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ABSTRACT 

Reform of the Slovak tax system is part of complex reform of taxes and levies in the 

Slovak Republic. Realization of tax reform should have contributed to restoration of public 

finances, but its progress is accompanied by number of problems and refusal from the side of 

the professional public. The aim of the analysis is to enrich the knowledge of tax system 

reform in Slovak Republic from the point of perception and assessment of the affected main 

actors, i.e. businesses and financial directorates. 
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ABSTRAKT/SÚHRN 

Reforma daňového systému na Slovensku je súčasťou komplexnej reformy daní a odvodov 

v Slovenskej republike. Realizácia daňovej reformy mala prispieť k ozdraveniu verejných 

financií, ale jej napredovanie je sprevádzané množstvom problémov a odmietaním zo strany 

odbornej verejnosti. Cieľom analýzy je prispieť k obohateniu poznania reformy daňového 

systému v SR z uhla pohľadu vnímania a posudzovania hlavnými zasiahnutými aktérmi, t.j. 

podnikateľskými subjektmi a úradmi finančnej správy.  
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ÚVOD 

Zabezpečenie zdravého stavu verejných financií nevyhnutne znamená mať kvalitný 

daňový systém. Slovenský daňový systém prechádza významnými zmenami a završuje etapu 

reformy verejnej správy, ktorá už reformovala od obdobia transformácie slovenskej 

ekonomiky územnú správu a verejné inštitúcie, najmä za účelom zvýšenia efektívnosti a ich 

výkonnosti. Osobitné postavenie v daňovom systéme má daňová kontrola. Hlavným cieľom 

daňovej kontroly je kontrolovať, ako si podnikateľské subjekty plnia svoje daňové a 

odvodové povinnosti voči štátu, formálnu a vecnú správnosť vedenia účtovníctva v systéme 

jednoduchého i podvojného účtovníctva, dodržanie príslušných účtovných postupov a 

štandardov, dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov v tejto oblasti.  

Pokles počtu kontrolórov v daňovej správe SR za súčasného nárastu počtu 

podnikateľských subjektov, a to pri nízkej vymožiteľnosti daňových nedoplatkov poukazujú 

na nutnosť tieto skutočnosti analyzovať a navrhovať opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. 

Predposledné miesto v Európskej únií vo výbere DPH len potvrdzuje nutnosť reformy 

finančnej správy SR, vrátane fungovania daňovej kontroly, čím sa zabezpečí lepšia výkonnosť 

jednotlivých zložiek finančnej správy vrátene jej pracovníkov. Na potrebe zjednotenia 

vyberania daní, odvodov, ciel a zvýšení výkonnosti a efektívnosti finančnej správy sa zhoduje 

prevažná časť odbornej sféry ako aj politického spektra. Napriek tomu sa táto reforma 

dovršuje pomaly a zároveň s veľkými problémami.  

 

MATERIÁL A METÓDA 

Dôvodom pre reformu verejných financií bolo ukončenie parciálnych reforiem verejnej 

správy (Papcunová, Gecíková 2011). Jednou z príčin boli vysoký deficit verejných financií 

a deficit štátneho rozpočtu. Rovnako za významné príčiny považujeme aj netransparentnosť 

výberu daní, daňové úniky a nepriaznivý index daňovej mizérie. Súčasná ekonomická kríza 

kladie nové nároky na daňové systémy v krajinách Eurozóny, nakoľko sa neustále stupňujú 

požiadavky na zvýšenie efektívnosti a účinnosti daňových systémov pri výbere daní ako 

hlavnej príjmovej položky štátneho rozpočtu. Tento problém je aktuálny v mnohých 

európskych krajinách.  

V analýze slovenskej situácie poukazujeme na niektoré nebezpečné dlhodobé negatívne 

trendy, ktoré potvrdzujú nutnosť reformy finančnej správy v Slovenskej republike v kontexte 
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výkonnosti daňových kontrolórov. Údaje boli čerpané z dostupných zdrojov Daňového 

riaditeľstva SR v časovom horizonte 10 rokov (2004 – 2013). Na demonštráciu trendov boli 

využité bežné štatistické metriky, indexná analýza a regresná analýzy.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Aktuálnosť problémov vo finančných správach v čase svetovej finančnej krízy si 

vyžaduje radikálne a včasné riešenia. Týmto problémom sa zaoberajú aj samotné orgány EU 

(EC 2014, Garnier et al. 2014). Na potrebu zmeny daňovej politiky vrátane reformy 

v krajinách EU upozornili aj Arnold, J.M., B. Brys, C. Heady, A. Johansson, C. Schwellnus 

and L. Vartia (2011). Nízke rozpočtové príjmy bývajú veľmi často jedným faktorom štartu 

daňových reforiem.  

Na príklade Afriky na to poukazuje Odd-Helge and Rakner (2003). Daňové reformy 

prebiehajú aktuálne aj na ázijskom kontinente. Sujjapongse (2005) pozitívne hodnotí zmeny 

daňového systému v Thajsku, kde vláda zavádza moderné a špičkové technológie v oblasti 

daňovej správy, čím vytvára účinné a efektívne prostredie e-governmentu pre občanov krajiny 

a završuje reformu finančnej správy. Mnohí autori sa pozitívne vyjadrujú o reforme 

v Thailand, ale  to nie je jedinou krajinou kde reformy prebiehajú. Bernerdi et al. (2006) 

konštatujú vysokú nehomogénnosť v oblasti daní a finančnej správy v krajinách južnej 

a východnej Ázie. Reformné kroky už boli vykonané v Japonsku, Južnej Kórei a Thajsku. 

Autori sa negatívne vyjadrujú najmä o krokoch v Indii, Číne a Malajzii.  

Ani okolité krajiny V4, ktoré mali do čias transformácie podobný vývoj verejných 

financií neobišla reformy verejných financií a daňového systému. Napríklad o poľskej 

reforme verejných financií uvádza Piotrowska-Marczak (2013), že hlavnými dôvodmi 

reformy verejných financií sú: zmeny v modeloch štátov a ich funkciách; sociálne očakávania 

zlepšenia životných podmienok;  zvýšenie verejných výdavkov a nedostatok udržateľnosti 

verejných príjmov; zavŕšenie globalizačných procesov a cyklickosť finančných kríz. 

Bukowski (2013) považuje paradoxne za hlavnú príčinu narastania poľského verejného dlhu 

práve dôslednú reformu verejných financií. Podľa Góru (2008), je pri reformovaní verejných 

financií dôležité najmä zníženie počtu pracovníkov verejnej správy, nakoľko neprodukujú 

žiadnu trhovú hodnotu. Nevyhnutnosť reformy v Čechách popisujú Botman and Tuladhar 

(2008), ktorí ju spájajú s reformou dôchodkového systému, hlavne z dôvodu nízkeho rastu 

HDP. Dalsgaard (2008) nazýva nevyhnutnú reformu „Tax a Welfare Reform“, vychádza 
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z analýz predchádzajúcich rokov a navrhuje model novej cesty vo verejných financiách. 

Strategické zámery ČR sa dotýkajú hlavne zmien daňového systému, dlhodobej udržateľnosti 

verejných financií a zlepšenia finančnej správy. 

Na Slovensku sa vychádzalo z podobných dôvodov. V Stratégii rozvoja Finančnej správy SR 

(2013) sa uvádza, že v období významných makroekonomických zmien, kedy jednotlivé 

krajiny Európskej únie vrátane Slovenskej republiky bojujú proti následkom hospodárskej 

krízy, predstavuje konsolidácia verejných zdrojov a zabezpečenie ekonomického rastu týchto 

krajín mimoriadne ťažkú úlohu. Finančná správa zohráva kľúčovú rolu v zabezpečení 

verejných zdrojov SR a jej úlohou a povinnosťou je zabezpečiť verejné zdroje čo 

najefektívnejšie z pohľadu príjmov ako aj z pohľadu prevádzkových nákladov potrebných na 

činnosť organizácie. Vláda Slovenskej republiky si v intenciách Programového vyhlásenia 

vlády SR na roky 2012 až 2016 stanovila ako jednu z priorít dokončenie reformy daňovej 

správy prostredníctvom projektu UNITAS, ktorý zjednotením výberu daní, cla a odvodov 

a potláčaním daňových únikov zabezpečí dodatočné rozpočtové zdroje (na Slovensku reforma 

dostala názov UNITAS). Ako uvádzajú Suhanyiová a Suhanyi (2012), prínosy reformy 

UNITAS sú očakávané prínosy pre verejnú správu: 

 zníženie daňových únikov, 

 zníženie správnych nákladov (zníženie zamestnancov o 20 % s úsporou cca 75 mil. €), 

 zníženie prevádzkových nákladov (úspora na poštovnom 2 mil. €, úspora nákladov na 

službách, úspora na nehnuteľnostiach 70 mil. €), 

 zníženie nákladov na spotrebný materiál, energie, údržbu, dopravné náklady a pod., 

 efektívnejšie započítavanie pohľadávok a vymáhania nedoplatkov.  

 

Súčasná hospodárska kríza  vedie vlády rôznych štátov k zvyšovaniu príjmov do štátneho 

rozpočtu, k obmedzovaniu vládnych výdavkov a k zvyšovaniu efektivity finančnej správy. 

Optimalizácia manažmentu finančnej správy musí korešpondovať s rozvojom 

podnikateľského sektora. Súčasný a budúci stav podnikateľského sektora je dôležitým 

podkladom pre mnohé rozhodnutia manažmentu finančnej správy (napr. územné rozloženie 

jednotlivých správcov dane, stanovenie počtu kontrolórov jednotlivých daní, správcov 

jednotlivých daní  a pod.)  

Je všeobecne známe, že daňový systém v Slovenskej republike trpí viacerými 

problémami. Predposledné miesto Slovenskej republiky v Európskej únií vo výbere DPH a 
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politické obsadzovanie manažmentu Finančnej správy sú verejne známymi skutočnosťami. 

Ako možno vidieť z tabuľky 1, počet podnikateľských subjektov  v rokoch 2004-2013 sa 

výrazne zvýši, za posledných desať rokov o 31 %; v absolútnom vyjadrení vzrástol počet 

podnikateľských subjektov z počtu 570 tisíc na hodnotu 748 tisíc, čo je prírastok 178 

podnikateľských subjektov. Medziročný prírastok meraný reťazovým indexom sa v období 

2004-2013 pohyboval v hodnotách od 1 % až pod 7 %. Tieto hodnoty u podnikateľských 

subjektov dosahujú pomerne vysoké čísla, takže bolo možné očakávať, že kompetentní 

manažéri daňovej správy rozhodnú o navýšení počtu výkonných pracovníkov.   

Tabuľka 1 Dynamika rastu celkového počtu podnikateľských subjektov  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

I2013/2004 

( v %) 

Počet daňových 

subjektov v tis. 
570 611 640 670 709 726 743 751 748 748 131,23 

Koeficient 

medziročného 

nárastu 

- 1,07 1,05 1,05 1,02 1,02 1,03 1,01 0,99 1,0 - 

Zdroj: www.drsr.sk, prepočet autori 

Zo zdrojov daňovej správy (tabuľka 2) možno zistiť, že v rokoch 2005 - 2013 dochádzalo ku 

kontinuálnemu poklesu počtu jej pracovníkov a nárastu nálezov z daňových kontrol.  

Tabuľka 2 Počty daňových kontrolórov 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
I2013/2005 

(%) 

Počet 

daňových 

kontrolórov 

 

1 732 

 

1 749 

 

1 647 

 

1 638 

 

1 643 

 

1 600 

 

1 568 

 

1 400 

 

1 477 

 

85,27 

Nálezy 

z daňových 

kontrol 

 (v tis. €) 

 

261 865 

 

289 523 

 

278 815 

 

380 868 

 

435 549 

 

556 278 

 

707 097 

 

525 096 

 

573 215 

 

219,90 

Zdroj: www.drsr.sk, prepočet autori 

Použitím metódy lineárnej regresie je možné dostať so spoľahlivosťou 85 % výstižný 

model vývoja počtu daňových kontrolórov (graf 1). Je vidieť, že regresná priamka má 

klesajúcu tendenciu, z čoho možno vyvodiť nepriaznivú prognózu počtu daňových 

http://www.drsr.sk/
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kontrolórov. Nami uvedený model vyjadruje pri zachovaní desaťročného trendu predpoklady 

kontinuálneho poklesu počtu daňových kontrolórov v najbližších rokoch. Aj keď v roku 2013 

sa zvýšil počet daňových kontrolórov oproti roku 2012, môžeme konštatovať, že toto 

zvýšenie nestačilo pokryť vysoké zníženie počtu daňových kontrolórov v roku 2012.   

Vzniká vážna obava, že uvedená tendencia môže pôsobiť kontraproduktívne. Na uvedené 

skutočnosti (na možné spájanie úbytku počtu kontrolórov a stúpanie požiadaviek na ich 

výkonnosť) poukazujú vo svojich výskumoch už skôr Jakúbek a Guzoňová (2011, s. 35). 

V  skúmanom období, ako možno pozorovať z grafu 2, dochádzalo ku zvyšovaniu 

priemerného nálezu na jednu daňovú kontrolu a zvyšovaniu priemerného nálezu na jedného 

kontrolóra. Výška priemerného nálezu na daňovú kontrolu a následne aj stúpajúca výška 

nálezu na daňového kontrolóra môžu znamenať aj to, že tlak na vyššie výkony pôsobia ako 

výrazný stresujúci faktor. Sme toho názoru, že tento trend môže s veľkou pravdepodobnosťou 

pôsobiť kontraproduktívne. Evidentne exituje možný súvis úbytku daňových kontrolórov so 

stúpajúcimi požiadavkami na ich výkonnosť, na vyššiu produktivitu. Aj od zamestnancov 

finančnej správy sa dnes vyžaduje všestrannosť, ktorá umožňuje zastupiteľnosť jednotlivých 

pracovných pozícií. Nemenej dôležitá je tímovosť pri vykonávaní práce, kontinuálne 

vzdelávanie, ako aj používanie nových technológií.  

Graf č. 1 Dynamika poklesu počtu daňových kontrolórov  
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Zdroj: www.drsr.sk a autori 

Takýto spôsob manažovania výberu a kontroly daní má svoje prirodzené limity. Pracovné 

vyčerpanie a neatraktívne mzdové ohodnotenie spôsobia odchod najkvalitnejších daňových 

kontrolórov, čo sa následne prejaví v znížení efektívnosti týchto kontrol. Dlhodobé nadmerné 

pracovné vyťaženie odborných pracovníkov, resp. manažérov môžu mať negatívny vplyv aj 

pre zdravie týchto osôb. „Stretnutia manažéra s náročnými situáciami, spôsob ich riešenia 

a rezíduá týchto procesov môžu v podstatnej miere ovplyvniť kvalitu jeho života, existencie, 

jeho psychické aj fyzické zdravie“ (Frankovský, Lajčin 2012).  

 

Graf 2 Produktivita daňových kontrolórov 

Zdroj: www.drsr.sk a autori 

 

Trend, ktorý dlhodobo presadzuje manažment daňovej správy v Slovenskej republike 

považujeme za nesprávny nielen pre už uvedené sústavné zvyšovanie pracovnej záťaže 

kontrolórov. Hlavným dôvodom je podľa nášho názoru nízka efektívnosť kontrolnej činnosti. 

Je pravdou, že stúpa výška priemerného nálezu z každej vykonanej daňovej kontroly, ale 

súčasne výška vymožených daňových nedoplatkov osciluje okolo 20 % z celkového množstva 

vymožiteľných nedoplatkov.  
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Môžeme konštatovať, že zvyšovanie účinnosti daňových kontrol a zvyšovanie sankcií má 

svoje prirodzené obmedzenia. Súčasná kríza spôsobuje menšie plnenie štátneho rozpočtu 

daňovými príjmami, pričom finančná správa sa musí sústrediť na intenzívnejšie formy 

výberu. Tomuto trendu však odporuje  počet daňových kontrolórov, ktorých počet medziročne 

klesá, pričom sa vytvárajú nožnice medzi tlakom na produktivitu práce a pracovnou záťažou. 

 

ZÁVER 

Dostupné aktuálne domáce i zahraničné odborné a vedecké zdroje nás utvrdzujú 

v existencii vysokej aktuálnosti až akútnosti reforiem týkajúcich sa systému daní a s tým 

súvisiacej finančnej správy v mnohých krajinách sveta. Sú známe predpokladané dôvody, 

predpokladané výsledky, ale i parciálne výsledky.  

V praxi má zvyšovanie výkonnosti a účinnosti daňových kontrol a zvyšovanie sankcií 

svoje prirodzené obmedzenia a míňajú sa cieľu – ako vidíme zo zverejňovaných káuz 

daňových únikov a fiktívnej DPH. Finančná kríza je jedným z faktorov, ktoré spôsobili 

menšie plnenie štátneho rozpočtu daňovými príjmami, preto sa finančná správa sa musí 

sústrediť na intenzívnejšie formy výberu. Ale počet daňových kontrolórov tomu nezodpovedá 

- vytvárajú disproporcie medzi produktivitou práce a pracovnou záťažou, deformujú sa 

ukazovatele výkonnosti. 

Sme toho názoru, že tendencie ku zvyšovaniu účinnosti daňových kontrol narazia 

v krátkom čase na  svoje obmedzenia, na pracovné vyčerpanie kontrolórov, ktoré je spojené 

s nižšou výkonnosťou.. Náročná práca spôsobuje aktuálny  nezáujem o danú pracovnú 

pozíciu, odchod najkvalifikovanejších, ale aj pracovne vyhorených kontrolórov. Absolútne 

zníženie počtu kontrolórov sa prejaví v opačnej tendencii, a to v znížení efektívnosti týchto 

kontrol, v znížení výkonnosti finančnej správy spojenej s určitou skupinou výkonov. 
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