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1. Oboma otvorenými očami zameriame vztýčený ukazovák vystretej ruky 

na kolmú čiaru (stĺp, roh steny a pod.) Zavrieme jedno oko a pokiaľ sa 

nám prst v zornom poli pohne – „preskočí“, práve zavreté oko je riadiace. 

Tým okom je nutné mieriť.

2. Mieridlá udržiavame zrovnané, čiže muška je umiestnená v strede cieľ-

nika vo výške zámerných hrán cieľnika a celý tento obrazec premietame 

na zámerný bod, teda na stred terča. Zásahy v terči sú potom v mieste 

zamierenia pri rozptyle danom ostatnými faktormi.

3. Ak je zbraň nastrelená na stred terča, chyby v zamierení sa prejavia 

posunutím zásahov do niektorého smeru. Ak muška bude pri mierení za-

rovnaná vo výške zámerných hrán cieľnika, ale bude vľavo od jeho stredu, 

bude aj zásahová zóna vľavo od stredu terča.

4. V opačnom prípade, čiže pri posunutí mušky doprava od stredu cieľni-

ka, sa zásahy presunú do pravej strany terča, a to i napriek tomu, že cieľnik 

zostáva zamierený správne na stred. Pri týchto chybných miereniach je však 

výška zásahov v úrovni stredu terča, práve vďaka tomu, že muška je vo 

výške zámerných hrán cieľnika.

5. Ak mušku udržíme v strede cieľnika, ale bude vyššie ako cieľnik, hovorí-

me o „vysokej muške“. Miesto, ktoré chceme zasiahnuť (stred terča), bude 

prekryté muškou a zásahy budú rozptýlené okolo kolmej osi. Streľba s takto 

zamierenými mieridlami má za následok zasiahnutie hornej časti terča.

6. V prípade, že je muška pod úrovňou cieľnika, hovoríme, že je „utopená“ 

a zásahy nájdeme dole od miesta, na ktoré si myslíme, že sme mierili. Kom-

bináciou uvedených chýb sa zásahová zóna presúva - rovnako ako muška 

- dole doľava, hore doľava atď.

Správne zamierenie je základným predpokladom úspešného zasiahnutia cieľa. Mierime nielen pri športovej 
(mierenej) streľbe, akú poznáme napríklad z olympiád, ale aj pri situačnej streľbe, na ktorú je zameraný 
výcvik v colnej správe.
Vlastné zamierenie nie je ľahké, oko pri streľbe totiž treba prispôsobiť na pozorovanie bodov v troch vzdiale-
nostiach naraz. V prvom rade je potrebné vidieť mieridlá a naposledy terč. Muška sa musí javiť ostro, cieľnik 
menej ostro a terč tak, ako keby bol zahmlený.
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Ako správne mieriť FOTOPRÍRUČKA

Každý človek je schopný pri správnej technike presnejšie, alebo menej presne zasiahnuť cieľ, čo neovplyvní ani chvenie rúk pri samotnej streľbe. Musíme si 

uvedomiť, že dokonale pevné držanie zbrane bez absolútneho pohybu nezvláda nik. Treba sa však snažiť udržať mieridlá zamierené na stred a nemusíme 

mať obavy, že by sme cieľ minuli.

Text a foto: c.i. Mgr. Milan Pittich



Úvodné a záverečné strany sú mojou doménou. Vždy 

sa na nich pisateľsky vyšantím, zgustnem si. Veď všetko 

je o dojmoch, najmä o tých prvých. Koľkokrát ste už nieko-

ho odpísali „vďaka“ jeho nevhodnej prezentácii? Koľkokrát 

to boli práve nevhodné prvé slová, ktoré sa preto záro-

veň stali aj poslednými? Nechcem takto skončiť, a preto 

bojujem od začiatku. Ako aj práve v tomto úvodníku. Ten 

by však nebol postačujúci, keby za ním nenasledoval zau-

jímavý obsah. A ten nebude chýbať ani v tomto dvojčísle. 

Dozviete sa o najnovších top prípadoch, „vodičskom“ preu-

kaze na počítač či novinkách, ktoré tento rok ponúkal IDEB. 

O tom, že keď správne mierite, tak sa trafíte, vás presved-

čí aj náš fotoseriál. Dúfam teda, že som sa trafila správne 

a vy ešte čítate. Ste  totiž ešte len na začiatku...

Dana
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Nová mediálna politika colnej správy

4

Nariadenie upravujúce spomínanú mediálnu politiku prináša zme-
ny najmä pre verejnosť. Tú totiž od apríla 2006 okrem hovorkyne 
CR SR informuje aj deväť nových tvárí - regionálnych hovorcov, ktorých 
si spomedzi seba zvolili jednotlivé colné úrady.
Spomínané nariadenie nielen inovuje, ale aj zefektívni spôsob infor-
movania. To sa pre médiá s celoštátnou pôsobnosťou síce nemení 
a bude aj naďalej prebiehať prostredníctvom hovorkyne CR SR. 
Regióny však budú informovať tzv. „domáci“, teda regionálni hovorco-
via príslušných colných úradov.
Kolegom, ktorí budú takto oficiálne reprezentovať svoje colné úrady, 
prajem veľa úspechov a potrebnej trpezlivosti.

c.r. Bc. Kristína Vavríková

Predstavujeme vám 
regionálnych hovorcov
Slovenská colná správa prechádza rôznymi 
zmenami. Tie najaktuálnejšie sa týkajú práve 
jej mediálnej politiky.

h.c.i. Bc. Marián Hanzel
Colný úrad Žilina

h.c.i. Mgr. Tomáš Prochocký
Colný úrad Bratislava

c.k. PhDr. Zuzana Pavlíková
Colný úrad Košice

c.r. Bc. Kristína Vavríková
Colné riaditeľstvo SR



Nová mediálna politika colnej správy
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c.i. Ing. Zuzana Kožušková
Colný úrad Prešov

h.c.i. Mgr. Milan Kanka
Colný úrad Banská Bystrica

h.c.k. Roman Porubský
Colný úrad Nitra

c.i. Bc. Silvester Nestarec
Colný úrad Trnava

c.r. Ing. Ladislav Brada
Colný úrad Čierna nad Tisou

h.c.i. JUDr. Henrieta Ikášová
Colný úrad Trenčín

Predstavujeme vám 
regionálnych hovorcov



Slovenská colná správa privítala už v minulosti množ-
stvo zahraničných oficiálnych návštev. Tentoraz v dňoch 
22. - 23. mája 2006, na pozvanie generálneho riaditeľa 
CR SR Ing. Jozefa Gönczöla, delegáciu macedónskej col-
nej správy, ktorú viedol jej generálny riaditeľ Vlade Di-
nevski. Sprevádzali ho vedúca kabinetu Sasha Sashek 
a zástupcovia medzinárodného oddelenia Ilija Janoski 
a Sanja Metodievska. Program návštevy bol pripra-
vený tak, aby mohli prebehnúť osobitne stretnutia na 
úrovni generálnych riaditeľov, ako aj na úrovni expert-
ných rokovaní.

Oficiálna návšteva predstaviteľov macedónskej colnej správy
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Po prezentáciách návštevy pobočiek
Pracovné stretnutie generálnych riaditeľov malo počas oboch dní 
takmer rovnaký scenár: začalo sa úvodnými prezentáciami a pokračo-
valo návštevou vybraných colných pobočiek. Prezentácie boli počas 
prvého dňa zamerané na históriu a činnosti colnej správy a na vstup 
SR do Európskej únie. Rokovania generálnych riaditeľov ukončila náv-
števa pobočky CÚ Bratislava Žabí Majer. Aj druhý deň pokračoval 
v pracovnom tempe. Prezentáciu týkajúcu sa oblasti správy spotreb-
ných daní vystriedala návšteva CÚ Nitra, pobočky Nové Zámky NS.
Návšteva z Macedónska na čele s jej generálnym riaditeľom sa 
zaujímala najmä o colné postupy uplatňované slovenskou colnou sprá-
vou, predovšetkým však o zabezpečenie colného dlhu a postupy pri 
prepustení tovaru do režimu s ekonomickým účinkom, ako aj o správu 
SPD. Expertné rokovania s macedónskou delegáciou sa týkali textu 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Macedónskej republiky 
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach. Na pracovnom 
stretnutí sa však už rozoberali konkrétne možnosti technickej pomoci 
macedónskej colnej správe vo forme projektu financovaného z Oficiál-
nej rozvojovej pomoci SR.

Čo sa udialo pred návštevou...
Oddelenie medzinárodných vzťahov oslovilo macedónsku colnú sprá-
vu ešte v minulom roku, a to s návrhom uzatvoriť bilaterálnu dohodu 
a v súvislosti s prioritami SR a úlohami colnej správy pre rok 2006 
vytvárať právny rámec spolupráce Slovenskej republiky a tretích krajín 
v colnej a daňovej oblasti (prioritne so zameraním na oblasť Balkánu 
a Strednej Ázie).
Bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci totiž vytvárajú 
lepšie podmienky pri presadzovaní práva, vzájomnej spolupráci col-
ných správ, ako aj ochrane finančných záujmov EÚ a Macedónska. 
Úzka spolupráca oboch spomínaných colných správ sa na základe 
pripravovanej dohody zefektívni a zrýchli činnosti pri zisťovaní, odhaľo-
vaní a zvládaní dôkazového bremena v prípadoch porušenia colných 
a daňových predpisov, ako aj podporí macedónsku colnú správu v jej 
príprave na vstup do Európskej únie.

... a čo po návšteve
Výsledkom expertného rokovania, na ktorom sa okrem zástupcov ma-
cedónskej colnej správy zúčastnili zástupcovia CR SR, CKÚ a Minis-
terstva financií SR, bol text pripravovanej dohody, ktorý bude následne 
predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.
V otázke projektu financovaného z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR 
bola dohodnutá ďalšia vzájomná komunikácia s ohľadom na potrebu 
úzkej spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí SR.

c.k. Mgr. Katarína Vivodová

Expertné rokovania 
sa týkali medzivládnej 
dohody
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Možno ste už aj vy zažili situáciu, keď ste sa pri otáz-
ke „Na akej úrovni ovládate počítačové práce?“ ocitli 
v rozpakoch. Objektívne zhodnotiť svoje počítačové 
„umenie“ je totiž niekedy poriadne ťažké. Dennodenný 
kontakt s PC či náhodné počítačové kurzy vám totiž ešte 
nezabezpečia komplexné ovládanie najpoužívanejších 
počítačových programov. Existuje však spôsob, ktorým 
všetko potrebné, čo k práci s IT technológiami patrí, na-
dobudnete. Odpoveďou je Osvedčenie ECDL - tzv. vodič-
ský preukaz na počítač.

Počiatky projektu
Všetko sa začalo Výzvou riadiaceho orgánu pre Jednotný programo-
vý dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 Sekcie riadenia Európskeho 
sociálneho fondu (ďalej ako ESF) pod záštitou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Jednotný programový dokument NUTS 
II Bratislava cieľ 3 mal základnú prioritu: rozvoj celoživotného vzdelá-
vania a podporu rozvoja výskumu a vývoja v rámci zvyšovania kvality 
ľudských zdrojov. Tí, ktorých takto oficiálne formulovaná výzva oslovila, 
mohli predložiť svoje koncepcie. A tak urobil aj Colný inštitút, ktorý zá-
sluhou dobre vypracovanej žiadosti takéto dotácie získal. Dokonca, 
ako jedna z mála organizácií, v plnej miere.

Prvé impulzy
Rozhodnutie Colného inštitútu ovplyvnilo hneď viacero faktorov. Pro-
jekt totiž zahŕňal podporu vzdelávacích aktivít pre inštitúcie verejného 
sektora v bratislavskom regióne, ku ktorým patrí aj CR SR. A to pomoc 
skutočne atraktívnu, ESF totiž ponúkal poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku.

Lukratívna ponuka na štyri písmená
Predmetom, na ktorý bola spomínaná výzva zameraná, je osvedčenie 
ECDL alebo European Computer Driving Licence Start. Tento zjednodu-
šene povedané „počítačový vodičský preukaz“ slúži ako doklad o zna-
lostiach práce s výpočtovou technikou a platí na celom území EÚ.

ECDL podrobnejšie
Projekt, o ktorý prejavilo záujem množstvo subjektov, je v súlade s Ná-
rodným akčným plánom zamestnanosti na roky 2004 - 2006. Iniciátor 
projektu ESF je zárukou kvality, ide totiž o medzinárodne akceptova-
nú formu overenia znalostí ovládania najpoužívanejších počítačových 
programov. Zvyšuje digitálnu gramotnosť, efektivitu a kvalitu práce, rov-
nako aj šance absolventa uplatniť sa na pracovnom trhu. Navyše, je 
aj politicky podporovaný. Keďže je zameraný na bratislavský región, 

zúčastniť sa ho, pochopiteľne, môžu len subjekty v Bratislavskom kraji. 
Už od júna si ho až po dobu 6 mesiacov na vlastnej koži odskúša 150 
zamestnancov, a to z CR SR (50), CÚ Bratislava (50) a CKÚ (50).

Všetko to odštartuje...
Úvodné stretnutie, ktoré zorganizuje projektový manažér so zástupcami 
CÚ Bratislava, CKÚ a CR SR. Počas neho sa dohodnú najpotrebnejšie 
veci, a to od rozdelenia úloh a kompetencií až po konkrétne termíny, 
časový harmonogram, priebeh aktivít a výber účastníkov. Skonkretizuje 
sa aj forma publicity projektu.

ECDL v štyroch moduloch
Vzdelávacia časť tohto PC projektu bude pozostávať zo štyroch mo-
dulov:
- práca s počítačom a správa súborov,
- spracovanie textu,
- tabuľkový kalkulátor,
- informácie a komunikácia.

Tieto fázy vzdelávania absolvuje každý účastník v špeciálnej učebni, 
kde sa budú vzdelávať cca 10-členné skupiny. Na to, aby účastníci 
dostali certifikáty, musia úspešne ukončiť všetky aktivity, ako aj testy.

Získajú obe strany
Učiť sa totiž budú nielen „žiaci“, ale aj ich učitelia. Cenné skúsenosti 
s projektom takéhoto formátu totiž zužitkujú aj vzdelávajúci sa, aj vzde-
lávacia inštitúcia. Po skončení sa absolventi budú vyjadrovať k úrovni 
kurzov, teda k práci lektorov, spôsobu prezentácie učiva, ako aj k cel-
kovej realizácii projektu. Takáto spätná väzba pomôže realizátorovi 
kurzov, ktorý môže následne popracovať na „okritizovanom“ a kurzy 
prepracovať či už po formálnej, alebo obsahovej stránke.

Najprv Bratislava, potom...
Mnohí Nebratislavčania si určite zafrflú, že sú opäť z niečoho vy-
nechaní. Je to, žiaľ, skutočne tak, pretože projekt zahŕňa len oblasť 
Bratislavského kraja. Nie však nadlho. Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR totiž plánuje ponúknuť podobnú výzvu aj ostatným re-
giónom Slovenska, a to už čoskoro. A v tejto súťaži chce Colný inštitút 
opäť zabojovať.

Dana Šejirmanová a Colný inštitút

Bratislavskí colníci získajú osvedčenie IT zručnosti

ECDL - „vodičák” 
na počítač



Sladká nevedomosť
Skladovať 14 tisíc kartónov cigariet a nevedieť o tom... aj to je vraj 
možné. Teda aspoň podľa majiteľa hospodárskeho objektu v Maďar-
sku, ktorý mal vo svojej nehnuteľnosti presne takéto množstvo cigariet 
bez ochrannej značky. Maďarských colníkov, ktorí pašovaný tovar 
objavili, chcel podozrivý majiteľ presvedčiť, že o nelegálnom tovare 
ani len netušil a vyhovel žiadosti neznámych osôb o skladovanie. No 
uverili by ste mu?

Športové pašovanie
Rumunskí pašeráci majú v poslednom čase skutočne športového du-
cha - zameriavajú sa totiž práve na nelegálny dovoz športovej obuvi. 
Takýto náklad zadržali rumunskí colníci z Číny, odkiaľ chceli pácha-
telia priviezť viac ako 20 tisíc párov športovej obuvi. Práve tá je totiž 
v posledných dňoch na čiernom trhu žiadaná. Len v priebehu jedného 
týždňa sa v miestnom prístave našlo vyše 40 tisíc falšovaných párov 
značkovej obuvi v hodnote prevyšujúcej 2,6 milióna eur. Túto sumu pre-
tromfol aj bukureštský obchodník, u ktorého colníci objavili až 85 tisíc 
párov tenisiek.

Motorky spoza veľkej mláky
Až takú ďalekú cestu museli vykonať americké motocykle, ktoré do Ma-
ďarska pašovali až zo samotného New Yorku. Kriminálnici sa zameria-
vali najmä na svetoznáme značky Harley Davidson, Suzuki či Yamaha, 
ktoré majiteľom kradli z garáží. Nasledovala zmena ŠPZ či drobná 
konštrukčná oprava a už stroje mierili do Európy. Táto nelegálna „moto-

Zahraničné top prípady
Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov
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-cyklo-turistika“ sa však už vďaka spolupráci amerických a maďarských 
colníkov a kriminalistov nadobro skončila.

Dvojité zbrane
Kto by už len očakával, že sa heroín dá ukryť aj v antických mečoch? 
A to dokonca až 30 kilogramov! Takýto lukratívny obsah odhalili dán-
ski colníci po prehľadaní bytu istého kodanského dílera. Počas bytovej 
prehliadky prehľadali takmer každý milimeter, no hľadaný úlovok stále 
chýbal. Nakoniec ho však odhalili na tom najneočakávanejšom mieste 
- v čepeľach ozdobných mečov pašovaných z Pakistanu.

Príliš veľká rezerva...
bola súčasťou bulharského nákladného vozidla, ktoré odhalili sofijskí 
colníci. Zvyčajné rezervné pneumatiky totiž obsahovali nelegálny bo-
nus - 80 kilogramov heroínu. Ten chceli dvaja Bulhari vyviezť do Belgic-
ka. Podobný zámer mal aj ďalší špekulant na kolesách - šofér autobusu, 
ktorý chcel pašovať takmer 11 kilogramov kokaínu. Vďaka ostražitosti 
domácich colníkov sa to však ani jednému nepodarilo.

20-ročná droga
To môže byť synonymum pre marihuanu, ktorú objavili v dome britského 
ministra obrany Johna Reida. Reid, ktorý je jedným z najvýznamnejších 
členov Blairovho kabinetu, tvrdí, že o droge nemal ani tušenia. Prítom-
nosť drogy pripisuje predchádzajúcemu majiteľovi, od ktorého dom 
odkúpil pred 20 rokmi. Keďže marihuana nevážila ani jeden gram, 
kriminalisti ukončili vyšetrovanie bez vznesenia obvinení.
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Sloní úlovok
Africké slony majú, dá sa povedať, nielen „po chlebe“, ale aj po kloch. 
Hongkonskí colníci totiž v jednom zo svojich prístavov objavili kontaj-
ner naplnený 4 tonami pašovanej slonoviny. Kly pôvodom z Afriky 
majú podľa predbežných odhadov hodnotu až milión USD. Hoci je 
obchod s klami zakázaný už od roku 1989, nelegálny obchod so slo-
novinou to nezastavilo. Tento smutný hongkonský prípad je len jedným 
z mnohých, na ktorých profitujú nelegálni obchodníci po celom svete. 
Doteraz najväčší úlovok zaznamenali colníci v ázijskom mestskom štá-
te, kde zaistili až 6,5 ton tohto vzácneho prírodného materiálu.

Stop po španielsky...
urobili miestni vyšetrovatelia medzinárodnému gangu pašerákov drog, 
ktorý sa špecializoval na ilegálny dovoz hašiša. Kriminalisti z Británie, 
Francúzska, Írska a Portugalska boli skutočne úspešní. Počas rozsiahlej 
akcie sa im totiž podarilo zaistiť 26 podozrivých zo siedmich krajín. 
Odhalili aj spôsob, ako nelegálny biznis fungoval. Gang totiž porci-
oval hašiš do vrecúšok a schovával ho medzi dodávky papiera a sta-
vebného materiálu. Ten bol dopravovaný na nákladných autách do 
Británie, odkiaľ putoval do iných európskych štátov. Počas pôsobenia 
tejto skupiny mali jej členovia údajne vyviesť okolo 200 ton hašiša.

Falšované FIFA lopty nedostali šancu
Majstrovstvá sveta vo futbale majú svoju prvú obeť, a to nielen jednu, 
je ich hneď 600. Toľko lôpt s nelegálnym označením FIFA putujúcich 
na majstrovstvá totiž zhabali čínski colníci v jednom východočínskom 
prístave. Čína, ktorá v ochrane obchodných značiek skutočne pokriv-
káva, si vzala kritiku okolitých krajín k srdcu a pritvrdila. Čínski colníci 
údajne oboznámili pracovníkov prístavov a letísk, ako rozoznať ilegál-
ne označované výrobky a nariadili zvýšenú pozornosť pri kontrole po-
dobných zásielok. Veď na majstrovstvách ide predovšetkým o fair play, 
a to nielen v športe...

Dvojitý debakel...
udelili rumunskí colníci nelegálnej činnosti, a to hneď dvakrát. V prvom 
prípade sa im podarilo zaistiť pašované športové tenisky z Číny, ktoré 
boli falzifikátmi známych svetových značiek. Kontraband v hodnote 
800 000 eur, ktorý sa ukrýval v kontajneroch s textilom, odhalili v prí-
stavnom meste Constanta.
Colníci bodovali aj v druhom prípade: podarilo sa im totiž odhaliť me-
dzinárodný gang, ktorý sa špecializoval na pranie špinavých peňazí 
a ich pašovanie. Colníci zaistili 7 osob. Medzi nimi boli aj irackí, rumun-
skí a tureckí občania, ktorí v priebehu jedného roka z krajiny vyviezli 
v prepočte viac než 189 miliónov Sk. Spomínané peniaze pochádzali 
z krátenia daní a iných trestných činov hospodárskeho charakteru.

Chudnutie je „in“
A to prostredníctvom zdraviu škodlivých tabletiek na chudnutie. Vedia 
o tom svoje aj nemeckí colníci, ktorí odhaľujú čoraz vyšší počet takých-
to pašovaných medikamentov. Len za posledný rok ich totiž zadržali 
viac než milión, a to je na takéto kapsule skutočne dosť. Colníci našli 
aj mimoriadne nebezpečné preparáty (až 125 000 tabliet), ktoré sú 
v Nemecku zakázané. Obsahujú totiž účinnú látku LiDa - substanciu 
sibutraminu, ktorá potláča chuť do jedla. Tú síce obsahujú aj iné po-
dobné produkty na nemeckom trhu, avšak s podstatne nižšou koncen-
tráciou. Zdraviu škodlivé preparáty pochádzajúce z Ďalekého výcho-
du totiž obsahujú dvojnásobné množstvo subitraminu. Tabletky tak totiž 
okrem znižovania chuti do jedla zvyšujú krvný tlak a spôsobujú poru-
chy obehového systému. Pred týmito neželanými účinkami navyše nie 

sú pacienti varovaní, balenia liekov totiž neobsahujú príbalový leták.
Takéto neželané „odľahčovadlá“ prenikajú na nemecký trh najmä 
vďaka internetovému nakupovaniu. Objednávateľovi prichádzajú zá-
sielkou ako „darček“. A ten môže Nemcov v podobe nebezpečného 
lieku ochudobniť nielen o želané kilogramy, ale aj celkové zdravie.

Taká malá neškodná jachtička
Samozrejme, len so silno ironickým podtónom, inak výletná „bárka“, 
ktorú zadržali na španielskom pobreží. Jej cestujúci totiž okrem dovo-
lenkovej nálady disponovali aj 3 tonami kokaínu, ktorý bol zabalený 
v 100 balíkoch. Španielski a bulharskí policajti a colníci zaistili vďaka 
dobrej koordinácii celú posádku, a to troch Bulharov a jedného Turka. 
Jachta nesúca americkú vlajku, v skutočnosti patrila istej v Londýne za-
registrovanej firme.

COLNÉ SPRÁVY ZO SVETA

Nemecko: Pašované cigarety zachvátili Nemecko. Obchod s týmto 
nelegálnym „fajčivom“, ktorý sa doteraz sústreďoval najmä vo východ-
nom Nemecku, už prenikol aj do ostatných spolkových krajín. Práve 
tam totiž podiel škatuliek nezdanených cigariet stúpol na 13 %, čo je 
v porovnaní s minulým rokom o 3 percentá viac. Situácia v nových spol-
kových krajinách sa mierne upokojila, hoci podiel 29,8 % znamená, 
že je každá tretia spotrebovaná cigareta pašovaná. Spomínané čísla 
dostávajú štatistici každoročne vďaka prieskumu, ktorý trvá už od au-
gusta 2004. Mesačne sa v 21 reprezentatívne vybraných oblastiach 
spracovania odpadu vyzbiera až 500 škatuliek cigariet, z ktorých sa 
zisťuje ich pôvod.
Neželané štatistiky pripisujú colníci a tabakoví priemyselníci hlavne 
zvýšenej cene tabaku.

Čína: Cestovanie s falzifikátmi do Európy sa nevypláca. Takto po-
dobne znejú varovania národného turistického úradu v Pekingu, ktorý 
svojich občanov upozorňuje pred vycestovaním mimo krajiny. Na letá-
koch, ktoré sú turistike holdujúcim Číňanom k dispozícii, sa nachádzajú 
európske krajiny, ktoré chcú údajne Číňanov povyzliekať. K najradikál-
nejším štátom radia práve Francúzsko, ktoré má každý falzifikát prive-
zený do krajiny zatrhnúť už na letisku. Tu podľa čínskych zdrojov čakajú 
vyškolení inšpektori, a tí pokutujú každý zistený falzifikát pokutou 500 
eur.
Skutočnosť je však iná - doteraz je totiž známy iba jeden prípad cestu-
júceho, ktorého Francúzi obrali o falošný ruksak Adidas. Dôvodom je 
totiž zákon z roku 1994, ktorý zakazuje dovoz kópií.

Peking bojuje...
Protesty voči ignorovaniu práv duševného vlastníctva sa Pekingu kopia. 
Rozhodol sa preto všetkým dokázať, že mu na ich dodržovaní záleží. 
Nedávno prebiehal súd Loisa Vuittona proti supermarketu, ktorý mal 
predávať jeho kabelky za necelých 5 eur, pričom skutočná hodnota 
originálu dosahuje až 900 eur. Trestu neušiel ani „trh s hodvábom“, 
ktorý musel známym značkám Prada a Gucci zaplatiť odškodné 
10 000 eur.
Okrem toho stavilo hlavné mesto aj na prevenciu. Výstavu venovanú 
práve ochrane autorských práv, otvorili pri príležitosti cesty čínskeho 
premiéra do USA.

Text: -ds-
Foto: CÚ Prešov

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



Študentská zmes
Tak znie názov obľúbenej pochúťky zloženej zo sušeného ovocia 
a orieškov. Colníci CKÚ však 22. apríla 2006 odhalili celkom inú štu-
dentskú delikatesu. Tá totiž obsahovala namiesto chrumkajúcej maškrty 
úplne iné - ilegálne ingrediencie.
Akciu zameranú na boj proti nelegálnemu dovozu, vývozu a tranzi-
tu omamných a psychotropných látok a prekurzorov, colníci začali 
kontrolou osobného vozidla so študentskou posádkou. Dvaja mladí 
Slováci z nitrianskeho okresu viezli pomerne slušný drogový náklad - 
40 ks tabliet extázy. Tým sa však akcia zďaleka neskončila. Colníci 
totiž následne prehľadali i odstavené vozidlo spolujazdca, kde našli 
414 mg hašiša. Ďalšie omamné látky - 150 tabliet extázy, 3105 mg 
hašiša a 719 mg metamfetamínu - našli ukryté na poľnej ceste. 
23-ročný páchateľ, ktorému poľná skrýša patrila, nakoniec colníkom 
vydal aj zvyšok doma ukrývaných cenností: 78 tabliet extázy, 396 mg 
marihuany, 987 mg hašiša a 176  mg metamfetamínu. Séria študent-
ských „darčekov“, ktorými colníkov nedobrovoľne obdarovali, pokra-
čovala aj vo večerných hodinách, počas ktorých colníci skontrolovali 
vozidlo 23-ročného Mariána z Rišnoviec, u ktorého našli 1g hašiša. 
Návrat na miesto činu sa vyplatil aj na druhý deň, keď colníci obja-
vili v spomínanej poľnej skrýši ešte čosi navyše - ďalších 162 tabliet 
extázy a 14,5 mg metamfetamínu. Pomocou služobného psa sa našli 
aj tri injekčné striekačky s obsahom metamfetamínu v množstve 3,6 ml. 
Z drogovej záľuby mladíka usvedčili aj stopy, ktoré našli colníci v je-
ho rodičovskom dome. Zrejme práve vďaka tejto nekalej záľube mal 
ukrytú hotovosť vo výške 1 200 000 Sk. Celková hodnota nájdených 
drog by sa na čiernom trhu vyšplhala až na 180 000 Sk. Za ilegálnu 
študentskú zmes čaká dvoch mladíkov trest odňatia slobody od 4 až 
do 10 rokov.

Najznámejšie bratislavské trhovisko plné colníkov
Aj tak by sa dal nazvať pohľad, ktorý sa od 5. do 6. júna 2006 nasky-
tol okoloidúcim, ale aj predavačom na Miletičovej ulici v našom hlav-
nom meste. Prebiehala tam totiž kontrolná akcia zameraná na pátranie 
po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, ako aj po osobách, ktoré ho 
prepravujú, skladujú alebo predávajú.
Kontrolná akcia sa niesla pod taktovkou CÚ Bratislava a Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície Bratislava. Počas dvoch dní prešlo ru-
kami colníkov 416 subjektov venujúcich sa predaju rôznych komodít. 

10

Predávajúci museli predložiť doklady, ktoré osvedčovali, že ich predá-
vaný tovar pochádza od osôb, ktoré sú oprávnené podnikať na celom 
území Únie. Takéto doklady sa nepodarilo predložiť viacerým predá-
vajúcim, ktorým colníci zaistili 314 kusov nasledovného tovaru:
166 textilných výrobkov, 28 hračiek, 75 kusov elektroniky, 25 ostaných 
výrobkov, 19 neoznačených spotrebiteľských balení liehu a jedného 
leguána zeleného, ktorý bol následne odstúpený Slovenskej inšpek-
cii životného prostredia pre podozrenie z porušenia dohovoru CITES. 
Uvedené čísla ešte nie sú finálnou verziou - colný úrad totiž ešte stále 
preveruje 10 129 zaistených textilných výrobkov, a to prostredníctvom 
následnej kontroly.

Colníci kontra pašeráci - 1:0
Takto možno zosumarizovať realizáciu maďarsko-slovenskej akcie col-
níkov, ktorí 9. mája 2006 rozbili zločineckú skupinu s medzinárodným 
prepojením, a to paralelne na území oboch štátov.
Išlo o riadenú skupinou čínskych občanov s pobytom v Maďarsku, kto-
rých maďarskí ale aj slovenskí colníci v spolupráci s Úradom justičnej 
a kriminálnej polície OR PZ Bratislava II. sledovali už od roku 2005. 
Zistilo sa, že sledovaná skupina uskutočňuje dovozy rôzneho tovaru 
na fiktívne firmy, alebo na firmy, ktoré o tom ani len netušili. Dovážaný 
tovar pochádzal z tretích krajín, a to väčšinou z Ázie. Všetko však fun-
govalo, pri colnom konaní predkladali falošné sprievodné doklady, na 
základe ktorých bol dovážaný tovar vyclievaný zo značne zníženej 
hodnoty a s neoprávneným uplatnením zníženej colnej sadzby. Celé 
vyclievanie prebiehalo na území Spoločenstva v jednom členskom štá-
te. DPH mala byť odvedená v inom členskom štáte v colnom režime 
voľného obehu s oslobodením od DPH. A takto to fungovalo aj na 
našom území: 50-ročný muž z Dunajskej Stredy vystupoval ako zástup-
ca dvoch firiem sídliacich v Bratislave i v Budapešti. Na pobočke CÚ 
Bratislava preberal kontajnery s tovarom prichádzajúcim z cudziny. 
Ilegálna činnosť fungovala, keďže používal sfalšované splnomocne-
nia od konateľov spoločností, ako aj nepravé pečiatky. Takto preclený 
tovar potom odovzdával ďalším osobám, ktoré ho vyvážali do Ma-
ďarska. Aj v tomto prípade platilo staré známe - na tango treba dvoch. 
Dunajskostredčan dostával totiž pokyny od 23-ročného muža z okresu 
Šaľa. Ten zabezpečoval falšované doklady a pečiatky na spáchanie 
skutkov.

Neuniklo nám

Top prípady na Slovensku
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Oboch mužov obchádzajúcich zákony však obvinili a tovar zaistili. 
Išlo o textil, hračky, topánky a iný tovar v hodnote cca pol miliardy 
slovenských korún. Maďarské colné orgány zaznamenali sumu cca 
5 000 000 000 HUF a trestne stíhajú až 14 osôb. Spomínané hodno-
ty však ešte nie sú konečné, keďže zahŕňajú len predkladané falošné 
faktúry. Výsledné sumy môžu byť preto niekoľkonásobne vyššie.
Počas spoločnej slovensko-maďarskej akcie colníkov a policajtov bolo 
zadržaných 29 zásielok určených pre fiktívne firmy alebo firmy, ktoré 
o nich nevedeli. Colný dlh, ktorý by vznikol takouto nelegálnou činnos-
ťou, by vystúpil až na 3 milióny Sk.

Najprv auto, potom domové prehliadky
Aj tak by sa dalo nazvať gro akcie, na ktorej sa 21. apríla 2006 podie-
ľala trnavská polícia s pobočkou CKÚ v Trnave a Úradom boja proti 
organizovanej kriminalite.
Colníci a policajti mali na muške skupinu zaoberajúcu sa drogovou 
trestnou činnosťou v trnavskom a trenčianskom kraji už dlhšiu dobu. 
V deň realizácie najprv zastavili v obci Modranka osobné auto VW 
Polo, ktoré viedol 26-ročný vodič z Bánoviec nad Bebravou. Igelitové 
vrecúško obsahujúce 31 g heroínu celú akciu len odštartovalo. Nasle-
dovali tri domové prehliadky, počas ktorých sa našlo: 171 g heroínu, 
40 nábojov kalibru 9 mm, osobné doklady od vozidiel, ktoré boli prav-
depodobne odcudzené, a finančná hotovosť v hodnote 150 000 Sk 
a 600 eur.
Zaistený heroín bol v niekoľkých vrstvách igelitových obalov a dobre 
ukrytý v špeciálne vybudovanom úkryte vo dvore rodinného domu asi 
60 cm pod zemou. Zvyšný biely prášok sa ukrýval v ďalšej skrýši, ktorá 
sa nachádzala vo vonkajšej časti muriva garáže, ale aj v starej práč-

ke. Odhalením všetkých skrýš sa colníkom a policajtom podarilo zaistiť 
202 g heroínu, z ktorého by bolo možné vyrobiť takmer 2400 jednot-
livých dávok. To všetko v hodnote 700 000 Sk. Skupina piatich osôb 
je už obvinená zo závažného zločinu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a ob-
chodovania s nimi, za čo im hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 
rokov.

Zelená stopka
Colnícko-policajné spojenie nevonia mnohým ilegálnym podnikate-
ľom. Táto zelená kombinácia sa stala osudnou aj trojici mužov, ktorí 
sa zaoberali nelegálnou výrobou a distribúciou tabaku a tabakových 
výrobkov.
Akcia z 3. mája 2006 bola skutočne rozsiahla - vyžiadala si totiž spo-
jenie 60 colníkov z pobočky CKÚ v Žiline a 25 policajtov z Krajské-
ho riaditeľstva PZ v Bratislave a policajných útvarov zo Žiliny, Čadce 
a Liptovského Mikuláša. Takýto zmiešaný tím zistil, že tabak, ktorý bol 
oficiálne dovezený na vydymovanie skleníkov (a teda nepodliehal 
spotrebnej dani), používali podozrivé osoby ako tabakový výrobok, 
ktorý naopak spotrebnej dani podlieha. Vykonali teda 7 prehliadok by-
tových a nebytových priestorov, v ktorých sa podľa operatívnych zistení 
malo vykonávať sušenie, rezanie, balenie tabaku do spotrebiteľských 
balení a jeho následná distribúcia do obchodnej siete na území SR. 
Tabakové výrobky boli balené v 50 až 150-gramových baleniach pod 
viacerými značkami ako výrobky nemenovanej žilinskej spoločnosti. 
Za všetko hovoria čísla, ktoré konkretizujú zaistený tovar: 3159,7 kg 
tabaku, 1286,5 kg tabakových výrobkov, 325 kg tabakových výrobkov 
značky Mora a 137 660 kusov cigariet. Okrem toho boli zaistené aj 

iné pomôcky, ktoré trojica mužov používala 
pri manipulácii s tabakom, ako napríklad kar-
tónové obaly, zváračky na igelitové obaly, 
odmerné nádoby atď. Výška úniku na spotreb-
nej dani za všetok zaistený tovar tak vystúpila 
až na 13 695 142 Sk. Tabaková trojica, kto-
rú tvorili 29-ročný Vladimír zo Žiliny, 31-ročný 
Daniel a 25-ročný Andrej z Liptovského Mi-
kuláša, spracovala len v priebehu niekoľkých 
mesiacov tabak v objeme najmenej 1500 kg. 
Teraz im za to hrozí trest odňatia slobody na 
3 až 8 rokov.

Apropo... cigarety
Zdá sa, že tie budú medzi ilegálnymi pod-
nikavcami stále populárne. Potvrdilo sa to aj 
26. mája 2006 v obci Šamorín pri colnej kon-
trole kamiónovej súpravy, ktorá obsahovala 
tovar dovezený z Číny.
Zásielka, ktorá smerovala do Rakúska, mala 
obsahovať rôzny textilný tovar, osušky, športo-
vé oblečenie... Ako ukrytý bonus však colníci 
objavili aj iný nedeklarovaný tovar - cigarety 
značky Marlboro. Tých našli po úplnej vnútor-
nej kontrole kontajnera až 8 299 200 kusov. 
Únik na cle a daniach zo zaistených cigariet 
by pritom predstavoval sumu 24 057 052 Sk, 
čím sa stal druhým najväčším prípadom nezá-
konného dovozu cigariet v tomto roku.

-ds-

Neuniklo nám



Ak chcete, aby človek vydal zo seba to najlepšie, musíte 
hľadať to najlepšie, čo v ňom je.

(Bernard Haldane)

Colný úrad Bratislava si už na začiatku školského roku 2005/2006 
stanovil dlhodobé ciele v oblasti politiky vzdelávania. Okrem tradič-
ných ZCK, OCK, priebežného vzdelávania a jazykovej prípravy sme 
rozšírili existujúce aktivity o nové špecifického zamerania.

Jedným z nich bolo aj uskutočnenie niekoľkomesačného kurzu Zákla-
dy podvojného účtovníctva, ktorý prebiehal od októbra do decembra 
2005 v priestoroch CÚ Bratislava.
O tento kurz bol z radov colníkov nesmierny záujem. Z veľkého počtu 
prihlásených bolo doň zaradených 35 ľudí, ktorí ho i úspešne ukončili. 
Zúčastnili sa na ňom colníci a zamestnanci z ONK, OEaL, OSD a KO-
MOS-u. Kurz viedol odborný asistent Ing. Jaromír Novák, PhD. z Ka-
tedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom 
seminára bolo ozrejmiť podstatu a význam právnej úpravy účtovníctva, 
vysvetliť podrobne zákon o účtovníctve a postupy účtovania, prejsť jed-
notlivé typy hospodárskych operácií, zásady účtovania, ako aj robenie 
účtovnej uzávierky a účtovnej závierky, a taktiež získať zdroje informá-
cií pre finančnú analýzu. Na záver sa riešili súvislé účtovné príklady. 
K tomuto kurzu náš úrad zakúpil odporúčanú odbornú literatúru. Col-
níci boli s úrovňou kurzu mimoriadne spokojní, pretože si z prednášok 
odniesli mnoho zaujímavých postrehov a ve-
domostí, ktoré môžu bezprostredne uplatniť 
v praxi. Preto uvažujeme o jeho pokračovaní 
aj v budúcom školskom roku. Naše poďako-
vanie patrí aj vedúcemu Katedry pedagogiky 
NHF EU prof. Ing. Rudolfovi Šlosárovi, PhD., 
ktorý nám lektora zo svojej katedry na vyu-
čovanie uvoľnil a prispel cennými odbornými 
radami k úspešnému priebehu celej aktivity.

Užitočná spolupráca
Investícia do vzdelania je najlepšia investícia. 
Zo strany našej organizácie však išlo len o in-
vestíciu časovú. Kurz sa realizoval na základe 
podpísanej Zmluvy o spolupráci s Národo-
hospodárskou fakultou Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave, ktorú CÚ Bratislava podpísal 
v máji 2005 na báze reciprocity. V zmysle tej-
to zmluvy sú všetky vzdelávacie aktivity a dl-
hodobé kurzy organizované pre náš colný 
úrad bezplatné. Jej podpisom sa naštartovala 
nová forma prepojenia pedagogického a ve-

Spolupráca CÚ Bratislava a Ekonomickej univerzity pokračuje
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deckého potenciálu s hospodárskou praxou, a to aj vďaka Ing. Ľudmile 
Velichovej PhD. z Katedry pedagogiky NHF EU, ktorá je za vysokú 
školu a SCCF odbornou garantkou i koordinátorkou spolupráce.

Colníci študentom
Za CÚ BA sa počas školského roka aktívne zapojila do prednáško-
vej činnosti pre študentov Ekonomickej univerzity h.c.i Mgr. Zuzana 
Markovičová - vedúca OCT (na tému Colná politika SR po vstupe do 
EÚ). Z ďakovného e-mailu sa dozvedáme, že: „... prednáška bola od-
prezentovaná na vysokej odbornej, pedagogickej i metodickej úrovni. 
Stretla sa s veľkým ohlasom u publika, ktoré tvorili učitelia odborných 
ekonomických predmetov stredných škôl SR a učitelia Katedry peda-
gogiky...“ Na požiadanie uvedenej katedry sa uskutočnila aj ďalšia 
prednáška pre túto skupinu študentov na tému Spotrebné dane, ktorú 
prezentoval vedúci OSD h.c.i. Ing. Ján Ježo a „... práve odborná pred-
náška zo strany Colného úradu Bratislava bola tým správnym štartom 
a nasadila hodne vysokú latku kvality“.

Správny manažment, základ úspechu
„Manažovanie možno chápať ako proces koordinácie činností reali-
zovaný jednotlivcom alebo skupinou za účelom dosiahnutia žiaducich 
výsledkov, ktoré možno uskutočniť spoločnou prácou. Niektorí odbor-
níci sú presvedčení, že zmyslom danej činnosti je dosiahnutie vyššej 
produktivity práce.“

Politika vzdelávania 
v znamení nových kurzov
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Ďalším dlhodobým kurzom organizovaným našim oddelením bol práve 
Manažment ľudských zdrojov. Pri prieskume záujmu z radov vedúcich 
útvarov padol tento návrh na úrodnú pôdu. O kurz prejavili záujem ve-
dúci z 13 útvarov nášho úradu, ako aj samotné vedenie CÚ BA. Absol-
venti kurzu po vykonaní predpísaných skúšok dostanú certifikáty, ktoré 
vydá Ekonomická univerzita v Bratislave. Kurz prebieha od marca do 
júna 2006, a to jedenkrát týždenne v zasadačke CÚ BA.
Lektorkou kurzu z Ekonomickej univerzity bola odborná asistentka 
a sociologička PhDr. Mária Antalová, PhD., ktorá bola členkou Sek-
cie vzdelávania Slovenskej komisie sekretariátu UNESCO na Minis-
terstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, pracovala ako externý 
examinátor v City University Bratislava a Open University v Českej re-
publike. Konzultantskú činnosť vykonávala v mnohých organizáciách 
a inštitúciách. Viedla viacero medzinárodných a národných projektov 
a participovala na európskych výskumoch orientovaných na rozvoj 
ľudských zdrojov. Bola nominovanou členkou Podvýboru pre školské 
vzdelávanie v programoch Socrates II, Mládež a Leonardo da Vinci 
v Európskej komisii. V súčasnosti prednáša na Katedre sociálneho roz-
voja a práce NHF EU v Bratislave.
Cieľom spomínaného kurzu bolo oboznámiť účastníkov vzdelávania 
s problematikou personálneho manažmentu a manažmentu ľudských 
zdrojov, naučiť ich rešpektovať ich hlavné princípy a zákonitosti a zvý-
šiť ich profesijné kompetencie v oblasti individuálneho rozvoja, ako aj 
progresu v organizácii.

Na kurze nechýbali ani naši manažéri na úrovni vedenia CÚ BA – v.c.r. 
Mgr. Peter Tóth – RCÚ a c.r. Ing. Štefan Gerbóc – NRCÚ II či vedúci 
oddelení a pobočiek CÚ, ktorých kurz oslovil svojou originalitou. Na 
seminári sa dozvedeli o spôsoboch rozvoja zamestnancov, modeloch 
personálneho riadenia, o komunikácii ako základnej forme interperso-
nálnych spôsobilostí, o spôsoboch rokovania, vedení ľudí a spôsoboch 
jeho aplikácie, ale taktiež o novej forme vedenia ľudí – koučovaní, 
motivovaní, hodnotení a odmeňovaní pracovníkov, ako aj o aplikácii 
špecifických druhov manažmentu v riadení ľudských zdrojov.
Tento kurz bol pre všetkých úžasným prínosom. Okrem tréningov, rie-
šenia individuálnych a spoločných úloh mali všetci možnosť odskúšať 
si aj praktický nácvik svojej prezentácie pred kamerou s posúdením 
a spätnou väzbou kolegov. Materiál k teoretickej výučbe zabezpečila 
pre všetkých lektorka osobne, rovnako aj vynikajúce prednášky a brit-
ské know-how.

A na záver...
možno len konštatovať, že sme sa mnohému naučili, čo teraz radi vyu-
žijeme vo svojej riadiacej praxi na colnom úrade.
Školský rok sa skončil, vysvedčenia a certifikáty sa rozdali. Leto nás 
volá. Cez dovolenky a prázdniny načerpajte síl, kým znova začneme, 
resp. budeme pokračovať v profesionálnom raste.

h.c.i Ing. Magdaléna Mydliarová

PORADŇA 

§Som od r. 2002 na rodičovskej dovolenke. V júni 2006 sa mi 
narodí ďalšie dieťa. Mám nárok na materské?
Poskytovanie materského ako dávky nemocenského zabezpečenia 
upravuje z. č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Colníčke vznikne nárok na materské, ak v dôsledku te-
hotenstva alebo osobnej starostlivosti o narodené dieťa nevykonáva 
službu, z ktorej je nemocensky zabezpečená, a v posledných dvoch 
rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto 
zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov 
o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto 
dobe vykonávala základnú službu, náhradnú službu, alebo príprav-
nú službu. Bola vám udelená rodičovská dovolenka na prehĺbenie 
starostlivosti o dieťa a boli ste zaradená do neplatenej zálohy, a te-
da bolo vám poskytnuté služobné voľno v trvaní viac ako 1 mesiac, 
čím sa vám prerušilo nemocenské zabezpečenie. V tomto období 
ste nepoberali služobný plat, len rodičovský príspevok ako štátnu so-
ciálnu dávku (upravuje z. č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspev-
ku v znení neskorších predpisov). Takisto ste neboli povinná platiť 
poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie. 
Z uvedeného vyplýva , že ste nesplnili jednu z dvoch podmienok 
vzniku nároku na materské. Podmienka starostlivosti o narodené 
dieťa bude splnená dňom narodenia dieťaťa. Nie je splnená pod-
mienka doby poistenia najmenej 270 kalendárnych dní v posled-
ných dvoch rokoch. Dňom pôrodu nám vznikne nárok na rodičov-
ský príspevok, ktorý sa poskytuje do 3 rokov veku dieťaťa (event. 
do 6 rokov).
Mgr. Marianna Mesíková

K 1. júlu 2006 som sa rozhodol odísť do výsluhového dô-
chodku. Kedy mi bude vyplatené odchodné a prvý výsluho-
vý dôchodok?
Podľa Článku 9 Rozkazu ministra financií Slovenskej republiky 
č. 30/2005 zo dňa 01. 06. 2006 je určený výplatný termín dávok 
výsluhového zabezpečenia na 15. deň v mesiaci. Vaším posled-
ným dňom služobného pomeru bude 30. jún 2006. Za mesiac jún 
vám patrí služobný plat, ktorý vám bude vyplatený v mesiaci júl 
2006. S výplatou posledného služobného platu súvisí spracovanie 
podkladových materiálov žiadosti o dávky výsluhového zabezpe-
čenia, t. j. spracovanie prílohy evidenčného listu dôchodkového 
zabezpečenia colníka a evidenčného listu sociálneho poistenia 
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že služobný úrad 
môže zdokladovať a odstúpiť vašu žiadosť oddeleniu sociálneho 
zabezpečenia Odboru personálneho manažmentu CR SR až po 
spracovaní výplat za posledný mesiac vášho služobného pome-
ru. Rozhodnutie o priznaní odchodného a výsluhového dôchodku 
vám bude vydané najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vašej 
žiadosti oddeleniu sociálneho zabezpečenia, pokiaľ bude žiadosť 
správne a v plnom rozsahu vyplnená a zdokladovaná. Vo výplat-
nom termíne za mesiac august 2006, t. j. 15. 8. 2006, vám bude 
vyplatené odchodné a doplatok na výsluhovom dôchodku za čas 
od 1. 7. 2006 do 31. 7. 2006 a bežná splátka výsluhového dô-
chodku za čas od 1. 8. 2006 do 31. 8. 2006. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch nám umožňuje správny poriadok, ktorý sa na konanie 
o dávkach výsluhového zabezpečenia vzťahuje, rozhodnúť až v le-
hote do 60 dní. V žiadosti je potrebné uviesť, akou formou žiadate 
výsluhové dávky poukazovať – na osobný účet alebo poštovou 
poukážkou.

PhDr. Anna Štefková

PORADŇA



Nie je to tak dávno, čo v našich úradoch boli doplnené hasiace prístro-
je, namontované hlásiče požiarov. Možno však pozitívne konštatovať, že 
v štátnej správe sa venuje náležitá pozornosť bezpečnosti pri práci vrátane 
colnej správy. V poslednom období akoby sa situácia obracal k lepšiemu 
(i keď doteraz to nebolo zlé) nie len v colnej správe ale všeobecne. Prav-
depodobne aj súkromné firmy boli pritlačené. Napríklad boli vykonané 
školenia o bezpečnosti pri práci, čo sa už roky- rokúce nerobilo. Máme 
už aj nový zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pod č. 124/2006 Z. z.
Po roku 1989 sa veľa zmenilo...aj v bezpečnosti pri práci. Ale v jed-
nom je to stále rovnaké...nekrvavé úrazy. Zaujímavé, že ani v predpi-
soch Európskej únie som o tom nič nenašiel.  
Ani lekárničky na to nie sú. Sú to úrazy (ale aj drobné poranenia) 
o ktorých sa štatistiky nevedú, ktoré neradi definujeme, neradi sa k ním 
priznávame, lebo nastavujú zlé zrkadlo. Ukazujú tváre obetí agresív-
nych jednotlivcov. Ak sme na strane tých, čo také úrazy zapríčiňujú, 
siahajú nám v lepšom prípade niekde do svedomia, len, ak sme mu 
medzičasom nevytrhli chlp z dlane v mene spokojného spánku.
Kým Američania alebo Japonci už na tom až tak nelipnú a pomaličky 
ustupujú od škrobených košieľ a „civilných uniforiem“ u nás sa prenáša-
me tichým mlčaním. Treba však priznať, že sú zamestnania, povolania, 
kde si to etika jednoducho vyžaduje. Jedno z nich je aj to naše. 
Ale mobbing–psychické týranie, štvanie, osočovanie, šikanovanie namie-
rené proti jednotlivcovi, osobe, pracovníkovi je známe. Mobberom môže 
byť kolega, nadriadený ale aj podriadený. Úraz tohto druhu sa nevyhýba 
žiadnemu typu pracoviska. S výškou vzdelania sa mení aj rafinovanosť 
používaných metód. Obeťou sa stáva spravidla ten, ktorý akýmkoľvek 
smerom vyčnieva z radu. Za úspechom sa často hľadá niečo iné nie prá-
ca, nadanie; akoby podľa príslovia „každý vidí kvetinový záhon, nie však 
rýľ za ním“. Odborníci tvrdia, že trvá asi pol roka, kým je obeť načatá. 
V prvej fáze sa hľadajú príčiny na konflikt, vytvorí sa zlá atmosféra, 
z pracovníka sa stáva terč narážok, vyčleňuje sa z informácií – je to 
fáza, v ktorej proces možno ešte zvrátiť. V ďalšej fáze  sa prípad stáva 
oficiálnym, znižuje sa výkon postihnutého, jeho koncentrácia, začína 
sa dopúšťať chýb, dostáva sa do izolácie...obeť začína ťahať za kratší 
koniec... Ak neodíde dobrovoľne nachádzajú sa ďalšie zámienky.  
Obrana je účinná zväčša v prvej fáze procesu. Na útoky či neprávosti 
treba reagovať veľmi rýchlo, aby si agresor uvedomil, že nebude mať 
ľahkú prácu. Takto postihnutý by nemal zostať v tomto probléme sám. 
Mal by mať spojenca –kolegu, podriadeného či nadriadeného. Veď 
v prípade úspechu na postihnutom môže prísť rad na ďalšieho. Pri ob-
rane treba byť dôrazný a nekompromisný, nebyť v polohe trpiteľa, čo 
by mohlo útočníka ešte posilniť.
Skoro každá firma, podnik, organizácia má vypracované opatrenia 
v prípade výnimočnej udalosti, katastrofy. Každý vie, kde visí hasiaci 
prístroj, keď horí kde horí, kde je núdzový východ... Keď však duša 
človeka je ohrozená (keď aj vieme odkiaľ hrozba útočí) nevie nikto 
kde nájsť  „lekárničku“, či prvú pomoc.    
Existuje mobbing v našom prostredí? V minulosti, aj tej nedávnej bol 
a pretrváva. Jeden príklad z praxe; ak budem mať horšiu známku 
z tohto predmetu ako mal vedúci budem mať peklo (to peklo bolo troš-
ku nadsadené). Skúste nájsť súvis s uvedeným a s obranou kontrolných 
oddelení na protokoly z kontroly „keď sme oprávnení a nie povinní, tak 
prečo je to ako nedostatok?, prečo vyvodzovať opatrenia?.“  

Čo na seba či do seba (4)
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Aj v rodine neplnením si povinností sa vyvodzujú opatrenia. Opatre-
nia v akej forme? sankcie? (nikto to nežiada ale táto forma niekomu 
fantasticky vyhovuje), školení/vzdelávania/oživenia a zvyšovania si 
vedomostí? a následne prezentovať/  zverejniť výsledky svojej práce? 
(tu nikto nikoho o nič neoberá preto to nie je zaujímavé).
Musí byť konečným opatrením sankcia???

h.c.i. Bc. Viliam Pružinec

Poznámka redakcie: v záujme zachovania autenticity článok neprešiel 

redakčnou úpravou

Dnes je krásny deň, pomyslel som si pri pohľade z okna. Moju krátku 
idylku však prerušil príchod kolegov zameraných na kontrolu uplatňo-
vania Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Ich príchod bol vo-
pred avizovaný, a preto im bolo možné vytvoriť adekvátne podmienky 
pre výkon ich práce. Nuž, kiežby sme i my vo výkone mali takéto pod-
mienky vytvorené práve na danú oblasť. To sa však v súčasnosti skôr 
podobá zbožnému prianiu.
Musím však tiež povedať, že situácia určitým spôsobom pokročila, no 
od tejto kontroly očakávam a sľubujem si veľa. Verím, že jej výsledky 
sa nebudú preceňovať, ale ani podceňovať, a budú prínosom pri skva-
litňovaní práce na všetkých úrovniach. Ako to myslím... Nuž, keď sa na 
to pozriem svojimi očami, cítim, že spolupráca PPA a CR SR ako zmluv-
ných partnerov nefunguje tak efektívne a účinne, ako by mala, najmä 
komunikácia pri riešení konkrétnych problémov, ktoré prináša prax.
Ako už neraz i v tomto prípade sa potvrdilo, že sme boli pripravení na 
všetko, len nie dostatočne na to, čo prišlo. Má to viacero aspektov: ne-
možno pochybovať o snahe a úsilí zúčastnených kolegov a kolegýň, 
no otázka znie, či sme v príprave urobili to, čo sme urobiť mohli, mali 
a vedeli. Na pobočke sa snažíme (ako len najlepšie vieme) praco-
vať s takou dôležitou problematikou, akou je uplatňovanie SPP, kon-
krétne vývozných náhrad pri vývoze poľnohospodárskych produktov 
do tretích krajín. Sme vďační aspoň za existujúcu metodiku, i keď ani 
ona nepostihuje, a ani nemôže obsiahnuť všetko z takej rôznorodej, 
náročnej a dôležitej oblasti, akou sú práve vývozné náhrady. Aktívna 
komunikácia medzi colnými úradmi, CR SR a pobočkami v praxi v tejto 
oblasti jednoducho nefunguje tak, ako by mala.
O tejto problematike sa dozvedáme každý deň niečo nové, neexis-
tuje nič, čo by nás neprekvapilo, preto sa snažíme získavať poznatky 
zo všetkých možných strán a zdrojov. Stále ich je však málo. Každá 
komodita má svoje špecifiká, no chýba literatúra... Ešteže existujú kole-
govia, s ktorými je možné niektoré veci konzultovať. Niekedy je to ako 
boj s veternými mlynmi, nemá to jednoducho konca kraja. Snažíte sa, 
bojujete, ale víťazstvo nie je na dosah.
Myslím si, že SPP, konkrétne vývozné náhrady, sú takou dôležitou ob-
lasťou (keďže ide o veľké peniaze), že mnohí kompetentní si ani len 

AHA HO 
alebo okienko postrehov

Ochrana zdravia pri práci

VAŠE NÁZORY V PRIAMOM PRENOSE
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neuvedomujú, čo všetko stále nefunguje, čo nie je, čo chýba, kde sú 
rezervy a koľko veľa vecí, predpisov, zlepšovania komunikácie a práce 
zúčastnených je potrebné ešte stále dobiehať. Nestačí však len po-
nechávať veci bežať tak ako sú, treba aktívne pristupovať k riešeniu 
konkrétnych oblastí.
Vo výkone chýba veľa toho, čo by sme privítali ako podporu pri zlep-
šovaní činností v tejto náročnej oblasti. Uvediem len niečo: odborná 
literatúra, cenné poznatky, skúsenosti z uplatňovania SPP, ako aj pria-
me kontakty s kolegami zo zahraničia pri ich návšteve na Slovensku 
(návšteva talianskych kolegýň na našej pobočke začiatkom roka bola 
pre nás veľkým prínosom), rezervy vo vzájomnej komunikácií a priamej 
výmene poznatkov a skúseností navzájom medzi kolegami pôsobia-
cimi na pobočkách, kde sa zabezpečuje agenda SPP. Pomohli by aj 
častejšie školenia zamerané na konkrétne komodity, pomoc a podpora 
pri riešení konkrétnych problémov každodennej praxe, semináre a pra-

videlné pracovné stretnutia... Najmä však pociťujeme, že práca s col-
níkmi, ktorí sa na pobočkách tejto náročnej a neľahkej činnosti venujú, 
nemá charakter sústavnej práce.
Práve títo colníci by mali byť tí, ktorí budú úzko špecializovaní, profesijne 
ďalej vzdelávaní tak, aby boli neustále na požadovanej odbornej úrovni, 
schopní zvládať túto náročnú agendu, aby boli oceňovaní (nie podceňo-
vaní), ale v zásade aby boli zlepšované podmienky pre adekvátny výkon 
tejto náročnej práce. Dúfam, že po tejto kontrole sa dospeje k zodpove-
dajúcim záverom, ktoré budú predmetom analýzy daného stavu a povedú 
k prijatiu opatrení (nielen represívneho charakteru na tej najnižšej úrovni), 
ktoré vyústia k náprave pri takej vážnej agende, akou SPP a vývozné ná-
hrady v skutočnosti sú. A tým nemyslím len na pobočkách colných úradov. 
Je totiž veľmi veľa toho, čo máme a musíme zlepšiť.

h.c.i. Bc. Jozef Vaško

CIELE COLNÉHO INŠTITÚTU V ROKU 2006
Odbor personálneho manažmentu, 
konkrétne Colný inštitút, si okrem už 
niekoľkokrát spomínaného moderného 
e-learningového vzdelávania stanovil 
aj mnohé iné ciele, ktorými chce prispieť 
k odbornému vzdelávaniu colníkov.

Tohtoročné priority
Colný inštitút plánuje na rok 2006 pomerne 
veľa aktivít, ktoré sa budú, samozrejme, sústre-
ďovať na vzdelávanie. Plánované aktivity mô-
žeme rozdeliť do viacerých okruhov, v ktorých 
Colný inštitút chce:
• v colných kurzoch zvyšovať odbornosť col-

níkov a ich prípravu na profesijné činnosti,
• colné kurzy obsahovo prispôsobovať potre-

bám colnej praxe,
• vzdelávací proces v odborných colných 

kurzoch profilovať pomocou špecializácií 
a zameraní tak, ako to na základe potrieb 
a poznatkov organizačných útvarov vyža-
duje výkon služby v CS,

• venovať sústavnú pozornosť elektronické-
mu vzdelávaniu a zabezpečiť prístup pre 
vybraných pracovníkov CS na dostupné 
e-learningové portály a hľadať cesty jeho 
efektívneho využitia v colnej praxi,

• v jazykovej príprave hľadať možnosti, ako 
ju zefektívniť, posilniť a reálne zabezpečiť 
jej využitie v podmienkach CS,

• cielene sa venovať colníkom pôsobiacim v lek-
torskom zbore, neustále skvalitňovať ich výber 
a pedagogicko-metodickú pripravenosť.

Niečo ostáva, iné sa mení
Pre tento rok boli generálnym riaditeľom 
CR SR h.c.r. Ing. Jozefom Gönczölom schvále-
né nasledujúce vzdelávacie projekty:

Základný colný kurz (ZCK) poskytuje absol-
ventom základnú sumu poznatkov zo širokej 
škály colnej praxe. Obsahové zameranie na 
tomto stupni vzdelávania preto zostáva ne-
zmenené a s pôvodnou časovou dotáciou.
V odborných colných kurzoch (OCK) si col-
níci odborné vedomosti môžu ďalej rozvíjať 
a prehlbovať tak, ako to vyžaduje ich výkon 
služby. Vzhľadom na to, že po vstupe do EÚ 
slovenská colná správa prešla mnohými zme-
nami, (či už organizačnými, finančnými, alebo 
personálnymi), museli sme daným podmien-
kam prispôsobiť aj vyšší stupeň vzdelávania 
– odborný colný kurz. Prioritou, pochopiteľ-
ne, zostáva zabezpečenie kvalitného výkonu 
správy spotrebných daní.
Preto sa OCK mení po stránke obsahovej, kde 
špecializácie umožňujú poslucháčom získať 
odbornosť v tej–ktorej oblasti a mení sa aj dĺž-
ka jeho trvania (od 9 do 12 týždňov).

V šk. r. 2005/2006 boli schválené tieto špe-
cializované OCK (špecializácia):
•správa spotrebných daní
•výkon colného dohľadu 
•informačné systémy v CS
•colná a daňová kriminalita

Špeciálne a doplnkové kurzy
V rámci uvedených špecializácií existujú zame-
rania – ešte užšie špecifikácie činností, ktoré 
prihliadajú na miesto výkonu služby colníkov, 
napr. špecializácia výkon colného dohľadu so 
zameraním na následné kontroly. Colný inštitút 
v súčasnosti v spolupráci so svojimi lektormi 
pripravuje ďalšie špecializácie a zamerania, 
ktoré kopírujú aktuálne potreby colnej správy. 
O ich realizácii bude colnícka verejnosť včas 
informovaná. Doplnkové špecializované kurzy 
majú svoje opodstatnenie a CI ich bude reali-
zovať aj v budúcnosti (napr. tovaroznalectvo, 
pripravujeme doplnkový špecializovaný kurz 
účtovníctvo, jazykový doplnkový špecializova-
ný kurz...).

Lektori - srdce Colného inštitútu
Lektorstvo je činnosť, v ktorej sa snúbi odbor-
nosť, profesionalita, služobná etika a veľká 
dávka entuziazmu. Nie náhodou venuje Col-
ný inštitút výberu lektorov zvýšenú pozornosť. 
V súčasnosti lektorský zbor colnej správy pra-
cuje na dvoch katedrách: colno-právnej a to-
varoznaleckej. Ich názov je konštantný a roky 
nezmenený. Menia sa však názvy predmetov 
a ich obsah.
Nás teší skutočnosť, že záujem o lektorskú 
činnosť zo strany colníkov všetkých colných 
úradov pretrváva. Pri prijímacom konaní do 
lektorského zboru sa stretávame s novými tvá-
rami a novými colníkmi - odborníkmi, ktorí chcú 
profesijne rásť a zároveň majú záujem odo-
vzdávať vlastné poznatky a skúsenosti svojim 
kolegom.

Text: c.i. Mgr. Margita Gazdíková
foto: Colný inštitút

Vzdelávací proces colníkov sa zintenzívňuje



V predchádzajúcich číslach Colných aktualít sme vás informovali 
o programe Customs 2007 všeobecne, o jeho histórii a prioritách, 
o cieľoch na stanovené obdobie a o jednotlivých úrovniach riade-
nia. V tomto čísle sa zameriame na konkrétne nástroje, ktoré využí-
va program Customs 2007 na dosiahnutie týchto priorít (uvedených 
v čísle 1-2/2006) a cieľov, ktoré sú nasledovné:
• dosiahnutie jednotného postupu a jednotných metód národných colných 

správ tak, aby všetky činnosti zod-
povedali potrebám vnútorného 
trhu Spoločenstva,

• zabezpečenie, aby výkon povin-
ností národných colných správ bol 
jednotný a účinný v rámci colnej únie tak, akoby išlo o jednu colnú správu,

• uspokojovanie požiadaviek, ktoré sú adresované colným správam v sú-
vislosti s globalizáciou a zvyšujúcim sa objemom obchodu a prispieť 
k posilneniu konkurenčného prostredia EU,

• zabezpečenie potrebnej ochrany finančných záujmov EÚ, ako aj za-
istenie bezpečného prostredia pre svojich obyvateľov (napr. v oblasti 
kontroly liečiv, tzv. oblasť IPR (Intellectual Property Rights - Práva dušev-
ného vlastníctva),

• prijatie potrebných opatrení na prípravu rozširovania Spoločenstva 
a podporu integrácie nových členských štátov.

Nástroje využívané programom Customs 2007, na ktorých je možné sa zú-
častňovať buď na pravidelnej báze, alebo jednotlivou účasťou, sú tieto:
• Pracovné skupiny – vytvorené na úrovni Európskej komisie (ďalej len 
komisia), v ktorých majú jednotlivé krajiny svoje zastúpenie. Zámerom pre 
vytvorenie takejto skupiny je riešenie konkrétnych problémov vo všeobec-
ných témach (t. j. rôzna colná problematika). Vo väčšine prípadov nemajú 
časové obmedzenie ani definovaný počet členov. Sú určitou podporou 
projektovým skupinám.
• Projektové skupiny – rovnako ako pracovné aj projektové skupiny sú 
vytvorené na úrovni komisie. Na rozdiel od pracovných skupín majú zvy-
čajne menej členov, ich existencia je časovo limitovaná a sú zamerané na 
dosiahnutie konkrétnej predefinovanej úlohy. Splnenie týchto podmienok 
zaručuje rýchlosť a efektívnosť práce projektovej skupiny. Vytvorenie pro-
jektovej skupiny je napríklad vhodné pri:
• príprave návrhov pre novú stratégiu, nové metódy a pod.,
• príprave hodnotiacich seminárov,
• realizácii úloh s krátkym časovým limitom,
• podpore bi- alebo multilaterálnej spolupráci.

• Semináre – alebo konferencie sú organizované komisiou, príp. s jej 
podporou (po predložení návrhu tej-ktorej krajiny a jeho následnom 
schválení komisiou), sú určené pre konkrétny počet účastníkov, na konkrét-
ny počet dní a sú zamerané na konkrétnu tému.
• Výmenné stáže – svojou špecifickosťou a jednoznačnou iniciatívou zo 
strany potenciálneho účastníka tvoria samostatnú kapitolu, preto sa im bu-
deme podrobne venovať v budúcom čísle Colných aktualít.

• BM projekty (tzv. Benchmar-
king) - sú porovnávacou analý-
zou a znamenajú určenie naj-
lepších pracovných postupov, 
ktoré sú odskúšané a preverené 

inými colnými správami členských krajín Spoločenstva. Cieľom benchmar-
kingu v oblasti colníctva je prostredníctvom benchmarkingových projektov 
zlepšiť výkon a efektívnosť jednotlivých colných správ porovnávaním po-
stupov alebo procesov, ktoré sú vykonávané inými colnými správami. Vý-
sledkom benchmarkingového projektu je určenie najlepšieho pracovného 
postupu, tzv. best practice, a jeho využitie vo vlastných procesoch práce.
Na benchmarkingovom projekte sa po vzájomnej dohode zúčastňujú 
predstavitelia dvoch a viacerých colných správ, ktorí sa dohodli prostred-
níctvom spomenutej metódy BM (teda metódy porovnávania) nájsť op-
timálne riešenie konkrétneho problému. Každý benchmarkingový projekt 
musí schváliť komisia, ktorá aj dohliada na implementáciu výsledkov po 
skončení projektu. Benchmarking sa môže využívať na porovnávanie pra-
covných metód a dosiahnutých výkonov pri uplatňovaní právnych predpi-
sov, zavádzaní nových systémov, pri zmene a reštrukturalizácii postupov, 
pri riešení súčasných aj dlhodobých problémov.
Nakoľko je problematika benchmarkingu, podobne ako problematika 
výmenných stáží, pomerne obšírna, viac sa o nej môžete dozvedieť na 
intranetovej stránke:
saros– prezeranie, adresár: riadenie/spolupráca/nadnárodná/progra-
my/Customs 2007
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa očakáva aktívna účasť no-
minovaných zástupcov jednotlivých colných správ, ktorí sú či už členovia 
pracovných, alebo projektových skupín, alebo účastníci rôznych iných 
školiacich a pracovných aktivít.

h.c.k. Mgr. Žaneta Olekšáková
c.k. Mgr. Katarína Vivodová
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Nástroje programu Customs 2007

Pred tromi mesiacmi dostala naša colná správa pozvanie, aby sa zú-
častnila na ďalšom, tentoraz už v poradí piatom ročníku Medzinárod-
ných majstrovstiev colných správ v praktickej streľbe. Tri mesiace trval 
výber troch strelcov, ktorí budú reprezentovať slovenskú colnú správu; 
tri mesiace, ktoré zahŕňali dlhé dni praktického nácviku, zabezpečova-
nie materiálu, vybavovanie dokladov od nahlásenia mien účastníkov 

maďarskej strane cez vystavenie zbrojných sprievodných listov až po 
príkaz na zahraničnú služobnú cestu. Tieto tri mesiace práce majú teraz 
priniesť svoje ovocie vo forme dobrého umiestnenia.

Mapa i popis miesta, kde je zabezpečené ubytovanie, sú naozaj dob-
re vypracované, a tak výprava bez jediného zaváhania nachádza cieľ 
cesty, kde strávi nasledovné tri dni. Je to Regionálne školiace centrum 
Svetovej colnej organizácie (WCO). Pekná budova, ktorá stojí akoby 
zámerne uprostred zastupiteľských úradov rôznych krajín, a tým vyjad-
ruje svoje medzinárodné poslanie. Všetko ide ako po masle, recepčný 
otvorí bránu, každému odovzdá kľúč od izby a zaželá príjemný pobyt. 
Zároveň oznámi čas večere, ktorá je až o dve hodiny, a tak po vybale-

CUSTOMS 2007
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Reportáž zo streleckej súťaže

ní vecí v dobre zariadených izbách ostáva dosť času na kávu a zozna-
movanie. Z pozvaných 8 krajín (Česká republika, Slovenská republika, 
Litva, Lotyšsko, Švédsko, Luxembursko, Holandsko, Belgicko) sú okrem 
Švédov a Belgičanov prítomní všetci. Na slávnostnom privítaní a večeri 
sú však už všetky stoličky obsadené. Po úvodných uvítaniach a pred-
staveniach sa všetci s chuťou púšťajú do večere, potom aj do dezertu. 
S plnými žalúdkami sa nasledujúci brífing nesie v konštruktívnom duchu, 
a to i napriek tomu, že organizátori vykonali v propozíciách a v celom 
programe zmeny, na ktoré nik nebol a očividne ani nemohol byť pripra-
vený. Raňajky sa z plánovanej ôsmej hodiny presúvajú na pol siedmu 
a následne aj odchod na strelnicu. Ani avizované skoré vstávanie však 
nezabráni vytváraniu rôznorodých skupín diskutujúcich až do nesko-
rých nočných hodín...

Ráno sú, možno vďaka napätiu pred pretekmi, všetci svieži a plní elánu. 
Náladu nikomu nekazí ani silný vietor, ktorý sa v nárazoch márne snaží 
strhnúť prilepené terče. Neposlušný živel však naráža do rúk strieľajú-
cich, ktorí držia PA 63 (v Maďarsku vyrábanú kópiu pištole Walther 
PP). Tí však s vetrom bojujú, snažia sa mierenou streľbou zo vzdialenosti 

25 m zasiahnuť terč a získať čo najvyšší počet bodov z desiatich výstre-
lov. I keď ani jedna z pištolí nie je nastavená tak, aby strieľala presne 
na stred, zvládajú Slováci túto disciplínu dobre: Peter Veľký totiž končí 
v celkovom hodnotení na druhom mieste. Potom už nasledujú disciplíny 
postavené na spôsob situačnej streľby: streľba cez okno na kovové 
terče a terče páchateľa s rukojemníkom, ako aj streľba z brokovnice 
na 6 kovových terčov, pričom strelec stojí na pohyblivej doske. A práve 
táto disciplína vychádza pre našich strelcov veľmi dobre. Časy majú 
výborné a počet zasiahnutých terčov tiež. Zvlášť Peter Prokop exce-
luje. S rozvahou a bez náhlenia zostreľuje jeden terč za druhým s vý-
sledným časom len niekoľko desatín cez osem sekúnd. Pri vzdialenosti 
20 m, so strelivom 2,5 mm a s tým, že dva z terčov boli „gongy“, je to 
výkon, ktorý si oprávnene vyslúži potlesk všetkých prítomných.

Dobre rozbehnutý „slovenský vlak“ pribrzdí až obed, po ktorom sa 
preteky prehupnú do druhej polovice. Umúdri sa dokonca aj silný 
vietor, ktorý sa po návrate na strelnicu mení na príjemný vánok. Po-
kračuje sa streľbou na papierové terče znázorňujúce ležiace postavy 
a farebné „asfaltové holuby“ (hlinený tanierik s priemerom cca 10cm) 
prichytené v pravom hornom rohu, pričom strelcom vyžrebovaná far-
ba predstavovala „priateľa“ a terč označený touto farbou nesmel byť 
zasiahnutý. Záverečná disciplína – parkúr - sa začína v ľahu, a to zo 
vzdialenosti 80 metrov streľbou z odstreľovacej pušky SVD (dragunov). 

Potom strelec prebehne na vzdialenosť 60 metrov, kde ho už čaká 
streľba z kalašnikova v kľaku a záverečná etapa, ktorou je streľba zo 
samopalu MP5 v stoji na vzdialenosť 25 metrov. Cieľom strelcov sú 
zavesené asfaltové holuby. Sprvoti sa zdá, že záver bude opäť patriť 
„našim“... veď je to niečo, čo už majú vyskúšané. Navyše, na rozdiel 
od mnohých ďalších, optika na odstreľovacej puške pre nich nie je ni-
čím novým. Opak je však pravdou. Častá manipulácia a opravy ne-
funkčného záveru sa podpíšu pod narušenie optiky a následne ďalších 

10 súťažiacich (medzi ktorých patria aj Slováci) nemá šancu zasiahnuť 
cieľ. Po protestoch však aj organizátori uznávajú, že podmienky nie sú 
regulárne a výsledky štafety anulujú.

Sobotňajší čiastočný neúspech našim strelcom náladu nepokazí a všet-
ko si vynahradia už v nedeľu, a to v paintballovom súboji, ktorý sa odo-
hráva v bývalých vínnych pivniciach upravených na tento účel ako staré 
mesto. Tu nenachádzajú premožiteľa ani v jednom stretnutí a za svoj 
výkon získavajú zaslúžený obdiv celého okolia. Slovo Slovakia je preto 
ešte skloňované v rôznych obmenách po celý zvyšok pobytu.

Večerné vyhlasovanie výsledkov je očakávané s napätím. Čiastkové 
výsledky neboli zverejňované priebežne, a tak nik nevie, ako sa to celé 
skončí. Hodnotí sa v troch kategóriách: mierená streľba, situačná streľ-
ba, paintball.
Hoci nie sme zlatí, sme milo prekvapení. V kategóriách mierená streľba 
a situačná streľba získava Peter Veľký druhé miesto a naše družstvo 
sa umiestňuje na čestnom treťom mieste hneď za Českou republikou 
a Luxemburskom. Paintballový pohár však patrí Slovensku. Upomienko-
vé predmety, ktoré si navzájom vymieňajú jednotlivé výpravy, sú milou 
bodkou za chvíľami strávenými v súťaživej, ale priateľskej atmosfére 
spoločne prežitých dní.

Cesta domov je plná nielen spomienok na jednotlivé momenty, ale aj 
nápadov a pripomienok k ďalšiemu ročníku tohto stretnutia, ktoré by 
sa malo konať budúci rok na Slovensku. Strelecké podujatie všetkých 
očarilo, okrem športového zápolenia malo totiž aj iný rozmer. Vo voľ-
ných chvíľach sa vymieňali a získavali poznatky z práce jednotlivých 
colných správ. Nadväzovali sa nové kontakty a tiež navrhovali mož-
nosti spolupráce. Naše vystúpenie bolo na medzinárodnom podujatí 
viac ako úspešné, a to z hľadiska nielen športového, ale aj z hľadiska 
nadobúdania nových poznatkov.

c.i. Mgr. Milan Pittich
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IDEB 2006 – našimi očami

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2006, 
ktorý sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre 
Incheba EXPO Bratislava od 3. do 5. mája, vytvoril 
široký priestor pre prezentáciu produkcie a mož-
ností domáceho obranného priemyslu, predstavenie 
produktov ponúkaných zahraničnými zbrojárskymi 
firmami a predajcami špeciálnej techniky a pre nad-
väzovanie nových kontaktov a kontraktov. Na cel-
kovej výstavnej ploche 25 000 štvorcových metrov 
sa predstavilo vyše 200 vystavovateľov z 16 krajín 
(Česko, Grécko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Veľká Británia). 
A návštevníci prišli dokonca až z 30 krajín. Je ale 
rovnako dôležité povedať, že veľtrh predstavil i rad 
noviniek a zaujímavostí. Niektoré zaujímavé expo-
náty sme zaznamenali aj v oblasti bezpečnostných 
a detekčných systémov. O niekoľkých sa aspoň 
stručne zmienime.
Význam veľtrhu zdôraznila aj účasť prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
na jeho otvorení. Zúčastnili sa na ňom tiež ministri obrany SR a ČR 
Martin Fedor a Karel Kühnl, náčelníci generálnych štábov Ozbroje-
ných síl SR a Armády ČR generálporučíci Ľubomír Bulík a Pavel Štefka 

a ďalšie význačné osobnosti. Slávnostný ceremoniál sa začal sloven-
skou štátnou hymnou a preletom vrtuľníkov Mi-17 a Mi-24. Všetkých 
zúčastnených privítal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
akciovej spoločnosti Incheba Alexander Rozin. Veľtrh potom otvoril 
minister obrany SR Martin Fedor, ktorý ho označil za prejav úsilia Slo-
venska o posilnenie svojej obranyschopnosti a o rozvoj medzinárod-
nej spolupráce v priemyselnej oblasti. Po príhovoroch a slávnostnom 
pochode čestných jednotiek sa ceremoniál skončil prestrihnutím pásky 
s logom IDEB 2006.

Bezpečnostné aplikácie
Treba pochváliť organizátorov a vystavovateľov za to, že vedľa množ-
stva obrannej techniky a prototypov zbraňových systémov dokázali 
zabezpečiť aj viacero exponátov z oblasti rôznych bezpečnostných 
aplikácií. S tými sa vlastne môžu stretávať aj colníci, či už pri rôznych 
akciách v súčinnosti s políciou, alebo aj priamo pri výkone služby, prí-
padne pri návštevách colných správ u našich susedov a pod.
Napríklad najmodernejší prístroj na zisťovanie výbušnín a omamných lá-
tok sme videli v stánku pražskej firmy Elmes, ktorá je jeho dodávateľom. 
Ide o stolný systém Itemiser3® využívajúci patentovanú techniku ITMS 
založenú na spektrometrii riadenej iontovej pohyblivosti (Ion Trap Mo-
bility Spectrometry), ktorá umožňuje detekciu mikroskopických častíc 
výbušnín a drog. Je to prvý detektor častíc, ktorý dokáže simultánne 

Z medzinárodného veľtrhu obrannej techniky



19

analyzovať pozitív-
ne i negatívne ionty. 
Prístrojom je možné 
zisťovať bežné druhy 
drog vrátane kokaínu, 
heroínu, hašiša, LSD, 
amfetamínu, morfínu, 
THC, PCP a iné, iden-
tifikovať výbušniny 
ako TNT, dynamit, 
semtex, PETN, C4, 
RDX, HMX a ďalšie, 
pričom detekcia po-
zitívnych a negatívnych iontov umožňuje zisťovať aj ťažko identifikova-
teľné výbušniny ako triacetontriperoxid (TATP). Systém jednoduchý na 
obsluhu je ergonomický, plne prenosný, jeho príprava na použitie trvá 
niekoľko minút a jeho detektor s najvyššou citlivosťou detekuje a identifi-
kuje drogy a výbušniny cca do 7 sekúnd. Vzorky na analýzu sa odobe-
rajú oterom povrchu predmetov alebo odsávaním pár, pričom je možné 
preveriť ľubovoľný povrch a dutinu cestovnej batožiny, vozidiel či kon-
tajnerov. Po vložení vzorky do prístroja sa automaticky spustí analýza. 
Systém je využiteľný napr. na súdoch, v nápravných zariadeniach, na 
letiskách, colniciach či v rámci protidrogovej prevencie a špeciálnych 
akcií.
Najnovšiu technológiu dostupnú pre 
rovnaký druh detekcie predstavuje aj 
príručný ľahký (iba 3,2 kg) prenosný 
detektor výbušných látok a narkotík 
s automatickou kalibráciou - Vapor-
Tracer2 ITMS®. Tento najcitlivejší 
prenosný detektor na trhu využíva 
rovnakú technológiu ako Itemiser3®, 
ku ktorému môže byť pripojený na 
vykonanie ďalšej analýzy a tlač vý-
sledkov. VaporTracer je určený na 
zaistenie bezpečnosti v prostredí, kde je nutná rýchla a presná kon-
trola. Patentovaný ITMS® detektor je schopný identifikovať i nepatrné 
množstvo drogy či výbušniny. Systém prijíma len malé množstvo vý-
parov do detektora, tam výpary zahreje, ionizuje a potom identifikuje 
podľa plazmagramu. Systém sa ľahko ovláda pomocou päťtlačidlovej 
klávesnice a LCD displeja. Namerané podozrivé hodnoty môžu byť 
uložené v prístroji a neskôr i s plazmagramom vyvolané na prístroji Ite-
miser3® alebo na počítači.
Na veľtrhu sme sa oboznámili aj s revolučným priechodovým detek-
torom pár a častíc EntryScan3® s vysokou priechodnosťou. Umožňuje 
rýchlu kontrolu osôb, u ktorých by mohli byť ukryté drogy či výbušni-
ny. Aj tento prístroj pracuje na využití rovnakej technológie. pomocou 
programovateľného vizuálneho indikátora automaticky vyzve osobu, 
aby vstúpila do detekčného priesto-
ru a vzápätí za pomoci prirodzené-
ho prúdenia vzduchu spôsobeného 
teplotou ľudského tela získa výpary 
a častice na okamžitú detekciu (všet-
ky pary a častice emitované člove-
kom sa totiž pohybujú okolo tela 
smerom nahor rýchlosťou 0,5 m/s). 
Využiteľnosť prístroja je opäť na 
letiskách, pri colných kontrolách, 
vo vládnych budovách, vojenských 
a zabezpečených priestoroch atď.

Rovnaký vystavovateľ prezentoval aj ďalší prístroj s podobným určením 
- StreetLab. Tento plne prenosný systém na rýchlu, lacnú a presnú identi-
fikáciu neznámych zadržaných látok využíva Ramanovu spektroskopiu. 
Len pár minút trvá jeho príprava k práci a systém potom za niekoľko 
sekúnd identifikuje drogy, výbušniny a ďalšie látky bez zničenia vzorky 
a bez použitia prídavných chemikálií. Analyzuje pilulky, prášky, pasty, 
tekutiny, ale aj inak tvarované vzorky bez nutnosti nového nastavenia 
prístroja. Vzorky môžu byť často analyzované priamo v priehľadných 
sklenených alebo plastových nádobách - bez ich vybratia z pôvod-
ného obalu. Zabráni sa tak kontaminácii dôkazného materiálu, ale aj 
kontaktu operátora s potenciálne nebezpečným materiálom. Jednodu-
ché ovládanie systému dovoľuje 
jediným dotykom ikony na obra-
zovke získať za niekoľko sekúnd 
odpoveď - jasne zobrazený názov 
nájdenej substancie, takže nie je 
potrebná žiadna ďalšia interpretá-
cia. Dotyková obrazovka používa-
teľovi umožňuje priblížiť si výsledný 
plazmagram a uložiť získané dáta 
(farba, tvar, priehľadnosť). Softvér, 
kvôli bezpečnosti trojnásobne 
chránený heslom, umožňuje pridať aj nové substancie do knižnice prí-
stroja. Jeho využiteľnosť je opäť široká - vo väzniciach, na pracoviskách 
colnej správy a pohraničnej polície, v kriminalistických laboratóriách, 
vo vojenských zariadeniach a pod.
Pozoruhodnú skupinu exponátov tvorili výrobky z kategórie prieskumných 
a bezpečnostných systémov. Na záver teda pár slov aspoň o jednom 
z nich, ktorý komisia Grand Prix ocenila spolu s niekoľkými inými vý-
robkami a expozíciami. Bol to kamerový systém SentryScope, určený 
na stráženie voľných plôch. Jeho výrobcom je spoločnosť Envisage 
Technology z Veľkej Británie a na veľtrhu ho vystavovala slovenská 
firma Expres Alarm Slovakia. Ide o kamerový systém novej generácie 
pre lineárne skenovanie rozľahlých priestranstiev v mestských aglome-
ráciách, na letiskách alebo všade tam, kde je to potrebné. Poskytuje 
široké panoramatické obrazy s dokonalým zoomovaním živého, ale 
aj zaznamenaného obrazu na monitore, a ich vyhodnocovanie. Tento 
kamerový monitorovací systém predstavuje extrémne výkonný riadkový 
skener s kvalitným objektívom a efektívnym programovým vybaveným, 
ponúkajúci veľmi široké horizontálne zorné pole až 90° pohľadu ka-
mery a záznam kompletného zorného poľa s ultravysokým rozlíšením 
až 21 megapixelov na obraz.

Text: Ján Begala
foto: autor, Elmes
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Klub colníkov Michalovce uspo ria-
dal v dňoch 6. - 8. mája tohto roku 
1. ročník nohejbalového turnaja 
o zemplínsky tanier Klubu colní-
kov Michalovce spojený s prvým 
ročníkom klubového majálesu 
pre členov Spolku colníkov SR, 
kolegov colníkov, sympatizantov 
a sponzorov.

Miesto konania nebolo nikde inde než na 
Zemplínskej Šírave v areáli hotela Merkúr. Na 
turnaji sa zúčastnilo spolu päť tímov: družstvo 
Klubu colníkov Žilina, dve mužstvá Klubu col-
níkov Michalovce (družstvo A a družstvo B), 
mužstvo 1. Športového klubu colníkov Košice 
a napokon tím BSH Michalovce. Počasie síce 
spočiatku nebolo športu veľmi naklonené, 
turnaj sa však aj napriek tomu začal podľa 
plánovaného programu, a to o 9.00 hodine. 
Hralo sa v trojčlenných družstvách, systémom 
každý s každým. Zúčastnené družstvá i jed-
notlivci hrali od samého začiatku s veľkým 
nasadením. V zápale boja sa pokračovalo až 
do obeda. Po dobrom a výdatnom gurmán-
skom posilnení sa na nás usmialo i slniečko, 
a tak sa v dobrej športovej nálade popoludní 
pokračovalo v priateľskom duchu ďalej.
Po kvalitných športových výkonoch čakala pre 
účastníkov turnaja adekvátna relaxácia v tep-
lučkej vode vírivky, v kombinácií s tureckou 

i fínskou saunou. Po dobrom relaxe prišlo na 
rad slávnostné večerné vyhodnotenie celého 
turnaja. To sa uskutočnilo v rámci klubového 
majálesu, na ktorom boli odovzdané víťazom 
krásne ceny v podobe originálnych zemplín-
skych keramických tanierov od majstra Parikru-
pu z Pozdišoviec. Ako prémiu dostalo každé 
družstvo kartón najlepšieho regionálneho 
tibavského vína a diplomy za umiestnenie 
v turnaji.
Po odovzdaní cien sa začal prvý michalovský 
klubový majáles, na ktorom sa zabávali všetci 
účastníci turnaja i pozvaní hostia. Podával sa 
chutný guláš a tiež voňavé grilované špeciali-
ty, ku ktorým sa najlepšie hodilo tradičné tibav-
ské vínko. O tanec a spev nebola núdza, a to 
i napriek tomu, že športovci mali za sebou 

náročný výkon. V nedeľu ráno sa rozchádzali 
účastníci turnaja do svojich domovov s prísľu-
bom účasti na druhom ročníku tohto vydarené-
ho podujatia a s dobrým pocitom, že podob-
né stretnutia kolegov pri športe a zábave sú 
rovnako potrebné ako ich vzájomné pracovné 
kontakty.

Výsledky turnaja
1. miesto Klub colníkov Michalovce B
2. miesto Klub colníkov Žilina
3. miesto BSH Michalovce
4. miesto Klub colníkov Michalovce A
5. miesto 1. Športový klub colníkov Košice

Bc. Marcel Šejvl

Vydarená akcia na Zemplíne
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ŠPORT

Začínajúce letné mesiace patria už pravi-
delne športu a turnajom. Výnimkou nebol ani 
25. - 26. máj. Tieto dni totiž patrili už 
12. ročníku volejbalového turnaja, ktorý sa 
konal v Senici. Svoje sily si zmerali volejbalisti 
z colných úradov Banská Bystrica, Bratislava, 
Čierna nad Tisou, Nitra, Prešov, Prešov-Po-
prad, Trenčín, Trnava, Žilina a CR SR.
Po namáhavých súbojoch si zlato odnieslo 
mužstvo CÚ Nitra, ktoré vo finále porazilo 
zmiešané družstvo CÚ Prešov-Poprad. Tretie 
miesto patrí CÚ Bratislava, ktoré nakoniec 
porazilo volejbalistov CR SR.

c.i. Bc. Peter Paulík

Senica žila volejbalovým turnajom colníkov
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50 ROKOV

Ľudmila Smažáková
CR SR (19. 6. 1956)

Tibor Puchner
CÚ Bratislava (24. 5. 1956)

Zuzana Lacková
CÚ Banská Bystrica (27. 6. 1956)

Igor Bence
CÚ Nitra (18. 6. 1956)

55 ROKOV

Ján Šuvada
CÚ Žilina (10. 5. 1951)

Eva Jurčenková
CÚ Prešov (13. 5. 1951)

Helena Čibíková 
CÚ Nitra (3. 5. 1951)

PRACOVNÉ JUBILEUM 
(20 ROKOV)

Renata Schmidtová k 16. 6. 1986 
CÚ Nitra

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Rohožník žil volejbalom. Domáci športoví nad-
šenci v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR 
totiž 25. marca usporiadali domáci volejbalo-
vý turnaj amatérov.
Pod volejbalovou sieťou zabojovalo 6 druž-
stiev. Pozvanie prijali tímy z Ministerstva do-
pravy, pôšt a telekomunikácií, Colného úradu 
Bratislava, Rohožníka, HOLCIM-u a Kuchyne.
Svoje sily a volejbalové schopnosti si družstvá 
zmerali vo vzájomných súbojoch. Víťazom tur-
naja sa napokon stalo družstvo CÚ Bratislava. 
Organizátori a sponzori turnaja pripravili nie-
len príjemnú atmosféru, ale aj vecné ceny pre 
všetky zúčastnené tímy. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie stretnutie. Športu zdar.

c.k. Ing. Lucia Ridzoňová

Volejbalový turnaj amatérov v Rohožníku

Akcie, na ktorých si colníci môžu zmerať svoje športové zdatnosti, sa opa-
kujú so železnou pravidelnosťou. Medzi také patrí aj každoročný turnaj 
o hokejový pohár, ktorý sa tohto roku konal 28. apríla na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu v Bratislave. Atmosféru hokejového zápasu, ktorý zorga-
nizovali CÚ Bratislava a CR SR, podčiarkovala aj profesionalita samotné-
ho štadiónu, na ktorom sa už odohralo množstvo napínavých zápasov.
Proti sebe bojovalo 6 družstiev, a to z CÚ Bratislava (ten posilnilo aj nie-
koľko colníkov z CR SR), CÚ Trenčín, CKÚ, CÚ Žilina, CÚ Banská Bystrica 
a CÚ Košice. Po vyčerpávajúcich súbojoch každý s každým, získali prvé 
tri miesta tieto tímy:
1. miesto CÚ Bratislava
2. miesto CKÚ
3. miesto CÚ Trenčín

Každú športovú akciu treba zavŕšiť príjemným relaxom. V tomto duchu sa 
nieslo aj následné posedenie, ktoré si však vychutnali nielen víťazi, ale aj 
všetci zúčastnení.

-ds-

Colníci sa opäť „pobili“ o hokejový pohár

Naši jubilanti v máji a júni  



Kokteil letných prekvapení
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Veru tak. Máj je totiž s naším národom prepojený aj inak, než len ka-
lendárne. Mám na mysli máj, teda vysoký listnatý alebo ihličnatý strom 
s kmeňom očisteným od kôry a ozdobeným stužkami či fľašou pálen-
ky. Takýto máj znamenal v minulosti veľa. Stavanie májov totižto patrí 
k slovenským zvykom s hlbokým významom - bolo prejavom úcty a žič-
livosti a konalo sa v predvečer filipo-jakubskej noci, teda z 30. apríla 
na 1. mája. Máj sa však mohol stať dvojsečnou zbraňou - okrem chlap-
čenského záujmu o dievčinu sa ním mohol vyjadrovať aj hnev či spolo-
čenská kritika. Vtedy sa však tradične vyzdobený kmeň stromu zmenil 
na vyschnutú „metličku“, tzv. suchár.

V túto tradíciu, ako aj ochrannú silu týchto - nadľahčene povedané - 
ošklbaných stromčekov verili aj naši predkovia, a to už v dávnej anti-
ke. Rimania, Etruskovia a ďalšie staroveké národy ich dávali na domy 
a hospodárske budovy, verili totiž, že sa tak ochránia pred zlými duch-
mi a chorobami. V stredovekej Európe sa títo drevení ochrancovia pre-
miestnili pred kostoly a radnice, no a od 15. storočia definitívne pred 
domy dievčat. Do polovice 16. storočia mal dokonca máj podľa oby-
čajového práva istý právny význam - bol prísľubom manželstva. Ako 
všetky zvyky sa však aj tento pretransformoval do troch najčastejšie 
používaných podôb: staval ho chlapec svojej milej, stavali ho chlapci 
dievčatám, ktoré sa stali dospelými alebo jednoducho všetkým dievča-
tám. Každý potenciálny budúci manžel si však máj pre tú svoju vyzdobil 
vlastnou originálnou šatkou alebo inou ozdobou.

Takýto titul piatemu mesiacu v kalendári právom prináleží. Verili v to už 
aj naši predkovia, ktorí poslednú aprílovú a prvú májovú noc považovali 
za noc čarodejníc. Podľa povier do ulíc a vrchov vyšli strigy a strigôni, 
ktorí sa rozchádzali a ničili mladú zeleň. Ľudia mali voči nim svojskú 
„antikoncepciu“ - hluk, práskanie bičom, trúbenie na trúbach a už spomí-
nané máje. Mesiac máj sa však spájal aj s úplne odlišným fenoménom 
- prvomájovou rosou. Tú považovali naši predkovia za všeliek a preven-
tívny prostriedok proti bolestiam. Ak ste „májoví“, patríte vraj k deťom 
šťasteny... teda - len do určitej miery. Narodení v tomto mesiaci vraj 
budú, podobne ako nabielo rozkvitnuté stromy, bohatí na šedivé vlasy. 
Pranostiky našich predkov však v máji čosi rozhodne neodporúčali, a to 
svadbu. Páry spojené počas tohto mesiaca mali totiž údajne smolu.



Okrem každému dobre známych troch studených, boli pre hospodárov 
dôležité ďalšie dve mená - Žofia a Urban. Deň, keď oslavuje meniny 
dáma, teda 15. máj, bol pre nich ideálnym na siatie konopy a ľanu. 
Rastliny mali totiž podľa povier narásť také dlhé a husté, ako vlasy spo-
mínanej svätice Žofie. Urban, patrón vinohradov a krčmárov, zase 25. 
mája oficiálne odštartoval vinohradnícke zelené práce.

Máj nepatrí len láske, ale aj matkám. Veď práve im patrí druhá májová 
nedeľa, tradícia, ktorá sa rýchlo udomácnila aj u nás. Sviatok oslavu-
júci fenomén materstva, existoval i v minulosti, bol však skôr akousi súk-
romnou oslavou pokračovateliek rodu. Do novodobej histórie ľudstva 
prenikol až omnoho neskôr, a to na prelome 19. a 20. storočia. Vtedy, 
konkrétne v roku 1907, totiž Američanka Anna Marie Jarvisová vzdala 
hold nielen svojej matke, ale všetkým ženám sveta. Ženský spolok, kto-
rého bola Anna členkou, za uzákonenie sviatku loboval, a to úspešne. 
Vtedajší americký prezident Wilson totiž v roku 1941 posvätil tento svia-
tok zákonom, dal mu pevný dátum - druhú májovú nedeľu. A tak Deň 
matiek oslavujú až v 46 krajinách sveta.

Napriek spoločnej myšlienke sa sviatok matiek oslavuje všade inokedy. 
Kým v Latinskej Amerike je to o niekoľko dní neskôr, v Argentíne je to až 
v septembri. Do Európy prenikol tento sviatok prostredníctvom Švajčia-
rok, a to v roku 1917. Výnimkou sú len Španielsko a Portugalsko, ktoré 
maminy oslavujú až v decembri.

Hoci tradície a porekadlá nevymreli, nedržíme sa ich až tak, ako naši 
predkovia. Tí si napríklad uctievali 21. jún, teda obdobie letného slnovra-
tu, ktoré bolo pre Slovanov jednou z najvýznamnejších udalostí roka. 
Tieto oslavy Slnka sprevádzali všadeprítomné vatry, ktoré zakladala 
predovšetkým mládež. Všetci tancovali, spievali a oslavovali celkom 
inak, ako sme na to zvyknutí dnes. Okrem zábavy tým totiž sledovali 
predovšetkým hospodárske ciele. Tieto prohospodárske oslavy dnes 
už poznáme ako jánske ohne. Už dva týždne pred ich slávením, teda 
pred 24. júnom, sa miestne dedinské devy vybrali do vrchov, odkiaľ 
zaznievali ich piesne. Kým dievčenské spevy Jána chválili, v deň jeho 
menín ho chlapci pálili. Pastieri to všetko dokonca sprevádzali bohatou 
hostinou, ktorá im mala napomôcť k ešte bohatšej úrode.

Aj tak by mohol znieť vtedajší komerčný šot, samozrejme, keby existo-
val. Naši predkovia boli totiž presvedčení, že rastlinky ako papradie 
mali liečivý účinok. Okrem toho však verili, že na mieste, kde papradie 
kvitne, je ukrytý poklad. V každom prípade pre nich papradie symboli-
zovalo šťastie a úspech.

Aj tak sa dá nazvať vitie vencov a ich púšťanie na vodu, ktoré bolo bež-
nou a obľúbenou zábavkou dievčat. Okrem pobavenia však sledovali 
aj čosi navyše. Plávajúci veniec bol totiž akýmsi indikátorom vydaja 
- tá, ktorej veniec doplával najďalej, vydala sa ako prvá. Nuž viete si 
predstaviť, že by ste sa takým niečím riadili dnes???

Hneď prvý deň tohto mesiaca patrí deťom. Takisto aj socha známeho 
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, ktorú sa jej stvori-
teľ Tibor Bartfay rozhodol venovať práve im. O čo vlastne ide? Projekt, 

ktorý dlhodobo pripravovalo OZ Hansa Christiana Andersena spolu 
s Bibianou a priateľmi, sa konečne realizoval. Verní obdivovatelia tohto 
spisovateľského velikána si splnili svoj sen a Andersena vrátili do Brati-
slavy. O návrate hovorím preto, lebo majster v našom hlavnom meste 
už raz bol, a to pred 165 rokmi. Tentoraz však príde natrvalo, hoci len 
v podobe 3,3- metra vysokej sochy, ktorá bude nielen domácich, ale aj 
ostatných návštevníkov nášho mesta vítať na Hviezdoslavovom námestí. 
Obkolesená najznámejšími rozprávkovými postavičkami tak poteší deti 
nielen počas ich oficiálneho sviatku.

-ds-

23

Kokteil letných prekvapení



Leto je tu už čo nevidieť, bude sa cestovať, spoznávať a, samozrejme, to všetko aj cvakať... Tešíme sa teda 
na vaše fotozážitky, s ktorými sa s nami podelíte v našej fotosúťaži. Tentokrát tak urobila aj Alena Juchová, 
ktorá zvečnila momenty v slovenských horách. Urobte tak aj vy a pošlite nám vaše obľúbené snímky, ktoré 
si tak osvoja aj naši čitatelia. Pekné leto.

FOTOSÚŤAŽ


