi rád bryndzové halušky 
s oštiepkom. Tie najlepšie 
sú v Starých Horách

 � NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 
Ken Kesey – Bol som dlho preč

 � IDEÁLNY RELAX 
Pri behu, alebo zaľahnutý 
na časovkárskej „koze“.

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

...

Bol som dlho preč – to nie je len titul obľúbenej knihy nového 
generálneho riaditeľa sekcie colnej pplk. Milana Jurčinu. Tento názov 
úplne vystihuje jeho návrat medzi colníkov. Pred dvanástimi rokmi si 
vyzliekol uniformu a nepočítal s tým, že by si ju ešte raz mohol obliecť. 
Ale cesta života nie je priamočiara, prináša so sebou množstvo nečakaných 
udalostí. Výzvy, ktoré vás môžu profesionálne posunúť vpred, sa 
neodmietajú. Nový šéf colníkov vie o tom svoje a niečo prezradil aj nám.

“Najdôležitejšou 

zmenou v rámci 

kompetencií 

je návrat 

odborných 

útvarov a 

výkonných 

zložiek pod 

jednu sekciu.”



01
/1

7

5

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y

N
A 

SL
O

V
ÍČ

KO
 S

...

nezainteresovaný. Najmarkantnejšia 
zmena je v elektronizácii, v systémoch 
a v procesoch, colníkom pribudli 
nové činnosti, ako napríklad kontroly 
ERP, hazardných hier a ďalšie. 
Ale, samozrejme, i povinnosti 
vyplývajúce z nášho členstva v EÚ. 

Nový organizačný poriadok 
platný od 1.12.2016 
znamenal pre sekciu 
colnú významné zmeny 
v rámci rozdelenia 
kompetencií. Mohli by 
ste ich bližšie vysvetliť?

Najdôležitejšou zmenou v rámci 
kompetencií je návrat odborných 
útvarov a výkonných zložiek pod 
jednu sekciu – sekciu colnú. To 
umožní efektívnejšie riadenie 
metodiky procesov a priameho 
výkonu pri správe ciel a spotrebných 
daní. V praxi to znamenalo presun 
niektorých oddelení pod colnú sekciu, 
a vytvorenie úplne nového oddelenia 
koordinácie priameho výkonu služby.

V rámci desiatok úloh, 
ktoré na vás čakajú, ktoré 
z nich dostali vo vašom 
rebríčku najvyššiu prioritu?

Okrem tých základných úloh, ktoré sú 
podstatou našej práce, jednoznačne 
pokračovanie implementácie nového 
informačného colného systému 
eDovoz a dosiahnutie ideálneho 
modelu správy ciel, ktorý povedie 
k efektívnemu výberu ciel a daní. 
Zároveň však vnímam akútnu 
potrebu riešenia situácie okolo našej 
služobnej rovnošaty. Treba dotiahnuť 
výmenu služobných preukazov 
a odznakov finančnej správy. 
A v neposlednom rade dostatočne 

zabezpečiť personálne obsadenia 
colných úradov, ktoré sú dlhodobo 
poddimenzované.

Ak by sme sa pozreli do 
budúcnosti – ako vidíte 
úlohy a postavenie 
colníkov o 10-15 rokov?

Úlohy sa veľmi nezmenia, vždy to 
bude ochrana práv a bezpečnosť 
občanov, dohľad nad dovozom, 
vývozom a tranzitom tovaru, 
presadzovanie záujmov SR 
a Európskeho spoločenstva, správa 

a výber cla a daní. Čo sa týka 
postavenia, keďže sme dôležitou 
časťou plnenia rozpočtu štátu, 
verím, že colník bude rešpektovanou 
a váženou súčasťou správy tejto 
krajiny. 

Prezraďte nám aj niečo 
zo svojho súkromia...

Som ženatý, mám dvoch dospelých 
synov, ktorí sú asi mojim najväčším 
úspechom. A mojím koníčkom je dlhý 
triatlon.

Drahomíra Adamčíková
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Vnútorná agenda 
pod jednou strechou

Aké ciele si projektový tím 
dával na jeho začiatku?

Zámerom bolo zjednotiť existujúce 
systémy a vytvoriť integrovaný 
informačný systém pre podporné 
činnosti finančnej správy, ktoré 
zahŕňali oblasti - rozpočet, 
účtovníctvo, controlling, materiálové 
hospodárstvo, evidenciu majetku, 
autoprevádzku, riadenie pracovných 
(služobných) ciest, personalistiku, 
mzdy, dochádzku, vzdelávanie, 
organizačný manažment, výkazníctvo 

a iné. Cieľom projektu a projektových 
tímov bolo centralizovať procesy 
oboch organizácií. 

Prioritou v roku 2013 bolo 
predovšetkým zavedenie 
dochádzkovej aplikácie. 
Pre zamestnancov bol 
virtuálny snímač dochádzky 
absolútnou novinkou. 
V súčasnosti aplikácia 
naplno funguje a stále sa 
vylepšuje. Ako hodnotíte 
túto časť projektu?

Osobne vnímam nasadenie 
elektronickej portálovej dochádzky 

ako veľmi úspešný a prelomový  
krok, aj keď sme sa zo začiatku 
nestretli s veľkým nadšením 
zamestnancov. Prelomovým v tom 
zmysle, že zavedením modulu 
elektronickej výplatnej pásky a najmä 
modulu dochádzky sme rozšírili  
počet používateľov systému na 
všetkých zamestnancov. Je to  
„živý“ modul, ktorý musí adekvátne 
a  rýchlo reagovať na zmeny. 
Elektronický dochádzkový systém  
tiež zabezpečuje automatizovaný 
vstup aj pre iné aktivity a agendy. 
V súčasnosti pri zavádzaní modulu 
stravné lístky je dochádzka 
neoddeliteľnou súčasťou výpočtu 
nároku zamestnanca na stravný lístok 
za odpracovaný deň, takže zavedenie 
elektronickej dochádzky vnímam 
veľmi pozitívne. Je nápomocný nielen 
pre zamestnancov osobného úradu, 
ktorí využívajú tento modul ako vstup 
pre výpočet miezd.

Projektový tím mal však 
aj ďalšie úlohy, ktoré 
sú už momentálne 
splnené. Ktoré sú to 

Od roku 2009 v daňovej a od roku 2010 v colnej správe existovali 
systémy vnútornej správy. Vznikom finančnej správy bolo 
potrebné ich zjednotiť. Výsledkom bolo v roku 2012 zavedenie 
a nasadenie nového Integrovaného systému vnútornej správy 
(ISVS FS), ktorý zastrešuje ekonomickú, hospodársku a personálnu 
agendu v našej organizácii. O jeho začiatkoch a vývoji sme sa 
rozprávali so šéfkou projektového tímu Monikou Hiadlovskou.

„Chcela by som poďakovať 
sekcii ekonomiky, osobnému 
úradu a všetkým garantom 
modulov za ich aktívnu 
participáciu na rozvojových 
aktivitách. A tiež oddeleniu 
správy aplikačných služieb 
a Rolandovi Vörösovi, ktorí 
zabezpečujú prevádzku systému 
a jednotlivých modulov.“
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a ako zlepšili a uľahčili 
prácu zamestnancom?

V októbri 2012 sme zaviedli 
elektronickú výplatnú pásku, čo 
prinieslo zrýchlenie procesu ich 
distribúcie a zníženie nákladov na 
tlač. V roku 2013 to bol spomínaný 
elektronický dochádzkový systém 
a v rokoch 2013 a 2014 modul 
elektronickej predbežnej (po zmene 
legislatívy základnej) finančnej 
kontroly – e-ZFK. Ten sa nasadzoval 
vo viacerých etapách a v súčasnosti 
je do tohto procesu zapojené FR 
SR, všetky DÚ, CÚ a KÚFS v rozsahu 
komodít v gescii organizačných 
útvarov sekcie ekonomiky, informatiky, 
oddelenia bezpečnosti kancelárie 
prezidenta a odboru medzinárodných 
vzťahov a spolupráce. Od januára 
2017 sa zapojila do procesu 
e-ZFK aj Akadémia finančnej 
správy. Elektronizácia tohto 
procesu zabezpečila skrátenie 
času vybavovania požiadaviek, 
zjednotenie procesov obstarávania, 
zrýchlenie, sprehľadnenie  
a monitorovanie schvaľovacieho 
procesu, kontrolu omeškaní 
a odbúranie papierovej evidencie. 
V roku 2013 sme na základe 
požiadaviek ostatných systémov 
FR SR začali pracovať s technickým 
tímom a personalistami na prenose 
organizačnej štruktúry do vybraných 

systémov. Prvými boli ISFS-SD, ADMIS 
a portál FS. Stále však pribúdajú 
nové požiadavky na zabezpečenie 
tejto funkcionality. V súčasnosti na 
dennej báze zabezpečujeme prenos 
organizačnej štruktúry do systémov 
ISFS- SD, ADMIS, portál, FIM, AIS-R, 
Alladin, SYSNED a pripravuje sa 
prenos do systému ACIS. V roku 2014 
sme zaviedli SEPA platby na základe 
platnej legislatívy a nasadili sme 
nové rozvojové funkčnosti modulu 
sociálneho zabezpečenia colníkov 
(SZC). V roku 2015 sme začali 
pripravovať elektronický likvidačný 
list (eLL), ktorý sa v septembri 2016 
podarilo úspešne nasadiť. 

Aké rozvojové aktivity sú 
ešte rozpracované, kedy 
a s akým cieľom by 
mali byť uvedené do 
života organizácie?

S útvarom sociálneho zabezpečenia 
v súčasnosti pracujeme na prepojení 
modulu SZC s registrom fyzických 
osôb (RFO) z dôvodu nevyhnutnosti 
zefektívnenia procesu získavania 
informácií o fyzických osobách 
a dodržiavania legislatívnych 
požiadaviek pre vyplácanie 
dôchodkov a príplatkov. V súčasnosti 
modul pracuje s údajmi, ktoré 
si vyžiada od daných fyzických 
osôb. Integráciou na RFO sa skráti 
doba medzi zmenou u poberateľa 
a získaním a spracovaním 
informácie o zmene v module SZC. 
Predpokladaný termín nasadenia  
do produktívnej prevádzky je  
1. polrok 2017. Veľkou rozvojovou 
témou je modul stravných lístkov. 
V decembri 2016 sme úspešne 

absolvovali akceptačné testovanie, 
pripravili IRA. V januári sa uskutočnilo 
školenie referentov pokladníkov. 
Ostatní zamestnanci sa školia 
prostredníctvom e-learningového 
vzdelávania formou videoškolení. 
Modul stravné lístky sa nasadil do 
produktívnej prevádzky vo februári. 
Verím, že po krátkej dobe všetci 
ocenia jeho výhody. 
          Drahomíra Adamčíková

Čo modul eLL 
priniesol?:

zefektívnenie a digitalizáciu procesu 
spracovania došlých faktúr

elimináciu papierovej formy spracovania 
likvidačného listu,

priame prepojenie na systém vnútornej 
správy 

vytvorenie jednotného úložiska údajov 
umožňujúce priamy prístup ku 
všetkým spracúvaným údajom

okamžitý prístup k aktuálnemu stavu 
všetkých prebiehajúcich procesov 
schvaľovania

zjednotenie údajovej základne 
a odbúranie manuálneho 
dohľadávania údajov

doteraz bolo vytvorených vyše 9 000 ks 
likvidačných listov

 � PRINCÍP FUNGOVANIA 
APLIKÁCIE eLL:

Prijaté faktúry s prílohami 
zamestnanci oddelenia účtovníctva 
naskenujú a nahrajú do aplikačného 
systému, cez ktorý sú dokumenty 
odoslané jednotlivým garantom 
alebo ich nadriadeným na 
schválenie po vecnej správnosti. 
Tí ich schvaľujú elektronickým 
podpisom. Likvidačný list sa 
automaticky pridelí zamestnancovi 
oddelenia rozpočtu, ktorý ho ďalej 
spracuje. Po schválení sa proces 
vráti na oddelenie účtovníctva, 
kde príslušný zamestnanec potvrdí 
formálnu správnosť elektronickým 
podpisom. Doklad predbežne 
zaúčtuje a postúpi na schválenie 
úhrady manažmentom. Po schválení 
úhrady zamestnanec faktúru uhradí.

Od septembra 2016 bol 
uvedený do produktívnej 
prevádzky modul - elektronický 
likvidačný list. Implementovaný 
bol z nasledovných dôvodov:

neexistencia centrálneho úložiska,

fyzické doručovanie dokumentov 
na organizačné útvary spôsobovalo 
oneskorenia a administratívnu 
náročnosť v procese vybavovania,

neexistencia monitoringu 
a centrálnej evidencie priradenia 
likvidačných listov zodpovedným 
zamestnancom,

schvaľovací proces faktúry a jej 
úhrady bol zabezpečovaný bez 
kontrolných mechanizmov.
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Modul SL počíta nárok zamestnanca 
na lístky na objednávaný kalendárny 
mesiac zo zaznamenaných 
a evidovaných dát, ktorý predchádza 
aktuálnemu kalendárnemu mesiacu, 
kedy sa SL objednávajú. Vo výkaze, 
ktorý sa generuje v rámci MSL, 
je tento údaj uvedený sumárne 
v stĺpci s názvom „Rozdiel M-1“. 
Do výpočtu nároku na SL vstupujú 
automaticky aj opravy v dochádzke 
za predchádzajúce dva kalendárne 
mesiace. Vo výkaze SL budú tieto 
údaje zobrazené v stĺpcoch „Oprava - 
2“ a „Oprava – 3.“

Manuálne počítanie 
skončilo

Proces objednávania SL, spočíva 
v automatickom generovaní výkazu 
SL vždy 12. kalendárny deň v mesiaci. 
Po vygenerovaní výkazu má vedúci 
zamestnanec možnosť urobiť 
korekciu, pozastaviť objednávku, 
zadať dátum výstupu podriadeného, 
ak v čase generovania výkazu nebolo 
v moduli personalistika zaevidované 
opatrenie majúce vplyv na nižší počet 
lístkov. Tieto zmeny a odoslanie 
objednávky je vedúci povinný urobiť 
najneskôr do 19. kalendárneho dňa 
v mesiaci. MSL zabezpečí, aby sa 
objednávka SL automaticky premietla 
v príslušnom „virtuálnom trezore“ 
MSL regionálneho pokladníka 
a referentskom trezore MSL, a to 
na základe údajov o pravidelnom 
mieste výkonu práce/štátnej služby. 
Po zosumarizovaní objednávok za 
všetkých priradených zamestnancov 
odošle regionálny pokladník 
objednávku referentovi centrálneho 
nákupu a to vždy najneskôr do 
25. kalendárneho dňa v mesiaci. 
Hromadná objednávka potom pôjde 

dodávateľovi, ktorý „naknižkuje“ SL 
pre každého zamestnanca podľa 
objednaného počtu a zoradí ich 
podľa čísla organizačných jednotiek 
a osobného čísla. Zamestnanec 
priamo do procesu objednávania SL 
nevstupuje. Všetky potrebné údaje 
si nájde v stĺpci „SL nárok“ vrátane 
poznámok, vypočítanej zrážky i  mena 
referenta a jeho adresy, na ktorej si 
môže SL prevziať. Ak zamestnanec 
nemá prístup k portálovej 
aplikácii MSL, informáciu o počte 
objednávaných SL mu poskytne jeho 
vedúci. Keď nedôjde v určenej lehote 
k rozdeleniu SL, zamestnanec bude 
mať automaticky objednané SL typu 
Le Chejeneur. MSL bol nasadený do 
produktívnej prevádzky začiatkom 
februára.

Katarína Gulyásová

Od januára máme nový systém stravných lístkov (SL). Táto 
portálová aplikácia je prepojená na dochádzkové dáta,  
ktoré sú smerodajné pri vzniku nároku na stravný lístok  
a automaticky vypočíta zamestnancovi nárok na gastrolístky.

FI
N

AN
ČN

É 
AK

TU
AL

IT
Y
01

/1
7



9

01
/1

7
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y

Vďaka vám a vašej práci sa nám mimoriadne darilo. Finančná správa je opäť 
jednou z najlepších štátnych inštitúcií. Po prvýkrát daňové príjmy štátneho 
rozpočtu prekročili hranicu 11 miliárd eur. Štátny rozpočet bol splnený na 
100,7 %. Veríme, že rok 2017 bude rovnako úspešný a plný dobrých správ.

Výber daní k 31.12.2016 predstavuje 
11 069 mil. eur, skutočné príjmy  
sú o 76 mil. eur vyššie ako 
rozpočtované. Pri medziročnom 
porovnaní je plnenie príjmov  
vyššie o 455 mil. eur. „Rozhodujúci 
podiel na splnení rozpočtu má 
daň z príjmov právnických osôb, 
jej výnos vo výške 3 187 mil. eur 
predstavuje plnenie rozpočtu na 
112,7 % a medziročne zaznamenal 
rast na úrovni 22,2 %. Taktiež vďaka 
výnosu na dani z príjmov fyzických 
osôb vo výške 2 407 mil. eur je 
rozpočet hrubého výnosu na tejto 
dani naplnený na 105 %, medziročne 
výnos stúpol o 10 %,“ vysvetľuje 
Lenka Wittenbergerová, generálna 
riaditeľka sekcie daňovej. 

Ďakujeme!

Spotrebné dane tiež pozitívne 
prekvapili, ich výnos dosiahol 
2 171 mil. eur, stanovený rozpočet 
sa podarilo splniť na 100,5 % 
a v porovnaní s minulým rokom sme 
vybrali o 74 mil. eur viac. Ako dopĺňa 
generálny riaditeľ sekcie colnej Milan 
Jurčina, ide predovšetkým o lepší 
výber spotrebných daní z minerálnych 
olejov a z tabakových výrobkov. 
Naše výsledky a nástroje sú 
oceňované nielen na Slovensku, 
ale s pozitívnymi  reakciami sa 

stretávame i v zahraničí. „Ministerstvo 
financií od nás opäť očakáva zvýšenie 
príjmov,“ upozorňuje prezident 
finančnej správy František Imrecze. 
Jedným dychom však dodáva: „Je 
to náročný cieľ, ale verím, že ho 

zvládneme. Ste skvelý tím a finančná 
správa je moderná inštitúcia 
porovnateľná s tými v krajinách, ktoré 
sú o nejaký ten krok pred nami. Za to 
vám patrí poďakovanie“. 
                -ia-

Druh dane Rok 2016

Ročný 

rozpočet 

2016  

(v tis. eur)

Plnenie k 31.12.2016

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

(v tis. eur)

% plnenia 

ročného 

rozpočtu

Rozdiel 

skutočnosť – 

rozpočet 

(v tis. eur)

Daň z príjmov FO 

(vrátane prevodov do obcí 

a VÚC)

18 002 -8 540 -47,4% -26 542

Daň z príjmov PO 2 828 508 3 187 395 112,7% 358 887

Dane vyberané zrážkou 166 806 179 259 107,5% 12 453

DPH 5 654 677 5 368 697 94,9% -285 980

Spotrebné dane 2 160 333 2 170 690 100,5% 10 357

Dane z medz. obchodu 23 430 30 457 130,0% 7 027

Iné (daň z majetku) 0 140 X 140

Pokuty z daň. kontroly 675 967 143,3% 292

Daň z motorových vozidiel 

a dobeh cestnej dane

141 285 140 595 99,5% -690

Spolu 10 993 716 11 069 660 100,7% 75 944

Zaslúžime si jednotku 
s hviezdičkou



S akými predstavami 
a zámermi ste do funkcie 
„ombudsmanky“ nastupovali?

Finančná správa je veľká inštitúcia 
a nie je rozumné nahlas nepovedať, 
že je veľa problémov, o ktorých 
pracovníci hovoria, ale majú pocit, 
že sa o ne vrcholový manažment 
nezaujíma. Z osobnej skúsenosti viem, 
že som často narazila na upozornenie 
o dodržiavaní inštančného postupu. 
Keď som dostala ponuku na 
pracovnú pozíciu „ombudsmanky“, 
prijala som ju. Moja predstava je 
a verím, že je a bude podporovaná aj 
manažmentom, že sa na mňa môže 
obrátiť každý pracovník finančnej 
správy. Môže upozorniť na problém, 
konzultovať, predniesť svoje 
požiadavky a pritom nebyť atakovaný 
z dôvodu dodržiavania inštančného 
postupu alebo obavy z postihu. 
Mojou snahou je pomôcť, nájsť cestu 
a informovať nadriadených, kde nás 
bolí päta. Nie som typ človeka, ktorý si 
dáva pred ústa servítku a stále mám 
elán presadzovať nápady a myšlienky, 
ktoré by mohli pomôcť a posúvali 
veci dopredu. Pozícia „ombudsmana“, 
keď sa správne uchopí, je prínosom 
a nezáleží na tom, či ním som ja 
alebo ním bude niekto iný. 

Aké konkrétne riešenia ste mali 
možnosť navrhnúť, presadiť, 
či aplikovať do praxe? 
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Ombudsman je prínosom
Od polovice septembra zastáva funkciu splnomocnenca 
prezidenta finančnej správy pre komunikáciu so zamestnancami 
Zuzana Nerušilová. V praxi sa skôr ujalo krátke oslovenie 
„ombudsmanka“. Porozprávali sme sa s ňou o tom, ako 
môže využiť svoje dlhoročné skúsenosti z daňového úradu, 
ale aj o riešeniach, ktoré sa už podarilo zrealizovať.
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Zmení sa aplikácia Základného 
daňového kurzu v daňovej časti 
finančnej správy. V súčinnosti 
s osobným úradom sme sa venovali 
problému s povinnými preventívnymi 
lekárskymi prehliadkami, kde sa 
pracovníci sťažovali na nekorektný 
prístup lekárov zdravotníckeho 
zariadenia. Kolegovia z Akadémie 
finančnej správy obratom vyriešili 
problém s nečitateľnou príručkou 

POZA a vyšli v ústrety požiadavke 
na doškolenie na osobnom účte 
priamo na pobočke DÚ. Každý 
problém a požiadavka je špecifická, 
s niektorými si vieme poradiť rýchlo, 
ale niektoré musia prejsť určitým 
procesom. Citlivo je vnímané 
zasahovanie do kompetencie riadenia 
útvarov a oddelení. Aj touto cestou 
chcem ubezpečiť, že nechcem 
vstupovať do organizácie riadenia, 
mojím cieľom je upozorniť a pripraviť 
návrh na riešenie. Som o ňom 
kedykoľvek ochotná diskutovať, 
ale zároveň akceptujem, ak nie je 
prijatý. Mrzí ma, že sa často zaoberám 
problémom okľukou, pretože 

poskytovateľ podnetu má obavy z 
možnej perzekúcie. Plne rešpektujem 
požiadavku na anonymitu, ale 
tu narážam na problém získania 
korektných informácii, ktoré by 
potvrdili alebo vyvrátili tvrdenia 
a potom neviem vo veci ponúknuť 
riešenie. Zatiaľ som nerozlúskla 
problém colnej správy s výstrojnými 
súčiastkami a obrovský problém 
väčšiny pracovníkov s nevyhovujúcimi 
stoličkami na pracoviskách, ale tu 
musím dodať, že tento nedostatok aj 
keď sa rieši dlho, má určite záujem 
vyriešiť aj vedenie.

Kde vidíte priestor na zlepšenie 
internej komunikácie v takej veľkej 
organizácii akou je finančná správa? 

To je ťažká otázka. Sme veľká 
inštitúcia a pri prenose informácii 
z hora dole, ale aj naopak, často 
prichádza ku skráteniu alebo 
k neúplnému prenosu informácii. 
Cítime to asi všetci. Ide najmä 
o prípady, keď sa vydá nový príkaz, 
rozkaz a nie je zrejmý dôvod prečo 
teraz a prečo takto. Predišli by 
sme problémom, keby sme pri 
implementácii nových vecí našli 

spôsob, ako ich optimálne a korektne 
prezentovať, aby naši ľudia vedeli, 
prečo sa prijímajú dané opatrenia. 
Tu vidím veľkú úlohu vedúcich 
oddelení, ktorí sú často medzi dvoma 
mlynskými kameňmi tlačení úlohami 
zhora a atakovaní požiadavkami 
zdola. Otázky vedúcich by sa mali 
pozorne počúvať, reagovať na ich 
návrhy a zároveň im poskytnúť 
dostatok informácii, aby mohli 
vysvetliť danú požiadavku. Vždy je 
dôležité ľudí naviesť z bodu A do 
bodu B tak, aby pochopili význam 
a cieľ. Toto však musí prebiehať 
individuálne na každom úrade, 
pobočke a oddelení. Základ je nebáť 
sa pýtať a dožadovať sa odpovedí, veď 
cieľ je jasný. Je ním lepšie fungujúca 
finančná správa so spokojnými 
zamestnancami, ktorí by boli hrdí, že 
tu pracujú. V nasledujúcom období sa 
budem snažiť navštíviť každý daňový 
a colný úrad. Verím, že počas týchto 
návštev si nájdete čas na stretnutie so 
mnou. Mojou snahou bude poskytnúť 
vám čo najviac informácii k otázkam, 
ktoré vás zaujímajú, ale zároveň 
privítam každý podnet a žiadosť, ktorú 
potrebujete vyriešiť.

Iveta Adamíková

Ombudsman je prínosom

“Mojou 
snahou je 
pomôcť, 
nájsť cestu a 
informovať 
nadriadených, 
kde nás bolí 
päta.”



Slovensko sa na svoje historicky 
prvé predsedníctvo výborne 
pripravilo a úspešne ho zvládlo. 
Takéto hodnotenia sme dostali od 
európskych partnerov. Kľúčovou 
udalosťou a zároveň dôležitým 
úspechom SK PRES bol Bratislavský 
samit. Lídri 27 štátov potvrdili 
záujem pokračovať v projekte 
európskej integrácie a stanovili 
sériu dôležitých úloh známych ako 
Bratislavská cestovná mapa. Výsledky 
nášho predsedníctva hodnotilo aj 
Ministerstvo financií SR. „Z môjho 
pohľadu a v nadväznosti na to, aké 
témy spočinuli na našich pleciach, 
považujem predsedníctvo v daňovej 
a colnej oblasti za neskutočne 

úspešné,“ uviedla Daniela Klučková, 
generálna riaditeľka sekcie daňovej 
a colnej. Ako dodala, úspechy si 
môžeme pripísať tak v legislatívnych, 
ako aj v nelegislatívnych iniciatívach. 

Daňové úspechy

V legislatívnej oblasti bolo úspechom 
prijatie štvrtej novely smernice 
o administratívnej spolupráci (DAC 5), 
ktorú sme neočakávane dostali 
od Európskej komisie do vienka 
hneď na začiatku nášho pôsobenia 
v predsedníckom kresle. Prijatím 
tejto novely sa zabezpečil ďalší 
významný krok v otázkach daňovej 
transparentnosti a efektívnejšieho 
boja proti daňovým podvodom 
a únikom. Veľké úsilie sme venovali 
aj iniciatíve novelizácie smernice 
proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam na vnútornom trhu 
- ATAD 2 v oblasti hybridných 
nesúladov voči tretím štátom, kde sa 
nám výrazne podarilo stabilizovať 
legislatívny text. „Za oblasť DPH 
považujeme za najväčší legislatívny 
úspech dosiahnutie jednomyseľného 
kompromisu medzi členskými 
štátmi k návrhu dohody medzi 
EÚ a Nórskom o administratívnej 
spolupráci v oblasti DPH,“ vysvetľuje 
Klučková. Ide o rozsiahlu dohodu, 
ktorá obsahuje viac ako 40 článkov, 
ktoré sa týkajú výmeny informácií 
za účelom efektívneho boja proti 
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Predsedníctvo sme zvládli výborne
Koncom decembra sa oficiálne skončilo polročné slovenské 
predsedníctvo v Rade EÚ, inštitúcii zastupujúcej členské štáty únie. 
V daňovej oblasti sa podarilo schváliť východiskové kritériá pre 
čierny zoznam daňových rajov. V colnej oblasti boli schválené závery 
Rady k zlepšeniu výmeny colných informácii s tretími krajinami.

SK PRES v číslach:

 � BRUSEL
1 212 zasadnutí na úrovni 
pracovných skupín, výborov, 
veľvyslancov či ministrov

 � BRATISLAVA
20 podujatí na vysokej úrovni

180 zasadnutí pracovných skupín, 
výborov a konferencií

25 000 zúčastnených delegátov na 
podujatiach

8 000 policajtov sa podieľalo na 
bezpečnostných opatreniach

2 000 novinárov navštívilo podujatia

12
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podvodom. Dohoda predstavuje prvý 
takýto nástroj medzi EÚ a tretím 
štátom. Okrem toho sme v oblasti 
DPH na základe vlastnej iniciatívy, 
zaviazali komisiu formou záverov rady 
k tomu, aby predložila legislatívne 
návrhy na zlepšenie 
súčasných pravidiel 
DPH pri cezhraničných 
transakciách. D. Klučková 
dopĺňa: „Oporu nám 
poskytol Akčný plán 
DPH, v zmysle ktorého je 
potrebné v krátkodobom 
horizonte riešiť problémy 
systému DPH tak, aby sa 
efektívne bojovalo proti podvodom“. 

Najväčší úspech

Medzi najväčšie úspechy SK PRES 
v nelegislatívnej oblasti patrí dohoda 
ministrov financií na novembrovej 
Rade Ecofin k EÚ zoznamu 
nespolupracujúcich jurisdikcií,  
tzv. EU Black list. Počas nášho 
predsedníctva prebiehali intenzívne 
diskusie k tejto politicky citlivej 
a dôležitej téme, ktoré vyvrcholili 
odsúhlasením záverov Rady, 
ktoré ustanovujú kritériá a proces 
vedúci k vytvoreniu EÚ zoznamu 
nespolupracujúcich jurisdikcií. 
SK PRES sa podarilo dosiahnuť 
jednomyseľnú dohodu na znení 
záverov, a tým sa vytvorili základné 
predpoklady pre schválenie finálneho 
zoznamu do konca roka 2017. 

Spotrebné dane

„V oblasti spotrebných daní 
považujeme za úspech rýchle 

schválenie záverov Rady k správe 
Európskej komisie hodnotiacej 
smernicu o štruktúre spotrebných 
daní na alkohol a alkoholické nápoje,“ 
uvádza D. Klučková. Závermi rady 
sme spoločne s ostatnými členskými 
štátmi zaviazali Európsku komisiu 
k uskutočneniu technických analýz 

a verejných konzultácií v tejto 
oblasti s následným predložením 
legislatívneho návrhu revidujúceho 
alkoholovú smernicu. Je to prvý 
krok k významnejšej revízii 
európskej legislatívy v oblasti 
štruktúr spotrebnej dane na alkohol 
a alkoholické nápoje od jej prijatia 
v roku 1992 s cieľom reagovať na 
vývoj v oblasti výroby a obchodovania 
s liehovinami.

Colné otázky

Počas SK PRES sa uskutočnilo 
druhé pilotné rokovanie vysokých 
predstaviteľov colných správ v 
Rade EÚ, témou ktorého bola úloha 
colníctva v boji proti terorizmu  
a možnosti zlepšenia financovania 
colníctva v oblasti budovania IT 
systémov a technického vybavenia  
na vonkajšej hranici. Závažnosť  
a strategická povaha tém, ktorým 
musí colníctvo permanentne čeliť, 
ako aj absencia stálej štruktúry na 
vysokej úrovni pre oblasť colníctva, 

viedli k odsúhlaseniu návrhu  
SK PRES na zriadenie stálej  
platformy generálnych riaditeľov 
colných správ na riešenie 
strategických otázok colníctva  
v Rade EÚ. V záujme zlepšenia 
zastúpenia EÚ v medzinárodných 
organizáciách sa členské štáty 

dohodli na návrhu 
neformálnej dohody 
pripravenej SK PRES  
o postupe pre nomináciu 

spoločného kandidáta na 
manažérske 

pozície  
v Svetovej 

colnej 
organizácii (WCO) 

vrátane postu 
generálneho tajomníka. SK PRES 
nastolilo aj závažnú otázku potreby 
zlepšenia výmeny colných informácií 
s tretími krajinami a po intenzívnej 
diskusii dosiahlo schválenie záverov 
Rady.

Sme hrdí na ľudí

Ministerstvo financií vrátane 
zástupcov finančnej správy vykonalo 
veľa dobrej práce. „Musím povedať, 
že som pyšná, pretože naši ľudia 
sa ako predsedovia jednotlivých 
pracovných skupín ukázali ako 
veľmi šikovní a odvážni bojovníci 
a negociátori,“ zhodnotila Klučková. 
A tému predsedníctva s úsmevom 
uzatvára s tým, že veľa práce ostáva 
aj pre nastupujúcich kolegov z Malty. 
Nemusia sa obávať o nedostatok 
práce, keďže Európska komisia vždy 
príde s novými nápadmi a bude treba 
hľadať nové riešenia a nespočetné 
množstvá kompromisov.

Iveta Adamíková

Predsedníctvo sme zvládli výborne
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Zamestnanci DÚ Košice vykonali 
kontrolu nadmerného odpočtu DPH za 
viac zdaňovacích období u spoločnosti 
obchodujúcej so špeciálnym pracovným 
nepremokavým oblečením. Pri fyzickej 
kontrole pracovného oblečenia zistili, 
že na sklade sa nenachádza dostatočný 
počet kusov oblečenia deklarovaného 
na faktúrach. Nadmerný odpočet 
z nákupu tohto pracovného oblečenia 

si už uplatnilo niekoľko ďalších firiem 
na Slovensku. Kontrolóri preverovali 
celý obchodný reťazec a zisťovali 
„prapôvodný“ pôvod tovaru. Šetrenie 
ukázalo, že už u prvého deklarovaného 
dodávateľa nepremokavého oblečenia 
sa dodanie nepotvrdilo, konateľ 
spoločnosti dodanie tovaru poprel. Prvý 
odberateľ nakúpil oblečenie od osoby 
fiktívne vystupujúcej za spoločnosť.

Daňový úrad Banská Bystrica 
vykonal v spoločnosti so sídlom v 
Košiciach daňovú kontrolu na zistenie 
oprávnenosti nároku na vrátenie 
nadmerného odpočtu, ktorý mal 
vzniknúť z dodávateľských faktúr za 
nákup sušených dubákov. Šetrením 
bolo zistené, že ide o reťazový obchod. 
Prvým dodávateľom bola zmiznutá 
spoločnosť z Komárna. Ďalším 
článkom v reťazci bola spoločnosť 

z banskobystrického kraja. Konateľmi 
všetkých troch spoločností boli rôzni 
občania Maďarskej republiky. Konečným 
nadobúdateľom sušených hríbov mala 
byť poľská spoločnosť s neplatným IČ 
DPH. Daňové kontroly boli ukončené 
s nevyplatením nadmerného odpočtu 
vo výške 55 tisíc eur košickému 
subjektu a banskobystrickému 
platiteľovi bola dorubená daň v sume 
viac ako 150 tisíc eur.

S agresivitou sa stretli kontrolóri  
z DÚ Nitra. Po vykonanom kontrolnom 
nákupe, pri ktorom tržba nebola 
zaevidovaná, sa subjekt najskôr snažil 
ovplyvniť výsledok zistenia a potom 
začal vykrikovať na celé okolie 
a znevažovať prácu kontrolórov. Pri 
ďalšom kontrolnom nákupe bola osoba 
prítomná pri miestnom zisťovaní ešte 
vynaliezavejšia. Spísanú zápisnicu 

vytrhla kontrolórom z rúk, utiekla 
a podľa informácií, ktoré následne 
uviedla policajnej hliadke, zápisnicu 
roztrhala a vhodila do toalety. Aj 
z týchto príkladov je zrejmé, že veľa 
podnikateľov si neuvedomuje, že 
kontrolór vykonáva svoju prácu ako 
ktokoľvek iný a musí postupovať 
v súlade s platnými právnymi 
predpismi.

Nepremokavé oblečenie

Sušené dubáky

Kontrolóri DÚ Bratislava na základe 
žiadosti o medzinárodnú výmenu 
informácií vykonali rozsiahle 
preverovanie v spoločnosti, ktorá 
dodávala ukrajinskej spoločnosti 
elektronické licencie na softvér. 
Preverovaním zistili, že daňový 
subjekt na území SR nie je vlastníkom 
duševných práv, ale v obchodnom 
vzťahu vystupuje ako distribútor tohto 

produktu, čo preukázal uzatvorenou 
zmluvou so skutočným vlastníkom 
softvéru. Daňový subjekt prijatú platbu 
vo forme licenčného poplatku následne 
poukázal vlastníkovi softvéru. Vzhľadom 
na zistenia mal byť vyplatený licenčný 
poplatok zdanený podľa zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia na 
území Ukrajiny vyššou sadzbou dane.

Licenčné poplatky a softvér

Agresivita daňových subjektov narastá
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Trenčiansky daňový subjekt,  
u ktorého bola vykonaná daňová 
kontrola, deklaroval odpočítanie  
DPH spojené s vyhotovením 
reklamných letákov. Kontrolóri zistili, 
že dodávateľ letákov nepodal daňové 
priznanie na DPH a spoločnosť bola 
v čase výkonu kontroly vymazaná  
ex-offo. Bývalý konateľ tejto spoločnosti 
nepredložil žiadny dôkaz o výrobe 

a distribúcii letákov a vyjadril  
sa, že obchod prebehol vo vstupnej 
hale kina. Kontrolovaný daňovník 
predložil jeden reklamný leták,  
ktorý nesúvisel s kontrolovanou 
reklamou a nebol schopný preukázať, 
že k plneniu v skutočnosti došlo. 
Kontrolóri dodávateľskú faktúru  
v sume cca 7 000 eur z nároku  
na odpočítanie dane vylúčili.

Kontrolóri DÚ Trnava pracujú na 
ukončení kontrol začatých ešte  
v rokoch 2013 a 2014 zameraných  
na preverovanie obchodov  
s kryštálovým cukrom u troch 
prepojených daňových subjektov. 
Okrem rozsiahlych dokazovaní 
prostredníctvom medzinárodnej 
výmeny informácií boli ako dôkazné 
prostriedky použité aj znalecké 
posudky. Podľa nich nebolo možné, 

aby cukor v jeden deň doviezlo 1 700 
kamiónov a zároveň mal byť odvezený 
cukor v objeme 750 kamiónov.  Podľa 
posudku Ústavu súdneho inžinierstva 
Žilina bola spotreba elektrickej energie 
nedostatočná na množstvo zabaleného 
cukru, ktoré deklaroval jeden  
z daňových subjektov v reťazci. DÚ 
Trnava doteraz eviduje nález na  DPH  
a na dani z príjmov právnických osôb 
cca vo výške 40 mil. eur.

V rámci spolupráce štyroch štátnych 
organizácií v Prešove - Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, 
Okresného riaditeľstva PZ a finančnej 
správy - bola koncom roka 
zorganizovaná akcia zameraná na 
kontrolu predaja potravín, mäsa a iných 
tovarov v miestnych predajniach v obci 

Jarovnice, v časti rómskej osady. Akcie 
sa zúčastnili zamestnanci DÚ Prešov, 
ktorí vykonali vo vybraných predajniach 
miestne zisťovanie so zameraním na 
používanie ERP. Výsledkom kontroly 
bolo zistenie viacerých porušení 
zákona, za ktoré boli uložené pokuty. 
Akcia sa uskutočnila za prítomnosti 
príslušníkov polície v Jarovniciach.

Úspešná spolupráca

Kontrolóri DÚ Žilina, pobočka Dolný 
Kubín pri výkone daňovej kontroly 
dane z príjmov fyzickej osoby za 
rok 2014 zistili, že kontrolovaný 
daňový subjekt podnikajúci v oblasti 
poradenskej činnosti dosahoval aj 
príjmy z veštenia z kariet. Príjmy z tejto 
činnosti „veštica“ poskytovala bez 
živnostenského oprávnenia na túto 

činnosť a klienti jej ich poukazovali na 
bankový účet syna. Aj keď spočiatku 
„veštica“ skúšala výhovorky, že ide 
o predaj starých hračiek a nábytku 
z domácnosti, nakoniec boli na základe 
šetrenia kontrolórov daňovou kontrolou 
preukázané nepriznané príjmy vo výške 
7 813 eur a vyrubený rozdiel dane vo 
výške 1 484 eur.

Nepriznané príjmy z veštenia

Daňové no vinky

Reklamné letáky

Kryštálový cukor



Prezident František Imrecze 
odovzdal čestné uznania Svetovej 
colnej organizácie (World Customs 
Organization - WCO) 14 colníkom, 
ktorí svojím osobným prínosom 
výraznou mierou prispeli k naplneniu 
cieľov témy určenej jej generálnym 
tajomníkom. Tento rok ňou bola 
„Analýza dát pre efektívne riadenie 
hraníc“. Príkladom pre naplnenie 
zámerov tejto myšlienky bola práca 
v oblasti zhromažďovania údajov, 
spravovanie databáz a informačných 
systémov, analýza rizika, meranie 
výkonnosti i výmena informácií. 
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Colníci oslavovali
Medzinárodný deň colníctva (26. január) je sviatok, ktorý 
naša uniformovaná časť kolegov oslavuje so všetkou 
dôstojnosťou. V rámci neho sa už tradične v našej organizácii 
udeľujú aj rozhodnutia o mimoriadnych povýšeniach 
do hodností. Budova riaditeľstva sa tak koncom januára 
zaplnila desiatkami colníkov v slávnostných uniformách.

Čestné uznania 
WCO si prevzali:

pplk. Ing. Miroslav Bujna

mjr. Mgr. Ing. Lea Harmathová

mjr. Ing. Jozef Jusko 

mjr. Ing. Viera Kolárikova

Ing. Lenka Mičúchová

mjr. Ing. Róbert Mikulecký

mjr. Bc. Juraj Ondráš

mjr. Ing. Marian Otiepka

mjr. JUDr. Štefánia Pitoňáková

pplk. PhDr. Miroslava Slemenská

kpt. Ing. Marek Sýkora

npor. Milan Špinder

mjr. Mgr. Katarína Vivodová

Mincovňa Kremnica š.p.

 � ZA MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ COLNÍCTVA BOL 
VYHLÁSENÝ  
26. JANUÁR V ROKU 
1983 NA POČESŤ 
VÝROČIA PRVÉHO 
ZASADNUTIA 
RADY PRE COLNÚ 
SPOLUPRÁCU 
(PREDCHODCU 
WCO), KTORÉ SA 
USKUTOČNILO V TEN 
ISTÝ DEŇ V ROKU 
1953 ZA ÚČASTI 
ZÁSTUPCOV ZO 17 
ŠTÁTOV. OSOBITNÝM 
SPÔSOBOM 
UPOZORŇUJE NA 
PRÁCU MUŽOV I ŽIEN 
V COLNEJ SPRÁVE NA 
CELOM SVETE.



Mimoriadne 
povýšení

S rozhodnutiami o mimoriadnom 
povýšení odchádzalo zo slávnostného 

aktu 27 colníkov. „Viem, ako citlivo je 
tento akt v našej organizácii vnímaný 
a verte mi, že sme spolu s generálnym 
riaditeľom sekcie colnej, zástupcami 
odborov a osobného úradu starostlivo 
zvažovali každú nomináciu,“ 
uviedol F. Imrecze. Podľa jeho slov 
si rozhodnutia prevzali tí, ktorí si 
svojimi mimoriadnymi zásluhami 
povýšenie naozaj zaslúžili. Všetkým 
oceneným poďakoval za doterajšiu 
prácu a zaželal im ešte veľa ďalších 
pracovných úspechov. 
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S novými 
hodnosťami 
odchádzali:

plk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

mjr. Ing. Stanislava Čorbová

mjr. Ing. Ján Dekan

podpor. Zuzana Hicová

kpt. Daniel Hrančo

mjr. Ing. Božena Chríbiková

pplk. Ing. Jozef Belan

mjr. JUDr. Dana Kišková

pplk. Ing. Peter Kmotorka

mjr. Mgr. Ján Kolla

kpt. Ján Kovács

pplk. Ing. Renáta Kravcová

kpt. Dušan Kuzma

kpt. František Lakomý

pplk. JUDr. Ľudovít Makó

mjr. Ing. Viera Nováková

mjr. Ing. Dušan Pánik

kpt. Alena Rozborilová

plk. JUDr. Peter Sloboda

pplk. Ing. Vladimír Staško

mjr. Ing. Katarína Šiarna

kpt. Dušan Štíbel

kpt. Stanislav Torda

pplk. Mgr. Július Trangoš

kpt. Mgr. Miroslav Trauer

kpt. Štefan Visnyai

kpt. Dušan Záhorský

 � WCO JE NEZÁVISLÁ 
MEDZIVLÁDNA 
ORGANIZÁCIA SO 
SÍDLOM V BRUSELI, 
KTORÁ MÁ 174 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 
VRÁTANE SLOVENSKA. 
ŠPECIALIZUJE SA NA 
OTÁZKY SÚVISIACE 
S VÝKONOM 
COLNEJ SLUŽBY. 
V SÚČASNOSTI 
SA UZNÁVA AKO 
“HOVORKYŇA” 
COLNÝCH SPRÁV NA 
MEDZINÁRODNEJ 
ÚROVNI. SLOVENSKO 
PREVZALO ČLENSTVO 
VO WCO 1. JANUÁRA 
1993.
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Colný úrad Trenčín riešil koncom 
minulého roka kuriózny prípad dovozu 
tovaru z Číny. Malo ísť o určitý druh 
potravinového sortimentu rastlinného 
pôvodu. Namiesto objednaného  
a deklarovaného tovaru sa však  
v kontajneri nachádzali bezcenné veci. 
Váha zásielky presne zodpovedala 
váhe objednaného tovaru, sprevádzali 
ju príslušné obchodné a prepravné 
doklady a komunikácia pri dojednaní 

obchodnej transakcie bola štandardná. 
Zásielka obsahovala 512 kusov 
papierových škatúľ rovnakých rozmerov, 
pravidelne a rovnomerne uložených  
v kontajneri. Každá škatuľa obsahovala 
z veľkej časti polystyrénové výplne, 
medzi ktorými sa nachádzali kamene 
uložené natesno v tenkej vrstve tak, 
aby váha obalu i celého kontajnera 
nevzbudzovala žiadne podozrenie.

Na železničnom hraničnom priechode 
v Čiernej nad Tisou odhalili colníci 
v decembri kontraband pašovaných 
cigariet. Išlo o dve rôzne značky  
v celkovom množstve 204 000 kusov 
(1 020 kartónov). V piatich vagónoch 
prepravovali z Ukrajiny na Slovensko 
voľne uloženú soľ. Sondáž odhalila, že 
v náklade sú ukryté cigarety. Služobný 
pes označil podozrivé miesta  
aj v podvozku vagóna, kde boli  

v konštrukčných dutinách ukryté ďalšie 
cigarety. Finančný únik bol vyčíslený na 
27 730,94 eur. Na hraničnom priechode 
Ubľa colníci dňa zase odhalili nelegálne 
cigarety ukryté v narodeninovej torte. 
Colníkom sa nepozdávala jej hmotnosť, 
a preto ju prekrojili. Výplň torty však 
netvorilo piškótové cesto a krém, ale 
škatuľky cigariet ukryté pod fondánom. 
Ukrajinci chceli prepašovať cigarety  
v celkovom množstve 2 060 kusov.

V druhej polovici decembra mali colníci 
z KÚFS ďalšiu zaisťovaciu akciu v obci 
Lúčky na východe Slovenska. Jej cieľom 
bolo poľnohospodárske družstvo, 
v hale ktorého našli odstavený kamión 
s ukrajinskými značkami plný cigariet. 
Počas zásahu a prehliadky nebytových 
priestorov zaistili 2 899 780  
(144 989 kartónov) nelegálnych 
cigariet v dĺžke tabakového povrazca 
do 80 mm vrátane. Išlo o cigarety 

výrobných značiek Jin Ling, Classic 
Dubao Red, Super Slim Lifa Mentol, 
Compliment Super Slim červené 
a modré balenie s nápismi v anglickom 
jazyku, ktoré neboli označené platnou 
kontrolnou známkou SR, ale boli 
označené páskou FOR DUTY FREE 
ONLY. Finančný únik na daniach 
predstavoval sumu 276 581,01 eur. 
Počas zásahu colníci zadržali Jána J. (35) 
z Michaloviec.

Kuriózny prípad

Kamión plný cigariet

Čo ukrývala sol a torta?

Kontroly skladov, motorových vozidiel 
a zadržanie troch pravdepodobných 
páchateľov. Taký bol priebeh dvojdňovej 
akcie colníkov z KÚFS v Dunajskej 
Lužnej a Malackách, ktorá sa 
uskutočnila tri dni pred vianočnými 
sviatkami. Počas kontroly colníci 
zaistili 5 000 000 kusov cigariet značky 
WEST, 1,5 tony tabaku, komponenty 
na výrobu cigariet, pásky, lepidlá, 

filtre, cigaretový papier i kompletne 
vybavené technologické zariadenie 
na výrobu spotrebiteľských balení 
cigariet. Súhrnná hodnota zadržaného 
tovaru bola vyčíslená na 1 350 000 eur. 
Finančný únik na daniach predstavoval 
cca 700 000 eur. Počas akcie zadržali 
troch mužov ukrajinskej národnosti. 
V prípade dokázania viny im hrozí trest 
odňatia slobody na tri až osem rokov.

Akcia „Panamera“
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Pri kontrole pravidelnej leteckej linky 
z Dubaja našli vo februári bratislavskí 
colníci chránený tovar. Občan Českej 
republiky sa vracal z dovolenky 
z ostrova Zanzibar a v batožine mal  
38 kusov koralov. Išlo o koraly, ktoré 
sú pod Dohovorom o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). 
Colníci po tomto zistení následne 
kontaktovali pracovníka Vedeckého 

orgánu SR - Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky za účelom 
identifikácie predmetných koralov. 
Ten potvrdil, že ide o chránené 
druhy morských živočíchov, a teda 
obchodovanie s nimi je celosvetovo 
zakázané. Prípad prevzalo právne 
oddelenie CÚ Bratislava vo veci 
podozrenia z porušenia colných 
predpisov fyzickou osobou, ktorý 
rozhoduje o uložení výšky sankcie.

Koraly v batožine

Colníci oddelenia špeciálnych 
technológií a SCÚ Banská Bystrica 
v spolupráci s kolegami z Košíc 
objavili v januári v obci Uľanka – na 
parkovisku motorestu Krištof - pri 
kontrole motorového vozidla exotické 
vtáky. Malo ísť o 20 kusov vtáctva 
(andulky a korely), avšak po vykonaní 
fyzickej kontroly zistili, že v ložnom 
priestore sa nachádza až 136 kusov 
vtáctva. Prepravca k tovaru nevedel 

predložiť žiadne potrebné doklady 
o pôvode a spôsobe nadobudnutia 
všetkých operencov. Nakoľko colníci 
mali podozrenie, že ide o chránené 
jedince, bol k ďalšiemu konaniu 
prizvaný pracovník Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia (SIŽP), ktorý 
identifikoval operencov a zaradil ich do 
príslušných príloh. Prípad postúpili na 
ďalšie konanie na SIŽP.

Desiatky vtákov v kufri

Colníci z KÚFS zaistili v januári  
v Spišskej Belej dvoch mužov priamo 
pri odovzdávaní čiernych igelitových 
vriec plných nelegálneho tabaku  
a cigariet. Finančný únik bol v tomto 
prípade 4 641,36 eur. Na základe 
ďalších informácií colníci urobili o deň 
neskôr v obci Važec prehliadky bytových 
a nebytových priestorov, kde našli 
rezačky tabaku, zariadenia na výrobu, 

miešanie a fermentáciu tabaku,  
cca 3 630 kg spracovaného tabak, 
arómy, 100 litrov liehu a 2 250 eur  
v hotovosti. Zadržali aj ďalšieho muža 
priamo pri spracovávaní nelegálneho 
tabaku. Predpokladaný finančný únik 
na spotrebnej dani predstavuje v tomto 
prípade sumu 259 730 eur. Pri zásahu 
pomáhal colníkom aj služobný pes.

Akcia “Važec”

Hliadka colníkov prekazila v januári 
na Orave plány s farmaceutickými 
výrobkami, medzi ktorými bola 
aj „sestra“ Viagry. V požičanom 
vozidle ich prevážal 25-ročný muž 
z Bobrova.  Colníkom tvrdil, že vo vozidle 
prepravuje dva páry lyží z Poľska, kde 
si ich dal opraviť. O ďalšom tovare 
nájdenom v aute, štyroch kartónoch, 
nevedel povedať, čo v nich je, ani komu 

patria. Nemal k nim žiadne sprievodné 
doklady. V škatuliach boli proteínové 
hormóny, anaboliká aj injekčne ampulky 
s látkou na podporu metabolizmu 
tukov a svalovej hmoty. Najväčšie 
zastúpenie z celého obsahu mal liek 
Kamagra s podobnými účinkami ako 
Viagra. Colníci tak zaistili 1 238 balení 
nelegálnych farmaceutík.

Pochybné lieky
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Svet očami psa. Videofilm z prostredia služobnej kynológie 
zachytáva najdôležitejšie momenty v jeho živote. Film 
zaujímavým spôsobom aj nezainteresovanému divákovi 
približuje prácu špeciálnych zložiek finančnej správy. Colníci, 
autá, neuniformovaní ľudia, výcvikové stredisko, letisko, 
hraničné priechody, to všetko sa mihá v oku hlavného hrdinu, 
služobného psa Jacka. Aj tento projekt, ktorého hlavným cieľom 
bolo zreálniť pohľad na našu prácu, vznikol v minulom roku.

Krok za krokom, otočka za uplynulým rokom

Vo vedľajších úlohách tu vystupujú 
aj ďalší chlpáči. Momentálne ich 
máme 48. Každý jeden je odborník 
na niečo - 16 drogárov, 25 tabakárov, 
2 psy na odhaľovanie CITES, 1 pes 
na peniaze a 4 strážne psy sa snažili 
plniť úlohy, rozkazy a príkazy. A aký 
bol teda rok 2016? Táto partička 
vykonala takmer 13 tisíc kontrol. Naše 
psy už tradične vynikali najmä pri 
odhaľovaní špeciálne vybudovaných 
úkrytov v dopravných prostriedkoch, 
ktoré slúžia na nelegálnu prepravu 
cigariet. Najvýraznejšie úspechy pri 
tejto komodite dosahovali psovodi na 
hraničných priechodoch s Ukrajinou. 
Psovodi so služobnými psami na 

detekciu tabaku pri 356 záchytoch 
v uplynulom roku asistovali alebo 
priamo odhalili celkovo 1 489 039 ks 
tabakových výrobkov a 21 kg tabaku. 

Smútok za 
Amírou

Obdiv si 
určite 
zaslúžia 
všetci 
psovodi 
na 
východnej 
hranici. 
Najlepším 
hľadačom roku 
2016 sa stal por. 
Matej Hrabovský 
so svojim druhom 
Dodym. Mali neuveriteľných 
55 záchytov. Dody dokáže 
pašované cigarety nájsť 
pomerne rýchlo. Ich 
vyberanie z úkrytu však 
Matejovi trvá niekedy 
aj niekoľko hodín. 
Pašerák dookola tvrdí, 
že on nič nemá, 
ten pes je na figu 
a nie, že mu niečo 
poškriabe. Zrazu 
sa pod plechom 

objavia krabičky. A už je tu úplne 
iná pesnička, že aký šikovný psík, 
cez škrípajúce zuby mumle dotyčný. 
Nezaháľali ani drogári. Psovodi so 
psami na detekciu OPL v roku 2016 

zaznamenali 56 
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Amíra, CÚ Trnava

Stavač Argo
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Krok za krokom, otočka za uplynulým rokom
pozitívnych prípadov odhalenia  
drog v celkovom množstve  
16 170 gramov. Tieto psy sa využívali 
aj pri súčinnostných akciách  
s PZ SR, mestskou políciou  
a ostatnými zložkami štátnej  
správy. Najlepším hľadačom roku 
2016 sa stal nprap. Igor Gerhát 
z Colného úradu Trnava s fenkou 
Amírou. Táto dvojica realizovala 
polovicu všetkých drogových 
záchytov, majú v zbierke takmer 
všetky druhy drog, od marihuany, 
heroín, kokaín, pervitín až po 
lysohlávky. V novembri odhalili pri 
cestnej kontrole 116 gramov 
 marihuany. Bol to Amírin posledný 
záchyt. Prišla náhla choroba 
a v decembri nás Amíra navždy 
opustila. Česť jej pamiatke!

Poľovníci do partie

Aké používate plemená psov? Býva 
druhá najčastejšia otázka, hneď po 
tej, či drogové psy konzumujú drogy. 
Preferujeme tradičné pracovné 
plemená – rozvážneho nemeckého 
ovčiaka a temperamentného 
belgického ovčiaka. Zmena je život. 
A tak v minulom roku pribudli do 
nášho kolektívu dvaja poľovníci, 
aristokrat - nemecký krátkosrstý 
stavač Argo a nezničiteľný 
špringelšpaniel Lord. Obidvaja sú 
pripravovaní na tzv. pasívny spôsob 
značenia, ktorý rozširuje možnosti 
využívania psov pri kontrolách osôb, 
pričom pri označení miesta ukrytia 
nie je psom poškodzovaná skrýša, 
batožina, balík, alebo dopravný 
prostriedok. Pes skrátka zmrzne. 
Lordov pán, nstržm. Karol Podstavský 
z Colného úradu Michalovce, má 
výborný vzťah aj so svojim druhým 
psom Charlym. Na svojom konte 
mali v prvom polroku 25 záchytov 

tabakových výrobkov, po nástupe 
do kurzu v auguste si spravili druhú 
náročnejšiu kategóriu vycvičenosti 
a v septembri získali druhé miesto na 
prestížnej medzinárodnej súťaži. Ono 
by na tom nebolo nič zvláštne, keby 
Karol nepatril k najmladšej generácii 
psovodov, kde sú takéto úspechy skôr 
výnimkou. Aj preto získal Karol so 
svojimi psami titul Talent roku.

Psovod roka

Zúčastnili sme sa štyroch 
medzirezortných a medzinárodných 
súťaži vo výkone služobnej kynológie. 
Naši psovodi boli v uplynulom roku 
mimoriadne úspešní a zvíťazili vo 
všetkých kategóriách, v ktorých sa 
zúčastnili. Úspechy dosiahli mnohí, 
jedno meno ale spomeniem. Npor. 
Mgr. Miroslav Trauer, starý colník, 
ktorý svojim prístupom vyčnieva nad 
ostatnými. Jeho psíčkarský civilný 
život je úzko spätý a často sa prelína 
s tým profesionálnym. Ako psovod 
zúročil svoje dlhoročné praktické 
i teoretické skúsenosti pri výcviku, 

vo výkone a pri reprezentácii colnej 
a finančnej správy. Miro v uplynulom 
roku povyhrával všetko, čo sa vyhrať 
dalo. Ako psovod je žijúcim príkladom 
toho, že kto na sebe tvrdo pracuje 
a chce byť najlepší na poli športovom, 
má v sebe geneticky zakódované 
predpoklady, ktoré môže pretaviť  
a využiť aj pri výkone služby. 
Psovodom roku 2016 sa stal Miro 
Trauer z Colného úradu Žilina.

mjr. Milan Dibala

Talent roka: nstržm. Karol Podstavský a Charly z CÚ Košice

Psovod roka: npor. Miroslav 
Trauer a Argo z CÚ Žilina



K zlepšeniu dochádzalo pomaly. 
Finančná správa od roku 1922 
dodala na oddelenia finančnej 
stráže lyže. Predovšetkým na miesta 
s dlhotrvajúcou snehovou prikrývkou. 
Lyžiarske kurzy pre príslušníkov 
finančnej stráže sa začali organizovať 
vo väčšom rozsahu až na prelome  
20. a 30. rokov. Neskôr sa konali 
väčšinou vo Vysokých Tatrách. Prvá 
celoštátna lyžiarska súťaž finančnej 
stráže sa konala na Benecku 
v Krkonošiach v roku 1936 a druhý 
ročník súťaže bol v roku 1937 na 
Štrbskom Plese. 

Lyžiarska špička

Lyžovanie bolo dôležitým športom 
a nutnosťou aj v období Slovenskej 
republiky v 40. rokoch 20. storočia. 
Lyže pomáhali príslušníkom 

finančnej stráže prekonávať v zime 
veľké vzdialenosti a prevýšenia, ale 
predovšetkým im dávali možnosť 
rýchleho pohybu. Severná hranica 
SR bola prevažne hornatá a sneh 
sa na mnohých miestach udržal aj 
polroka. Ministerstvo financií v snahe 
uľahčiť a zdokonaliť službu finančnej 
stráže lyžovanie podporovalo. Najmä 
beh na lyžiach. Finančná správa 
začala organizovať lyžiarske kurzy, 
aby sa príslušníci finančnej stráže 
naučili a zdokonalili v tejto športovej 
disciplíne. A tí najlepší potom 
reprezentovali zbor na lyžiarskych 
súťažiach. Prvý ročník výcvikového 
lyžiarskeho kurzu sa konal začiatkom 
roka 1942 vo Vysokých Tatrách. Trval 
štyri týždne a zúčastnilo sa ho asi 
50 frekventantov. Absolventi sa mali 
stať inštruktormi lyžovania na svojich 
oddeleniach. Kurz bol ukončený 
celoštátnou lyžiarskou súťažou, 
vôbec prvou v období Slovenskej 
republiky. Čestným predsedom súťaže 

bol minister financií Dr. Mikuláš 
Pružinský. Lyžiarske kurzy, ktoré 
trvali šesť týždňov a zúčastnilo sa na 
nich 50 až 60 príslušníkov finančnej 
stráže, sa konali už v pravidelných 
intervaloch. Absolventi si osvojili 
návyk na dlhodobý pobyt v zimnom 
prostredí, dokonale ovládali lyže 
vo voľnom teréne a zároveň sa 
pripravovali na lyžiarsku súťaž. Každý 
kurz končil skúškou a súťažou v behu 
na lyžiach na 18 kilometrov alebo 
súťažou hliadok na 25 kilometrov. Na 
záver sa uskutočnil výber talentov 
súťažného lyžovania. Najlepší lyžiari 
boli rozmiestňovaní na oddelenia 
vo Vysokých Tatrách, na Orave, 
v Zamagurí a na severnej hranici 
východného Slovenska. Už v období 
ČSR patrili predovšetkým príslušníci 
finančnej stráže z Vysokých Tatier 
k republikovej lyžiarskej špičke. 

Najlepší bežci

V období Slovenskej republiky sa 
lyžiari finančnej stráže zúčastňovali 
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Finančná stráž na lyžiach
V počiatkoch Československa bol výcvik finančnej stráže 
zanedbávaný. Aj keď služba pohraničnej finančnej stráže prebiehala 
najmä v horskom prostredí, väčšina finančníkov nevedela lyžovať. 
Pašeráci, ich hlavní protivníci, boli naopak skúsenými lyžiarmi.

Krkonoše,1924

Štrbské pleso, 30. roky
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aj na celoštátnych súťažiach. Boli to 
predovšetkým národné a armádne 
lyžiarske majstrovstvá, ktorých 
sa okrem vojakov a četníctva 
zúčastňovala aj finančná stráž. 
Najväčší úspech zožali jej príslušníci 
na III. armádnej lyžiarskej súťaži, 
v rámci IV. lyžiarskych majstrovstiev 
Slovenskej republiky, ktoré sa 
konali vo februári 1943 vo Vysokých 
Tatrách. Samotným majstrovstvám 
predchádzala vyraďovacia súťaž 
finančnej stráže na Štrbskom Plese 
25. januára 1943, aby sa vybrali tí 
najúspešnejší lyžiari. Reprezentanti 
finančnej stráže sa zúčastňovali 
predovšetkým bežeckých disciplín, 
v ktorých v roku 1943 absolútne 
zvíťazili. Na majstrovstvách v roku 
1944 si príslušníci finančnej stráže 
svoje prvenstvo obhájili. Armádne 
lyžiarske majstrovstvá sa skladali 
z behu na lyžiach štvorčlenných 

hliadok na 25 kilometrov so streľbou 
a záťažou, z behu na 18 kilometrov so 
streľbou, zo zjazdu, slalomu a skoku 
na lyžiach.

Tvrdé pravidlá

Pri behu hliadok na 25 kilometrov 
so streľbou a záťažou sa každá 
hliadka skladala z veliteľa a troch 
mužov. Veliteľ bol ozbrojený 
pištoľou, vybavený ďalekohľadom 
a neniesol žiadnu záťaž. Mužstvo bolo 
vyzbrojené puškou s piatimi nábojmi 

a v batohu malo záťaž, ktorá s puškou, 
opaskom a sumkami vážila 12 kg. 
Zaťaženie bolo kontrolované pred 
súťažou aj po jej skončení. V priebehu 
súťaže nesmel nikto z hliadky 

vymeniť zlomenú lyžu ani palicu. 
Všetky nehody a straty museli byť 
nahradené z prostriedkov samotnej 
hliadky. Hliadka sa musela držať 
spolu, lebo v prípade rozdelenia bola 
diskvalifikovaná. Na strelnici strieľalo 
mužstvo na tri terče o priemere  
25 cm na vzdialenosť 120 metrov.  
Za každú strelu, ktorá nezasiahla terč, 
sa hliadke pripočítala jedna minúta 
ako trestný čas. Za každý vôbec 
nezasiahnutý terč sa pripočítavali  
dve trestné minúty. Veliteľ hliadky 
hlásil veliteľovi súťaže na štarte 
odjazd hliadky a v cieli jej dojazd.  
Pri behu na 18 kilometrov to bola 
práve streľba, ktorá rozhodovala 

o víťazstve. Každý súťažiaci strieľal 
päť rán, každá strela mimo terč 
znamenala dve trestné minúty. 

Je dôležité spomenúť, že v období 
Slovenskej republiky vykonávala 
finančná stráž vo Vysokých 
Tatrách funkciu záchrannej služby 
a podieľala sa takmer na všetkých 
záchranných akciách. Tatranská 
záchranná služba vznikla v roku 
1950 v Starom Smokovci aj vďaka 
bývalému príslušníkovi finančnej 
stráže Michalovi Chudíkovi. V tomto 
období pôsobil vo vysokých 
politických funkciách a ako znalec 
tatranských pomerov podporil vznik 
záchrannej služby. Jedným z dôvodov 
bola aj skutočnosť, že po roku 1948 
nevykonával systematickú záchrannú 
službu vo Vysokých Tatrách žiaden 
zbor.

Spracovala Petra Klečková
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Zdroj:

Finanční stráž Československa 1918 – 
1938, Jaroslav Beneš

Finanční stráž Slovenskej republiky 1939 
– 1945, Jaroslav Beneš

Archív Spolku histórie colníctva 
a finančnej správy

Súkromná zbierka Karola Petráša

Vysoké Tatry, 30. roky, 

Štrbské pleso, 30. roky
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Anketa
Zvykli sme si, najmä tí 
skôr narodení, na slovné 
spojenie marec – mesiac 
knihy. Oslovili sme preto 
kolegov z jednotlivých 
regiónov a tí nám 
odpovedali na otázku:

 � AKÚ KNIHU STE ČÍTALI 
V POSLEDNOM ČASE 
A PREČO BY STE JU 
ODPORUČILI SVOJIM 
KOLEGOM?

 � PATRÍCIA MACÍKOVÁ,  
hovorkyňa finančnej správy

Prázdne miesto od J. K. Rowlingovej. V malom mestečku umrie 
človek, ktorý významne zasahoval do spoločenského 
života mnohých ľudí. A potom sa začnú odkrývať 
charaktery jednotlivých ľudí, ktorí by veľmi radi zaujali 
jeho miesto či už v mestskej rade alebo v golfovom klube. 
Knižka má tiež svoju hrúbku, takže poteší každého, kto má 
chuť čítať knihu trošku dlhšie ako jednu cestu MHD      .

 � JANA JASOVÁ,  
odd. medzinárodných 
vzťahov a spolupráce 
FR SR

Anthony de Mello – Bdělost. Autor 
provokuje svojimi názormi 
na tie najdôležitejšie otázky 
života ako sú láska, hnev, strach, 
zmena, utrpenie, šťastie, strata. 
Núti čitateľa poprieť všetko, čo 
o týchto témach vie a ako ich 
chápe. Napriek tomu to robí s 
humorom a pochopením, je si 
vedomý, že poukazovanie na 
mylnosť našich presvedčení, 
sebaklamov a ilúzií nemusí byť 
príjemné.

 � SYLVIA JURÍKOVÁ,  
odd. správy daní 2 DÚ Nitra

V práci čítam Daňového sprievodcu s komentárom a príručky 
pre prácu s jednotlivými procesmi      . Ako relax odporúčam 
Piliere Zeme od Kena Folletta.  Je to historická dobová sága 
opisujúca nielen výstavbu katedrály, ale aj ľudských osudov, 
ktoré sú späté so stavbou architektonického skvostu. Hoci 
daná kniha opisuje časy stredoveku, je možné nájsť určité 
paralely s osudmi ľudí a ich správaním aj v dnešnej dobe.

 � ERIKA ŠOLTÉSOVÁ,  
riaditeľka DÚ Bratislava

Práve som dočítala knihu Geniálna priateľka od Eleny 
Ferrante. Opisuje celoživotné priateľstvo dvoch žien, 
ktoré dokáže uniesť všetky útrapy života, dobré a zlé 
pocity, závislosť a emancipáciu. V živote je dobrá 
priateľka nenahraditeľná – ja som si našla dokonca dve.

 � LUCIA 
KARAKOVÁ,  
odd. 
organizačné CÚ 
Žilina

V lese visí anděl od 
Samuela Bjorka je 
vynikajúci detektívny 
thriller s ponurou 
severskou atmosférou. 
Napínavý a strhujúci 
dej vás od prvých 
stránok knihy vtiahne 
do tmavých nórskych 
lesov, kde visia 
obete brutálneho 
beštiálneho vraha.

 � ppor. ZUZANA BOŽIKOVÁ,  
odd. spotrebných daní CÚ 
Trenčín

Naposledy som sa stretla s vynikajúcou trilógiou 
od Noaha Gordona – Liečiteľ, Šaman a 
Lekárka. Liečiteľ mi bližšie predstavil 
úžasný príbeh z 11. storočia o chudobnom 
chlapcovi, jeho vytrvalosti, túžbe vzdelávať 
sa, až sa nakoniec stal slávnym liečiteľom. 
Dielo poukázalo na niekedy extrémne 
drsnú, chudobnú a pre nás takmer 
nepredstaviteľnú dobu, v ktorej sa dej 
odohrával.
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 � SYLVIA JURÍKOVÁ,  
odd. správy daní 2 DÚ Nitra

V práci čítam Daňového sprievodcu s komentárom a príručky 
pre prácu s jednotlivými procesmi      . Ako relax odporúčam 
Piliere Zeme od Kena Folletta.  Je to historická dobová sága 
opisujúca nielen výstavbu katedrály, ale aj ľudských osudov, 
ktoré sú späté so stavbou architektonického skvostu. Hoci 
daná kniha opisuje časy stredoveku, je možné nájsť určité 
paralely s osudmi ľudí a ich správaním aj v dnešnej dobe.

 � MARTINA DUDÁŠOVÁ,  
odd. správy daní 7 DÚ Košice

Michael. J. Mauboussin - Dvakrát meraj. Aj keď si myslíme, že aplikujeme logiku 
a rozum, podvedome sa podriaďujeme mnohým vplyvom. Lídri vo všetkých 
oblastiach robia denne zásadné rozhodnutia. Trpkou pravdou však je, že aj 
napriek dobrým úmyslom je ich voľba často chybná a za ich omyly platia firmy 
vysokú daň.

 � nstržm. TÍMEA PALÁGYIOVÁ,  
PCÚ Veľké Slemence CÚ 
Michalovce

Kniha od amerického spisovateľa Anthonyho 
Doerra Svetlo, ktoré nevidíme. Je to 
dojímavý a strhujúci príbeh z obdobia 2. 
svetovej vojny. Okrem iného spoznávame 
francúzske dievčatko, ktoré v mladosti 
stratilo zrak a nemeckú sirotu, ktorá 
je technicky nadaná, a tak sa dostáva 
do elitnej školy a neskôr do Hitlerovej 
armády. Odporúčam každému, kto sa chce 
odreagovať s duchaplným príbehom      .

 � LUCIA 
KARAKOVÁ,  
odd. 
organizačné CÚ 
Žilina

V lese visí anděl od 
Samuela Bjorka je 
vynikajúci detektívny 
thriller s ponurou 
severskou atmosférou. 
Napínavý a strhujúci 
dej vás od prvých 
stránok knihy vtiahne 
do tmavých nórskych 
lesov, kde visia 
obete brutálneho 
beštiálneho vraha.

 � DUŠAN ADAMEC,  
odd. daňových špecialistov 
DÚ Banská Bystrica

Momentálne čítam najmä odborné 
knihy a komentáre k zákonom. Moji 
obľúbení autori sú právnici Peter 
Šamko a Jaroslav Kobík. V rámci 
oddychu  si najradšej  prečítam 
dobrú detektívku od obľúbeného 
autora Dominika Dána.  Naposledy 
som od neho čítal Krv nie je voda. Je 
to domáca tvorba, autor je zárukou 
kvality, kniha má  všetko, čo dobrá 
detektívka má mať, je napínavá 
od začiatku do konca. Ak ju raz 
začnete čítať, neodložíte ju, kým ju 
nedočítate.

 � mjr. MARCELA 
ČERVEŇÁKOVÁ,  
odd. spotrebných daní CÚ 
Prešov

Mojím darčekom pod vianočným  
stromčekom bola kniha brazílskeho 
spisovateľa Paula Coelha 
Alchymista. Nesie v sebe krásne 
a užitočné posolstvo: Nevzdávaj sa 
svojho sna - aj keď sa ti prisnil len 
tak znenazdajky - ani vo chvíľach, 
keď sa zdá absolútne nereálny 
a jeho naplnenie nemožné. Naplň 
svoj osobný príbeh, lebo to je 
jedinou povinnosťou človeka. A keď 
niečo úprimne chceš, celý vesmír sa 
spojí, aby si to dosiahol.



V tomto čísle vám prinášame 
fotografie zo Športových hier, 
ktoré zorganizovalo bývalé 
Daňové riaditeľstvo SR v Mýte pod 
Ďumbierom v júni 2007. Regióny 
súťažili vo futbale, volejbale, streľbe 
zo vzduchovky, orientačnom behu 
a hode granátom. Víťazom sa stalo 
družstvo pracoviska Košice, 2. miesto 
obsadilo DR SR a bronz si odnieslo 
pracovisko Banská Bystrica. 

Pokiaľ máte v archíve fotografie 
z pracovných akcií, o ktoré sa 
s nami chcete podeliť, pošlite nám 
ich na casopis@financnasprava.sk 
v rozlíšení aspoň 1 MB. A budeme 
spomínať spoločne!

Rozhodli sme sa, že si zaspomíname na staré časy. Možno 
budete prekvapení, ako sa vaši kolegovia za tie roky zmenili.

Takí sme boli...
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Víťazný tím pracoviska Košice v zložení: horný rad zľava – Andrejco, Vaščák, Ďurček, riaditeľ Vašiv, Ilinjo, Bilecová, 
GR DR SR Šulaj, Jakab; dolný rad zľava – Sokologorský, Morovský, Masloviaková, Tesárová, Korpa Janov

Súťažiacim sa nevyhli ani drobné 
úrazy, ale brali to s úsmevom.

Streľba zo vzduchovky v podaní Nitry.

Volejbalové zápolenie medzi Bratislavou a DR SR. Tím pracoviska Banská Bystrica je pripravený súťažiť.
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25 rokov:

Zdena Hyčková,  
 Finančné riaditeľstvo SR

Zuzana Janičinová, 
 Finančné riaditeľstvo SR 

Tatiana Jurišová, 
 Daňový úrad Bratislava

Ing. Zuzana Migrová, 
 Daňový úrad Bratislava

Ing. Beáta Plšková, 
 Daňový úrad Bratislava

Dagmar Vojtechová, 
 Daňový úrad Bratislava

Ing. Bianka Ajpeková, 
 Daňový úrad Trnava

Miroslava Cintulová, 
 Daňový úrad Trnava

Ing. Peter Holkovič, 
 Daňový úrad Trnava

mjr. Mgr. Jaroslav Krištof, 
 Colný úrad Trnava

Ing. Marián Kunovský, 
 Daňový úrad Trnava

kpt. Bc. Vladimír Bednár, 
 Colný úrad Trenčín

Ing. Pavel Tallo, 
 Daňový úrad Trenčín

Bc. Eva Dragúňová, 
 Daňový úrad Nitra

Bc. Emília Hanusová, 
 Daňový úrad Nitra

Iveta Velecká, 
 Daňový úrad Nitra

JUDr. Jana Zelná, 
 Daňový úrad Nitra

Ing. Zuzana Ondreášová, 
 Daňový úrad Žilina

Valéria Štadlerová, 
 Daňový úrad Žilina

Ing. Mária Erneyová, 
 Daňový úrad Banská Bystrica

Ing. Jozef Fedor, 
 Daňový úrad Prešov

Pracovné jubileá

Bc. Ján Martinko, 
 Daňový úrad Prešov

Ing. Bc. Melánia Kopčáková,  
 Daňový úrad Košice

Ing. Erika Remáková, 
 Daňový úrad Košice

kpt. Bc. František Záhorčák, 
 Colný úrad Michalovce

npor. Ivan Kocák, 
 Colný úrad Bratislava

nprap. Roman Štepka, 
 Colný úrad Bratislava

nprap. Július Gábor, 
 Colný úrad Trnava

mjr. Bc. Dušan Simonis,  
 Colný úrad Prešov

mjr. Ing. Eduard Lepáček, 
 Kriminálny úrad FS

Ing. Jana Lachkovičová, 
 Finančné riaditeľstvo SR

Oľga Matuská, 
 Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Ľubica Sekerková, 
 Finančné riaditeľstvo SR 

Bc. Mária Soľárová, 
 Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Jana Zvonárová, 
 Daňový úrad Bratislava

Ing. Eva Ondrejičková, 
 Daňový úrad Trnava

npor. Adrian Žilavý, 
 Colný úrad Trnava

Ing. Mariana Kubiňanová, 
 Daňový úrad Nitra

npor. Zorán Maršal, 
 Colný úrad Nitra

por. Roman Dedinský, 
 Colný úrad Žilina

mjr. Ing. Peter Košarišťan, 
 Colný úrad Žilina

Ľubomír Dančo, 
 Daňový úrad Prešov

Predstavujeme vám kolegov, ktorí v mesiacoch 
január a február oslávili významné pracovné 
jubileá. Desiatky rokov strávených na jednom 
pracovisku si zaslúžia náš obdiv a uznanie. 
A samozrejme, verejnú gratuláciu!

Ing. Janka Kubinská, 
 Daňový úrad Prešov

Ing. Danka Miškaňová, 
 Daňový úrad Prešov

Alena Rebljanová, 
 Daňový úrad Prešov

Ing. Mária Šemegová, 
 Daňový úrad Košice

kpt. Bc. Ján Žir, 
 Colný úrad Michalovce

mjr. Ing. Vladimír Kovalský, 
 Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Viera Rojíková, 
 Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Jozef Jedlička, 
 Daňový úrad Bratislava

JUDr. Eva Kučerová, 
 Daňový úrad Prešov 

Ing. Marta Nováková, 
 Daňový úrad Košice

CSc. Ing. Ľudovít Szombathy, 
 Daňový úrad Košice 

30 rokov:

Ing. Nadežda Hricová, 
 Daňový úrad Prešov 

npor. Miroslav Dvorčák, 
 Colný úrad Bratislava

Ing. Anna Glőcknerová, 
 Daňový úrad Žilina

40 rokov:

Viera Chudejová, 
 Finančné riaditeľstvo SR
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Adrenalínový 
„trémista“
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Jozef je športovec. Príroda je jeho 
svet, voda je jeho živel, vo všetkých 
skupenstvách. Jeho športy sú  
plávanie, už spomínané zimné 
plávanie a s tým spojené otužovanie, 
raftovanie, lyžovanie, skialpinizmus, 
korčuľovanie na ľade aj in-line, beh, 
vysokohorská turistika, bicyklovanie. 
Má rád kultúru, hudbu, film, divadlo, 

tanec, knihy, učí sa cudzí jazyk. 
To všetko spojené s adrenalínom 
a netradičným poňatím. Jozef je totiž 
„extrémista“ v pozitívnom zmysle 
slova, ako mu hovoria kolegovia či 
kamaráti. So smiechom to dementuje, 
nie je to vraj pravda, stále je ešte 
„trémista“. 

Manželka na dráte

Býva v blízkosti Váhu. Jedného 
pekného zimného dňa, keď bol všade 
sneh si povedal, že skúsi preplávať  
na druhý breh smerom ku Skalke  
nad Váhom. Len tak, sám. Chcel 
vyskúšať, či to zvládne, otestovať telo 
aj myseľ. „Z bezpečnostných dôvodov“ 
bol cez telefón počas svojho prvého 
stretnutia s ľadovou vodou v kontakte 
s manželkou. Telefón postavil do 
tenisky, spustil nahrávanie a vošiel  
do vody. Zvládol to. Potom 
kontaktoval skupinku podobných 
nadšencov v Trenčíne, klub 
Trenčianskych tuleňov. Títo 
vyznávači adrenalínového kúpania 
v studenej vode sa stretávajú 
dvakrát týždenne na ostrove medzi 
Trenčínom a Zamarovcami. Spoločne 
chodia na celoslovenské zrazy 
otužilcov, napríklad do Bratislavy, 
kde plávajú v Dunaji od Štúra 
k Štefánikovi, čo je pravidelné 
a populárne zimnoplavecké podujatie. 
Adrenalínovým zážitkom bolo 
i plávanie v najdravšej rieke na 
Slovensku, tatranskej horskej rieke 

Pôvodne som mala v pláne predstaviť vám zástupcu 
SCÚ Trenčín - centrála kpt. Jozefa Daneka ako 
Trenčianskeho tuleňa. Ale otužovanie a zimné plávanie 
nie je jeho jedinou aktivitou. Pokúsim sa aspoň 
o krátky výpočet tých najzaujímavejších. Snáď bude 
pre niekoho inšpiráciou jeho životný štýl a celkové 
nadšenie zo života v podaní, ktoré je nákazlivé.



29

01
/1

7
FI

N
AN

ČN
É 

AK
TU

AL
IT

Y

Belá, ktorá sa využíva na raftovanie. 
Raftéri v neoprénoch si neveriacky 
pretierali oči, keď sa Jozef kúpal 
v tejto rieke len v plavkách. To by však 
nebol on, keby plával len na takýchto 
podujatiach. Pláva napríklad aj 
cestou do práce. Keď ide peši, behom, 
bicyklom alebo kolobežkou popri 
Váhu, zastaví sa na chvíľu, zapláva 
si a pokračuje v ceste. Vyskúšal si aj 
ďalšie rieky, vodopády, plesá, jazerá, 
potoky, more, všetky zvyčajné aj 
nezvyčajné vodné plochy. Za jeden 
z najkrajších momentov považuje 
stretnutie s labuťami, keď sa pri 
plávaní dostal do ich bezprostrednej 
blízkosti a pomaly vzlietali. 

Cez hory, cez lesy

Odkedy sa pred štyrmi rokmi začal 
venovať otužovaniu, čiže kombinácii 
zimného plávania a sauny, posilnila 
sa mu imunita a ustúpili alergické 
prejavy. Možno mu v tom pomohla 
aj 21-dňová očistná kúra, keď pil 
len vodu, aby zistil, či to zvládne. 
Za finančnú správu behal aj na 
košickom maratóne. Odbehol 
polmaratón, štafetu, korčuľoval. 
Pokúsil sa i o maratón. Ten však 
nedobehol, hlava chcela, no chrbát 
nie, pre zdravotné problémy to 
približne po 30 km vzdal. Dodnes si 
pamätá ten nepríjemný pocit, keď 

si v sprievodnom vozidle vyzliekal 
tričko s číslom, hlava zvesená, prehra. 
Ale na maratón nezanevrel, tento 
neúspech je jeho nová motivácia, 
že raz to naozaj dokáže. Tak ako 
70-kilometrový peší pochod na 
ich rodinnú chalupu v Bukovci. 
Išiel sám, „cez hory a doly“ a trvalo 
mu to približne 18 hodín. Cestou 
zažil všeličo zaujímavé. Stretnutie 
s lesnými zvermi je normálna vec, 
no také stretnutie s policajnou 
hliadkou so zapnutými majákmi 
uprostred noci, bolo akčnejšie. Po 
50 km stretol staršiu pani, ktorá ho 
kúsok sprevádzala a čudovala sa, 
prečo nestíha jej tempu. Jozef mal už 
úplne premočené topánky a otlaky na 
nohách. 

Bikerská psychiatria

Veľa a rád bicykluje. Najradšej  
v slovenských v horách, ale aj 
v Česku, Rakúsku, Chorvátsku, 
Taliansku. Zostaví si určitý „itinerár“ 
a potom ho postupne plní. Tento rok 
napríklad obišiel na bicykli hrady na 
západnom Slovensku. Predtým celé 
Slovensko tak, aby sa dostal až na 
hranice všetkých okolitých štátov. 
V lete bol na výlete v Chorvátsku, 
autom po hranice, odtiaľ sám na 
bicykli do Puly, len s karimatkou 
a spacákom. Zaspávanie a zobúdzanie 
sa na pobreží mora pri šepote vĺn 

bolo na nezaplatenie. Zúčastnil 
sa niekoľkých MTB maratónov na 
horských bicykloch, 24-hodinového 
MTB cyklomaratónu, čo je v jeho 
žargóne „pravá bikerská psychiatria“. 
Beh, plávanie, bicykel – to už je 
vlastne triatlon. Áno, zopár horských 
triatlonov už má Jozef za sebou. 
Veľa aktivít podniká aj so svojou 
rodinou. S manželkou pozoroval večer 
supermesiac na Inovci, najvyššom 
vrchu Považského Inovca. S deťmi 
lietal v jedinom veternom tuneli na 
Slovensku pri Liptovskom Mikuláši, 
vystúpil s nimi na Rysy v zimnom 
období. Často sa pripojí k nejakej 
skupine rovnakých nadšencov alebo 
také skupinky vytvára sám. Motivuje 
ľudí okolo seba k výkonom, na ktoré 
nie sú možno dostatočne psychicky 
pripravení, ale majú na to. Dokáže ich 
povzbudiť, „stiahnuť na svoju stranu“. 
Nefalšovaný úsmev z dosiahnutého 
úspechu je pre neho najväčšou 
odmenou. 

mjr. Renáta Peťovská

 � „JE VÔBEC NIEČO, ČO 
NEMÁŠ RÁD ?“ 
„... držkovú nemusím....“

 � A ABY STE SI NEMYSLELI, 
ŽE JOZEF NEMÁ CHYBU, 
JEDNU SOM NAŠLA. 
DÁMY, ON NEVYSÁVA!
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Dlhoročná správkyňa DÚ Prešov Anna 
Danišová pripravuje z kreviet koláčik. 
Tento recept priniesol do rodiny jej 
syn, ktorého ho naučila anglická 
priateľka. „Pri varení sa inšpirujem 
aj kuchárskymi knihami, súčasnými 
i staršími, receptami z časopisov,“ 
menuje zdroje inšpirácií prešovská 
kolegyňa. Veľmi obľúbenou pochúťkou 
sú v rodine Danišovcov kysnuté 
slané paličky, ktoré domáca pani 
s rada pripravuje. A mäsité jedlá, lebo 
manžel našej kolegyne z daňového 
úradu im dáva prednosť pred všetkým 
ostatným.

Krevetový koláčik

Cesto:
 � 200 g hladkej múky
 � 100 g studeného masla
 � 1 vajce
 � ½ lyžičky soli
 � 2-3 lyžice vody

Plnka:
 � 300 g kráľovských kreviet 

(alebo podľa 
vlastného 
výberu)

 � 1 stredne 
veľká cibuľa

 � 1 mascarpone - 
200 g

 � 33 % šľahačka 
 � 1 vajce
 � čerstvá zelena bazalka
 � 2 paradajky
 � korenie, soľ, oregano, rozmarín

POSTUP:

Zo surovín vypracujeme cesto 
(nemiesime dlho), uložíme ho do 
chladničky na 20 minút. Potom 
ho vyberieme a vystelieme nim 
vymastenú formu až po okraje. 
Popicháme vidličkou a dáme 
piecť na približne 20 minút. 
Zatiaľ si pripravíme plnku. 
Nakrájame cibuľku na 
drobno opražíme na oleji. 
V miske si vymiešame 

mascarpone, šľahačku a vajíčko 
do hladkej zmesi, ktorú vlejeme 
do opraženej cibuľky. Miešame na 
mernom ohni, pridáme bazalkové 
listy, oregano, rozmarín, okoreníme, 
osolíme podľa chuti. Keď je zmes 
hladká, vlejeme ju na predpečené 
cesto. Na vrch poukladáme krevety, 
ktoré sme si narezali na drobno. 
Paradajky a bazalku dáme navrch ako 
ozdobu. Pečieme ďalších 15-20 minút. 
Pozor!!! Po upečení musí koláčik stáť, 

kým úplne nevychladne, 
ináč sa pri krájaní 

rozleje. Dobrú 
chuť!

-ad-

30

Krevety majú v gastronómii rozmanité využitie. My ako suchozemci 
sa síce s touto morskou „potvorou“ nestretávame na svojich tanieroch 
často, nie je však pre nás úplne neznáma. Keďže je pomerne ľahko 
dostupná, nemali by sme sa tejto pochúťke vyhýbať. 
Je skvelým zdrojom bielkovín, vitamínov, 
pričom obsahuje veľmi malé množstvo tuku.

So závanom mora
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Znenie tajničky z čísla 6/2016 je – USA: Na zvýšenie objemu daní vymysleli zálohové platby. Zo správnych odpovedí, ktoré 
sme od vás dostali, sme vyžrebovali troch, ktorým posielame vecné ceny – Zuzana Kotvasová (DÚ VDS), Júlia Vicianová (DÚ 
Banská Bystrica) a Janka Lovásová (DÚ Žilina). Výhercom srdečne gratulujeme! 
Citát, ktorý ukrýva tajnička v tomto čísle, môžete posielať do konca marca na adresu casopis@financnasprava.sk.



FOTOSÚŤAŽ
„Snáď vám v redakcii niektorý záber 
padne do oka,“ napísala krátky 
komentár k svojim fotografiám nprap. 
Zuzana Hicová. A veru nám padli do 
oka a tak jej umelecké snímky môžete 
obdivovať aj vy. Z. Hicová pracuje ako 

colníčka od roku 1995, momentálne  
na pracovisku PCÚ Trenčín K výstavisku. 
Fotografovaniu sa venuje asi sedem  
rokov a najradšej fotí kvety a svoju 
dcéru. So zábermi ďalej pracuje 
a vytvára z nich zaujímavé koláže.

Ak sa vo vašom archíve nachádzajú 
pekné fotografie, pošlite nám ich  
na adresu casopis@financnasprava.sk. 
Musia byť minimálne tri, každá  
vo veľkosti aspoň 1 MB.



Vážené kolegyne a kolegovia,

už je to pol roka, čo fungujeme pod 
prísnejšou kontrolou verejnosti. Som hrdý 
na to, že sme prvou štátnou inštitúciou, ktorá 
sa nebála a  išla do verejného hodnotenia 
spokojnosti s našou prácou. Nebolo to 
jednoduché rozhodovanie, keďže každá 
novinka vyvoláva obavy, pochybnosti, 
či naplníme očakávania. Môžem však 
skonštatovať, že sa nám to podarilo. 
Len vďaka Vám, ktorí bravúrne zvládate 
kontakt s  verejnosťou a  vysoko odborne 
odpovedáte na otázky klientov. Hoci  občas 
majú pripomienky k  našej práci, prevažujú 
pozitívne hodnotenia.  

Naša pozícia nie je ľahká a  nikdy 
ľahkou nebude. Pracujeme s  vedomím, že 
slúžime štátu a  občanom. Kontrola zvonku 

je absolútne opodstatnená a  nemôžeme 
ju vnímať odmietavo. Uvedomujem si, že 
ste vystavení veľkému tlaku, ale dvere tejto 
organizácie nemôžeme pred verejnosťou 

zatvárať. Práve naopak, musíme byť oveľa 
viac otvorenejší, vychádzať našim klientom  
v ústrety. A verte, že sa to pozitívne odrazí vo 
vnímaní spoločnosti.

V  tomto trende budeme pokračovať. 
Prepojíme komunikačné aplikácie, aby 
naši klienti mohli vyjadriť svoj názor na 
telefonickú i  emailovú odpoveď. Finančná 
správa je totiž modernou proklientskou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú 
komunikáciu. Teším sa na nové výzvy, na 
to, kam sa spoločne posunieme. Každý krok 
vpred sa počíta, každý jeden spokojný klient je 
pre nás podstatný. Urobme všetko preto, aby 
sme ich mali čo najviac.

S úctou
              František Imrecze
                       prezident finančnej správy
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Prečo sa vedenie rozhodlo zapojiť do 
systému hodnotenia Staffino?

Od nástupu v  roku 2012 sme prijali 
viacero opatrení, ktorých cieľom je 
budovať proklientsky orientovanú 
organizáciu, ktorá bude pre verejnosť 
partnerom. Staffino je len nástroj, 
ktorý nám pomáha zmerať, či ideme 
správnym smerom. Máme okamžitú 
spätnú väzbu, vidíme, ako sú občania 
s  našou službou spokojní. Pochvaly 
vidia všetci, zamestnanci aj klienti 
a sú motiváciou a  príkladom aj pre 
ostatných. Pripomienky dostane len 
manažér, ktorý môže zasiahnuť a prijať 
opatrenia na nápravu.

Finančná správa je prvou štátnou 
inštitúciou, ktorá sa do Staffina zapojila. 
Ako hodnotíte túto skutočnosť? 

Som hrdý na to, že sme zvládli 
zavedenie Staffina. Z  množstva 
hodnotení, ktoré sme za prvý polrok 
dostali, máme potvrdené, že to bol 
dobý nápad. Viem o  tom, že aj iné 

štátne inštitúcie nás chcú nasledovať 
a pripravujú sa na systém hodnotenia 
prostredníctvom Staffina. Faktom 
zostáva, že na Slovensku budeme už 
navždy tí, ktorí sa zapojili ako prví.  

Od začiatku novembra 2016 môže 
verejnosť prostredníctvom Staffina 
hodnotiť aj daňové úrady. Myslíte si, že 
to bol posun vpred? 

Určite. Je to jediná cesta, ako 

pochopiť, čo klienti daňových úradov 
chcú a  zmapovať ich  predstavy. 
Stretávame sa aj s  tým, že klient nebol 
spokojný, hoci jeho požiadavka bola 
vybavená a  predovšetkým v  súlade so 
zákonom. Nebolo to však podľa jeho 
predstáv, a  teda hodnotenie nevyznieva 
pre úrad dobre. Aj toto nám pomôže 
nastaviť mantinely, do akej miery chceme 

vychádzať klientom v ústrety a kedy je už 
na mieste postaviť sa za našich ľudí.

Najlepšie hodnotených zamestnancov 
call centra ste ocenili plaketou 
prezidenta. Prečo?

Musím zdôrazniť, že Staffino 
primárne neslúži na ventilovanie 
negatívnych emócií. Chceme nájsť 
najlepších zamestnancov, ktorí majú isté 
komunikačné vlohy. Aby boli inšpiráciou 

pre ostatných, ktorí sa chcú 
zlepšovať. Nestačí byť excelentným 
odborníkom, avšak bez empatie. 
Našim partnerom je vždy ľudská 
bytosť so svojimi citmi, osudom 
a  príbehom. Tí komunikačne 
najzručnejší zamestnanci si 
zaslúžia uznanie. Bezproblémová 
komunikácia s verejnosťou je pre nás 
kľúčová.
Aké sú zámery do budúcna? Uvažuje 
sa s rozšírením hodnotenia Staffino 
na colné úrady?

Kolegom, ktorí si doteraz nenašli 
čas, odporúčam, aby si pozreli, čo je 
Staffino. Plánujeme totiž jeho rozšírenie 
na všetkých zamestnancov, ktorí sú 
v kontakte s verejnosťou. S kvalitnejšími 
službami vyhrávame všetci. Zamestnanci, 
manažment, a predovšetkým klienti. 

 

Hľadáme 
najlepších

Staffino je len 
nástroj, ktorý 
nám pomáha 
zmerať, či 
ideme správnym 
smerom.

01 02 03 04FR SR
1 500

DAŇOVÉ ÚRADY
4 600

COLNÉ ÚRADY
3 000 

POČET ZAMESTNANCOV
9 300
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Viete čo je 
STAFFINO?

r	 nezávislý hodnotiaci nástroj 

r	 zlepšuje služby firmy zberom 
spätnej väzby na zamestnancov

r	 odhaľuje slabiny, poukazuje na 
najlepších 

r	 pozitívna aj negatívna spätná 
väzba sa odosiela vedúcemu 
pracovníkovi

r	 cieľom Staffina je skvalitniť 
naše služby a získať uznanie pre 
najlepších zamestnancov

a	 2 550 hodnotení 

a	 169 pripomienok

a	 tím pre oblasť daň z príjmov dostal najviac hodnotení - 720, 
z toho 44 pripomienok

a	 tím DPH dostal 607 pochvál, má aj najviac pripomienok - 54

a	 najviac reakcii nám príde ráno medzi 8.00 – 9.00 hodinou

a	 verejnosť nás najčastejšie hodnotí v stredu

a	 158 reakcií a  12 podnetov na 
zlepšenie

a	 najviac hodnotení má Daňový 
úrad Bratislava Ševčenkova – 13, 
pripomienky 2

a	 bez pripomienok je Daňový 
úrad Žilina, ktorý vychádza 
v hodnoteniach ako najlepší

Daňové 
úrady hodnotila 

verejnosť 
doposiaľ takto

Už polroka môže 
verejnosť prostredníctvom 
tejto aplikácie hodnotiť 
zamestnancov call centra 
a pracovníkov daňových 
úradov v klientskych 
centrách po celom 
Slovensku. Sme prvou 
štátnou inštitúciou, 
ktorá zaviedla takéto 
hodnotenie.

Call centrum 
doposiaľ ľudia 
hodnotili takto



Prezident František Imrecze ocenil 
najlepších zamestnancov call centra 
a  interného koordinačného centra. 
Plakety si prevzalo 12 laureátov vrátane 
najlepšej klientskej zóny na daňovom 
úrade. Zástupcovia spoločnosti Staffino 
udelili tiež jednému z  nich titul Hrdina 
zákazníkov.

JUDr. Martin Ďuračík 
Je najlepšie hodnoteným pracovníkom call 
centra. Za polroka od zavedenia aplikácie 
Staffino dostal 176 pozitívnych hodnotení. 
V  emailovej aplikácii Live Agent vybavil 
929 tiketov a  odkomunikoval viac ako 
2  000 telefonických hovorov. Špecializuje 
sa na oblasť elektronickej registračnej 
pokladnice,  virtuálnej registračnej 
pokladnice, dane z  motorových vozidiel  
a  daňového poriadku. Prevzal si aj cenu 
Hrdina zákazníkov.

Ing. Martina Krupová
Je expertkou na daň z  príjmov fyzických 
osôb. Doposiaľ jej prišlo 108 pozitívnych 
hodnotení. Medzi kolegami je známa 
ako „makač“, nakoľko profesionálne 
a  s  vysokým nasadením zvláda pracovné 
zaťaženie. V  aplikácii Live Agent vybavila 
za hodnotené obdobie 667 tiketov a  1  941 
telefonických hovorov.

Ing. Mária Václavíková
Patrí medzi špičku call centra v  oblasti 
dani z  pridanej hodnoty. Takmer štyri 
roky zastrešuje túto tému na vysoko 
odbornej úrovni. Dôkazom toho je 97 
pozitívnych hodnotení od našich klientov. 
Za hodnotené obdobie vybavila v aplikácii 
Live Agent 795 tiketov a  telefonicky 
odkomunikovala  2 411 hovorov.

Ing. Markéta Babišová
Ak by sme potrebovali experta na daň 
z príjmov právnických osôb, na call centre 
by to bola Ing. Babišová. Je veľkou oporou 
tímu, od nástupu do pracovného pomeru 
podáva profesionálne výkony. Obľúbenou 
je v kolektíve aj pre jej veselú povahu. Klienti 
však ocenili najmä jej odborné vedomosti 
a  poslali 35 pozitívnych hodnotení. Za 
sledované obdobie vybavila cez Live Agent 
385 tiketov a 1 566 telefonických hovorov.

pplk. Mgr. Peter Kovács
Na Centre podpory pre clo a  spotrebné 
dane pracuje od júla 2014. Aj jeho zásluhou 
sa tento útvar podarilo uviesť „do 
života“. V  aplikácii Staffino má spomedzi 
colníkov najlepšie hodnotenia v  počte 
30. Vypracoval tiež najviac odpovedí na 
kontaktné formuláre, prostredníctvom 
ktorých sa verejnosť dopytuje na colné 
otázky. Za polroka ich bolo 308. V prípade 
telefonickej komunikácie vybavil 636 
hovorov. Je mentorom za oblasť cla, 
pripravuje na komunikáciu s  verejnosťou 
ďalších colníkov a  dohliada na odbornosť 
odpovedí.

kpt. Ing. Miroslav Valo
Oblasť spotrebných daní je špecializáciou 
tohto colníka. Na danú tému vypracoval 
za polroka 119 odpovedí cez kontaktné 
formuláre, cez infolinku zodpovedal 
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Naši elitní 
komunikátori

Prezident s najlepším M. Ďuračíkom 
a Katarínou Kolačkovskou zo spoločnosti 
Staffino



na ďalších 640 dopytov. Jeho odbornosť 
verejnosť ocenila pozitívnymi hodnotenia 
v aplikácii Staffino. Za hodnotené obdobie 
dostal 24 kladných reakcií.

Ing. Lia Košalová
Pracuje na call centre ako mentorka pre 
oblasť ERP, VRP a  dane z  motorových 
vozidiel. V  rámci oddelenia zastrešuje 
aj tzv. majetkové dane. Je to dlhoročná 
pracovníčka finančnej správy s rozsiahlymi 
odbornými skúsenosťami, ktoré odovzdáva 
mladším kolegom. Práve preto sa venuje 
najmä podporným činnostiam  vo svojom 
pracovnom tíme podpory. 

Ing. Iveta Rybianska
V  roku 2014 sa stala školiteľkou projektu 
ISFS–SD. Táto pozícia ju kvalifikovala 
na post pracovníčky novobudovaného 
koordinačného centra s cieľom poskytovať 
metodickú podporu všetkým koncových 
používateľom so zameraním na správu 
daní a register.

Ing. Katarína Polláková
Jej špecializáciou je daňová kontrola. 
V  tejto oblasti poskytovala ako školiteľka 
projektu ISFS–SD odbornú pomoc 
ostatným kolegom. V  decembri 2014, keď 
vzniklo koordinačné centrum, sa stala jeho 
súčasťou. Naďalej tak pomáha interným 
zamestnancom riešiť problematické úlohy, 

ktoré si vyžadujú aktívnu spoluprácu 
a kvalifikované pracovné skúsenosti.

Ing. Vladimíra Matejová
Od vzniku interného call centra v  ňom 
našla svoje uplatnenie a viac ako dva 
roky sa podieľa na budovaní úspešnej 
internej komunikácie. Jej oblasťou je 
daňová exekúcia, v  ktorej poskytuje 
podporu a  pomáha svojim kolegom. Tí sú 
s  jej prístupom veľmi spokojní, pretože 
jej poznatky sú na vysoko profesionálnej  
úrovni. 

Ing. Jaroslav Mareček 
Tento laureát plakety prezidenta FS patrí 
takisto do tímu koordinačného centra 
FS. Koncovým používateľom poskytuje 
podporu v  oblasti informačného systému 
ADMIS a treba zdôrazniť, že na vynikajúcej 
odbornej úrovni. To ho zaraďuje medzi 

najlepších zamestnancov, s  výkonmi 
ktorých vyjadrujú ostatní kolegovia veľkú 
spokojnosť.

Klientska zóna Daňového úradu Žilina na 
ulici Janka Kráľa

Daňový úrad Žilina za sledované obdobie 
dosiahol najlepšie hodnotenie od 
verejnosti. Jeho klientske zóny dostali za 
prvé tri mesiace (november, december, 
január)  26 pozitívnych hodnotení, dve 
pripomienky sa týkali absencie terminálu 
na kolky a  legislatívy. Najlepšie zo 
všetkých klientskych centier tohto úradu 
bola vyhodnotená klientska zóna na ulici 
Janka Kráľa v Žiline, ktorého zamestnanci 
odvádzajú skvelú prácu. Dostali 15 
pozitívnych reakcií:

Mgr. Helena Mrňáková,  Mgr. Iveta 
Gajdošová, Mgr. Eva Malíková, Bc. Jana 
Čerepová, Bc. Jana Gužíková, PhDr. 
Peter Baštek, ng. Eva Kašparová, Anna 
Martinická, Silvia Ochodničanová, Oľga 
Fanová, Martina Kolárová, Lýdia Kováčová, 
Eva Suchoníková, Bc. Iveta Trhančíková, 
Ing. Dagmar Barčiaková, Ing. Miroslav 
Šušoliak, Bc. Iveta Dišeková, Bc. Zuzana 
Laurenčíková, Justína Hulíková, Ing. 
Juraj Valášek, Ing. Tatiana Hlávková, Bc. 
Michaela Frniaková, Ing. Danka Jánošová. 
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Ako sa zmenila vaša práca 
zavedením STAFFINA?

JUDr. Martin Ďuračík 
– ERP, VRP a DzMV

Moja práca sa pri 
vybavovaní dopytov 

nezmenila, nakoľko aj pred zavedením 
aplikácie som sa snažil na dopyty subjektov 
odpovedať najlepšie, ako som vedel. Je ale 
pravda, že subjekty majú väčšiu možnosť 
verejne ohodnotiť kvalitu odpovede. 
Každá kladná odpoveď poteší. Niekedy už 
dopredu viem, podľa položenej otázky, že 
pýtajúceho nepoteším a  teda očakávam 
negatívnu reakciu. Ale to už neovplyvním. 
Na každý dopyt je mojou povinnosťou 
odpovedať a  snažiť sa maximálne pomôcť 
subjektu.

Ing.  Mária Václavíková 
- DPH

Zavedením hodnotenia sa 
pre mňa ako poskytovateľa 
výkladu zákona DPH 

v  podstate nič nezmenilo. Naďalej sa 
snažím robiť si svoju prácu svedomito 
a  zodpovedne tak, aby bola moja odpoveď 
pre koncového príjemcu užitočná, no 

zároveň neskĺznuť pri tom do daňového 
poradenstva.

Ing. Martina Krupová 
– fyzické osoby

Pozitívne „staffiná“ si vždy 
rada prečítam a vážim si ich, 

negatívne nepotešia. V konečnom dôsledku 
som pod väčšou kontrolou verejnosti, čo 
niekedy prináša viac stresu.

Ing. Markéta Babišová 
– právnické osoby

Svoju prácu sa 
snažím odviesť čo 

najlepšie.  Pozitívne hodnotenia potešia, 
negatívne už menej, ale ako sa vraví, kto nič 
nerobí, nič nepokazí. Vždy sa nájdu ľudia, 
ktorí nie sú s odpoveďou spokojní. 

kpt. Ing. Miroslav Valo 
– spotrebné dane

Vždy ma poteší pozitívne 
ohodnotenie mojej 

odpovede, dá mi nový impulz do ďalšej 
práce. Obzvlášť ma teší, ak subjekt napíše 
pozitívne hodnotenie na finančnú správu 
ako celok za komunikáciu so subjektmi, 
pričom k  vyjadreniu takéhoto názoru 
prispela aj moja odpoveď.

pplk. Mgr. Peter Kovács 
- clá

Finančná správa zavedením 
Staffina umožnila 
verejnosti aktívnejšie 

a  efektívnejšie sa zapojiť do hodnotenia 
kvality poskytovaných informácií  ako aj 
profesionálneho prístupu zamestnancov 
Centra komunikácie a  podpory (CKP). 
Spokojnosť závisí od vysokej odbornej 
pripravenosti a  komunikačnej zdatnosti 
pracovníka CKP. Ako colník s  takmer 
28-ročnou praxou si uvedené zásady ctím 
a dodržiavam, preto pre mňa osobne 
zavedenie Staffina neprinieslo zmenu 
pri výkone mojich služobných povinností 
a  profesionálneho prístupu k  poskytovaniu 
informácií.

Ako sa zmenila vaša 
práca príchodom do 
Koordinačného centra FS?

Ing. Jaroslav Mareček 
- ADMIS

Moja práca úplne zmenila 
charakter. Bolo potrebné 

ihneď poskytnúť riešenia na dopyty. Bola to 
výzva pracovať na zdokonaľovaní sa v oblasti 
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informačných systémov s  cieľom uľahčiť 
kolegom prácu.  

 Ing. Katarína Polláková 
- daňová kontrola

Je to zaujímavá a  súčasne 
náročná práca. Baví ma 

odovzdávať informácie a pomáhať kolegom. 
Vyžaduje si to neustále štúdium, odborný 
rast, zdokonaľovanie sa a  veľké nasadenie, 
ktoré je vyvažované pozitívnymi spätnými 
reakciami kolegov.

Ing. Vladimíra Matejová 
- daňová exekúcia 

Táto práca, napriek tomu, 
že si vyžaduje veľa úsilia, 

ma v  mnohom napĺňa. Tiež ma teší, že je 
kolegami vnímaná ako prospešná.

Ing. Iveta Rybianska - 
správa daní a register

Mojim cieľom bolo 
nadobudnuté skúsenosti 

s  novým systémom čo najlepšie odovzdať 
kolegom. K jeho  dosiahnutiu bolo potrebné 
neustále štúdium materiálov potrebných 
k  výkonu práce a  spolupráca s  procesným 
a  testovacím tímom.   Napriek zložitej ceste 
školeniami a  momentálne väčšej pracovnej 
vyťaženosti ma nová práca viac napĺňa. 

Mám pocit, že oveľa lepšie sedí môjmu typu 
osobnosti, pretože nejde o  rutinné výkony 
a každý deň prináša niečo nové. 

Ako vnímate najlepšie 
hodnotenie klientskej zóny 
na ulici J. Kráľa v Žiline?

riaditeľ DÚ Žilina 
Dušan Ježo 

Vnímam to s  vďačnosťou 
a  pokorou. Uvedomujem 

si, že ak klient poďakuje nielen priamo pri 
okienku, ale nájde si čas dať spätnú väzbu 
aj cez aplikáciu, musela ho kvalita našich 
odvedených služieb presvedčiť. A to je veľké 
ocenenie práce našich zamestnancov, ktorí 
si uvedomujú svoju úlohu prvého kontaktu. 
Oni vytvárajú obraz, aký si klient o finančnej 
správy utvorí. Musia byť stále profesionálne 
nastavení a  pomáhať subjektom 
s  akýmikoľvek problémami, s  ktorým sa na 
nás obrátia.

ANKETA
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Názory klientov 
nám pomáhajú
Staffino na daňových úradoch ste zaviedli 
od novembra. V čom vidíte prínos 
zavedenia tohto hodnotenia? 

Prínosom je určite 
spätná väzba od klientov, 
ktorá je väčšinou 
adresovaná konkrétnemu 
pracovníkovi a  veľmi 
rýchlo sa o nej dozvedia 
všetci kompetentní, ktorí 
majú prístup k  aplikácii. 
Milým prekvapením je, že 
drvivá väčšina hodnotení 
je pozitívna. Doterajšia 
skúsenosť daňových 
úradov bola totiž 
viacmenej negatívna, 
pretože   ak niekto mal 
potrebu hodnotiť našu 
prácu napr. v  médiách 
alebo písomne, väčšinou to boli sťažnosti 
a  negatívne komentáre. Takže sme 
radi, že veľa ľudí má pri kontaktoch 
s nami pocit, že všetko prebehlo ako má 
a odchádzajú spokojní. A za to patrí našim 
kolegom veľké poďakovanie a  verím, že 

výsledky prvých mesiacov hodnotenia 
budú povzbudením a  motiváciou do 
ďalšej práce.

Aké boli reakcie daňových úradov na 
spustenie hodnotenia? 

Myslím si, že zavedenie hodnotenia prijali 
najskôr  s očakávaním, čo príde, možno 
aj s  malými obavami, či hodnotenia 

nebudú viac negatívne ako 
pozitívne, a  to samozrejme 
z  dôvodu, že návšteva 
na daňovom úrade sa 
pre väčšinu ľudí nespája 
s  žiadnou pozitívnou 
emóciou a  už s  týmto 
k  nám klienti vstupujú. 
Práve preto je veľa klientov 
milo prekvapených, že na 
nich u  nás nikto nečaká, 
aby ich odbil, ale máme 
záujem veci riešiť a  pomôcť 
klientovi jeho zákonné 
povinnosti  vysporiadať.

Čo vás pozitívne prekvapilo 
z hodnotení od klientov? 

To, že sú ochotní zaslať hodnotenie 
a poďakovať sa. A že chcú oceniť aj takouto 
formou našu prácu, ktorá nie je ľahká 
a  v  klientskych zónach, ktoré sú prvým 

kontaktom s  klientom, veľmi náročná 
najmä na komunikáciu s klientom.

Ako sa staviate k pripomienkam? Pomohlo 
Vám to v lepšom nastavení procesov alebo 
zmene prístupu zamestnancov? 

Ja osobne, aj riaditelia daňových úradov 
sme sa s každou jednou zaoberali, musím 
konštatovať, že žiadna z nich nebola úplne 
zásadná a negatívna. Skôr to boli podnety 
na to, čo sa dá zlepšiť, zmeniť. A určite nám 
pomôže názor klienta a  jeho požiadavka 
v  tom, aby sme hľadali maximálnu 
možnú interakciu medzi našimi úlohami 
a očakávaniami verejnosti.

Doteraz majú klienti možnosť priamo 
hodnotiť len daňové úrady, ich pobočky, 
či kontaktné miesta ako celok. Uvažujete, 
že by sa hodnotili konkrétni zamestnanci 
klientskych zón? 

Áno uvažujeme, aj vzhľadom na to, že 
takmer všetky hodnotenia smerovali na 
konkrétnych zamestnancov už teraz   a  je 
vidieť, že hodnotitelia chcú adresovať 
svoje slová vďaky jednotlivcom a  nie 
organizačnému útvaru, čo je pre nich 
neosobné a neadresné.

 

Milým prekvapením 
je, že drvivá väčšina 
hodnotení je 
pozitívna.

ROZHOVOR s generálnou riaditeľkou sekcie daňovej
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 Lenkou  Wittenbergerovou

01 02 03 04POBOČKY
39

KONTAKTNÉ MIESTA
26

POČET ZAMESTNANCOV
4 600

POČET DAŇOVÝCH ÚRADOV
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Staffino ste zaviedli od septembra. Aké 
boli začiatky zavádzania hodnotenia?

Každá zmena prináša so sebou množstvo 
otázok a neistotu. Toto hodnotenie 
niektorí vnímali ako   zdroj potenciálnej 
kritiky ich práce. Museli sme si spoločne 
povedať, čo od zavedenia tohto systému 
očakávame. Že ide v prvom rade o spätnú 
väzbu. Musíme vedieť, či informácie, 
ktoré poskytujeme našim klientom 
prichádzajú včas a v zrozumiteľnej podobe. 

Aké boli reakcie zamestnancov call centra 
na spustenie hodnotenia?

Nikto z nich nevedel, čo môže očakávať. 
Ale už prvý týždeň priniesol pozitívne 
reakcie. Verejnosť hodnotila našich 
pracovníkov veľmi kladne.  V súčasnosti je 
hodnotenie verejnosti pre nás motiváciou. 
Ale aj impulzom na ďalšie zlepšovanie. 

Čo vás pozitívne prekvapilo z  hodnotení 
od klientov?

Vedela som, že pracovníci nášho centra 

podpory sú odborne veľmi zdatní a navyše 
majú skvelé komunikačné schopnosti. 
Takže som vôbec nepochybovala o tom, 
že hodnotenia budú prevažne kladné. 
Ale že ich bude viac ako 90 percent, 

to som sa, priznávam, ani neodvážila 
dúfať. Som rada za toto prekvapenie, 
klobúk dolu pred takýmto výkonom. 

Ako sa staviate k pripomienkam? Pomohlo 
to lepšie nastaviť procesy?

Pripomienky sú pre nás užitočné. 
Pomáhajú nám pochopiť, ako naši 

klienti rozmýšľajú, aké majú potreby. 
Prechádzame si každú odpoveď na 
negatívne hodnotenie a následne 
prijímame opatrenia. Najčastejšie 
sťažnosti sú na „nekonkrétnosť“ odpovedí 
našich pracovníkov. Verejnosť ťažko 
chápe, že odborník na druhej strane 
telefónu nemôže poskytnúť záväzné 
informácie. Nemá na to kompetenciu  
a ani dostatok informácií zo strany 
klienta. Budeme však pracovať na tom, 

aby sme verejnosti čo najviac 
pomáhali pri plnení povinností 
voči finančnej správe. 

Momentálne majú klienti 
možnosť priamo hodnotiť len 
mailové odpovede. Uvažuje sa 
s  hodnotením telefonických 
odpovedí?

Určite áno, chceme sa zlepšovať  
v každom smere. Túto novinku 
už intenzívne pripravujeme 

a chceli by sme s ňou začať tento rok.

ROZHOVOR s riaditeľkou kancelárie prezidenta
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Andreou Stoklasovou

O kvalitách zamestnancov call 
centra nemám pochybnosti

Každá zmena 
prináša so sebou 
množstvo otázok 
a neistotu.

01 02 03 04CENTRUM PODPORY
PRE DANE

CENTRUM PODPORY PRE CLO 
A SPOTR. DANE

KOORDINAČNÉ CENTRUM
16 zamestnancov

CENTRUM KOMUNIKÁCIE
 A PODPORY / 91 zamestnancov / 50 zamestnancov / 13  zamestnancov



Odvahu našej organizácie, ktorá sa ako prvá zo štátnych inštitúcií 
zapojila do hodnotenia kvality zamestnancov a služieb prostredníctvom 
Staffina, treba vyzdvihnúť. Oceňujú ju aj naši klienti, ktorí si nájdu 
čas, otvoria si výzvu cez email a zhodnotia službu, prípadne priamo 
zamestnanca.

Finančná správa poslala klientom:

a	 10 500 mailových výziev na hodnotenie našich služieb,
a	 z toho 2 600 klientov na výzvu reagovalo.

Z 10 500 rozposlaných mailov:

a	  53 % si ľudia otvoria
a	  následne si 33 % klikne na prelinkovanie na Staffino 
a	  24 % skutočne zanechá hodnotenie

POROVNANIE
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Sme na vrchole 
rebríčka        ENERGETIKA

a	 34 % klientov si email otvorí 
a	 17 % klikne na možnosť hodnotiť
a	 13 % zanechá hodnotenie 

 

       TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTORI
a	 41 % klientov si email otvorí
a	 15 % klikne na možnosť hodnotiť  
a	 10 % zanechá hodnotenie

           BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
a	 48 % klientov si email otvorí 
a	 22 % klikne na možnosť hodnotiť  
a	 15 % zanechá hodnotenie

Spomedzi všetkých firiem zapojených 
do Staffina má finančná správa 
najvyššiu otvorenosť emailov.

Ako reagujú klienti na emailové výzvy 
v iných odvetviach?

www.financnasprava.sk, 048/ 4317 222, https://www.facebook.com/FinancnaSprava



PERLIČKY
z call centra
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UŽÍVATEĽ:

Potrebujem získa
ť 

potvrdenie, ale 
majiteľ 

firmy je biely kô
ň a 

archív má v súkr
omnom 

vlastníctve.

OPERÁTOR:
Ak by sa vyskytol problém, napíšte nám. 

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.  

UŽÍVATEĽ:

Jasné, to sa 
nemusíte obávať.

 

Určite zase nieč
o 

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? 

OERÁTOR:

Máte zaručený 
elektronický podpis?

 

Užívateľ: Ja vám 

zaručujem, že ten 

podpis je môj.

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.  

UŽÍVATEĽ:

Už lepšie ste to 
nemohli ani urobiť, 

super jednoduché 
hľadanie, asi som 

blbec, toto je taká 

blbosť, že na to nemá
m 

meno. 

UŽÍVATEĽ:

Dobry den operator Juraj dufam ze mi 
pomozete vyoperovat tento problem.. 
ked sa ponahlam a vykypi mi polievka 
tak mi vykypi polievka? co za systemy 
toto robite tam priamo 
secko fachcite ficite toto 
je trijatlon tato tieto 
registracie a motaacke 
motanice prekoho aby mi 
vykypela polievka od 
stresu kym ja zaslem 
moje DP. Zoberiete si na 
svedomije moju polievku? 

OPERÁTOR:

Máte kliknúť na
 zošit 

a otvorí sa dan
ý 

formulár všeobe
cného 

podania, tam má
te 

vľavo prílohy. 

 

OPERÁTOR:
toto budu aj moj

e 

deti zazivat? Uz
 za 

cias sokoliara T
omasa 

by to skor bolo 

odoslane sokolom
 a 

co a co sokolom 
ale 

i holubom.. čert
 aby 

vás tam všetkých
 vzal, 

čo nám spôsobuje
te 

tieto priekoria.
  



FOTOGALÉRIA
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