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 1. Aj jednoduché a malé požiare haste vhodným prístrojom. Stačí malými dávkami, náplň 

vydrží dlhšie.

Správne používanie hasiaceho prístroja dokáže zvrátiť nebezpečnú situáciu. O manipulácii s prístrojom, jeho 
častiach, ako aj okolnostiach týkajúcich sa jeho použitia, vás poučí náš fotoseriál, ktorý pokračuje aj v tomto 
roku.

 3. Nikdy nehasíme proti, ale v smere vetra. Ochránime si tak zdravie a dodržíme bezpeč-

nostné predpisy.
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Ako správne hasiť

 2. Akýkoľvek požiar treba hasiť vždy od kraja, tam má najmenšiu teplotu. Dodržiavame 

pritom potrebnú bezpečnosť.

FOTOPRÍRUČKA

pripravil: Ing. Branislav Stanko

• Pevné látky horiace 

plameňom alebo tlejúce 

(papier, slama).

• Trieda požiaru C
• Typ HP - práškový

• Kvapalné látky 

horiace plameňom 

a rozpustné vo vode 

(alkoholy).

• Trieda požiaru B
• Typ HP - penový, práškový

• Trieda požiaru A
• Typ HP - vodný, penový, práškový

• Pevné látky 

horiace plame-

ňom alebo tlejúce 

(papier, slama).

Na najrýchlejšie a najjednoduchšie 

uhasenie aj malého požiaru v budove je 

nevyhnutné poznať a vedieť, aký hasiaci 

prístroj je vhodný na hasenie. Prinášame 

nielen ukážky najvhodnejšieho použitia 

hasiacich prístrojov (HP), ale aj ich 

označovanie, rozdelenie a značenie 

tried požiaru.

Prierez hasiacim prístrojom Gloria
(označenie hlavných častí a ich funkcie)

Poistný kolík j odstrániť.
Uchopiť za prenosné 
držadlo k a hadicu l 
s tryskou m namieriť 
do ohniska.
Stlačiť ovládaciu páku n.
Týmto postupom sa stlačí 
čap ventilu o a hasivo 
prúdi do stúpacej rúrky p.
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Neverte tomu, že sa všetko 
začína pomaly a kdesi na 

vás počká. Frázou, ktorá pravi-
delne podporuje moju novoroč-
nú hibernáciu, disponuje aj môj 
výhovorkový archív. Spomínaná 
formulka je vám určite známa: 
je ešte len začiatok roka, tak 
kam sa ponáhľať. Počas týchto 

prvých mesiacov som jej už holdovala zopárkrát, a preto 
píšem úvodník až teraz. Milujem a zároveň neznášam via-
nočné a ponovoročné psychické i fyzické „rozkysnutie sa“, 
z ktorého sa dostávam len veľmi ťažko, pomaly a takmer 
až neisto. Moje novoročné (hoci je už február, ale to asi 
svedčí za všetko) rozbiehanie sa, mi pripomenulo mladú 
„autoškoláčku“, ktorú som zazrela z preplnenej električky. 
„Silou-mocou“ sa snažila zaradiť do prúdu rozbehnutých, 
netrpezlivo vytrubujúcich a kamsi trieliacich bratislavských 
vodičov. Opatrne sa poobzerala, pomaly až prehna-
ne ležérne skontrolovala situáciu, pričom radšej púšťala 
okoloidúce nakopnuté autá. Dávala si načas a čakala. 
Až kým nebola červená, ktorá ju donútila postáť si o pár 
minút dlhšie, než museli tí ostatní. Jednoducho, váhala 
a vyčkávala pridlho... Je už február, tak sa aj vy zobuďte 
(ak som taká prispatá jedine ja, tak sa ospravedlňujem) 
a staňte sa členom rozbehnutej trúbiacej svorky, ktorá to 
má kamsi namierené. Len, prosím vás, pritom nás rozbieha-
júcich sa nezrazte!

Dana
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Maďarský prezident László Sólyom ocenil prácu slovenskej colnej správy
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Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky zo-
hráva dôležitú úlohu pri formovaní vzťa-
hov, ako aj utužovaní spolupráce na nad-
národnej úrovni. Výnimkou nie sú ani 
susediace štáty, s ktorými intenzívne spolu-
pracuje. Medzi našich najbližších partnerov 
patrí aj Maďarská republika, ktorá našu col-
nú správu, konkrétne generálneho riaditeľa 
Colného riaditeľstva SR h.c.r. Ing. Jozefa 
Gönczöla, ocenila 14. decembra 2005 Dôs-
tojníckym krížom Maďarskej republiky. Toto 
významné ocenenie mu v Bratislava odovzdal 
maďarský veľvyslanec na Slovensku Jeho 
Excelencia Csaba Györssy. 

V tejto súvislosti vyzdvihol najmä prehlbovanie a rozvíjanie spolupráce, 
ku ktorej dochádza medzi oboma colnými správami už niekoľko rokov. 
Praktickým prejavom jej rozvoja bolo aj nedávne podpísanie Dohody 
o procesnom poriadku odovzdania utajovaných colných údajov cie-
ľom kontroly, ktoré prebehlo medzi maďarskými a slovenskými colnými 
riadiacimi orgánmi. To značne posunulo, ako aj uľahčilo slovensko-ma-
ďarskú spoluprácu.
Členstvo v EÚ umožnilo hospodárskym subjektom sídliacim v Maďarsku 
iniciovať uvoľnenie tovaru, ktorý pochádza z tretích krajín, do voľného 
obehu v hociktorej krajine EÚ. Keďže počet colných vybavení na na-
šom území u súkromných hospodárov sídliacich v Maďarsku neustále 
stúpal, rozhodlo sa Celoštátne veliteľstvo colnej a finančnej stráže ko-
nať a iniciovalo so slovenskou colnou správou spoluprácu. Tá umožňu-
je maďarským colným orgánom oboznámiť sa s údajmi colného kona-
nia maďarských hospodárskych subjektov realizovaného na Slovensku. 
Takýto postup umožňuje vykonávať cielené daňové kontroly tak, že 
sa realizuje kontrola oprávneného plnenia DPH do štátneho rozpočtu. 
Rozbehnutá spolupráca ešte viacej uľahčila bezpečné plynutie príjmov 
Únie aj národov, ako aj zvýšenie účinnosti vyberania daní.

-ds-

Dôstojnícky kríž 
Maďarskej republiky



Colný úrad Bratislava a Národohospodárska fakulta EU spoločne na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Ekonomická 
univerzita v Bratislave pozvali Colný úrad Bratislava 
na 8. medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Podujatie sa 
konalo v priestoroch Istropolisu od 28. do 30. 11. 2005 
zároveň so 14. ročníkom medzinárodnej školskej a pre-
zentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných 
škôl JUVYR.

Osobná účasť bývalého ministra školstva SR Martina Fronca, vedúcich 
predstaviteľov školských úradov, županov a zahraničných hostí dávali tomu-
to ojedinelému podujatiu vysokú prestíž v rámci odborného vzdelávania.
Na veľtrhu sa prezentovalo 64 slovenských a 28 zahraničných cvič-
ných firiem z Česka, Rakúska, Maďarska, Fínska, Rumunska a Poľska. 
Veľtrh bol miestom, kde mohli žiaci v škole získané vedomosti predviesť 
pred návštevníkmi a nadviazať kontakty s inými školami či zástupca-
mi z ekonomickej praxe. Diskusia o nových možnostiach spolupráce 
v európskom kontexte prebiehala aj v cudzích jazykoch. Programová 
pestrosť podujatia bola sprevádzaná kultúrnym vystúpením žiakov. Jed-
notlivé cvičné firmy medzi sebou súťažili svojimi elektronickými prezen-
táciami. Po skončení súťaže bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov aj 
v kategóriách: Najkrajší stánok, Komunikácia, Katalóg. Na základe 
zmluvy o spolupráci podpísanej medzi CÚ Bratislava a Národohos-
podárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa týka ši-
rokej bázy spolupráce v oblasti vzdelávania, sme sa v novembri 2004 
na tomto veľtrhu zúčastnili ako hostia, tento rok však už ako vystavova-
telia v spoločnom stánku CÚ Bratislava a Katedry pedagogiky NHF 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spoločné úsilie, spoločné ovocie
Podujatie sa stalo už tradíciou a má mimoriadny význam pre učiteľov, 
žiakov, ako aj pre nás - garantov z odbornej praxe. Prípravy na veľtrh 
neboli jednoduché. Keďže sme sa ho zúčastňovali ako vystavovatelia 
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Príspevok colníkov 
k motivácii študentov

po prvýkrát, museli sme niektoré veci v oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia a propagácie v súvislosti s prípravou spoločného stán-
ku priamo na veľtrhu stíhať v pomerne krátkom časovom úseku aj nad 
rámec pracovného času. Pri organizovaní spoločnej akcie sa svojimi 
praktickými radami a skúsenosťami podieľali najmä Ing. Ľudmila Ve-
lichová, PhD., Ing. Eva Majerčíková, Ing. Ivan Šóš a ďalší členovia 
Katedry pedagogiky NHF, ako aj Ing. Gabriela Horecká zo Sloven-
ského centra cvičných firiem. 
Poďakovanie však patrí aj našim colníkom, ktorí sa do projektu ochotne 
zapojili, a tak prispeli k rozvíjaniu vzájomnej spolupráce a propagácii 
činnosti colného úradu. 

Úspešná premiéra
Náš colný úrad sa na výstave prezentoval nielen exponátmi - zásielka-
mi z nelegálneho dovozu (napr. preparovaným medveďom z Kanady, 
výrobkami z kože vzácnych druhov zvierat), ale aj inými propagačnými 
materiálmi colnej správy a elektronickou prezentáciou, ktorú uviedol 
námestník riaditeľa CÚ Bratislava c.r. Bc. Štefan Gerbóc. O tom, že 
sme upútali, svedčí aj veľký záujem mnohých stredných odborných škôl 
o nadviazanie spolupráce s naším úradom. Tá sa bude realizovať vo 
forme prednášok z colnej a daňovej oblasti, vykonávania praxe a ex-
kurzií študentov. Prepojenosť cieleného vzdelávania a odbornej praxe 
ocenili viacerí odborníci. 
Naším cieľom na tomto podujatí bolo zvýrazniť okrem iného výchovno-
-vzdelávací proces v prepojenosti na prax a možnosti uplatnenia štu-
dentov stredných škôl na našom úrade. CÚ Bratislava udelil Obchodnej 
akadémii v Banskej Bystrici cenu ekonomickej praxe - The price of the 
economic practice. Námestník riaditeľa CÚ Bratislava c.r. Bc. Štefan 
Gerbóc pri tejto príležitosti ocenil pamätnou listinou Ing. Ľudmilu Veli-
chovú, PhD.; Ing. Evu Majerčíkovú z NHF EU a colníkov CÚ Bratislava, 
ktorí sa na podujatí zúčastnili. Štátny inštitút odborného vzdelávania 
v Bratislave a Nadácia na 
podporu odborného vzde-
lávania a prípravy nezabud-
li ani na nás. CÚ Bratislava 
písomne poďakovali za pod-
poru veľtrhu a za to, že sme 
prispeli k motivácii študentov 
profesionálne na sebe praco-
vať, ako aj k zvýšeniu úrovne 
medzinárodne uznávané-
ho podujatia. Rovnako ako 
aj my sa tešia na stretnutie 
v roku 2006.

h.c.i. Ing. Magdaléna 
Mydliarová



Oddelenie medzinárodných 
vzťahov Kancelárie generálne-
ho riaditeľa CR SR v rámci úloh 
stanovených organizačnou 
štruktúrou zodpovedá za koor-
dináciu programov Európskeho 
spoločenstva zameraných na 
podporu a rozvoj činnosti vy-
konávaných colnými správami 
členských štátov. Zameriavajú 
sa na úspešnú implementáciu 
metód zodpovedajúcich novým 
trendom v colnej oblasti na poli 
efektívneho fungovania vnú-
torného trhu.

CUSTOMS 2007

Program na podporu, harmonizáciu a zosilnenie colnej práce

6

Právny rámec
Program Customs 2007 existuje od roku 1991, keď bol prijatý na zá-
klade Rozhodnutia Rady a Európskeho parlamentu č. 91/341 pod 
názvom MATTHAEUS. Od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000 sa realizoval 
pod názvom Customs 2000. Po jeho skončení pokračoval od 1. 1. 
2001 do 31. 12. 2002 na základe Rozhodnutia Rady a Európskeho 
parlamentu č. 210/97 pod názvom Customs 2002. Na základe po-
zitívnych skúseností získaných z predchádzajúceho obdobia bol na 
obdobie od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007 prijatý Rozhodnutím Rady 
č. 253/2003 program Customs 2007. 
Colná správa Slovenskej republiky sa na uvedenom programe zúčast-
ňuje na základe podpisu Memoranda o porozumení medzi Európskym 
spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti SR na programoch 
Spoločenstva Customs 2007 a Fiscalis 2003 - 2007. Vláda Sloven-
skej republiky na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2003 uznesením 
č. 314/2003 schválila memorandá a dňa 5. mája 2003 boli obe 
memorandá obojstranne podpísané a nadobudli platnosť. Okrem Slo-
venskej republiky participujú na uvedenom programe všetky členské 
štáty Európskej únie rovnako ako aj kandidátske krajiny EÚ.

Financovanie
Program Customs 2007 je financovaný zo spoločného rozpočtu EÚ. 
Každá členská krajina má na tento program vyhradenú finančnú čiast-
ku, tzv. financial envelope, ktorá je odvodená od účasti danej krajiny 
na programe v predchádzajúcom roku. Slovenská republika dostala 
na obdobie od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2005 (čo je obdobie jedné-
ho finančného roku tohto programu) k dispozícii 80 000 EUR. Táto 
finančná čiastka mala slúžiť na pokrytie nákladov spojených s aktív-
nou účasťou zástupcov colnej správy na tomto programe. Predložením 
finančnej správy Európskej komisii, ktorá presne dokladá používanie 

poskytnutých financií za uvedené obdobie, a po porovnaní použitých 
finančných prostriedkov v nasledujúcom období, t. j. od 1. 4. 2005 
do konca kalendárneho roku 2005, ako aj po predbežnom výpočte 
nákladov pre nasledujúce obdobie, sme dospeli k záveru, že rozsah 
poskytnutej finančnej obálky nie je postačujúci. Na základe žiadosti 
CR SR adresovanej Európskej komisii nám bola dodatočne pridelená 
finančná čiastka vo výške 65 000 EUR. Vzhľadom na narastajúci počet 
akcií, ktorých sa zástupcovia našej colnej správy zúčastňujú, je opätov-
né zvýšenie obsahu finančnej obálky veľmi pravdepodobné. 

Základné politické oblasti programu
Program Customs 2007 sa usiluje o harmonizáciu a zosilnenie colnej 
práce rozvojom elektronického colníctva a vývojom metód analýzy ri-
zík, a to na základe štyroch hlavných cieľov programu:

• Ochrana záujmov Spoločenstva 
Väčší dôraz na boj proti colným podvodom pomocou účinnej legislatí-
vy a efektívnych nástrojov.

• Uľahčovanie obchodu 
Iniciatíva automatizácie spracovania a výmeny informácií medzi colný-
mi správami a obchodnými subjektmi. 

• Rovnocenné výsledky a infraštruktúra
Colníctvo na princípe spoločného právneho základu, spoločných pra-
covných metód a systémov.

• Rozširovanie EÚ
Poskytovanie pomoci kandidátskym krajinám pred a po rozšírení EÚ.
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Riadenie programu na národnej úrovni 
Za efektívne fungovanie programu Customs 2007 je na národnej úrov-
ni zodpovedný Národný kontaktný bod - National Contact Point (ďalej 
NCP), ktorý v rámci colnej správy plní aj úlohu Národného koordiná-
tora výmenných pobytov - National Exchange Co-ordinator, a národný 
koordinátor pre benchmarkingové projekty - Benchmarking Co-ordi-
nator (ďalej BMC). V blízkej budúcnosti sa plánuje vytvorenie siete 
regionálnych koordinátorov na všetkých colných úradoch a na Colnom 
kriminálnom úrade, ktorých úlohou bude spolupráca s tímom Customs 
2007 – h.c.k. Mgr. Žaneta Olekšáková a c.k. Mgr. Katarína Vivodová 
(Medzinárodné oddelenie Kancelárie generálneho riaditeľa CR SR).

Fínske stretnutie
Počas prvých decembrových dní (1. – 2. 12. 2005) sa v Saarisel-
kä (Fínsko) uskutočnilo pravidelné stretnutie centrálneho manažmen-
tu programu Customs 2007 (EK, DG Taxation and Customs Union, 
Unit A2), národných koordinátorov programu všetkých členských 
a kandidátskych krajín (Bulharsko, Rumunsko, Turecko) a členov výboru 
Customs 2007. Počas fínskeho stretnutia zhodnotili doterajšie fungova-
nie programu. Všetkých 25 členských krajín EÚ, tri kandidátske krajiny 
a zástupcov komisie reprezentovalo približne 70 účastníkov seminára.

h.c.k. Mgr. Žaneta Olekšáková
(V budúcom čísle pokračovanie na tému Štruktúra programu Customs 2007)

Program na podporu, harmonizáciu a zosilnenie colnej práce



Postav dom, zasaď strom

V Bulharsku by ho mohli postaviť naozaj gigantický. Domáci kriminalisti 
totiž odhalili až neskutočný prípad pašovania cementu, ktorý dve fir-
my dovážali z neďalekého Turecka. Prostredníctvom 1086 nákladných 
vozidiel tak do krajiny doviezli až 35 000 ton tejto stavebnej látky. 
Cementovú inváziu vykonávali pomocou tých, ktorí mali nelegálny ob-
chod už na hranici zastaviť. Do škandálneho pašovania boli totiž zain-
teresovaní mnohí bulharskí colníci a pohraničníci, ktorí vozidlá nekon-
trolovali. Náklad registrovali ako tranzitný a colné doklady vyplňovali 
bez kontroly až dodatočne.

Susedská spolupráca

Spolupráca s okolitými krajinami po našom vstupe do Spoločenstva 
naozaj len tak rozkvitá. Žiaľ, aj tá neželaná. Maďarské colné orgá-
ny prerušili slovensko-maďarský zväzok priamo pri vzájomnej výmene 
drog. V spolupráci so zásahovou jednotkou všetky štyri osoby zadržali, 
ako aj 4 kg marihuany v hodnote takmer 1,2 milióna Sk.
 

Slovenské suplovanie

si zaobstarali naši južní susedia, ktorí začali v decembri hromadné 
pašovanie petárd. Tie sú totiž v Maďarsku od septembra zakázané 
a nesmú byť používané dokonca ani počas tradične „hlučného“ po-
sledného dňa v roku. Maďarské právne normy preto rozprúdili doslova 
pašovaciu sezónu. Colníci sa popri tejto petardovej invázii neobme-
dzili len na hraničné priechody, kde ich zhabali státisíce petárd. Ďalšie 
stovky  zadržali na verejných priestranstvách či v podchodoch. Väčši-
na tohto, najmä na Silvestra žiadaného artiklu, pochádzala práve zo 
Slovenska.

Čechov hnevajú čínske štvorkolky

Problematickým pre ekonomiku európskych štátov už nie je len čínsky 
textil. Svoje o tom vedia aj v Českej republike. Ich ekonomiku totiž 
poškodzuje aj ďalší artikel z tejto východnej krajiny- štvorkolky. A to 
už naozaj dlhodobo. Tržby jednej nemenovanej spoločnosti klesli len 
v prvom polroku minulého roku až o vyše 160 miliónov Kč. Dovoz 
čínskych falzifikátov však naďalej pokračuje. Len nedávno ich zadržali 
pražskí colníci takmer 400, no na ich zničení sa im s dovozcom stále 
nepodarilo dohodnúť.

Trefa do čierneho

sa podarila nemeckým colníkom, ktorí rozložili veľký medzinárodný 
drogový gang, ktorý do krajiny prepašoval až 80 kilogramov kokaínu 
z Dominikánskej republiky. Hoci bandu sledovali už niekoľko mesiacov, 
odhaliť sa im ju podarilo až potom, ako zadržali dve ženy, ktoré boli 
jej členkami. Pašeráčky chceli previezť kokaín v upravených kufroch 
s dvojitým dnom. Colníci ich však na letisku odhalili a následne zadr-

Zahraničné top prípady
Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov
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žali. V krátkom čase zatkli aj vedúcich členov skupiny, ktorí za dílerov 
verbovali aj príbuzných.

Netradičné odhalenie

Tým sa môžu pochváliť rakúski  kolegovia, ktorí na hraničnom priecho-
de so Švajčiarskom zadržali vodiča nákladného auta. Vinník nemal na 
rováši pašovanie ani prevádzačstvo, ale jednoducho nemal vodičský 
preukaz. A to už 29 rokov, počas ktorých bezproblémovo vykonával 
funkciu profesionálneho vodiča. Na Rakúšana bol vydaný zatykač aj 
kvôli iným trestným činom, takže sa colníkom a hraničnej polícii poda-
rilo hľadaného muža zatknúť a urobiť jeho nelegálnemu šoférovaniu 
koniec.

Ďalšie úspechy mobilného röntgenu

Zariadenie, ktoré českým colníkom dennodenne vypomáha, zabo-
dovalo tentoraz vo veľkom štýle. Po utečencoch odhalilo 37 balíčkov 
naplnených 19 kilogramami heroínu. Droga bola ukrytá v tajných 
schránkach v maďarskom kamióne, ktorý bol skontrolovaný len náhod-
ne. Najväčší jednorazový úlovok minulého roku bol odhalený na slo-
vensko-českom hraničnom priechode Kúty - Břeclav.

Príliš vysokú daň

zaplatil Austrálčan, ktorý vo Vietname so svojimi kumpánmi obchodo-
val s heroínom. Muž mal však smolu, pretože sa tomuto nelegálnemu 
„podnikaniu“ venoval práve v krajine, kde platia z hľadiska obchodo-
vania či užívania drog naozaj prísne zákony. Drogový díler, ktorého 
čaká trest smrti, tak zvýši štatistiku Austrálčanov, ktorí dostali podobné 
tresty. Jeho komplicom vymerali trest na 15 rokov až doživotie. 
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Medzinárodný gang skončil

Vďaka úspešnej práci nemeckých kriminalistov a colníkov je po nie-
koľkomesačnom vyšetrovaní dnes už len minulosťou. Súčasťou skupiny 
prevádzačov, ktorá sa špecializovala najmä na pašovanie Vietnamcov 
a Číňanov, boli osoby viacerých európskych národností a štyria Viet-
namci. Záujemcovia platili za prevoz nemalú čiastku, ktorá sa pohy-
bovala v rozpätí od 6000 do 18 000 USD za osobu. Z Moskvy, 
kam imigranti pricestovali letecky, boli potom premiestňovaní autami do 
cieľových krajín, a to maximálne po 16-členných skupinkách. Najčas-
tejšími cieľovými krajinami boli Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko.

Hon na slovenské mäso 

Zbohatnúť sa dá aj na pokazenom mäse. Takýto ambiciózny zámer 
istého maďarského podnikateľa odhalila polícia v spolupráci s colníkmi 
a veterinármi. Vďaka tipu objavili pochybnú prevádzku, ktorá nemala 
povolenie na skladovanie a predaj mäsa. V jej priestoroch zaistili a za-
pečatili až 16 ton pokazeného mäsa. O deň neskôr si kontrolóri akciu 
zopakovali, a to veľmi úspešne. Prevádzkovateľ totiž počas noci do-
viezol ďalšie kamióny s pozáručným nákladom. Mäso v neuveriteľnom 
množstve 73, 4 kg pochádzalo z okolitých štátov. Neslávna väčšina 
patrila v tomto prípade práve Slovenskej republike.

Pašovaný „sneh“ mieril do Nórska

Hoci to znie paradoxne, aj do severských krajín ho pašujú. „Ľadová“ 
zásielka obsahovala 190 kg kokaínu, ktorý zadržali nórski colníci na 
jednej z lodí plaviacej sa v Arktickom mori. Pašovaný „sneh“ by na 
čiernom trhu dosiahol hodnotu až 11 miliónov eur.

Keď rezerva nepomôže

Rezervné koleso dokáže svojho majiteľa nielen zachrániť, ale aj po-
topiť. Obzvlášť,  keď to urobíte ako nemeckí páchatelia a naplníte ho 
57 kg heroínu. Túto neobvyklú výplň objavili nemeckí „Komosáci" vo 
výbave vodiča nákladného vozidla. Muža a nájdenú látku následne 
zadržali a začali trestné stíhanie.

Kreativitu bez medzí

objavili nemeckí colníci a kriminalisti v priebehu decembra minulé-
ho roka. Našli asi 130 kilogramov drog, ktoré páchatelia pašovali 
v neuveriteľných skrýšach. K takýmto „colníckym malinám“ patrilo 
9,6 kilogramov kokaínu, ktoré našli špeciálne vycvičené psy v konzer-
vách údajne exotického ovocia z Dominikánskej republiky. Fantáziou 
nezaostával ani istý pomerne kreatívny turecký pašerák, ktorý sa svoj 
„poklad“- 33 kilogramov morfia - pokúsil ukryť v desiatkach čokoládo-
vých bonboniér. To, že drogy a šport idú čoraz častejšie spolu, dokázal 
aj istý drogový díler. Ten sa totiž pokúsil preniesť 3 kilogramy kokaínu 
v útrobách horského bicykla. Spomínaná droga však našla útočisko 
aj v úplne iných priestoroch - prichytení pašeráci ňou naplnili nielen 
šachové figúrky, ale dokonca aj kriketové a tenisové loptičky. 

Roky osemdesiate

Závan osemdesiatych rokov doslova zacítili bulharskí colníci, ktorí na 
hraničnom priechode s Gréckom narazili na (takmer až rekordne staré) 
22- ročné hovädzie mäso. Tento už domodra sfarbený artikel pochá-
dzajúci z Írska objavili colníci s pečiatkami z rokov 1984 a 1986.

V každom rožku trošku

Takto si pašeráci podelili 100 kilogramov kokaínu, ktorý chceli previezť 
v dvoch chladiacich kontajneroch na nákladnej lodi. V priestoroch, kde 
sa zvyčajne prevážajú banány, našli colníci úplné iné pochutiny. Po 
odmontovaní chladiacich agregátov sa ukázalo, že v rohoch kontaj-
nerov je uložených 50 asi kilogramových balení kokaínu. Podľa od-
hadov hamburských colných orgánov by si díleri na droge zarobili 
7- 10 miliónov eur.

-ds-
Zdroj: TASR, CNN, BBC

Foto: CKÚ
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Top prípady na Slovensku
Colníci a policajti útočili

K spojeniu či dokonca k tzv. plánovanému „spolčeniu sa“ 
colníckej a policajnej zložky dochádza často a s úspeš-
ným koncom. Inak tomu nebolo ani 9. decembra 2005. 
Tento dátum patril spoločnej akcii bratislavskej polície 
a colníkov venovanej nelegálnej distribúcii liehovín 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji. 

Počas prehliadok domových, ako aj iných priestorov či motorových 
a nákladných vozidiel colníci a policajti zaistili nielen vysoko zdaniteľný 
tovar, ale aj dve nelegálne držané zbrane a finančnú hotovosť vo výš-

ke viac ako 2 milióny korún. Za colnú správu v akcii participovalo až 
80 colníkov Colného úradu Bratislava a Colného kriminálneho úradu. 
Spoločný zásah sa vydaril, o čom svedčia aj nasledovné čísla: bolo 
zabezpečených 7888 ks spotrebiteľských balení liehu, takmer 29 000 
nenalepených kontrolných známok, ktoré vykazujú znaky pozmeňova-
nia, 2420 litrov liehu, zariadenie na plnenie spotrebiteľských balení lie-
hu a viac ako 10 000 nenalepených etikiet. Okrem alkoholu sa našlo 
aj 56 000 kusov spotrebiteľských balení cigariet, ktoré boli označené 
ukrajinskými a falošnými slovenskými kontrolnými známkami. Únik na 
spotrebných daniach bol predbežne vyčíslený na 3 648 265 Sk pri 
alkohole a pri tabakových výrobkoch na 77 084 Sk. Za uvedené cif-
ry boli zodpovedné viaceré zadržané osoby, ktoré týmito komoditami 
zásobovali mnohé trnavské a bratislavské pohostinstvá. Za porušenie 



predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, 
ako aj za konanie, ktoré vykazuje známky organizovanej skupiny, hrozí 
obžalovaným trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. 

„Priškrtený“ hašiš

objavili colníci Colného kriminálneho úradu pobočka 
Banská Bystrica, ktorí si počas kontrolnej akcie zame-
ranej na odhaľovanie nezákonného dovozu omamných 
a psychotropných látok zobrali na mušku hraničný prie-
chod Petržalka - Berg. 

Hneď na tretí deň nového roku sa im podarilo zaistiť podozrivého 
muža, občana Slovenskej republiky, ktorý prepravoval práve takýto 
ilegálny tovar. O tom, že sa trafili správne, sa colníci presvedčili po 
osobnej prehliadke zadržaného. Na tele mal gumovým škrtidlom pri-
pevnených približne 400 g hašiša, ktorý by stačil na výrobu 1600 
dávok. Hodnota „priškrtenej“ drogy by na čiernom trhu dosiahla až 
150 000 Sk. Aj na tomto prípade, podobne ako na dvoch predošlých, 
spolupracovali colníci s Policajným zborom SR.

Spolu na „blšák“

Aj takto by mohla summa summarum vyznieť colnícko-
-policajná akcia, ktorá prebehla v predvianočnom čase. 
Košickí policajti a colníci Colného kriminálneho úradu 
pobočka Košice vďaka operatívnym zisteniam opäť od-
halili, že na košickom „blšáku“ dochádza k predaju pi-
rátskych CD a DVD nosičov. A spoločná akcia sa začala.

Digitálnym meracím prístrojom sa podarilo odhaliť, že sa v stánku 
s hudobnými nosičmi nachádza dutý priestor, v ktorom objavili približ-
ne 10 000 falšovaných CD a DVD nosičov. Okrem toho však v úkryte 
našli aj muža, ktorý pomocou komunikátora a hlasového odpočúvania 
komunikoval s predajcom. Vypočul si požiadavky zákazníka, vyhľadal 
žiadaný CD alebo DVD nosič a cez špeciálne upravené dvere ho po-
dal predavačovi. Týmto odhalením sa však prípad neskončil. Pracovní-
ci CKÚ prehľadali aj ostatné miestnosti, ktoré patrili spoločnosti vlast-
niacej ilegálne „podnikajúci“ stánok. Výsluchom konateľa spoločnosti 
však zistili, že ten vôbec nepodniká. Bol ním totiž bezdomovec, ktorý 
o firme vôbec nevedel. V jeho mene všetky písomnosti vybavovala a 
viedla osoba zadržaná v stánku. Po prehliadke všetkých miestností pat-
riacich spomínanej spoločnosti sa zvýšil počet nájdených falzifikátov 
CD a DVD nosičov až na 35 000 kusov. Okrem toho colníci a policaj-
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ti našli 2 počítačové zostavy, ktoré obsahovali 7 napaľovacích DVD 
mechaník so softvérom, kompletnú sieťotlač, tlačiarenskú farbu, ako aj 
iné komponenty potrebné pri výrobe pirátskych nosičov. Zaistené veci 
dosiahli hodnotu takmer 8 miliónov Sk.

Spoločná bodka za nelegálnym alkoholom

Takto sa dá nazvať ďalšia akcia príslušníkov polície 
a Colného kriminálneho úradu, ktorí dlhodobo monito-
rovali skupinu zaoberajúcu sa výrobou a distribúciou 
alkoholu. Prvú časť skupiny rozložil špecializovaný tím 
už v septembri minulého roka. No a činnosť tej druhej 
definitívne zastavil 24. januára 2006.

Zvyšnú časť nelegálnych alkoholmejkrov, troch mužov, zadržali priamo 
pri čine, a to pri predávaní 600-kusovej zásielky nelegálne vyrobené-
ho liehu. Členovia skupiny mali svoj alkoholový biznis dobre premysle-
ný. Už od apríla minulého roka dovážali zo susedného Česka a Poľska 
96-percentný lieh, ktorý uskladňovali v okolí Galanty, Serede a Šale. 
Tam ho v plničkách čistili, riedili a následne ochucovali rôznymi esencia-
mi. Po tomto procese ním naplnili fľaše, nalepili etikety značkových vý-
robcov alkoholu, ako aj falošné kontrolné známky. Potom nasledovala 
už len posledná fáza - distribúcia do skladov, pohostinstiev a predajní 
potravín. Po zadržaní „podnikavcov“ tím prehľadal aj samotných „ob-
chodných partnerov“, čo spolu predstavovalo 6 domových prehliadok 
a 40 kontrol skladov a pohostinstiev. V spomínaných priestoroch col-
níci a policajti objavili dve kompletné zariadenia na miešanie liehovín 
a ich plnenie do fliaš, desiatky tisíc etikiet, kontrolné známky a iné prí-
slušenstvo potrebné pri takomto type podnikania. Samozrejme, zaistili 
aj hotové produkty: 1360 litrov 96-percentného liehu, 1220 litrov na-
miešanej liehoviny a takmer 63 litrov aromatických esencií. Páchatelia 
tým štátu spôsobili značné úniky na dani z liehu - svoj minuloročný 
septembrový „rekord“ 1 045 498 Sk, sa im podarilo tromfnúť sumou 
1 862 480 Sk. Zadržanej skupine sa počas jej pôsobnosti podari-
lo uviesť do obehu 204 015 litrov nelegálne vyrobeného alkoholu. 
Na spotrebnej dani z liehu tak štát ochudobnili o 20 415 000 Sk.

Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov
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Koniec medzinárodnej organizovanej skupiny

Po necelom roku, odkedy Colný kriminálny úrad zalo-
žil operatívny spis zameraný na nezákonný dovoz, vý-
voz a tranzit ohrozených živočíchov, sa mu v spolupráci 
s políciou podarilo rozložiť organizovanú skupinu.

Jej organizátori, štyria občania SR, boli prepojení na zahraničie. Spo-
lupracovali s minimálne 20 osobami, občanmi rôznych európskych štá-
tov, ktorí im ohrozené druhy živočíchov dodávali. Colníci v spolupráci 
so špecializovaným tímom Policajného zboru odsledovali dve poštové 
zásielky, v ktorých objavili ohrozené druhy korytnačiek pochádzajú-
ce z Malajzie. Išlo o 10 kusov korytnačky lúčovej v celkovej hodnote 
1 milión korún.

Nelegálne transporty zvierat sa darili aj vďaka pomoci colníka 
O. B., ktorý pracoval kontraproduktívne voči colnej správe. Svo-
ju pracovnú pozíciu využíval na to, aby pri zásielkach nepre-
behlo štandardné colné konanie. Tento muž je už v súčasnosti 
z colnej správy prepustený. Konečná bilancia zaisteného živého tova-
ru je však omnoho vyššia. 23. januára totiž colníci spolu s policajtmi, 

SOI a CITES-om vykonali 14 prehliadok do-
mov, ako aj iných priestorov, a zaistili ďalšie 
zvieratá (korytnačky a vtáky), počítače a iný 
dôkazový materiál. Tentoraz hodnota zvierat 
predstavovala až 1 194 500 Sk.

Takmer rekordné zachytenie

vykonali 8. februára naši colníci 
v okrese Považská Bystrica, keď 
v skladových priestoroch zaisti-
li až 8 579 600 kusov neoznače-
ných cigariet a v návese kamiónu 
3 159 800 kusov toho istého artiklu. 

V prvom prípade našli cigarety ukryté 
v uskladnenom tovare, konkrétne v nepo-
užívanom prívese a v bojleroch, ktoré tak 
namiesto ohrievacej funkcie plnili úplne inú. 
V druhom prípade colníci odhalili v návese 
kamiónu koberce, ktoré boli v roliach ulože-
né v konštrukcii z kovu, vnútri dutej a slúžia-
cej ako skrýša pre cigarety. Týmito dvomi 
úspešnými zachyteniami sa colníkom podari-
lo zaistiť 11 739 400 kusov cigariet, pričom 
únik na spotrebnej dani dosiahol 20 miliónov 
korún. Ak sa preukáže aj nezákonný do-

voz tovaru, bude škoda ešte vyššia, a to až 
31 795 462 korún, čo by sa do histórie našej 
colnej správy zapísalo ako druhý najväčší prí-
pad tohto druhu.

Text: -ds-
Foto: CKÚ a CÚ

Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov



Prezentácia výsledkov činnosti slovenskej colnej sprá-
vy, recipročná výmena skúseností a námety na ďalšiu 
spoluprácu boli nosnou témou vzájomného stretnutia 
predstaviteľov Colného riaditeľstva SR s delegáciou 
z Maďarskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 
1. a 2. decembra 2005 na Donovaloch.

Vzácnu návštevu viedol prezident Policajného zboru Maďarskej repub-
liky Dr. László Bene, ktorého sprevádzali riaditeľ Inšpekčnej služby mi-
nistra vnútra MR Dr. Ferenc Frankberger, riaditeľ medzinárodného od-
delenia Inšpekčnej služby ministra vnútra MR József Nahalkó a riaditeľ 
medzinárodného oddelenia kancelárie prezidenta Policajného zboru 
Maďarskej republiky Ottó Kaló. Našu colnú správu zastupovali gene-
rálny riaditeľ CR SR Ing. Jozef Gönczöl, vedúca sekretariátu GR CR 
SR Bc. Ľubomíra Vróbelová, riaditeľ Inšpekcie GR CR SR Ing. Nándor 
Kanovszký a vedúci oddelenia skráteného vyšetrovania Inšpekcie GR 
CR SR Mgr. Miroslav Zemaník. 
V úvode stretnutia generálny riaditeľ CR SR oboznámil hostí s organi-
začnou štruktúrou colnej správy a so zmenami, ktoré boli nevyhnutné 
pre úspešné zavŕšenie jednotlivých etáp súvisiacich so vstupom Sloven-
skej republiky do Európskej únie. Prezentácia dosahovaných výsled-
kov a činnosť jednotlivých 
odborných útvarov colnej 
správy zaujali zástupcov 
maďarskej delegácie, ktorí 
v živej diskusii porovnávali 
klady a zápory, vyplývajú-
ce zo štrukturálnych zmien, 
a možnosti ďalšieho efek-
tívneho využitia ľudských 
zdrojov. 
Riaditeľ Inšpekcie GR CR 
SR oboznámil maďarských 
kolegov s obsahovou ná-
plňou úloh, ktoré vykonáva 
oddelenie operatívnych čin-
ností Inšpekcie GR CR SR, 
a s niekoľkými prípadmi 
odhalenia korupčného správania colníkov. Predstavil nové vnútorné 
členenie Inšpekcie, ktoré vyplýva z organizačného poriadku CR SR, 
jednotlivé regionálne pracoviská s ich čiastkovými výsledkami v pre-
verovaní podnetov a tiež poukázal na špecifiká odhaľovania a doku-
mentovania protiprávneho konania zamestnancov colnej správy. Podľa 
ohlasov členov maďarskej delegácie sú si formy a metódy používané 
v boji s protiprávnym konaním v mnohom podobné s metódami pou-

Prezentácia úspechov, 
 ciele spolupráce

Z návštevy prezidenta Policajného zboru Maďarskej republiky na Slovensku
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žívanými v ich rezorte. Vzájomné porovnanie týchto foriem a metód 
spolu s výmenou skúseností poskytuje bohaté možnosti budúcej spo-
lupráce. 
Pripravovaná komplexná zmena trestných kódexov SR a základné po-
stuláty skráteného vyšetrovania boli témou, ktorú prezentoval prítom-
ným delegátom vedúci oddelenia skráteného vyšetrovania Inšpekcie 
GR CR SR. Vo svojom vystúpení poukázal na pripravované novinky 
v trestnom konaní, ktoré by mali urýchliť proces dokumentovania a do-
kazovania trestných činov, ako aj prispieť k rýchlemu a efektívnemu po-
trestaniu páchateľov. Údiv na tvárach hostí vyvolal inštitút superrýchle-
ho konania, ktorý predpokladá a umožňuje odovzdať súdu páchateľa 
trestného činu s podaním obžaloby do 48 hodín od zadržania.
Prezident Policajného zboru Maďarskej republiky poďakoval hostite-
ľovi za srdečné privítanie a pútavé prezentácie. Vo svojom príhovore 
uviedol, že vzájomná spolupráca oboch zúčastnených strán má pozi-
tívny účinok na výsledky dosahované v jednotlivých bezpečnostných 
zložkách a je vysoko cenená aj inými partnerskými štátmi Európskej 
únie. 
Riaditeľ Inšpekčnej služby ministra vnútra MR oboznámil delegáciu ge-
nerálneho riaditeľa CR SR s výsledkami konferencie najvyšších predsta-
viteľov policajných inšpekčných a kontrolných služieb členských krajín 
Európskej únie, ktorá sa konala vlani v novembri v Lisabone. Výstupným 

dokumentom konferencie 
bol návrh na zriadenie 
Európskej siete pre boj 
proti korupcii - EACN (Eu-
ropean Anti-Corruption 
Network), ktorá pozostáva 
z kontaktných osôb, urče-
ných každým členským štá-
tom. Medzi tieto kontaktné 
osoby patria zástupcovia 
vnútroštátnych orgánov 
policajného sledovania 
a kontroly, ako aj iných prí-
slušných orgánov pre boj 
proti korupcii. Vytvorením 
formálnej siete policajných 
inšpekčných a kontrolných 

zložiek a antikorupčných orgánov by sa mala zlepšiť medzinárodná 
spolupráca medzi národnými inštitúciami, OLAF-om, Europolom a Eu-
rojustom v boji proti korupcii. Základným cieľom je boj proti korupcii 
na úrovni Európskej únie a podpora antikorupčných aktivít na národ-
nej úrovni prostredníctvom zlepšenia vzájomnej spolupráce, výmeny 
a analýzy informácií a skúseností. Na dosiahnutie svojich úloh bude 
sieť predovšetkým podporovať multidisciplinárny prístup, má udržiavať 
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úzky kontakt, vďaka kontaktným bodom, s orgán-
mi a organizáciami zaoberajúcimi sa korupciou. 
Záverom ubezpečil prítomných, že nadnárodná 
spolupráca v načrtnutom smere sa bude rozvíjať 
v budúcnosti aj s Inšpekciou generálneho riaditeľa 
CR SR.
Pracovné stretnutie oboch delegácií bolo spestrené 
návštevou Pamiatkovej rezervácie ľudovej architek-
túry – malebnej dedinky Vlkolinec, ktorá je od roku 
1993 zapísaná v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Maďarskí hostia 
si za odborného výkladu pracovníka Ružomberské-
ho múzea prezreli historickú expozíciu slovenskej 
dediny, navštívili niekoľko dreveníc a domčekov, 
ktoré už celé stáročia dotvárajú kolorit Veľkej Fatry. 
Príjemný zážitok z pobytu v prírode dotvoril čerstvo 
napadnutý sneh a mrazom „vyštípané“ slnko, ktoré 
umocnilo nádhernú scenériu okolitej prírody. 

Text: Mgr. Miroslav Zemaník
Foto: Roman Tibenský

Program na podporu, harmonizáciu a zosilnenie colnej práce

§PORADŇA
Otázka: Môže colník, u ktorého bola diagnostikovaná a je 
liečená epilepsia, viesť služobné motorové vozidlo a nosiť 
služobnú zbraň?

Odpoveď: U chorého na epilepsiu platí zákaz viesť motorové vozi-
dlo. Podľa kompenzácie epilepsie sa ku konkrétnym prípadom vy-
jadruje neurológ, ktorý môže odporučiť ponechanie, resp. vydanie 
vodičského preukazu. To isté platí aj o nosení a používaní zbrane. 
Príslušný orgán si však vyžiada aj stanovisko psychológa, prípadne 
psychiatra.

MUDr. Ján Kohút, posudkový lekár CR SR

Otázka: Kto má nárok na kúpeľnú liečbu?

Odpoveď: Podľa § 70 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom za-
bezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetru-
júceho lekára poskytnúť bezodplatne colníkovi, poberateľovi dô-
chodku z výsluhového zabezpečenia, ktorý dovŕšil 55 rokov veku 
alebo dosiahol 25 rokov trvania služobného pomeru, poberateľovi 
invalidného výsluhového dôchodku.
Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie starostlivosť v kúpeľno-liečeb-
ných ústavoch, rehabilitačných ústavoch alebo v iných kúpeľných 
ústavoch určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva 
alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia. Záujemca 
o kúpeľnú liečbu musí predložiť návrh na kúpeľnú starostlivosť na 
predpísanom tlačive, ktoré poskytuje každé zamestnanecké oddele-

nie služobného úradu. Na Colnom riaditeľstve SR si môžete tlačivo 
vyzdvihnúť na oddelení sociálneho zabezpečenia. Návrh na kúpeľ-
nú starostlivosť vám vyplní a potvrdí príslušný ošetrujúci lekár.
V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky 
fyzikálneho vyšetrenia, výsledky odborných a laboratórnych vyšet-
rení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, do-
terajší spôsob liečby. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť 
staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje 
urobiť nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť nie je vy-
bavený do jedného roka, musí byť aktualizovaný.
Podľa druhu diagnózy kúpeľnú liečbu možno absolvovať raz za 
dva roky, v ojedinelých prípadoch každoročne. Tieto kritériá urču-
je Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu 
zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrá-
dzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov. Dĺžka liečebného pobytu je zákonom stano-
vená na 21 až 28 dní podľa druhu ochorenia. Oddelenie sociálne-
ho zabezpečenia poskytuje kúpeľnú starostlivosť od roku 2003.
Najčastejšie sa u žiadateľov o kúpeľnú starostlivosť vyskytovala 
diagnóza v súvislosti s pohybovým ústrojenstvom, ktorá nebráni 
colníkovi v aktívnom výkone služby, ale dokáže občas znepríjem-
niť každodenný život. Najviac navštevované kúpeľné zariadenia, 
v ktorých sa liečia tieto ochorenia, boli v roku 2003 a 2004 kúpe-
le Bojnice, Piešťany a v roku 2005 kúpele Trenčianske Teplice. Od 
roku 2003 do konca roka 2005 sa celkovo liečilo 252 colníkov, 
z toho na choroby pohybového ústrojenstva až 184 z nich.
Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti má predovšetkým slúžiť na to, 
aby drobné zdravotné problémy neprerástli do vážnejších ochorení 
s rôznymi následkami. Oddelenie sociálneho zabezpečenia bude 
kúpeľnú starostlivosť poskytovať aj v roku 2006. Už v týchto dňoch 
si môžete prostredníctvom svojho služobného úradu predložiť ná-
vrh na kúpeľnú starostlivosť.

Lucia Blažeková, referentka kúpeľnej starostlivosti OSZ



Uvedené príklady napovedajú, že „v obci colníckej nie-
čo nie je v poriadku“. Robiť krčmové vyplakávačky, 
ako na nás všetci kašlú – nepomôže, ak si nepomôžeme 
sami. 

Teda na čo by sme si mali dávať „sakramentský“ pozor „čo na seba 
(to by sme ako tak mali za sebou) a „čo do seba“. S potravinovou 
kontrolou dovozu potravín z tretích štátov...sa výrazné problémy nevy-
skytli... Dokedy?! Okrem potravy do seba dávame aj niečo iné, a z 
toho „niečo“ si niekto nárokuje aj medzinárodnú ochranu. Určite po-
znáte „nie len chlebom je človek živý“. To je to, čo nadobúdame od 
rodičov už pri splodení, výchovou v rodine, vzdelaním, skúsenosťami 
(ktorých nikdy nie je dosť), kultúrou, výplodom ktorého je niečo, čo iba 
hŕstka ľudí na tejto planéte vie parádne speňažiť „duševné vlastníc-
tvo“. Taká fujara. Ten, čo ju prvý „vykresal a vdýchol jej zvuk“ nemohol 
predpokladať, že niekoľká kópia s tohto nástroja bude svetom uznaná, 
starostlivo uložená v trezore kdesi za „veľkou mlákou“ s popisom ne-
hmotné kultúrne dedičstvo sveta pochádzajúce od národa „tam kdesi 
pod Tatrami v slovenskej zemi“.(pod nehmotným kultúrnym dedičstvom 
tu treba rozumieť zvuk nástroja nie nástroj samotný)

Ochrana ochranných známok výrobkov nadobúda na razancií. Colní-
kom sú kompetencie dané aj zákonom č. 200/2003 Z. z. o opatre-
niach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze 
a spätnom vývoze tovaru. Čokoľvek, čo človek vymyslel a čo príroda 
človeku dala, či už statok povahy materiálnej (hmotnej) alebo nemate-
riálnej (nehmotnej), stojí za ochranu. Pri ochrane ochranných známok 
výrobkov upravené aj Nariadením GR CR č. 188/2004 nezabúdaj-
me na realitu. Na Slovensku ani pravá ochranná známka nezaručuje 
kvalitný, bezpečný a cenovo prístupný výrobok. To by malo ísť ruka 
k ruke.  Čomu alebo komu sa poskytuje ochrana ochrannej známky 
výrobku?!. Tomu, kto vhodným spôsobom spojil určité základné prvky, 
navrhol ich vhodné využitie, nechal si to patentovať, aby...  Znie to suro-
vo, ale žiaľ je to tak.  Skutočný tvorca spravidla je málo známy a tomu 
ani spravidla nejde o zisk, ale o všeobecné využitie, nie zneužitie.  Ale 
celý náš život je presiaknutý rôznymi ochranami, tak prečo nechrániť aj 
značky výrobkov. Za značku však treba zaplatiť...a nie málo, tak isto 
aj za ne/kvalitu. 
Slovenský trh je preplnený značkovými výrobkami najmä z dovozu dru-
hej a tretej kvality (nie sú len výrobky čínskej proveniencie) za cenu pr-
vej kvality. Isté však je, že značka výrobku by nemala byť zneužívaná, 
falošná, alebo napodobovaná ani nám sa nepáči, keď nám chce ktosi 
zobrať bryndzu, alebo si myslí, že geografické územie /tokaj/ sa na-
chádza iba na jeho štátnom území). Lenže ten, kto si naučil spotrebiteľa 
kupovať len značkový produkt na to dopláca. Nie je to len obchod 
ale aj výrobca a distribútor. Kvalita a bezpečnosť mu je nepodstatná. 
Podstatný je zisk (o tom sú aj rôzne definície). 

Možno mať obavy, že colníci sa „vrhnú“ na ochranu ochranných zná-
mok? (lebo aj európska komisia to požaduje a podnikatelia tiež - vší-
majte si ako a z ktorého smeru to bude nastupovať a ostatné bude 
ukradnuté (tak, ako vždy doteraz). 

Čo na seba či do seba (2)
Vaše názory v priamom prenose
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Počítač, tá múdra „škatuľa“ všeličo napovie, informuje (iba to čo doň 
vložíme) ale nerozhodne. Počítač nemá vedomosti, skúsenosti a najmä 
zrak. A preto, ak chceme, aby sa o nás vedelo, aby sme z vedomia 
resp. z kola nevypadli (a najmä v súčasnosti výkop z kola von je tvrdý, 
neúprosný – a to tu nie je soc...izmus, kom...izmus ale dem...izmus) 
musíme sa zviditeľňovať.   

Odborníci z oblasti výživy v prípade problému zvyknú poradiť - na-
saďte  diétu. Aj u nás boli uplatnené diéty. Podľa prísľubov z „dobre 
informovaných kruhov“ budú nasledovať ďalšie ...ak sa nespamätáme. 
K tomu by nám pomohlo, keby parlamentné voľby boli už dnes, azda 
by aj politická priechodnosť bola...priaznivejšia. 

Prečo to všetko?  Aj keď colníctvo na Slovensku nemá dlhú históriu 
(ešte ju nemal kto spracovať) ona tu je s dostatočnou dávkou hrdosti aj 
nostalgie.  Nezačala sa obdobím Rogera Bacona, možno nie ani ob-
dobím Louis Charles Montesguieu, určite však za vlády Márie Terézie, 
keď bol vydaný prvý colný číselník v Európe a možno aj na svete, ktorý 
po určitých úpravách vynútených dobou sa stal základom pre nemec-
ký, rakúsky, maďarský, poľský, československý... colný sadzobník a tiež 
pre bruselskú tarifnú nomenklatúru (BTN – máme ešte pamätníkov??) a 
z nej súčasný európsky číselník.  Známa to existencia colných úradov 
už za Rakúsko – Uhorska ako Štúrovo, Komárno, Kúty, Trnava, Trenčín, 
Užhorod, Mukačevo (Ukrajina), v Bratislave – sklad koloniálneho tova-
ru (nápis ešte dnes existujúci na jednom zo skladov na hlavnej stanici).  
Colníctvo (financi) aj v minulosti nebolo len plnenie „erárnej“  kasy, ale 
aj ochrana domácej výroby a podpora vývozu domácej produkcie, 
čiže takmer presné kopírovanie dnešných zákazov a obmedzení (na to 
by však bolo vhodné samostatné zameranie článku), čo možno vyčítať 
s právnych predpisov prvej Československej republiky aj s predpisov 
konca Rakúsko - Uhorskej monarchie. 

Nie len ochrana spotrebiteľa, ochrana ochranných známok a pod. je 
v kompetencií colníkov. Aj ochrana životného prostredia (nemyslí sa 
tým ochrana psov, mačiek, papa-gájov a pod.). Zákon č. 168/1996 
Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v § 31 ods. 3, 
alebo zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach 
drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nám dávajú široké kompetencie (po tomto možno len čakať, kto udrie 
„to nebolo v politickom záujme...“). Kto to kontroluje?  Vie sa, ktoré 
nariadenia GR CR to upravujú? Vie sa, ktorá zložka colnej správy to 
má pod palcom? Podľa uvedených právnych predpisov máme široké 
kompetencie vo vnútri štátu. Kto má záujem, aby colná správa dané 
kompetencie nevykonávala?  Nie je to sabotáž? 
 
Na colné úrady bol rozoslaný manuál vydaný v rámci Phare projektu 
EÚ „Podpora systému trhového dozoru a ochrany spotrebiteľa v Slo-
venskej republike“.  Ide o publikáciu najmä pre mimovládne organi-
zácie pred vstupom SR do EÚ. Zdôrazňujem, že najmä.. teda aj pre 
spotrebiteľa, či orgán dohľadu alebo kontrolný orgán. Niektoré znenia 
už nemusia byť platné. Pripravuje sa druhé vydanie publikácie „Správa-
nie spotrebiteľov a spotrebiteľská politika“ od nemeckého autora Prof. 
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Dr. Heiko Steffens, ktorej garantom a recenzentom v jednej osobe je profesor ekono-
mickej univerzity v Bratislave Ing. Pavel Hraško, CSc.  Vynikajúca publikácia, verím, 
že aj túto sa nám podarí získať. Ale...bude to niekto čítať?, zoberie si niekto z toho 
inšpiráciu? a vôbec tento článok bude čítať ten hlavne komu je určený a od koho 
sa očakáva...druhý krok? (ak však vôbec bude uverejnený). Určite si ho prečítajú v 
zahraničí (viete, kde všade sa náš časopis odosiela?) a možno sa budú čudovať, 
prečo slovenská colná správa a slovenskí colníci pre ochranu spotrebiteľa robia tak 
málo.??? 

h.c.i. Bc. Viliam Pružinec

Poznámka redakcie: v záujme zachovania autenticity článok neprešiel redakčnou 

úpravou

Českí colníci zavítali na východné Slovensko

ORIGINÁLFALZIFIKÁT

Na východnú hranicu zavítali hos-
tia. Na pozvanie Klubu colníkov 
Michalovce sa uskutočnil poznávací 
zájazd Klubu celníků při Celním ředi-
telství Praha. Jeho členovia na Zem-
plíne pobudli od 28. do 30. októbra 
2005. 

Kolegovia z Prahy dorazili na Zemplínsku 
Šíravu okolo pol druhej nad ránom. Osobne 
ich privítal domácou hruškovicou predseda 
Klubu colníkov Michalovce a majiteľ hotela 
Merkur. Hneď ráno za prítomnosti niekoľkých 
členov klubu sa autobus s českými kolegami 
vydal okolo Zemplínskej Šíravy smerom k hra-
ničnému priechodu Vyšné Nemecké, kde nás 
osobne privítal vedúci pobočky Mgr. Milan 
Štofa. Neostalo však len pri tom, našim ko-
legom tiež urobil zaujímavý výklad a pred-
viedol nové skenovacie zariadenie. Po col-
nom a pasovom vybavení sme sa presunuli 

na ukrajinskú stranu, kde nás už očakávali 
ukrajinskí kolegovia - Ivan Ivanovič Zavadjak 
a Stepan Stepanovič Macko. Po vstupných 
formalitách a prehliadke pohraničnej colnice 
Užhorod sme v sprievode ukrajinských kole-
gov pokračovali do mesta Užhorod, v kto-
rom nám domáci pripravili prehliadku mesta 

s profesionálnym výkladom. Potom prišli na 
rad tamojšie špeciality (ako sú boršč, šašlík 
alebo pelmene), ako aj menšie nákupy na 
trhovisku. Po obede sa uskutočnila exkurzia 
v továrni na výrobu koňakov (Užgorodskij ko-
ňjačnyj zavod), počas ktorej nás sprevádzali 
generálny riaditeľ závodu Vasil Ivanovič 
Hisem a riaditeľ Užhorodskej colnice Viktor 
Michajlovia Griško. Prehliadku sme ukončili, 
samozrejme, ochutnávkou tamojších výrob-
kov - koňakov Tisa, Karpaty a Užgorod. Po 
prehliadke závodu nám ukrajinskí kolegovia 
ukázali Užhorodský zámok a skanzen, takže 

sme sa na hranicu vracali až za tmy. S ukra-
jinskými kolegami sme sa rozlúčili na malej re-
cepcii, ktorú pre nás pripravil vedúci tamojšej 
pobočky.
Večer sme - už na slovenskom území - pripravili 
pre našich českých kolegov malé prekvapenie 
- medzinárodný klubový večer. Do tanca nám 
hrala ľudová Zástranská muzika v krojoch, 
ktorú doviezol náš kolega zo Žilinského klu-
bu colníkov Rudko Šamaj. Pri zábave, ktorá 
trvala až do rána, nechýbal ani zástupca 
1. športového klubu colníkov Košice Jozef 
Megyesi a členovia Klubu colníkov Micha-
lovce. V sobotu sme sa s kolegami rozlúčili 
malou ochutnávkou tamojších vín a návštevou 
kaštieľa, ktorým nás previedla riaditeľka Zem-
plínskeho múzea. Nevynechali sme ani obed 
na Salaši s pravými zemplínskymi špecialitami 
(kapustnica a tatarčané pirohy). Rozcvičkou 
po výdatnom obede bol výlet na Morské 
oko s prechádzkou po krásnom okolí a rela-
xom pre boľavé nohy a telá našich kolegov 
po výlete rehabilitácia v hotelovej vírivke. 
Po večeri sa uskutočnila ochutnávka regionál-
nych vín a špecialít, akými sú holúbky, hurky, 
klobásy, kočenina, hičkoše s kapustou, šúľance 
či pirohy. Gurmánsky večer sme zakončili tan-
com a tibavským vínom, takže sme sa na izby 
rozchádzali až na svitaní. Spoločné česko-slo-
venské stretnutie nielenže utužilo staré priateľ-
stva, ale vytvorilo aj nové, ktoré sme si sľúbili 
udržiavať aj počas ďalších spoločných akcií.

Text a foto: Bc. Marcel Šejvl

Poznámka: článok bol redakcii doručený tes-

ne pred uzávierkou. Hoci od stretnutia uplynuli 

už dva mesiace, na príjemné spomíname vždy 

radi, a preto ho zaraďujeme aj do tohtoročných 

prvých Colných aktualít.

Medzinárodné stretnutie colníkov



S raketou v ruke súťažili viaceré 
družstvá, a to KC Praha, KC CR SR, 
KC Žilina, KC Michalovce, ŠKC Košice 
a zmiešané družstvo pod názvom 
ČSFR. Do turnaja sa zapojili aj tímy 
sponzorov ZEUS a TOP Cargo, ako 
aj naši priatelia z KC Celního ředitel-
ství Praha.

Zmiešané družstvo tvorila predsedkyňa KC 
Praha Ivanka Pešková a viacnásobný majster 
ČSFR v bedmintone, majster Európy a sveta, 
dnes už človek po sedemdesiatke, Jaroslav 
Kozák z Košíc. Keďže išlo o turnaj amatérov, 
medzi ktorých Jaroslav Kozák naozaj nepatrí, 
nebolo družstvo ČSFR vyhodnotené v rámci 
poradia ostatných tímov. Neoficiálne však 
zvíťazilo.
Športová akcia prebehla veľmi dobre, 
mrzí nás len to, že za Klub colníkov CR SR 
sa turnaja zúčastnil len jeho predseda Bc. 
Jozef Vaško, ktorý musel kvôli absencii part-
nera štartovať za žilinský klub. Počas tur-
naja si družstvá rozhodovali zápasy samy. 
Na štadióne TJ Lokomotíva vládla veľmi dob-
rá atmosféra aj vďaka možnosti občerstvenia 
v bufete, ktorý organizátori na štadióne zriadi-

Bedmintonový turnaj 
Športového klubu colníkov Košice

Vydarená športová akcia s medzinárodnou účasťou
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li. Po odohratí zápasov sa na slávnostnej veče-
ri pri dobrej hudbe odovzdali medaily, poháre 
a vecné ceny pre jednotlivých súťažiacich.
Vianočné Košice opustili účastníci až v so-
botu v dopoludňajších hodinách. Na záver 
patrí poďakovanie členom Klubu colníkov 
Michalovce a jeho predsedovi Bc. Marcelovi 
Šejvlovi, ktorí zorganizovali kvalitný košický 
turnaj. Vydarila sa znova jedna športová ak-
cia, na ktorej sa mohli opäť stretnúť kolegovia 
zo Slovenska a Čiech, aby pri športovom 
zápolení utužili staré priateľstvá a nadviaza-
li nové. Na bedmintonový súboj, ktorý bude 
mať pevné miesto v kalendári Spolku colníkov 
SR, sa tešíme aj o rok. 

 Text a foto: Bc. Jozef Megyesi 

Poradie Klub

1. ZEUS

2. KC Praha 2

3. KC Žilina 2

4. KC Michalovce 2

5. KC Michalovce 1

6. ŠKC Košice

7. TOP CARGO

8. KC Praha 1

9. KC Žilina 1

Konečné výsledky

Skupina„A“ Skupina „B“

KC Žilina 1 KC Žilina 2

KC Praha 1 KC Michalovce 1

KC Michalovce 2 KC Praha 2

ZEUS ŠKC Košice

ČSFR (štartovalo mimo súťaž) TOP CARGO

Rozdelenie družstiev v základných skupinách

ŠPORT



Michal Uličný († 6. 2. 2006)

Dňa 6. 2. 2006 nás vo veku nedožitých 
88 rokov navždy opustil bývalý príslušník 
finančnej stráže a neskôr colnej správy pán 
Michal Uličný. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa 
odveký zákon prírody, ho vytrhla z našej 
spoločnosti, tá smrť, ktorá nevyhnutne patrí 
k životu, je s ním úzko spojená, je jeho zakon-
čením, ale aj pokračovaním. Rozlúčili sme sa 
s ním a skláňame sa pred dielom jeho života 
a v duchu sľubujeme, že naňho nikdy neza-
budneme, že jeho pamiatka v nás bude žiť, 
pokiaľ my budeme žiť. 
Pán Michal Uličný veľmi miloval život. Mal 
srdce vždy otvorené k rade a pomoci, vedel 
vždy láskavo, kamarátskym slovom potešiť 
druhého a vyvolať na jeho tvári úsmev. Citli-
vým srdcom a priateľským životom si vytvoril 
ovzdušie dôvery a lásky medzi najbližšími 
a v kruhu svojich známych a priateľov. 

Pán Michal Uličný sa narodil v Ploštíne, man-
želom Anne a Michalovi. Otec bol tesár 
a on ako najstarší syn sa vyučil za murára 
v Bratislave. V roku 1940, po vojenčine 
a po úspešných skúškach, nastúpil k finanč-
nej stráži. Jeho prvé pôsobisko bolo východ-
né Slovensko, oblasť Slanskej Huty a Zem-
plín. Tu sa spoznal aj so svojou milovanou 
manželkou Máriou. V manželstve sa im na-
rodili dve deti. Po náročnej službe na Colnici 
v Čiernej nad Tisou sa s rodinou presťahoval 
do Liptovského Mikuláša. Denne dochádzal 
do zamestnania na Colnicu v Poprade. V se-
demdesiatych rokoch sa stal vedúcim Colnej 
pobočky v Ružomberku.
Počas jeho života mu bolo udelených nie-
koľko ocenení. Spomeňme aspoň niektoré: 
strieborná medaila za vzornú službu, vyzna-
menania za službu v zahraničnom obchode, 
plaketa za vzornú službu Ústrednej colnej 
správy v Prahe. Svedectvom o jeho obeta-
vom pracovnom nasadení je aj množstvo 
ocenení ako zaslúžilý pracovník na Liptove, 
na Orave, aj na Spiši. Celkom isto si na jeho 
ústretový prístup zamestnanca štátnej správy 
spomínajú mnohí pracovníci týchto podnikov, 

ako aj jeho spolupracovníci v colnej správe, 
kde pôsobil.

Nech pamiatka na neho v nás žije naveky. 

Ľudský život, to je ako plameň a svetlo. 

Plameň zohrieva, je zdrojom života, chráni 

pred zimou a mrazom. A dáva svetlo, ktoré 

rozháňa tmu, odhŕňa tmavú oponu pred naším 

zrakom, pomáha nám, aby sme nepoblúdili 

v tmách. V tom je veľký význam plameňa.

h.c.i. Bc. Marián Hanzel 
a Colný úrad Žilina
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55 ROKOV

Mária Hrebeňáková (8. 1. 1951)
CÚ Košice

Ľudmila Labašová (14. 2. 1951)
CÚ Bratislava

Helena Baničová (8. 1. 1951)
CÚ Trnava

Viola Vernerová (9. 2. 1951)
CÚ Trnava

Eva Kašparová (14. 1. 1951)
CR SR

Mária Šestáková (30. 1. 1951)
CR SR

50 ROKOV

Veronika Benčúrová (12. 1. 
1956)

CÚ Banská Bystrica

Jozef  Varchula (6. 1. 1956)
CÚ Prešov

Andrej Tekeľ (15. 2. 1956)
CÚ Bratislava

Alena Šonová (31. 1. 1956)
CR SR

PRACOVNÉ JUBILEUM 
(20 ROKOV)

Peter Ličko k 1. 1. 1986
CR SR

PRACOVNÉ JUBILEUM 
(15 ROKOV)

Denisa Ďuricová k 15. 1. 1991
CR SR

Ľubica Kiššová k 15. 1. 1991
CR SR

Ivona Neuročná k 1. 1. 1991
CR SR

Gustáv Piroska k 12. 2. 1991
CR SR

Bohumil Slámka k 1. 2. 1991
CR SR

Juraj Števánka k 1. 2. 1991
CR SR

Naši jubilanti v januári a februári 
SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Rozlúčka



Národná transfúzna služba SR (NTS SR) iniciuje mno-
hé akcie týkajúce sa darovania najvzácnejšej tekutiny 
– krvi, ktorá pomáha zachraňovať životy a vrátiť zdra-
vie chorým. Hneď v prvom mesiaci nového roka oslo-
vila aj CÚ Bratislava. NTS SR, ktorá uvítala všetky krv-
né skupiny, bola v prípade dostatočného počtu darcov 
ochotná prísť s mobilnou jednotkou odobrať krv aj na 
pracovisko.

Táto prosba nás nenechala ľahostajnými. Uvedomujúc si humánnosť 
tejto potreby sa mnohí colníci po spropagovaní pripravovanej akcie 
spontánne hlásili do zoznamu dobrovoľných darcov krvi. Vedeli, že 
chcú pomôcť. Museli však spĺňať určité zdravotné podmienky. Záujem 
bol prekvapivo vysoký. Prihlásilo sa 35 colníkov.

Colníci darovali krv
Novoročný dobrý skutok alebo ako začať nový rok
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Spomínanú akciu sme spustili 10. 1. 2006. Vďaka dobrej spoluprá-
ci s organizačným oddelením zorganizoval CÚ Bratislava celú akciu 
priamo na pracovisku. Tím profesionálnych zdravotných sestier NTS SR 
pod vedením MUDr. Svitekovej  vykonal pred samotnými odbermi evi-
denciu darcov, krvné testy, zdravotnú prehliadku a odber. Odoberalo 
sa 450 ml krvi. Príkladom išlo aj vedenie colného úradu, krv daroval aj 
riaditeľ v.c.r. Mgr. Peter Tóth, námestník riaditeľa c.r. Bc. Štefan Gerbóc, 
mnohí vedúci oddelení a ostatní colníci z jednotlivých útvarov a PCÚ.
Po úspešnej akcii nám pracovníci NTS SR vyslovili úprimné poďakova-
nie za nezištnú pomoc a spoluprácu.

Z propagačného letáku NTS sa dozvedáme, že darovanie krvi má 
svoje výhody, a to:
- Pri darovaní krvi a darcovi urobí kompletný krvný obraz. Vyšetrenie 

je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliad-
ke. Častokrát sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých 
potenciálny darca ani nevie.

- Darovanie krvi je tréningom organizmu na mimoriadne situácie spo-
jené s veľkou stratou krvi. Je dokázané, že väčšie straty krvi, napr. pri 
úrazoch, znášajú pravidelní darcovi a krvi oveľa lepšie.

- Darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Náhly úbytok krvi 
pri darovaní vyprovokuje organizmus k tvorbe nových, neopotrebo-
vaných krviniek. Pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako 
nedarcovia a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“.

Predpokladáme, že táto aktivita, ktorá sa na pôde CÚ Bratislava 
uskutočnila po prvýkrát, sa bude opakovať. Touto cestou vyslovujeme 
všetkým colníkom, ktorí prispeli k tomuto humanitnému činu, vďaku, 
a želáme im veľa zdravia.

h.c.i Ing. Magdaléna Mydliarová
Foto: Juraj Dziviak

Všetko sa niekde kompenzuje. Ta-
kisto je to aj s colníckou profesiou, 
ktorá je bohatá aspoň na tie svo-
je dni - má ich totiž hneď dva. Ná-
rodný, týkajúci sa len našej colnej 
správy, a potom ten medzinárodný, 
spoločný pre všetky colné správy 
sveta. Teda aspoň tie, čo patria do 
Svetovej colníckej organizácie, kto-
rá túto medzinárodne známu, naz-
vime to tradíciu, zaviedla.

Odkiaľ vietor fúka
Na poeticky ladené otázky sú často veľmi 
prozaické odpovede. Podobne je to aj v prí-
pade Medzinárodného dňa colníctva. Všetko 
sa to začalo pred vyše 50-timi rokmi, a to na 
prvom zasadnutí Rady pre colnú spoluprácu. 
Rada síce vznikla už 4. novembra 1952, no 

tradícia sa viaže až na deň jej zasadania, ktorým bol 26. január 1953. Odvtedy totiž Rada 
funguje. Od roku 1983 aj Medzinárodný deň colníctva, ktorý patrí každoročne práve 26. 
januáru.

Ako to funguje vo svete...
Prístup colníkov k spomínanému medzinárodnému dňu sa líši, takisto ako aj jeho ponímanie col-
nými správami rôznych krajín. Formálny a v niektorých prípadoch až dokonca laxný prístup nie 
je ničím výnimočným ani za našimi hranicami. Sviatok, ktorý je špecifický odovzdávaním titulov 
a medailí, sa totiž bežným colníkom tak trochu odcudzil. Nie je to tak len u nás, ale aj v oko-
litých či vzdialených štátoch. Bežným dňom, ktorý sa od tých ostatných pracovných v ničom 
nelíši, je napríklad vo Veľkej Británii, Nemecku 
či v Kanade.

Inak to však už vyzerá u našich protinožcov 
v Austrálii. Pre nich je totiž 26. január nielen 
dňom colníctva, ale najmä národným dňom 
Austrálie, takže oba sviatky oslavujú spoloč-
ne. Scenár ich osláv je väčšinou ten istý - u col-
níkov prevažuje už spomínané oceňovanie 
zaslúžilcov.

26. január - tradícia či formalita?
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Deň colníctva doma a vo svete

Od „klokanov“ sa veľmi nelíšia ani oslavy 
svetového lídra – USA, ale napríklad ani 
Nového Zélandu. V oboch krajinách si tento 
deň pripomínajú taktiež udeľovaním ocenení. 
Tie však spájajú s propagačnými akciami pre 
verejnosť, v ktorých vysvetľujú rolu colníkov v 
(pre Američanov takom citlivom) boji proti te-
rorizmu.

Omnoho intenzívnejšie a na prekvapenie 
pompéznejšie si tento deň pripomínajú v Pa-
kistane. Tamojšie colné úrady sú dekorované 
rôznymi farebnými a svetelnými pútačmi, ktoré 
zvýrazňujú oslavný charakter dňa. Nechýba-
jú ani národné zástavy a oslavné ceremónie.

Vo veľkom štýle si „svoj“ deň pripomínajú aj na Jamajke. Tam totiž oslavám venujú týždeň aktivít. 
Od 22. do 28. januára organizujú propagačné a informačné akcie, súťaže pre najmenších 
a prednášky pre tých starších, samozrejme, súvisiace s colnou správou.

Fínski kolegovia oslavujú viacerými spôsobmi. Colné úrady majú dni otvorených dverí, počas 
ktorých môže verejnosť vyspovedať odborníkov a špecialistov z rôznych oblastí. Tento rok bol 
bohatší aj o ďalšiu udalosť - presne v ten sviatočný deň boli totiž slávnostne otvorené nové 
priestory colnej správy v Helsinkách. Okrem toho sa žurnalisti mohli oboznámiť aj s novinkou 
- mobilným kontrolným vozidlom, ktoré vďaka perfektnému vybaveniu funguje ako pojazdná 
pobočka colného úradu. 

Ako to bolo doma
Takisto, alebo veľmi podobne ako u našich stále srdcu najbližších susedov v Českej republike, 
aj u nás došlo už k tradičným odovzdávacím ceremoniálom a oceňovaniam. U nás však deň 
„C“ zavŕšili poradami vedenia colných úradov a útvarov. Čosi navyše mali len niektorí. To, že sa 
východniari radi zabávajú a sú temperamentní, potvrdili i počas colníckeho sviatku. Ten oslávili, 
ako sa patrí. Colný úrad Prešov to poňal svojsky a slávil športom. Okrem toho však ešte v rámci 
sviatku naplánoval aj februárový ples. Podobne tancom sa rozhodli plesať aj colníci z CÚ Ko-
šice, ktorí to na parkete riadne roztočili. Podstatne formálnejšie si 26. január uctili colníci z CÚ 
Bratislava, ktorí si ho pripomenuli slávnostnou uniformou. 

Sviatok s otáznikom
Tým ostáva 26. január aj na-
ďalej. Či totiž ostane len v sú-
časnej formálnej podobe, ako 
to bolo na väčšine colných 
úradov, sa ukáže. Na oslavy 
totiž musí byť vhodná nálada, 
a tú slovenskí colníci momen-
tálne asi nemajú.

-ds-

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
colníctva sa dňa 27. 1. 2006 sa na 
Colnom úrade Prešov uskutočnil tur-
naj O pohár riaditeľa colného úradu 
vo futsale.

Organizátorom turnaja bola Pobočka col-
ného úradu Stará Ľubovňa. Nie náhodou 
sa turnaj uskutočnil práve v mestskej športo-
vej hale v Starej Ľubovni, ktorá bola od roku 
1364 slobodným kráľovským mestom. Stará 
Ľubovňa patrí medzi najväčšie centrá v tomto 
športe na Slovensku. Futsal tu hrá viac ako 
400 hráčov v troch ligách. V priebehu ligovej 
súťaže na palubovke športovej haly môžeme 
stretnúť také hviezdy ako Blažeja Vaščáka 
(momentálne už hráč talianskej ligy Treviso), 
Jana Frohlicha, oporu prvoligového poľského 
mužstva Belchatov, ako aj veľa špičkových 
druholigových i treťoligových hráčov.

Na turnaji bojovalo 8 družstiev. Okrem sied-
mich z útvarov CÚ Prešov sa na turnaji zúčast-
nil aj hosť turnaja - družstvo Colného úradu 
Bratislava, ktoré viedol riaditeľ úradu v.c.r. 
Mgr. Peter Tóth. Turnaj sa začal odohraním 
zápasov v základnej časti, t. j. hry v dvoch sku-
pinách s hracím časom po 15 minút. V skupine 
A sa stretli družstvá CÚ Bratislava, stanica CÚ 
Prešov, pobočka CÚ Humenné a pobočka 
CÚ Stará Ľubovňa. Víťazom skupiny sa s pl-
ným počtom bodov a skóre 18 : 2 stalo druž-
stvo CÚ Bratislava. V skupine B hrali družstvá 
pobočky CÚ Svidník, pobočka CÚ Poprad, 
pobočka CU NS Prešov a zmiešané družstvo 

OSD, ONK a SCÚ Bardejov, pričom víťazom 
skupiny sa s plným počtom bodov a skóre 
12 : 3 stalo družstvo PCÚ Poprad.
Po ukončení zápasov základnej časti sa po-
kračovalo zápasmi play off. Do finále postúpi-
li družstvá CÚ Bratislava a PCÚ Stará Ľubov-
ňa. Zápas dvoch najsilnejších, ktorí sa stretli už 
v základnej skupine, sa skončil víťazstvom CÚ 
Bratislava 3 : 1. Vo finále Bratislavčania zdola-
li domácich Ľubovňanov v pomere 4 : 1 a stali 
sa tak víťazmi turnaja. Na treťom mieste sa 
umiestnilo družstvo SCÚ Prešov. Ako najlepší 
hráč turnaja bol vyhodnotený Branislav Ha-
mar (CÚ Bratislava) a  najlepší brankár Milan 
Dirga (PCÚ Stará Ľubovňa). Riaditeľ CÚ Pre-
šov c.r. Ing. Ľubomír Medvec okrem ocenenia 
víťazov udelil podľa zásady „Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa“ aj cenu útechy, ktorú 
zaslúžene získalo družstvo PCÚ Prešov NC. 
To v súťaži nezískalo ani bod a s turnajom 
sa rozlúčilo so skóre 1 : 31. Všetkým víťazom 
srdečne blahoželáme! 

Ing. Ján Kacej
Foto: h.c.k Ján Kovacs

Na Colnom úrade Prešov 
sa oslavovalo športom



 Biele pleso v pozadí s Belanskými Tatrami

Naša celoročná súťaž, v ktorej sme publikovali vaše fotozábery či už z dovoleniek alebo bežného života 
má svojho víťaza. Redakčná rada ho zvolila takmer jednohlasne - stal sa ním h.c.i. Ing. František Árendás, 
ktorého snímky uverejňujeme ešte raz. 

 Pohľad zo Žiarskej doliny na Nízke Tatry

3

Západ slnka nad Liptovskou Marou

Pre veľký  záujem, s akým vaše fotozážitky posie-
late, pokračujeme v súťaži aj tento rok. Ak sa 
chcete zapojiť, neváhajte a snímky posielajte na 
našu redakčnú adresu. Pravidlá sa nemenia ani 
tento rok - posielajte maximálne 3 ks fotografií. 
V novoročnom čísle uverejňujeme snímky Petra 
Paulíka, ktoré zachytil počas jeho nespočetných 
turistických výletov po Slovensku. 

FOTOSÚŤAŽ


