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Vo fotopríručke sa tentoraz venujeme správnemu noseniu zbraní. Pri ich nosení v službe totiž u mnohých col-
níkov pretrvávajú niektoré nesprávne návyky. Treba si uvedomiť, že služobnú zbraň musíme nosiť tak, aby 
bola kedykoľvek pripravená na použitie a nie tak, aby nám „nezavadzala“. 
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Ako správne nosiť zbraň FOTOPRÍRUČKA

Na prvom obrázku je nesprávne držanie pažby pri ťahaní pištole z puzdra – zbraň bude držaná nízko a zásahy pôjdu dole. Na druhom obrázku je 
správny spôsob, kde vystretý ukazovák prikladáme na puzdro a pri vytasení zbrane ide na lučík, prípadne na záver.
Na treťom obrázku je vidieť tasenie zbrane, ktorá je nosená skryte. Strelecká ruka najskôr pohybom nahor vyhrnie oblečenie až nad zbraň, 
miernym poklesnutím ju uchopí za pažbu a ďalej pokračuje už popísaným spôsobom. 

h.c.i. Ing. Ján Ščerbík

Ak vykonáva colník službu v rovnošate, zbraň nosí viditeľne, a to v každom ročnom období. Ak vykonáva službu v občianskom odeve, zbraň nosí 
skryte.

Praváci majú služobnú zbraň na pravej (silnejšej) strane a puzdro s náhradným zásobníkom vľavo. Pri rýchlom prebití tak netreba pištoľ prekladať, 
ale na prebitie použijeme ľavú „obsluhujúcu“ ruku. 

Pri tasení je dôležité uchopiť zbraň tak, ako pri strieľaní. To znamená, že  palcom uvoľníme poistku puzdra, prípadne 
rozopneme poistný remienok, ukazovák vystrieme a  pažbu pištole vytiahneme tromi prstami. Zbraň je tak držaná pevne 
a pripravená na okamžité použitie.



Sú veci, ktorým sa radi vyhýbame. Najčastejšie a zároveň 
aj najjednoduchšie sa zo všetkého vyvlečieme obľúbe-

nou (tak trochu alibistickou) frázou „uvidíme“. Stačí použiť 
správnu osobu a tvar hodný situácie a je to - zodpovednosť 
či rozhodnutie sú odložené na neurčito. Niekedy má však 
aj táto veta svoju záručnú lehotu, ktorá vás skôr či neskôr 
dohoní a donúti konať. Tak je to aj so mnou. Uvidím, uvidíš či 
uvidí sa... presne takto vyzerala moja jednoduchá nerozvitá 
veta zakaždým, keď som si spomenula na aktuálny úvodník. 
A stále čakám, že „sa čosi uvidí“. Alebo prihodí. Vy však ne-
musíte - to podstatné, čo sa u nás aj počas dovoleniek stalo, 
totiž určite uvidíte v našom časopise. Reorganizačné zmeny, 
medzinárodné návštevy, letné tábory a, samozrejme, aj vaše 
názory... to všetko na vás čaká v letnom dvojčísle Colných ak-
tualít. A chcete vedieť, čo sa dočítate ďalej? Hneď uvidíte...
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Letné návštevy s pracovným nádychom
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Počet tretích krajín, s ktorými má slovenská 
colná správa dohody o spolupráci a vzájom-
nej pomoci, sa už možno čoskoro rozrastie 
z 13 na 14. Koncom júla (20. 7. 2006) sa 
totiž na pôde CR SR uskutočnilo prvé kolo 
rokovaní s azerbajdžanskou colnou správou, 
konkrétne jej dvoma zástupcami. Obe colné 
správy sa chcú v budúcnosti okrem iného 
zamerať na výmenu informácií v súvislosti 
s porušovaním predpisov. Okrem toho pre-
javili veľký záujem aj o spoluprácu v oblasti 
kynológie, ktorej úspechy považujú za obdi-
vuhodné. Podobne ako aj s ostatnými kraji-
nami by s azerbajdžanskou colnou správou 
dochádzalo k výmene expertov či informácií 
o nových metódach a postupoch.

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť... 
to všetko bolo témou úvodných ro-
kovaní, ktorých sa 28. júla 2006 
zúčastnil generálny riaditeľ CR SR 
s novým atašé francúzskej colnej 
správy Michelom Bourom. Ten 
vystriedal na poste svoju pred-
chodkyňu a prišiel sa predstaviť 
na CR SR. Slovensko totiž spadá 
do regiónu, ktorý má v rámci svo-
jej funkcie na starosti. Hoci išlo len 
o akési predstavenie, diskutovalo 
sa aj o možnostiach, ktoré obe 
colné správy v budúcnosti môžu 
využiť, napríklad spoluprácu v ob-
lasti následných kontrol, analýzy 
rizík či spotrebných daní.

-ds-

Hostili sme nového atašé 
francúzskej colnej správy

Prvé kolo rokovaní 
sa skončilo úspešne



Cieľom je zefektívniť a hospodárne vykonávať činnosti CR SR
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Zmena organizačného poriadku 
Colného riaditeľstva SR 

Vzhľadom na vyskytujúcu sa potrebu uskutočnenia 
organizačných zmien na Colnom riaditeľstve Sloven-
skej republiky (ďalej len „CR SR“) s cieľom zefektívniť 
a hospodárne vykonávať činnosti spadajúce do kom-
petencie organizačných útvarov tohto služobného 
úradu colnej správy bol zo strany generálneho riadi-
teľa CR SR v priebehu júna 2006 predložený podľa § 7 
písm. f) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. na schválenie 
ministrovi financií SR návrh nového organizačného po-
riadku CR SR.

Po ukončení pripomienkového konania predmetného návrhu orga-
nizačného poriadku na Ministerstve financií SR bol tento schválený 
s určením jeho účinnosti od 15. júla 2006.
Zásadnými zmenami, ktoré sú obsahom nového Organizačného po-
riadku CR SR v porovnaní s predchádzajúcim organizačným poriad-
kom účinným od 1. júna 2005 sú nasledovné - CR SR ostalo naďalej 
rozdelené na „tri základné časti“, pričom týmito sú:
1) útvary v priamej riadiacej pôsobnosti 
    generálneho riaditeľa CR SR,
2) úsek výkonu služby,
3) úsek podporných činností.

Útvary v priamej riadiacej pôsobnosti 
generálneho riaditeľa CR SR

-  Tu došlo k zmene v štruktúre odboru – Kancelária generálneho ria-
diteľa, z ktorej bolo vyňaté operačné oddelenie, čím jej štruktúra 
pozostáva už len z oddelenia medzinárodných vzťahov a meto-
dicko-informačného centra. Činnosti operačného oddelenia tohto 
odboru boli prerozdelené medzi oddelenie bezpečnosti (súčasť 
novovytvoreného odboru kontroly, inšpekcie a bezpečnosti), col-
ný inštitút (súčasť odboru personálneho manažmentu), oddelenie 
logistiky (súčasť odboru ekonomiky a logistiky) a operačné odde-
lenie (súčasť novovytvoreného odboru operačných činností).

-  Následne došlo k vytvoreniu odboru kontroly, inšpekcie a bezpeč-
nosti, ktorý vznikol zlúčením bývalého odboru kontroly a Inšpekcie 
generálneho riaditeľa. Účelom tohto zlúčenia bolo sústredenie 
všetkých kontrolných činností CR SR do jedného organizačného 
útvaru, a to či už na účely vykonávania vnútornej kontrolnej čin-
nosti, alebo činnosti pre účely trestného konania v pôsobnosti 
colnej správy týkajúcej sa protiprávnej činnosti colníkov a civilných 

zamestnancov, tak aj činnosti výkonu dozoru nad bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi. Súčasne 
činnosťou tohto odboru je aj spravovanie agendy utajovaných sku-
točností podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpi-
sov či interných predpisov v colnej správe.

-  Bolo zriadené nové samostatné oddelenie v priamej riadiacej pô-
sobnosti generálneho riaditeľa CR SR, a to oddelenie strategické-
ho plánovania, ktorého vznik si colná správa určila ako jednu zo 
svojich priorít na rok 2006 (ide konkrétne o prioritu colnej správy 
na rok 2006 č. 2).

Úsek výkonu služby

-  Na tomto úseku CR SR došlo k vzniku nového odboru, a to kon-
krétne odboru operačných činností, ktorý vo svojej činnosti zahŕňa 
oblasť analýzy rizika – oddelenie analýzy rizika (bývalé samostat-
né oddelenie na tomto úseku), ako aj oblasť operačných činností 
– operačné oddelenie, pričom toto nekopíruje činnosti bývalého 
operačného oddelenia zaradeného pod Kanceláriou generál-
neho riaditeľa, ale jeho činnosti sú sčasti prerozdelené medzi iné 
organizačné útvary CR SR a súčasne mu boli doplnené činnosti 
nové.

-  V ostatných častiach ostala štruktúra predmetného úseku nezmene-
ná.

Úsek podporných činností

-  V rámci tohto úseku došlo k zmene v štruktúre odboru ekonomiky 
a logistiky, kde bolo zrušené oddelenie hospodárskej správy a je-
ho činnosti boli prerozdelené medzi ostatné oddelenia menované-
ho odboru. Súčasne sa školiace a rehabilitačné strediská colnej 
správy (v danom čase sú konkrétne štyri – Donovaly, Veľký Meder, 
Patince a Vyšehradné) dostali pod priamu riadiacu právomoc ria-
diteľky odboru ekonomiky a logistiky, pričom predtým boli súčas-
ťou zrušeného oddelenia hospodárskej správy.

-  V ostatných častiach ostáva štruktúra predmetného úseku nezme-
nená.

Súčasne sú v novom organizačnom poriadku CR SR zahrnuté aj iné 
zmeny týkajúce sa najmä opisu jednotlivých činností organizačných 
útvarov CR SR, ktoré však neovplyvnili jeho samotnú organizačnú 
štruktúru.

c.r. Bc. Ľubomíra Vrobelová

k 15. júlu 2006



Nekalé aktivity poškodzujúce štát, obchodníkov i spotrebiteľov
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Letný boj proti pirátom
Globálnosť tohto problému si dnes už uvedomuje celý svet, veď ce-
losvetové škody z falšovania výrobkov sa šplhajú až na bilióny eur. 
Tieto alarmujúce štatistiky si čoraz častejšie vyžadujú pozornosť kom-
petentných, ktorí proti napodobneninám a ich producentom, bojujú nie-
len priamo v teréne, ale aj pomocou stretnutí a budovaním spoločnej 
stratégie. K takým sa dá zaradiť aj nedávne stretnutie Svetovej colnej 
organizácie, ktoré od 29. 6. do 1. 7. 2006 prebiehalo v Bruseli. Témou 
bola najmä eliminácia nebezpečenstva, ktoré vzniká rozmáhajúcim sa 
falšovaním a pirátstvom. Okrem rokovaní a diskusií sa však konala aj 
výstava spoločností a firiem prezentujúcich výrobky a systémy, ktoré sa 
snažia spomínanej ilegálnej produkcii zabrániť.

Dve kópie? ... žiadna novinka
Skutočne, falšovanie nie je fenoménom posledných storočí. Napodob-
ňovanie a s ním spätá ilegálnosť tu totiž sú od nepamäti. Ochranné 
známky (či akési pokusy o ne) rovnako ako aj ich porušovanie a ko-
pírovanie existovali už v staroveku. K pilotným „pirátom“ toho obdobia 
patria aj tzv. vínne pivnice, ktoré si prisvojovali znaky známych rímskych 
pivníc. Samozrejme, nelegálne.

Od umenia až ku konzumu
Rimania si duševné vlastníctvo vedeli nielen vážiť, ale aj patrične ochrá-
niť. Zneužitie obchodnej značky totiž považovali za vážnu urážku, kto-

rú následne potrestali smrťou. Tento trest neskôr v 16. storočí zjemnili 
a podľa listiny Karola V. bolo falšovanie potrestané už „len“ odťatím 
ruky. Ani napriek takýmto prísnym a odstrašujúcim trestom sa však pi-
rátstvo a obohacovanie na úkor iného nepodarilo úplne zastaviť. Kaž-
dá éra mala svoje obľúbené produkty, ktorých napodobneniny išli na 
odbyt. Od tých dnešných sa značne líšili, keďže išlo hlavne o  pred-
mety týkajúce sa umenia a literatúry. Tak napríklad v stredoveku boli 
„in“ relikvie, v renesancii zase išli na odbyt napodobneniny antických 
diel a 18. storočie holdovalo dielam „zaručene“ napísaných samot-
ným Shakespearom. Potom nasledovali falšované prehistorické artefak-
ty, mince či známky. V 19. storočí ich postupne nahrádzali omnoho 
praktickejšie artikle - kópie čínskeho čaju, originálneho masla či cukru. 
Postupne sa tak umelecké predmety vytrácali z tejto sféry záujmu a na-
hradili ich predmety každodennej potreby.

Ochrana hmotne nehmotného vlastníctva
Právo duševného vlastníctva skĺbuje hmotné i nehmotné: konkrétne veci 
- teda produkty čejsi originality a právo ich stvoriteľa na ne. Práve toto 
právo je niekedy pomerne ťažko ochrániteľné. Napriek tomu však na 
ochranu držiteľa práva, teda výrobcu alebo autora, existujú „páky“, 
ktorými hýbe aj colná správa. To, ako fungujú, už podrobne upravuje 
Nariadenie GR CR SR č. 188/2004. 

Neželaná pasivita držiteľov práv
Tá snahu colných orgánov, ako aj iných zainteresovaných zložiek, sku-
točne zabíja. Rozhodujúci je teda postoj oprávnenej osoby. Ak tá totiž 
nepodá žiadosť na posúdenie tovaru alebo na výzvu CR SR nerea-
guje, musia colníci nájdený –hoci aj falzifikovaný tovar - vrátiť. Pasívni 
majitelia práv si tak zabíjajú vlastnú produkciu, prosperitu, ako aj dobré 
meno firmy. A, žiaľ, robia tak pomerne často, a to nielen v prípade 
malých zásielok. To sa však netýka potravín, za bezpečnosť ktorých 
zodpovedá Štátna veterinárna a potravinová správa, a výrobkov, ktoré 
svojou konštrukciou, vyhotovením, obsahom a pod. pri používaní môžu 
ohroziť zdravie, prípadne spôsobiť smrť používateľa, ohroziť majetok 
či životné prostredie. To je však iná paleta práv a povinností colníkov, 
úzko súvisiaca aj s ochranou duševného vlastníctva. 

Priemysel, ktorý 
vynáša...
Falšovanie, pirátstvo, napodobneniny... tri takmer 
synonymá ohrozujúce inú trojicu – štát, obchodníkov 
i spotrebiteľov. Pre falšované výrobky porušujúce 
práva duševného vlastníctva je totiž typická nielen 
nižšia cena, ale aj nižšia kvalita. To však konzumného 
spotrebiteľa neodrádza, a tak ilegálne obchodovanie 
- často i nevedomky - podporuje.
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Tvrdý biznis s „mäkkými“ trestami
Laxný prístup oprávnených osôb k porušovateľom práv je jedným 
z faktorov podporujúcich tento „čierny“ priemysel. Na tých, ktorí v tejto 
oblasti nekalo podnikajú, samozrejme, čakajú postihy. Nie sú však do-
statočne odstrašujúce na to, aby ich od tejto činnosti odradili.

Falšuje sa všetko a všade
Techniky tohto ilegálneho „pirátskeho“ priemyslu sú stále dokonalejšie 
a inteligentnejšie. Kópie sú teda čoraz ťažšie odlíšiteľné od skutočných 
originálov. Napodobňovanie výrobkov je však v súčasnosti omnoho 
nebezpečnejšie. Okrem odevného priemyslu totiž zasiahlo aj potravi-
nársky a farmaceutický, kde už môže ísť skutočne o život. Lieky a po-
travinárske výrobky pochybnej kvality spôsobujú omnoho vážnejšie ško-
dy, než len zlé meno originálnemu výrobcovi, tu už totiž ide o zdravie 
spotrebiteľov. Štatistiky registrujúce takéto pirátske kópie vykazujú zaují-
mavé čísla, ktoré dosahovali pomerne vysoké hodnoty už aj pred dvo-
mi rokmi. Vtedy napríklad v Nemecku zaistili 104 960 „kopírovaných“ 
instantných polievok, 6686 balení instatntnej kávy či 5997 falšovaných 
fliaš minerálnej vody. Podobné zaujímavé zaistenia konzumného tovaru 
mali aj v iných európskych krajinách - v Belgicku zaistili 46 000 fliaš vod-
ky, 660 fliaš šampanského, Cyprus zaistil 14 928 fliaš vodky a Švédsko 
2 952 000 čajových vrecúšok. Francúzom sa podarilo zaistiť 542 000 
tabliet viagry a Španielom 131 040 fliaš Coca Coly. 

Neslávne prvenstvo 
Ázie
Tá je vďaka lacnej pracovnej 
sile legálnym i nelegálnym pro-
ducentom mnohých značkových 
výrobkov. Veľké firmy totiž rady 
využívajú nízke náklady, ktoré im 
ázijské krajiny pri výrobe ich pro-
duktov ponúkajú. Preto tam veselo 
presúvajú svoje licenčné fabriky. 
Spotrebiteľ sa potom neraz čudu-
je, že jeho obľúbený značkový 
výrobok nesie visačku Made in 
China alebo Vietnam. Práve tieto 
krajiny sú však aj falšovateľským 
rajom. Keďže sú tam umiestnené spomínané originálne licenčné fabri-
ky, je už len krok k získaniu výrobného „tajomstva“ a veselé kopírovanie 
originálov sa môže začať... Tie sú často so svojimi nepravými dvojička-
mi skutočne identické - so spoločným menovateľom Made in China. 
Práve na takýchto „podnikavcov“ s ilegálne dovezeným textilom si 
rada posvieti aj naša colná správa. Tento artikel totiž vedie „hitparádu“ 
tovaru, ktorého napodobneniny atakujú slovenský trh.

Keď liečivá zabíjajú
Prvenstvo v napodobneninách medikamentov známych farmaceutic-
kých firiem patrí Číne a Indii. Vďaka šikovnosti týchto gigantov sa na-
príklad falšované výrobky Pfizera dostali až do 65 krajín sveta. Takéto 
nebezpečné lieky, ktoré by mali liečiť, niekedy viac ublížia. Namiesto 
aktívnych substancií totiž často obsahujú toxické produkty. Putujú najmä 
do chudobných krajín, kde, žiaľ, až 60 percent farmaceutických pro-
duktov tvoria práve takéto zdraviu škodlivé napodobneniny. Dovozu 
nelegálnych dvojičiek produktov známych farmaceutických spoločnos-
tí sa nevyhla ani Slovenská republika. Takéto prípady sa však vyskytujú 
pomerne zriedkavo, a keďže väčšinou ide o pomerne malé množstvá, 
sú snahy colných orgánov oprávnenými osobami často ignorované.

Celosvetová kontrola ocenila aj Slovenskú 
republiku 
Dodržiavanie farmaceutických patentov sa prísne sleduje po celom 
svete. Existuje totiž zoznam Special 301, ktorý obsahuje akúsi čiernu 
listinu štátov. Tie, ktoré sa na nej ocitnú, majú určité obchodné bariéry 
v prístupe na trh, v dodržiavaní farmaceutických patentov, ako aj v do-
držiavaní práv na ochranu duševného vlastníctva. SR bola na tomto 
zozname spolu s ďalšími 52 štátmi ešte v roku 2005. Tento rok však už 
na ňom nefiguruje. Okrem nás sa z čiernej listiny podarilo dostať len 
ďalším 3 krajinám.

Digitálna doba si vyžaduje digitálny tovar
Falšovaniu sa nevyhli ani obľúbené DVD a CD nosiče s filmovými či 
hudobnými novinkami. Tie na čiernom trhu často predbehnú originál 
- samozrejme, v nižšej cenovej i kvalitatívnej hodnote. Odhadom sa 
takýchto „pirátov“ predá asi 2 miliardy ročne. A to nie je všetko - falšuje 
sa aj v iných odvetviach. Ilegálne kópie počítačových hier, softvérov, 
mobilných telefónov či iného príslušenstva robia vrásky takmer všetkým 
väčším firmám, ktoré si svoj majetok snažia brániť. Nedávno tak uro-
bila aj firma Microsoft, ktorá v priebehu 2 týždňov zistila, že takmer 
100 000 počítačov v SR nemá potrebnú licenciu. A to ešte kontroly 

prebiehajúce v rámci novej kam-
pane voči nelegálnemu softvéru 
neboli zavŕšené.

Lacné, no nebezpečné
Aj tak sa dá charakterizovať ne-
originálne príslušenstvo do mo-
bilných telefónov, ktoré je predá-
vané na každom kroku aj u nás. 
Nižšia cena takéhoto výrobku vás 
paradoxne môže vyjsť skutočne 
draho. Lacnejšie, no menej kvalit-
né výrobky totiž môžu byť vyrába-
né z nebezpečných materiálov. 
Výrobcovia originálnych batérií 
skutočne nevarujú zbytočne. Prípa-
dy neoriginálnych lacných batérií, 

ktoré explodovali ich majiteľom, sa stále množia. Naposledy vyplašili 
„omobilovaných“ zákazníkov v susednom Česku. Výbuch takéhoto vý-
robku zapríčiňuje aj skutočnosť, že na rozdiel od originálu, neobsahuje 
integrovanú tepelnú a protiskratovú ochranu, ktorá dokáže možnej ex-
plózii zabrániť. Výrobcovia mobilných telefónov a príslušenstiev sa sna-
žia proti falšovaniu bojovať - napríklad aj nálepkou s hologramom, na 
ktorom je logo firmy a unikátne overovacie číslo pod stieracou vrstvou.

Právo na svoj deň dala WIPO
Rozmáhajúce sa „pirátstvo“ v duševnom vlastníctve dostáva patričnú 
rozmáhajúcu sa odvetu. Proti tejto forme porušovania zákonov totiž 
okrem kompetentných orgánov bojuje čoraz viacej medzinárodných 
organizácií a skupín. K najznámejšej patrí Medzinárodná organizácia 
pre duševné vlastníctvo (WIPO), ktorá združuje 183 krajín vrátane SR. 
Okrem aktivít, ktoré v tejto oblasti vyvíja, obohatila duševné vlastníctvo 
aj o jeho deň. Po prvýkrát bol Svetový deň duševného vlastníctva vyhlá-
sený v roku 2000 a odvtedy si ho každý rok pripomíname 26. apríla. 

Text: -ds-
Foto: archív

Nekalé aktivity poškodzujúce štát, obchodníkov i spotrebiteľov



Vieme o nich veľa aj málo, každý však pozná ten svoj 
takmer ako vlastnú dlaň. My vám v našom novom seriáli 
predstavíme takých dlaní hneď deväť - colné úrady. Len 
donedávna ich bolo 14... zredukovali sa však, pospája-
li, ľudia „poemigrovali“, zlúčili sa, odišli... Ostalo deväť 
staronových úradov, ktoré spájajú rovnaké povinnosti, 
no zároveň zvýnimočňujú regionálne špecifiká. Tým pr-
vým, ktorý vám predstavíme očami „domáceho“ Miro-
slava Nedorosta, je „veľkomestský“ CÚ Bratislava. 

CÚ Bratislava, zoznámte sa, prosím...
Colný úrad nášho hlavného mesta sa nachádza na známej Miletičovej 
ulici, a tak symbolicky dozerá na kontroverzné bratislavské trhovisko. 
Tak ako pre ostatné úrady aj preň znamenal náš vstup do EÚ celkom 
novú históriu. Posudzovať prípady zrazu nestačilo len podľa národných, 
ale aj komunitárnych úprav a, samozrejme, dbať na prioritu predpisov 
EÚ. Hoci si spomínanými zmenami prešli všetky colné úrady, na ten 
bratislavský bol tlak ešte vyšší. Najnáročnejšia bola príprava na úplný 
prechod správy všetkých spotrebných daní, keďže pod jeho územný 
obvod spadajú najväčšie daňové subjekty na Slovensku – Slovnaft, Phi-
lips Morris Slovakia, Probugas atď. Myslelo sa však už dopredu, a pre-
to v ročnom predstihu prijímali nových colníkov, ktorých prispôsobovali 
tejto novej agende. Dvere mali otvorené najmä mladí vysokoškolsky 
vzdelaní ekonómovia a chemici. Keďže CÚ Bratislava nechcel riskovať 
a preškoľovať colníkov zo zrušených hraničných pobočiek, mal, žiaľ, 
úrad smutné, no nevyhnutné prvenstvo prepustených a uvoľnených col-
níkov. Prísna selekcia nastala aj v rámci colníkov, ktorí boli zaradení 
na úsek colného dohľadu. Aj tu zostali len tí, ktorí dosahovali dovtedy 
najlepšie výsledky a mali vyššie odborné colnícke vzdelanie.

Spotrebné dane naše každodenné
Tie nie sú pre našu colnú správu úplnou novinkou. Na spotrebnú daň 
z minerálnych olejov totiž dohliada už od roku 2002, kým ostatné si 
pod svoj dohľad zobrala od 1. mája 2004. Sú to práve spomínané 

Colný úrad Bratislava
 Zoznamka s deviatimi kandidátmi
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spotrebné dane, ktoré tvoria značné príjmy do štátneho rozpočtu. Veď 
len CÚ Bratislava doň za rok 2005 zo spotrebných daní odviedol 
40,2 miliárd korún. Vďaka už spomínaným priemyselným gigantom ma 
colný úrad dominantné postavenie práve v spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja a z tabakových výrobkov. Bratislavskí colníci majú pod 
záštitou aj množstvo daňových subjektov, medzi ktorými sa nachádza 
241 užívateľských podnikov, 27 daňových skladov, 83 oprávnených 
príjemcov, 5 dovozcov spotrebiteľského balenia a 20 odberateľov 
z iných členských štátov.

Európske zmeny v znamení imunity
So správou spotrebných daní, pochopiteľne, súvisí aj ďalšia novona-
dobudnutá kompetencia. CÚ Bratislava sa stal totiž správcom dane 
aj tých, ktorí používajú výsady imunity podľa medzinárodných zmlúv, 
teda aj diplomatov. Na nich totiž platia určité výnimky. Tieto osoby ako 
aj medzinárodné organizácie sú v zmysle zákona o spotrebných da-
niach oslobodené od dane, preto bolo pre ne potrebné vydať povole-
nia a odpisové listy. A tak sa nazbieralo až 344 takýchto subjektov.

INTRASTAT po slovensky
Systém, ktorý zbiera informácie od príjemcov a odosielateľov to-
varu, pozná každý colník. V členských štátoch funguje už od roku 
1993. Jeho slovenská verzia INTRASTAT-SK vznikla v spolupráci 
Štatistického úradu SR a našej colnej správy, ktoré tak zabezpe-
čujú prehľad o počte spravodajských jednotiek a pohybe tovaru 
z/do EÚ. Keďže sa zvyšoval nielen počet jednotiek, ale aj nároky 
a očakávania, bolo potrebné opäť študovať. CÚ Bratislava preto 
vykonával v pravidelných intervaloch školiace aktivity pre všetkých, 
ktorí o to požiadali, a to v celom prvom štvrťroku 2004. Školilo sa 
vo vlastnej réžii, veď išlo o „ich“ podnikateľov. Túto filozofiu všetci 
veľmi ocenili, čomu nasvedčuje aj stále vzrastajúci počet spravo-
dajských jednotiek. Len na porovnanie s 1. májom 2004 (keď ich 
bolo evidovaných 2821) sa ich počet zvýšil do roka a do dňa až 
na 3379.
Bratislavskí colníci majú však pred sebou ešte jednu métu - zvýšiť počet 
podávaní formulárov v elektronickej podobe, čo uľahčuje nahadzova-
nie do systému INTRASTAT- SK.

Novinky po „bratislavsky“ 
CÚ Bratislava je výnimočný aj čímsi iným - má totiž štatút úradu s ce-
loslovenskou pôsobnosťou, a to v oblasti vrátenia a povoľovania spot-
rebných daní pre zastupiteľské úrady SR, ako aj v ďalšej oblasti colno-
-tarifnej politiky. Nová kompetencia, ktorá bola úradu pridelená v roku 
2004, si „vynútila“ aj nové oddelenie colných taríf. To spolupracuje aj 
s CR SR, jeho odbormi a oddeleniami, a spolu tak prezentujú informá-
cie na zasadnutiach Svetovej colnej organizácie, ako aj vo Výbore 
pre colný kódex v sekcii tarifnej a štatistickej nomenklatúry pri Európ-
skej komisii. Oddelenie colných taríf vzniklo a svoju činnosť začalo na 
CÚ Bratislava dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 652/2004 Z.z. o orgá-
noch štátnej správy v colníctve, Colný úrad Bratislava vydáva záväzné 
informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie 
o pôvode tovaru. 

CÚ Bratislava dnes
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Colníci študentmi a študenti colníkmi
Aj tak sa dá nazvať spolupráca CÚ Bratislava s Ekonomickou univerzi-
tou. Tá sa zrodila počas každoročného Medzinárodného veľtrhu cvič-
ných firiem, na ktorý bol pozvaný aj CÚ Bratislava ešte v roku 2004. 
Ide o simulácie skutočných firiem, ktoré majú svoje oddelenia a takmer 
skutočný kolobeh spojený s faktúrami, mzdami i pohybom tovaru. Takto 
si môžu študenti overiť svoje teoretické poznatky priamo v praxi. Keď-
že je myšlienka cvičných firiem skutočne zaujímavá, rozhodol sa ju 
podporiť aj bratislavský úrad. 31. mája 2005 to potvrdila aj Zmluva 
o spolupráci, ktorá zastrešuje vzájomný recipročný vzdelávací projekt. 
Učí sa hneď na viacerých „frontoch“ - colníci študentov, vysokoškolskí 
profesori colníkov atď. Pod lektorskou taktovkou Ekonomickej univerzi-
ty sa tak už udiali viaceré prednášky a kurzy, ako napríklad Základy 
podvojného účtovníctva či Manažment ľudských zdrojov.

Prvýkrát naostro...
sa CÚ Bratislava predstavil na 8. medzinárodnom veľtrhu cvičných fi-
riem v novembri 2005, a to v spoločnom stánku s Katedrou pedagogi-
ky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podujatie, na ktorom sa zú-
častnilo 64 slovenských a 28 zahraničných cvičných firiem, malo veľký 
úspech. Bratislavský úrad, hoci premiérovo, vyštartoval veľmi dobre 
a okrem exponátov predviedol i zaujímavé prednášky a prezentácie. 
Myšlienka colnícko-študentskej vzdelávacej spolupráce nadchla i mno-
hých stredoškolských profesorov, ktorí prejavili záujem o prednášky 
z colnej a daňovej oblasti.

Veľké mesto, veľké problémy
Sídlenie v hlavnom meste chod úradu výrazne nepoznačuje, avšak 
predsa ovplyvňuje. Zoskupuje sa tu totiž veľké množstvo firemných gi-
gantov, ktoré majú voči colnej správe určité povinnosti. Veľkomestským 
špecifikom je aj pomerne vysoké právne povedomie, ktoré, samozrej-
me, funguje aj inde, ale to bratislavské je predsa len prešpikovanejšie. 
Bratislava je prešpekulovaná, plná právnických firiem, ktoré sú klientov 
ochotné zastupovať v akejkoľvek veci. Všetko teda musí klapať ešte 
lepšie a promptnejšie, než inde. Tlak je však nielen z domácej strany, 
ale zvyšuje ho aj množstvo zahraničných investorov, ktorí sa už spravi-
dla koncentrujú práve v mekke Slovenska.

Známa susedka - Miletička
Táto kontroverzná a medzi všetkými Prešporákmi známa tržnica tak tro-
chu paradoxne susedí práve s CÚ Bratislava. Paradoxne preto, lebo 
sa oproti sebe nachádzajú tí, ktorí na zákon dohliadajú, ale aj tí, ktorí 
ho niekedy porušujú. Jednoducho predajcovia lacného a pašovaného 
čínskeho textilu. 

Na nich si len nedávno posvietili nielen colníci, ale aj policajti, ktorí 
od 5. do 6. júna 2006 vykonali kontrolnú akciu zameranú na pátranie 
po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, ako aj po osobách, ktoré ho 
prepravujú, skladujú alebo predávajú. Počas spomínaných dvoch dní 
prešlo rukami colníkov 416 subjektov venujúcich sa predaju rôznych 
komodít. Predávajúci museli predložiť doklady, ktoré osvedčovali, že 
ich predávaný tovar pochádza od osôb, ktoré sú oprávnené podnikať 
na celom území Únie. Takéto doklady sa však nepodarilo predložiť 
viacerým predávajúcim, ktorým colníci zaistili 314 kusov nasledovného 
tovaru: 166 ks textilných výrobkov, 28 ks hračiek, 75 ks elektroniky, 25 
ostatných výrobkov, 19 ks neoznačených spotrebiteľských balení liehu 
a 1 kus leguána zeleného, ktorý bol následne odstúpený Slovenskej 
inšpekcii životného prostredia pre podozrenie z porušenia dohovoru 
CITES. Uvedené čísla ešte nie sú finálnou verziou - colný úrad totiž ešte 
stále preveruje 10 129 ks zaistených textilných výrobkov, a to prostred-
níctvom následnej kontroly.

Letí, letí, všetko letí...
Keď už spomíname špecifiká, nedá sa vynechať pobočka letisko. Čo-
raz intenzívnejšie cestovanie a nárast leteckých spoločností však zvy-
šujú nielen ekonomické parametre, ale aj riziko pašovaného tovaru, 
ktorého štruktúra sa po našom vstupe do EÚ značne zmenila. Pašova-
ný textil a elektrospotrebiče vystriedali najmä cigarety, alkohol, drogy 
a pomerne často i chránené rastliny a živočíchy. Najmä tie sa totiž ich 
majitelia snažia priviezť bez príslušného povolenia. To, na čo by sme 
si v minulosti ani len nepomysleli, sa totiž už dnes pašuje na Slovensko 
takmer bežne - napríklad varany z Indonézie, slonie kly či iné časti tela 
atď. Živý pašovaný tovar sa však nedá odložiť do skladu. O zvieratá, 
ktoré sú často v zlom zdravotnom stave, sa treba hneď postarať. CÚ 
Bratislava preto spolupracuje s patričnými organizáciami, k akým pat-
ria zoologické záhrady či veterinárne ústavy.

Pobočky CÚ Bratislava:
Letisko, Pošta, Kopčianska, Prístav, Žabí majer, Pezinok, Malacky, Vlčie 
hrdlo, KOMOS

CÚ Bratislava tvorí:
507 colníkov, 407 civilov

Text: h.c.k. Miroslav Nedorost a Dana Šejirmanová
Foto: CÚ Bratislava a archív
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Starý pontónový most 
s mýtnicou na Dunaji



Začiatkom roka prebehli colnou správou informácie, že 
v blízkej budúcnosti bude disponovať novým zariade-
ním na odhaľovanie protiprávnej činnosti. Nuž a stalo 
sa - spomínané zariadenie je už tu.

Ide o mobilný röntgenový inšpekčný systém na kontrolu nákladných vo-
zidiel a kontajnerov Heimann Cargo Vision – Mobile (HCV – Mobile). 
Proces jeho uvedenia do praxe pozostáva z jednotlivých aplikačných 
fáz. V tejto chvíli má Colný úrad Bratislava, ktorému bolo zariadenie 
pridelené, za sebou výber operátorov, akceptačné skúšky zariadenia 
a proces odbornej prípravy operátorov. Táto príprava pozostávala 
z teoretickej i praktickej prípravy, ktorú viedol zástupca výrobcu, fran-
cúzskej spoločnosti Smiths Heimann S.A.S, pán Francois Acquaviva.

Program obsahoval:
- systém rádiologickej ochrany,
- proces skenovania a úlohy operátorov,

- image operátori v prostredí,
- skúmanie, vylepšovanie, analýza snímok,
- interpretácia snímok,
- práca s vozidlom,
- práca systémových operátorov na vozidle,
- spôsoby skenovania - špecifické procedúry,
- prehľad o údržbe, bezpečnostné pokyny,
- záverečné vyhodnotenie, debrífing,

Celý školiaci proces sa uskutočnil v príjemnej pracovnej atmosfére 
odovzdávania poznatkov na medzinárodnej úrovni. Všetci účastníci sa 
podrobili aj písomným testom. Niektorí zúčastnení už podobný ško-
liaci proces absolvovali, preto bolo toto odovzdávanie profesionálne 
zvládnuté. Svedčia o tom aj výsledky testov (Trainig reports), ktoré boli 
zaslané z firmy Smiths Heimann S.A.S.
Veríme, že poznatky budú už čoskoro zúročené, a to v podobe čo naj-
lepších výsledkov pri odhaľovaní protiprávnej činnosti pri vykonávaní 
colného a daňového dohľadu.

h.c.k. Miroslav Nedorost
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Moderné technológie

Nové výhľady

Slovenské top prípady
Letný úlovok colníkov 
a policajtov
Kooperácia oboch ozbrojených zložiek opäť 
priniesla svoje ovocie, konkrétne spolupráca po-
bočky CKÚ Bratislava s policajtmi Národnej pro-
tidrogovej jednotky a ÚJKP OR PZ Bratislava V. 
Tí vykonali 2. augusta 2006 na Lamačskej ceste 
kontrolu osobného motorového vozidla, v ktorom 
objavili drogy. Vodič, 26-ročný Bratislavčan, bol 
trestne stíhaný už v minulosti. Po odhalení spomí-
naného drogového nákladu boli na príkaz sudcu 
vykonané aj tri domové prehliadky. Colníci a po-

licajti tak počas nich, ako aj počas prehliad-
ky vozidla zadržali 113 g heroínu (ktorý by 
stačil na 1069 jednorazových dávok drog), 
95 g hašiša (postačujúceho na 304 dávok), 
viac ako 1 kg zmesi kofeínu a paracetamolu 
bez prítomnosti psychotropných a omamných 
látok, 1 ks pištole so zásobníkom, 4 ks nábo-
jov a 34 ks použitých injekčných striekačiek. 
Hodnota zadržaných drog by sa na čiernom 
trhu pohybovala okolo 351 000 korún. Obvi-
nenému Bratislavčanovi teraz hrozí trest odňa-
tia slobody až do 10 rokov.

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

Zahraničné top prípady
Česi sa dočkali 
spravodlivosti, falzifikáty 
motoriek budú zničené
Napodobneniny výrobkov sú pre každú 
firmu nočnou morou. Zlého sna s dobrým 
koncom sa však dočkal český výrobca 
motorových štvorkoliek. Súd rozhodol, že 
120 nelegálnych kópií, ktoré colníci minulý 
rok zadržali na Malte, musí byť zničených. 
Firma, ktorá ich tam vtedy doviezla, totiž ig-
norovala návrh Čechov na mimosúdne vy-
rovnanie. Tí sa preto obrátili na maltský súd. 
Hoci český výrobca rieši podobné súdne 
spory v niekoľkých ďalších európskych krajinách, tento je prvý, ktorý sa 
mu podarilo ukončiť. Finančné odškodnenie si však musí zariadiť sám, 
a preto sa ešte nerozhodol, či sa uspokojí so zničením falzifikátov alebo 
bude v súdnych sporoch pokračovať. Falzifikáty spomínaných štvorkoliek 
totiž vlani firme spôsobili stratu asi 200 miliónov Kč.

Takmer na nerozoznanie...
od pravých bolo vyše 42 000 falšovaných slovenských ochranných 
známok, ktoré objavili maďarskí colníci pri kontrole batožinového 
priestoru osobného automobilu. Na známkach si teda dali páchatelia 
skutočne záležať, o čosi menej však prešpekulovali miesto ich ukrytia. 
Nájsť známky v priestore vyhradenom pre náhradnú pneumatiku bola 
pre maďarských colníkov takmer malina.

Rádioaktívne „prekvapenie“
To objavili bulharskí colníci v tureckom nákladnom automobile, v kto-
rom sa nachádzal rádioaktívny náklad určený pre Irán. Na spomínané 
prekvapenie pritom colníci narazili pri rutinnej kontrole. Zistili, že z au-
ta prúdi 200-krát silnejšie žiarenie než je bežne merateľné v prírode. 
Keďže vodič nepredložil povolenie na prevoz nebezpečného mate-
riálu, tovar mu odobrali. Išlo o náklad z rádioaktívneho cézia a ame-
rícia, ktorý bude až do vysvetlenia prípadu odstavený na chránenom 
mieste.

Český mobilný röntgen to „natrel“ utečencom
A to vyše dvadsiatim - toľkí sa totiž ukrývali na úložnej ploche kamiónu 
so slovenskou ŠPZ. Vodič o živom ukrytom 
náklade údajne netušil, keďže kamión 
prevzal už naložený. Podľa dokladov mal 
viezť kamión len drevené hranoly z Ruska. 
Na utajený náklad upozornilo colníkov 
okrem röntgenu aj poškodené colné lanko 
návesu na miestach za kabínou ťahača.

Čierni pasažieri pod 
sedadlom?
Aj tak sa dá ukryť a zatajiť 171 pasa-
žierov, najmä, ak majú pancier. Takto 

totiž chceli srbskí páchatelia prepašovať 
korytnačky rôznych druhov. Odhalili ich 
však maďarskí colníci. Doklady a skutoč-
nosť boli aj v tomto prípade opäť v roz-
pore - podľa nich mal totiž Srb prenášať 
papierové produkty z balkánskej krajiny 
do Holandska. Hodnota takýchto „pa-
pierov“ vystúpila na viac než pol milióna 
korún.

Namiesto mušlí korytnačky
Tie kenskí colníci na nairobskom letisku zha-
bali pašerákom, ktorí ich chceli exportovať 

do Thajska. Personál letiska si totiž všimol korytnačí trus, ktorý sa v okolí 
debien s nákladom nachádzal a ktorý by mušle len ťažko vyproduko-
vali. Následné čudné zvuky donútili pracovníkov letiska zalarmovať 
zodpovedný úrad. Colníci ilegálny náklad prezreli a odhalili 228 ži-
vých korytnačiek leopardích, o ktoré sa počas vyšetrovania bude sta-
rať miestny zvierací sirotinec.

Okrídlení pašeráci
Colníci a policajti v istom juhoruskom regióne boli prekvapení, keď 
odhalili rafinovanú metódu pašovania drog do väzenia. Díleri drog 
na svoj obchod totiž využívali poštové holuby. Tie spolu s drogami na-
pchali do vreciek a prehodili cez plot do areálu väznice. Vnútri si väzni 
zobrali drogy, na holuby pripevnili peniaze a papieriky s objednávka-
mi a vtáky pustili späť k dílerom, ktorí čakali pred väznicou.

Správy zo sveta
Nemecko: S falzifikátmi zápasí aj známa spoločnosť Henkel. Falšova-
telia jej produktov sa totiž neustále zlepšujú a zvyšujú úroveň napodob-
nenín, ktoré sa stávajú sofistikovanejšie a čoraz ťažšie rozoznateľnejšie 
od originálov. Henkelovskí „lovci pirátov“ len počas posledných 24 
mesiacov vystopovali 2,5 milióna falzifikovaných produktov.
Spomínané pirátstvo je už známym problémom, ktorý prekračuje hra-
nice Európy. Celosvetová strata spôsobená pirátskymi kópiami sa totiž 
dá vyčísliť na 300 miliárd eur, čo je v prepočte okolo 11,5 bilióna Sk.
V minulom roku skonfiškovali nemecké colnice takýto tovar v hod-
note 213 miliónov eur. Zaujímavé čísla zaznamenali colné úrady 

EÚ aj v roku 2004, keď skonfiškovali 
784 268 falzifikátov kozmetických 
produktov a parfumov, vrátane 45 000 
fliaš šampónov a 412 000 zubných 
kefiek. Na Čínu sa Nemci hnevajú 
oprávnene, pretože až 36 % všetkých 
skonfiškovaných falzifikátov pochádza-
lo práve odtiaľ. Hneď za ňou sa nachá-
dza Hongkong a USA, odkiaľ pochá-
dzalo 11 % zhabaných produktov, viac 
ako 10 % z Thajska a 9 % z Turecka.

-ds-
Foto: archív
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PORADŇA 

§
Bol som prepustený zo služobného pomeru. Môžete mi 
poskytnúť informáciu o tom, či si môžem podať žiadosť 
o dávku výsluhového zabezpečenia?

Ako prvú vám poskytneme informáciu, že každý colník má prá-
vo požiadať o akúkoľvek dávku, bez toho, aby si vopred overil 
skutočnosť, či mu vznikol alebo nevznikol na túto dávku nárok. 
Podľa § 83 ods. 5 zákona o sociálnom zabezpečení policaj-
tov a vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 
oddelenie sociálneho zabezpečenia na základe predložených 
dokladov rozhodne o nároku na túto dávku, teda buď ju prizná 
alebo zamietne.
Neuviedli ste základné informácie o dôvode prepustenia a o do-
be vášho služobného pomeru.
Ak ste boli prepustený z dôvodu právoplatného odsúdenia pre 
trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo právo-
platného odsúdenia pre úmyselný trestný čin, alebo právoplatné-
ho odsúdenia na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu colníka, 
právoplatného odsúdenia pre trestný čin na nepodmienečný trest 
odňatia slobody alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný 
trestný čin, alebo právoplatného odsúdenia na trest zákazu čin-
nosti vykonávať funkciu colníka, alebo porušenia služobnej prísa-
hy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom podľa 
§ 35 zákona vám bez ohľadu na dobu služobného pomeru ne-
patrí odchodné.
Ak vám skončil služobný pomer prepustením z dôvodu, že ste 
boli pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vyko-
návať akúkoľvek funkciu v služobnom pomere v colnej správe, 
podľa § 34 ods. 1 zákona, vám bude patriť odchodné, ale zníži 
sa o jednu tretinu.
Ak váš služobný pomer trval menej ako 15 rokov a boli ste pre-
pustený z dôvodu porušenia služobnej prísahy alebo služobnej 
povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, alebo právoplatného odsú-
denia pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody 
alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin, alebo 
právoplatného odsúdenia na trest zákazu činnosti vykonávať 
funkciu colníka alebo právoplatného rozhodnutia o podmieneč-
nom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom 
čine máte nárok na výsluhový príspevok, ktorý sa Vám však podľa 
§ 31 ods. 3 zákona znižuje na jednu polovicu.
Ak váš služobný pomer trval viac ako 15 rokov, boli ste prepuste-
ný a váš služobný pomer sa skončil stratou hodnosti, vzniká nárok 
na výsluhový dôchodok dovŕšením veku potrebného na nárok na 
starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom 
poistení.
V ostatných prípadoch vám vždy patrí výsluhový dôchodok.

Renáta Tóthová

Chcem ukončiť služobný pomer colníka ku dňu 1. 10. 
2006. K tomuto dňu budem mať dobu služobného pome-
ru v trvaní 4 rokov a 185 dní. Na aké dávky mi vznikne 
nárok?

Pokiaľ ukončíte služobný pomer v tomto termíne, musíme vás skla-
mať, ale nevznikne vám nárok na žiadnu dávku podľa ustanovení 
zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Nárok na dávku výsluhového zabezpečenia vzniká až po do-
siahnutí doby služobného pomeru (vrátane všetkých služobných 
pomerov podľa § 58 zákona, t. j. aj základnej vojenskej služby) 
v trvaní 5 rokov. Podľa § 31 zákona je to nárok na výsluhový 
príspevok a podľa § 33 zákona nárok na odchodné.
V súčasnej situácii vám nevzniká ani nárok na dávku v neza-
mestnanosti, nakoľko nesplníte podmienku trvania doby plate-
nia poistného podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„všeobecný predpis“), t. j. byť v posledných 4 rokoch poistený 
v nezamestnanosti najmenej 3 roky. Od účinnosti tohto zákona, 
t. j. od 1. 1. 2004, vylúčil tento zákon ozbrojené sily a zložky 
z poistenia v nezamestnanosti. Od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2006, 
teda za posledné 4 roky, bude vaša doba poistenia len 1 rok 
a 3 mesiace.
Tento právny stav rieši novela § 31 ods. 3 písm. a) zákona, ktorý 
hovorí, že na výsluhový príspevok vznikne nárok už po uplynutí 
3 rokov služobného pomeru, avšak toto ustanovenie nadobúda 
účinnosť až 1. 1. 2008, teda 3 roky od novely zákona, ktorá 
zaviedla platenie poistného na výsluhový príspevok. Tento vý-
sluhový príspevok bude mať charakter dávky v nezamestnanosti 
a jeho výška sa bude odvíjať od skutočnosti, či poberateľ je ale-
bo nie je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 
Pokiaľ bude aktívne spolupracovať s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny na svojej rekvalifikácii a hľadaní si zamestnania, 
bude mu po dobu 6 mesiacov patriť výsluhový príspevok vo 
výške 50 % služobného platu. V prípade, že bude z evidencie 
vyradený, doba poberania a výška príspevku sa budú odvíjať od 
počtu rokov doby služobného pomeru, pričom mu budú patriť za 
každý rok služobného pomeru 2 % služobného platu, teda tak 
ako je tomu teraz.
Súčasne táto novela vylučuje s účinnosťou od 1. 1. 2008 z náro-
ku na výsluhový príspevok tých colníkov, ktorým vznikne po skon-
čení služobného pomeru nárok na starobný dôchodok podľa 
všeobecných predpisov.
Ak doba služobného pomeru trvá kratšie ako 15 rokov, vždy sa 
hodnotí na účely starobného alebo invalidného dôchodku pod-
ľa všeobecného predpisu v plnom rozsahu, pričom oddelenie 
sociálneho zabezpečenia prevedie poistné na dôchodkové po-
istenie vymerané podľa všeobecného predpisu za zhodnotené 
obdobie do Sociálnej poisťovne.

PhDr. Anna Štefková

Výsluhové dôchodky a iné...
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Exchanges - nástroje programu Customs 2007

Nástroje využívané programom Customs 2007, na do-
siahnutie cieľov stanovených vlastnou politikou, sú vyu-
žívané buď na pravidelnej báze alebo jednotlivou účas-
ťou zástupcov colných správ a sú nasledovné:
• Pracovné skupiny
• Projektové skupiny
• Semináre
• Výmenné stáže tzv. exchanges
• BM projekty
• Iné školiace aktivity (workshopy a pod.)
Vyššie uvedeným aktivitám sme venovali pozornosť v dvojčísle 
5-6/2006 a tentoraz sa zameriame na výmenné stáže, známejšie pod 
názvom exchanges. Najlepším spôsobom, ako priblížiť problematiku 
exchanges, je stručne si zodpovedať pár základných otázok:

• Čo sú to exchanges. . .
Aktivita pozostávajúca z výmennej návštevy (teda z exchanges) zá-
stupcu niektorej z colných správ členských alebo kandidátskych krajín 
EÚ v colnej správe inej členskej krajiny, pre účel realizácie predefino-
vaného cieľa. Tým môže byť štúdium akejkoľvek colnej oblasti v rámci 
základných politík a cieľov programu. 
Právny základ pre realizáciu exchanges bol vymedzený v Rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2003 v článku č. 7, ktorým bol 
prijatý Program Customs 2007:
1. Komisia a zúčastnené krajiny organizujú na podporu dosiahnutia 

cieľov programu výmenné stáže zástupcov colných správ. Každá vý-
menná stáž je zameraná na špecifický aspekt činnosti colnej správy 
a musí byť dôkladne pripravená a následne zhodnotená príslušnými 
úradníkmi. Výmenné stáže môžu byť operatívne alebo zamerané na 
špecifické prioritné činnosti CS.

2. V prípade potreby zúčastnené krajiny podniknú potrebné kroky aby 
úradníkom, ktorí sa zúčastňujú výmennej stáže, umožnili pôsobenie 
v hostiteľskej službe. Pre tento účel sú vyslaní zástupcovia oprávnení 
vykonávať formality týkajúce sa povinností, ktorými sú poverení. Ak si 
to vyžiadajú okolnosti, a najmä aby sa zohľadnili špecifické požia-
davky právneho systému každej zúčastnenej krajiny, môžu príslušné 
úrady v zúčastnených krajinách uvedené oprávnenie obmedziť.

3. Počas obdobia trvania výmennej stáže účastníci pri vykonávaní si 
svojich povinností nesú rovnakú občianskoprávnu zodpovednosť 
ako úradníci hostiteľskej krajiny. Taktiež podliehajú rovnakým pra-
vidlám týkajúcim sa podmienok služobného utajenia ako úradníci 
hostiteľskej krajiny.

4. Komisia a zúčastnené krajiny môžu tiež organizovať výmenné stáže 
s tretími krajinami v rámci podpory cieľov tohto programu.

5. Zúčastnené krajiny zabezpečia periodické hodnotenia výmenných 
stáži, vrátane dosahu na ich administratívu, podľa požiadaviek Eu-
rópskej Komisie.

• Kto sa môže exchange zúčastniť...
Rozsah výmenného programu Customs 2007 je pomerne široký a colníci 
pracujúci v ktorejkoľvek oblasti colnej správy ho môžu využívať, a to bez 
ohľadu na ich pracovné zaradenie, pokiaľ sa exchange realizuje v rámci 
definovaných politík, cieľov a priorít programu Customs 2007, ktoré už 
boli na stránkach Colných aktualít niekoľkokrát spomínané, a sú definova-

né v dokumente TAXUD/1064/2002 časť 1 – Rev. 4 Customs 2007: 
Objectives for 2003 – 2007 and Priorities for 2005 – 2007. Každý 
záujemca o účasť na exchange musí spĺňať isté predpoklady: 
• všeobecné skúsenosti colnej problematiky a dobrá znalosť vlastnej 

pracovnej oblasti; 
• osobné predpoklady, akými sú schopnosť analytického myslenia, 

objektívnosť a pod.; 
• jasný dôvod záujmu o exchange, ktorý je v súlade s cieľmi programu 

(bod 10 a, b formulára žiadosti o exchange tzv. Application Form);
• znalosť jazyka krajiny, kde sa bude exchange reallizovať alebo ja-

zyka, ktorý bol pre exchange stanovený ako dorozumievací jazyk.

• Aké typy exchanges existujú...

všeobecné:
1. jednostranné alebo recipročné exchanges
2. účasť v národných školiacich kurzoch
Tieto exchanges sa organizujú a uskutočňujú na bilaterálnom základe 
s cieľom umožniť zástupcom z národných colných správ účastníckych 
krajín, aby v rámci programu Customs 2007 skúmali akúkoľvek colnú 
problematiku. Všeobecná exchange môže byť realizovaná v rozsahu 
od 1 dňa až do 4 týždňov a podlieha schvaľovaciemu procesu národ-
ného koordinátora pre exchanges. 
Možné oblasti pre všeobecné exchanges: colný audit; analýza rizika; 
oblasť „enforcement“; vzťah medzi colnou správou a obchodnou sférou 
– zjednodušovanie colných procedúr (A.E.O = Authorised Economic 
Operator / SHS = schválený hospodársky subjekt); ochrana spoločen-
stva v oblasti dovozu a vývozu poľnohospodárskych produktov (C.A.P. 
= Common Agricultural Policy / SPP = spoločná poľnohospodárska 
politika; systém metód colných kontrol pre medzinárodné letiská; oblasť 
implementácie modulu e-learning; 

špecifické:
Špecifické exchanges podliehajú schvaľovaciemu procesu Európskej 
komisie (ďalej Komisia). Pre uvedený dôvod je potrebné Komisii zaslať 
formulár oficiálneho návrhu, v prípade doplnenia dôležitých informácií aj 
formulár osobnej žiadosti o túto špecifickú exchange. Špecifické exchan-
ges trvajú v rozsahu od 1 až do 6 mesiacov a využívajú sa v prípade 
konkrétnej a cielenej potreby pre rozvoj určitej pracovnej oblasti. 
 1. dlhodobé exchanges - Sú zamerané na konkrétne potreby v špeci-

fickej oblasti, napríklad v operatívnej oblasti alebo pre dosiahnutie 
podpory rozvoja stratégie a politiky colnej správy.

 2. exchanges s tretími krajinami - Sú zamerané na poskytnutie pomoci 
(technickej alebo akejkoľvek inej) a využívané v rámci osobitného 
strategického rámca so zreteľom na prebiehajúce politické aktivity 
(podpora rozširovania EÚ, ochrana vonkajších hraníc Spoločenstva 
a pod.)

 3. špecifické exchanges v rámci EÚ - Tento typ exchange sa využí-
va v prípade, že viacero špecialistov má záujem o štúdium tej istej 
problematiky. Návrh sa zašle Komisii na schválenie a po schválení 
Komisiou sa postupuje ako pri realizácii všeobecnej exchange. Špe-
cifické exchanges sú koordinovanými výmennými projektmi na úrovni 
Komisie alebo na národnej a ich priebeh a implementácia výsledku 
je podrobne monitorovaná Komisiou (podobné ako v prípade pro-
jektov Benchmarkingu). 

Možné oblasti pre špecifické exchanges: implementácia nových au-
tomatizovaných systémov (A.E.S. = Automated Export System; A.I.S. = 
Automated Import System); I.P.R. = Intellectual Property Right / oblasť 
ochrany duševného vlastníctva a pod. 

CUSTOMS 2007
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Z národného hľadiska rozoznávame dva možné typy exchanges, 
a to prijímanie a vysielanie zástupcov jednotlivých colných správ 
členských alebo kandidátskych krajín EÚ. Národní koordináto-
ri všetkých účastníckych krajín realizujú exchanges v priamom 
bilaterálnom kontakte, ktorý sa zakladá na použití dohodnutej 
žiadosti (formulár žiadosti o účasť na výmennej stáži – tzv. Appli-
cation Form), buď jeho up-loadovaním na webovej stránke CIR-
CA v časti exchanges, alebo prostredníctvom výmennej burzy. 
Výmennú burzu organizuje Komisia na začiatku každého nového 
rozpočtového roka (zvyčajne v apríli). Burza je výročným stret-
nutím siete národných koordinátorov, s cieľom podpory jednot-
nej implementácie výmenného programu Customs 2007 v rámci 
celého Spoločenstva a s cieľom odštartovania národného vý-
menného programu pre daný rozpočtový rok. Burza tiež ponúka 
možnosť výmeny žiadostí priamo medzi účastníckymi krajinami 
zastúpenými národnými koordinátormi, ako aj objasnenie cieľov 
jednotlivých žiadostí.

•Postup pri žiadosti o účasť na exchange...

Obrázok č. 1. 
Vzor formulára žiadosti o účasť na exchange (1. strana).

Pri vypĺňaní formulára žiadosti o účasť na exchange je potrebné dbať 
na stručnosť a jasnosť cieľov danej exchange (bod č. 10 predmetného 
formuláru). Po vyplnení žiadosti sa postupuje nasledovne – podľa uve-
denej schémy (obrázok č. 2, na strane 15).

•Správa z exchange...

Do jedného mesiaca po absolvovaní exchange je potrebné, aby 
účastník napísal hodnotiacu správu o danej exchange, s dôrazom na 
ciele stanovené v žiadosti o účasť. Z toho vyplýva aj nutnosť napísania 
odporúčaní vyplývajúcich zo štúdia problematiky, ktorá bola zámerom 
pre realizáciu exchange. Spolu so správou je potrebné vyplniť tzv. Fol-
low – up / Evaluation Form, ktorý je podkladom pre záverečnú správu 
o národnom programe exchanges, zasielanú raz ročne Komisii. Obe 
správy, podpísané nadriadeným, zašle účastník národnému koordiná-
torovi.

Príklad na čo nezabudnúť pri písaní správy: 
•úvod / pozadie realizácie Exchange;
• zhrnutie a závery (boli stanovené ciele dosiahnuté?);
• odporúčania a návrhy (reflektovať na možné zlepšenia 
    v tej-ktorej oblasti);
• implementácia / aplikácia získaných poznatkov v praxi;
• prílohy (podľa potreby).

Obrázok č. 3. Vzor formulára Follow – up / Evaluation Form

•Kde je možné nájsť informácie 
   o exchanges...

•Intranet „SAROS“:
Prezeranie / riadenie / spolupráca / nadnárodná / programy EÚ / 
Customs 2007 / exchanges (formulár 
 žiadosti o účasť na exchanges v anglickom, nemeckom a francúzskom 
jazyku; formulár Follow – up / 
 Evaluation Form; sprievodca ako vyplniť dané tlačivá a pod.)

•Na webových stránkach:
1. http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/coo-
peration_programmes/customs_2007/index_en.htm
2. www.colnasprava.sk



ECDL v rozšírenej verzii
O národnom projekte pod pracovným názvom „vo-
dičák na počítač“ sme písali už v Colných aktualitách 
č. 5-6/2006. Vďaka nemu získa 150 colníkov, štátnych 
zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme 
Bratislavského kraja osvedčenie digitálnej gramotnosti 
už v tomto roku.

Štedrejší ako sa čakalo
Počet budúcich vlastníkov takéhoto vodičského preukazu bude omno-
ho väčší, než sa pôvodne predpokladalo. Colné riaditeľstvo SR totiž 
dostalo ponuku od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sú-
visiacu s nadnárodným projektom „Vzdelávanie zamestnancov zamera-
né na získavanie digitálnej gramotnosti a prípravu na certifikáciu ECDL 
prostredníctvom elektronického vzdelávania“. Spomínaná ponuka umož-
ňuje do tejto formy vzdelávania zapojiť všetkých colníkov, štátnych za-
mestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme (okrem zamestnancov 
vykonávajúcich remeselné pracovné činnosti, namáhavé alebo manipu-
lačné práce s prevahou fyzickej práce) CR SR, CKÚ a CÚ Bratislava. 

E-learningové hromadné vzdelávanie sa síce zatiaľ týka len spomínaných 
troch služobných úradov v rámci Bratislavského kraja, no nádej majú aj 
mimobratislavskí záujemcovia. Predpokladá sa totiž, že sa bude projekt 
od budúceho roka vzťahovať aj na ďalšie územné celky. 

Na pracovisku i v pohodlí domova
Presne tak môže vyzerať nadobúdanie vašej digitálnej gramotnosti. 
E-learningový spôsob vzdelávania, prístup na internet, študijné materiá-
ly, domáca verzia Microsoft Office a kurzy na CD... to všetko vám totiž 
umožní študovať v domáckom no i pracovnom prostredí. Okrem on-line 
prístupu bude zabezpečený aj off-line prístup, čím sa zamedzí preťažo-
vaniu siete v jednotlivých úradoch. A dobrá správa na koniec: keďže 
elektronické vzdelávanie spolufinancuje a študijné materiály dodáva 
Európska únia, je pre každého bezplatné.

Colný inštitút a Dana Šejirmanová

Obrázok č. 2

Exchanges - nástroje programu Customs 2007

h.c.k. Mgr. Žaneta Olekšáková 
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V roku 2003 a 2004 (tesne pred vstupom SR do EÚ) boli pre orgány 
dohľadu vykonávané školenia a prednášky na tému „ochrana spotrebi-
teľa ochrana trhu“, ktoré boli ukončené odovzdávaním certifikátov o ich 
absolvovaní. Súčasťou prednášok boli aj návštevy v dvoch členských štá-
toch EÚ. Prednášky vykonávali renomovaní zahraniční školitelia (tak sa 
o nich písalo v zahraničnej literatúre rozdávanej v rámci školení), osoby 
s akademickými titulmi aj za menom. A skutočne niektorí vedeli vyčer-
pať... tému (nie účastníkov). U niektorých to bolo skôr naopak. Návštevy 
v partnerských organizáciách v dvoch členských štátoch EÚ pre praktický 
výkon boli skutočne na úrovni a prospešné (problémy sú rovnaké). Naše 
orgány dohľadu oproti partnerským v zahraničí sa nemajú za čo hanbiť, 
skôr naopak (aby sa to dalo tvrdiť musí sa to vidieť a počuť). Ak však 
trend v SR bude pokračovať, aj návod na použitie bude brakovou, nudnou 
beletriou.
Jednému postoju zo strany prednášajúcich ale aj zástupcov partnerských 
organizácii v zahraničí som nevedel prísť na koreň veci, čo ma trošku aj 
urážalo. Skúsenosť ma naučila nevyjadrovať sa skôr, kým veci nie sú po-
rovnané, vyjasnené. Z tohto nepoznania ma brilantne vyviedli naši colníci 
takmer po dvoch rokoch. 

O čo išlo
Prednášajúci ako aj zástupcovia partnerských organizácii v zahraničí 
(akoby sa boli dohovorili) nezabudli pripomenúť „... a my musíme colníkov 
naučiť ako kontrolovať tovar / výrobky“. 
Prednášajúci dobre vedeli, ako je ochrana spotrebiteľa v SR upravená 
v právnych predpisoch a vyjadrili sa v celku pochvalne, avšak nezabudli 
potočiť ľavou rukou s roztiahnutými prstami a povedať „... a pochopia to 
colníci?“.
V čom spočíva to pochopenie? V porozumení významu slova právo vo 
význame „oprávnený - angl. legitimate, authorized“ a slova povinnosť.
Obligatórna odpoveď našich colníkov na oprávnenosť (žiaľ podporova-
ná úzkou odbornou ale aj imidžovou verejnosťou), „oprávnený nezname-
ná povinnosť, tak načo budem kontrolovať, ... keď som nič neporušil, načo 
písať protokol, keď stačí záznam“. To je hrubá chyba, ktorá sa kruto mstí 
na samotných colníkoch, ale si to neuvedomujú. 
Nebudem sa držať ekonomických a právnych kategórii, to nie je účelom 
(prenechávam to teoretikom), ale... colná správa, ako jeden z orgánov 
štátnej správy bola vytvorená štátom na realizáciu jeho práv a povinností 
v colnej politike a príbuzných politík (iste...dá sa to povedať/napísať aj 
inak). Pod právami a povinnosťami treba rozumieť celú šírku, dĺžku, výšku, 
hĺbku, hrúbku základných ľudských práv a slobôd, ľudských práva slobôd, 
práv a slobôd v zmysle medzinárodných noriem, ktorými je SR viazaná, 
a práv, slobôd a povinností, ktoré si ako štát vyhradila. Základné ľudské 
práva a slobody sú zakotvené v ústave SR. Ochrana spotrebiteľa (v užšom 
slova zmysle, v širšom slova zmysle je to ochrana občana) - tiež nazývané 
aj ako tretia generácia ľudských práv, je upravená v zákonoch Slovenskej 
republiky. Podľa informácii médií aj táto generácia ľudských práv by mala 
byť obsahom pripravovanej novej ústavy Slovenskej republiky.
Význam slova „právo“ značne vystihuje aj Krátky slovník slovenského ja-
zyka, Veda 1987 str. 331 pozn. 1, význam „oprávnenie“ str. 266 pozn. 
1, význam „povinnosť“ str. 324. Obdobný význam majú uvedené slová aj 
podľa práva, ako vednej disciplíny. 
Štát teda prostredníctvom právneho predpisu ustanovil kohosi (colnú sprá-
vu) na realizáciu svojho práva za čo ho platí a vydržuje. Tento kohosi 

Čo na seba či do seba (5)
orgán sankcionuje štát, že si dovolil uvaliť na neho oprávnenie teda právo 
(§ 5 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z.) alebo povinnosť (§ ods. 3 záko-
na č. 199/2004 Z. z.). Keďže „kohosi“ orgán si nectí právo štátu, tento 
sa obracia na iný štátny orgán, ktorého si bude platiť a vydržiavať. Tak 
sa potom nečudujme. Čo je však na veci najzarážajúcejšie, že ide o ne-
dostatok v činnosti colných orgánov a vrcholovému manažmentu colného 
úradu je to jedno. Pričom zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 
správe v znení neskorších predpisov v § 13 ods. 6 neustanovuje poruše-
nie „povinnosti“ vyplývajúce z iných právnych predpisov, ale „porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov“, 
ktorým možno chápať aj neuplatnenie práva. 

Napríklad podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 10/1996 Z. z. kontrolnou 
činnosťou sa zisťujú príčiny a škodlivé následky vyplývajúce zo zistených 
nedostatkov. Čo môže byť škodlivým následkom zo zistených nedostatkov 
- aj prepúšťanie potenciálne nebezpečných výrobkov na trh, čo by sa 
nestalo, keby colné orgány konali podľa im danému právu nie len zo 
strany štátu (colný zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o štátnej 
službe colníkov...) ale aj zo strany Spoločenstva (colný kódex, nariadenie 
Komisie č. 2454/93 /EHS/ k colnému kódexu, nariadenie Rady /EHS/ 
č. 339/93 a ďalšie...). Dôsledkom nedostatku v činnosti colných orgánov 
je nie len sankcionovanie toho kým sú platení a vydržiavaní, ale aj trh 
plný potenciálne nebezpečných hračiek bez označenia značkou zhody 
„CE“ alebo do očí bijúca falošná značka „CE“, množstvo výrobkov na 
elektrický pohon už na prvý pohľad potenciálne nebezpečných, ručné ná-
stroje napr. kladivá už svojim materiálovým zložením nebezpečné (pozri 
evidenciu nebezpečných výrobkov v ISP pod č. 0097), detské ponožky 
nové (a nie len detské) na spotenej ruke púšťajúce farbu a pod. To by 
nebolo, keby colník tovar videl. Prečo tovar nevidí?? (netelefonujte ale 
napíšte do tohto časopisu). 

Možno sa domnievať, že niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 
Z. z. sú, ak nie riadne hrubo, tak aspoň hrubo porušované (napr. § 44 
ods. 3 písm. a, b, o) ale nepoznám prípad, že by niekto bol „disciplinárne 
postihnutý“. Ale vlastne áno. Nepriamo. Svoje prinieslo zrušenie niekto-
rých colných úradov, prekládky ľudí zo zaniknutých úradov a pobočiek 
na iné pracoviská a ďalšie...a ďalšie...(samozrejme berúc v úvahu značné 
zníženie zahraničného obchodu po 1. 5. 2004)... „veď sme len oprávnení 
nie povinní“. Povinnosť je dobre merateľná; plním alebo neplním. Právo 
(oprávnenie) je tiež merateľné ale inak; koľko z možného áno, alebo nie. 
Nebyť povinnosti nahlasovania dovozu ovocia a zeleniny, tak ochrana 
spotrebiteľa (kto je to spotrebiteľ? - každý) je colníkom ukradnutá. Ale za-
mestnanie by ukradnuté nemalo byť. Keď vedúcemu nezáleží na predaji 
sa (možno má stoličku aj inde mimo colnej správy pripravenú - čo keď 
zavadzia?) možno aj odmenu za to dostane v zmysle hesla „kto nič ne-
robí, nič nepokazí teda si zasluhuje odmenu“. Ostatní by mali toto právo 
(oprávnenie) využiť prostredníctvom prospechu pre seba... zviditeľniť sa. 
V opačnom prípade zasiahne štát nepriamo s priamymi dôsledkami. A to 
chceme?!?! 

Skúsme využiť právo štátu dané nám colníkom ešte k tomu za úplatu, aby 
sme v budúcnosti na štát nemuseli nadávať. Aby sa nás štát nakoniec ne-
vzdal ale naopak. Veď by to bola hanba nevedieť si zastať sa svojej 
práce.

Právo a povinnosť alebo naopak?

VAŠE NÁZORY V PRIAMOM PRENOSE
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Dnes sú všetci colníci v očakávaní zmien, ktoré môžu nastať aj 
v colnej správe, veď je to zákonité, doterajšie skúsenosti nám na 
to dávajú pádne dôvody. Všetci si kladú otázku, k akým zmenám 
príde. Nuž, hypoteticky predpokladajme, že k personálnym zme-
nám dôjde v prvom rade. V dôsledku toho sa dostavujú otázniky 
a očakávania, čo bude so smerovaním colnej správy ďalej. Toto je 
často živná pôda pre mnohých ľudí, kolegov, ktorí žijú medzi nami, 
a ktorí sa za každú cenu chcú uplat-
niť, presadiť. Nič proti tomu, ak však 
nejde o prehnané ambície. Všimli ste 
si, že nehovorím o takých dôležitých 
atribútoch, akými sú odborná spôsobi-
losť, prax vo výkone služby a blízkosť 
k nemu, komunikatívnosť, ľudský rozmer 
manažéra a jeho prístup. Myslím si, 
že i tieto atribúty sú veľmi dôležité pre 
manažéra, jeho úspešnosť a úspešnosť 
jeho práce.
Aký systém vládne v colnej správe? 
Nuž, používa sa priamy výber i inštitút 
konkurzu na obsadenie manažérske-
ho miesta. Priame obsadenie funkcie 
vopred určenou osobou nemusí byť 
nevhodné, ak sú splnené všetky spomí-
nané atribúty zo strany adepta.
Pri priamom obsadzovaní miest často 
ide o „vyššiu moc“, ktorá dosadí prí-
slušnú osobu na príslušné miesto. To je 
však viac-menej viazané na skutočnosť, 
že ide o „vyvoleného“.
To by v konečnom dôsledku nespôsobovalo vrásky na čele nikomu. 
Ak však vezmeme do úvahy skutočnosť, že keď je niekto v uniforme, 
automaticky ho to nerobí colníkom. Colníkom sa človek nestane 
oblečením uniformy, pridelením pečiatky a kompetencií alebo funk-
cie. Colníkom sa človek musí stať postupne, musí niečím prejsť, musí 
skúsiť... Ak prejde určitým procesom praxe vo výkone služby na rôz-
nych úrovniach, pracoviskách s rôznym zameraním a špecifikami, 
naučí sa základné návyky a zručnosti, naberie znalosti, absolvuje 
colnícke vzdelanie a má patričné vysokoškolské vzdelanie, tak by 
to mohlo byť dobrým východiskovým predpokladom pre úspešné 
pôsobenie na poste manažéra v colnej správe. Samozrejme, že 

AHA HO alebo okienko postrehov

V 30-tom týždni 2006 sa konečne skončilo výberové konanie na realizá-
tora projektu „Ochrana spotrebiteľa“, ktorým je talianska colná agentúra. 
Talianski kolegovia sa tešia, že budú nejaký čas tu pôsobiť (údajne sa tu 
cítia veľmi dobre). Tešíme sa aj my, že priamo budeme počuť, vidieť, pre-
čo EÚ kladie taký dôraz na ochranu spotrebiteľa, na bezpečnosť avšak 
s malým „ale“... nenasadia počúvajúci a diskutujúci colníci kamenné tváre 
s pohľadmi do nekonečnej diaľky?! Riaditelia colných úradov to nebu-
dú mať ľahké vybrať skutočne zodpovedných poslucháčov, diskutujúcich, 
neskoršie koordinátorov a školiteľov, ktorí za to od realizátora projektu 
dostanú aj „glejt“ (certifikát) o absolvovaní školenia, čo je vlastne zodpo-
vednosť za realizáciu získaných vedomostí a znalostí v praxi. Výsledky 

je tu oveľa viac faktorov, no spomenul som aspoň niektoré, ktoré 
pokladám osobne za dôležité.
A ako chutí colníčina? Ako je niekedy bolestivá, ako je náročná, 
ako neohodnotená, ale napriek tomu každý colník vo svojom vnútri 
cíti niečo, čo necíti každý, je to niečo, čo ho odlišuje od iných, ktorí 
sa hrdia a bijú do pŕs, že oni sú colníci, no v skutočnosti často ani 
nepoznajú význam „merkúra“, jeho symboliku, a to už nehovorím 

o základnej colníckej abecede v podo-
be znalosti bežných pojmov, ich význa-
mu, obsahu a zákonitostí...
Colníkom sa človek nestane v tieni svo-
jej kancelárie tým, že mu zveríte kom-
petencie a zaradíte ho do dočasnej 
štátnej služby. To ale neznamená, že 
rokmi praxe sa takýto človek nemôže 
stať dobrým v tom, čo robí, no colníkom 
duchom a telom nikdy nebude. On ne-
vie, netuší, nepozná, necíti všetko to, 
čo dennodenne prežívajú kolegovia 
v priamom výkone služby, ich problémy, 
strasti, ale tiež radosti a bezbrehú byro-
kraciu... no, ale to už je o inom.
Čo tým autor chcel povedať? Nuž, len 
toľko, že aj v zavedených firmách pre-
chádza človek predtým, kým mu zveria 
manažérske kreslo, ako radový pracov-
ník postupne všetkým, čím denne pre-
chádzajú jeho podriadení vo výrobe, 
pri absolvovaní praxe. Len tak pochopí 

potreby, väzby, nutnosť niektorých opatrení, ich dosahy na podria-
dených a lepšie dokáže komunikovať s podriadenými. Takéhoto 
manažéra si vážia aj podriadení a rešpektujú ho nie preto, že by si 
to vynucoval uplatňovaním represívnych opatrení, prenasledovaním 
a šírením atmosféry strachu a neistoty. Ba práve naopak, porozu-
menie, dobrá vzájomná komunikácia, načúvanie, rozumné zásahy 
a ak treba i intervencia, nie len stráženie vlastnej stoličky a vyhria-
teho miestečka. Zamyslime sa, koľko je takých medzi nami, kto sa 
len hrdí, že je colníkom a kto ním skutočne aj je. Neukazujte prstom, 
nesluší sa to...

h.c.i. Bc. Jozef Vaško

bude Európska komisia (EK) kontrolovať rôznymi merateľnými prostried-
kami. Nie len týmto projektom (zo 4/5 financovaný EÚ) colná správa SR 
dostáva jedinečnú šancu ukázať, že si vie zastať svoje právo aj v ochrane 
spotrebiteľa a je na ňu spoľahnutie. 

h.c.i. Bc. Viliam Pružinec

Poznámka redakcie: v záujme zachovania autenticity článok neprešiel 
redakčnou úpravou



Detský tábor opäť potešil našich najmenších
Júl sa niesol v znamení detskej zábavy, stretnutí a no-
vých priateľstiev. Od 10. 7. do 21. 7. 2006 sa uskutočnil 
detský tábor, ktorý organizoval Spolok colníkov Slo-
venskej republiky, Klub colníkov na CR SR v spolupráci 
so Športovým Klubom colníkov Košice na Orave.

Do tábora sa už tradične cestovalo vlakom, a to rýchlikom do Kraľovian, 
odkiaľ sa pokračovalo takzvaným „Oravským drakom“ do Trstenej. Tu 
nás čakal autobus, ktorý nás odviezol do turistickej ubytovne Košariská.
Vzhľadom na to, že sme sa nachádzali v prekrásnej oravskej prírode 
v blízkosti Roháčov, zameranie táborového programu bolo prispôso-
bené týmto okolnostiam. Boli sme na dvoch celodenných túrach, ktoré 
smerovali na Roháčske plesá a Prosiecku dolinu. Zúčastnili sme sa aj 
na nočnej prehliadke Oravského hradu a obdivovali krásy Oravskej 
priehrady v priehradnom múre. Okrem turistiky sme si užili aj veľa zá-
bavy. Nezabudli sme ani na pomenovanie oddielov, pomaľovanie 
bielych šiltoviek a na vytvorenie táborového maskota „pána Šišku“, 
ktorého sme pri záverečnom táboráku slávnostne spálili.

Tradičné a netradičné súťaže, plesy a jarmoky
Tento rok sme usporiadali súťaž o najbláznivejší účes a tvár, mali sme 
ples vodníkov a vodných víl, zahrali sme si kolky, „sáčkobal“, boli sme 

na Škapuljiarskom jarmoku v Trstenej, oboznámili sme sa s výrobou trs-
tenskej keramiky a nechýbala ani nočná hra.
To všetko sprevádzalo výborné počasie a super nálada - nezažili sme 
ani deň nudy. Celý čas nás strážil náš táborový pes Bobo. Dvanásť dní 
ubehlo neuveriteľne rýchlo a bol čas odchodu domov. Deti boli spokoj-
né, mnohé z nich si preto robili plány už na budúci tábor... Vzniklo veľa 
nových kamarátstiev aj táborových lások.

h.c.k. Sylvia Vytřísalová

Tichý boj na brehoch Hronu
Prvú májovú sobotu (6. 5. 2006) si milovníci rybolovu 
prišli na svoje. ZV odborovej organizácie v Štúrove pô-
sobiacej pri CÚ Nitra usporiadal v spolupráci s vedením 
CÚ Nitra pre svojich členov a zamestnancov preteky 
v love rýb udicou.

„Tichí blázni“ si zmerali sily na odstavenom ramene rieky Hron v Ka-
meníne. Do boja s udicou v ruke vstúpilo 21 pretekárov. Samozrejme, 
nechýbali ani fanúšikovia, ktorých tvorili väčšinou rodinní príslušníci. Lo-
vilo sa ľubovoľnou technikou (na plávanú, na ťažko, feeder) maximálne 
však s dvoma prútmi. Na svoje si prišli nielen pretekári, ale aj ryby, 
ktoré mali v ten deň malé májové Vianoce. Toľko dobrôt, čo im súťaživí 
pretekári nahádzali do vody, už určite dávno nedostali. Po štvorhodino-
vom urputnom boji, zmien taktík a praktík, nasledovalo váženie úlovkov. 

Za jeden gram ulovenej ryby sa získal jeden bod. Takéto bodovanie 
bolo rovnaké pre všetky tri kategórie: muži, ženy, veteráni.

Na stupni víťazov
Prvenstvo v kategórii mužov získal Roman Deák, ktorý s počtom bo-
dov 16 500 predbehol Petra Gettverta (2. miesto) a Pavla Morvu 
(3. miesto).
Najúspešnejšia účastníčka v ženskej kategórii bola Alžbeta Szabóová 
a prvenstvo medzi veteránmi získal Rudolf Pavek. Ten okrem zlatej me-
daily dostal aj cenu za prvého uloveného kapra.

Rybárčenie - záľuba trpezlivých a...
Tí, ktorí rybárčeniu neholdujú, častokrát netušia, čo všetko príprava na 
preteky obnášajú. Vziať udicu a ísť už dávno nestačí... preteky si vyža-
dujú dlhodobejšiu, hlavne materiálnu prípravu, ktorá stojí pretekára ne-
malé peniaze. Poctivo pripravujúceho sa rybára stoja samotné niekedy 
i pár hodinové preteky cca 1500 až 3000 Sk (v čom, samozrejme, nie 
je započítaná výbava pretekára).

Záverečná bodka
Úspešný priebeh podujatia má na svedomí vždy niekto kompetentný. 
Tento rok to bola Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Štúrove, ako aj Peter Bitter, ktorý sa už roky prejavuje nielen ako 
úspešný rybár, ale aj ako neúnavný organizátor pretekov.
A ešte čosi... víťazom srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí prispeli 
k zdarnému priebehu podujatia úprimná vďaka!

h.c.i. Ing. František Árendás

Letné aktivity
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Naši športovo naladení colníci sa na tomto 
medzinárodnom turnaji zúčastnili prvýkrát. 
Premiérové účinkovanie si odskúšali v silnej 
konkurencii tímov z Francúzska, Talianska, 
Maďarska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Írska, 
Švédska, Holandska a usporiadajúceho 
Česka. Našim futbalistom sa skutočne darilo:  
v prvej základnej skupine porazili súperov 
zo Švédska, Lotyšska, Francúzska a Fínska, 
remizovali s Českom a postúpili do semifiná-
le ako prví s 13 bodmi a skóre 8 : 0.
Rovnako úspešne pokračovali aj v semifiná-
le, v ktorom porazili druhého z druhej zá-
kladnej skupiny - Taliansko 2 : 0 a postúpili 
do finále. Tu sa im však už nepodarilo zo-
pakovať predošlé výkony a po nešťastnom 
priebehu zápasu podľahli domácej repre-
zentácii 1 : 4. Napriek tomu však ich umiest-
nenie prikrášlilo aj individuálne ocenenie 
- najlepší hráč a najlepší strelec turnaja.  
Obe získal s nastrieľanými piatimi gólmi  
Slavomír Konc.

-ds-

Slovenskí colníci debutovali 
v medzinárodnej futbalovej bitke

ŠPORT
Naši kynológovia zavítali opäť do Heřmaníc
Naše reprezentačné družstvo kynológov neod-
dychovalo ani počas leta. Aj tento rok sa zúčast-
nilo na tradičných, už deviatych medzinárod-
ných majstrovstvách psovodov colnej správy 
Českej republiky, ktoré sa konali 28. 5. - 3. 6. 
2006 v Heřmaniciach.
Slovenskú colnú správu v Česku zastupovali naši kynológovia 
a ich štvornohí „kolegovia“. Výpravu viedol Milan Kadlecaj, 
vedúci družstva bol Pavel Kuba a, samozrejme, hlavní aktéri 
- psovodi Jozef Okuliar so služobným psom Nikim a Ľubomír 
Petruš so služobným psom Aronom. Konkurencia bola naozaj 
silná, usporiadateľskú krajinu totiž reprezentovalo až 8 dvoj-
členných družstiev. Okrem nich však nechýbali ani súťažiaci 
Polície ČR, Armády ČR, Vojenskej polície ČR, Cudzineckej 
polície ČR, Väzenskej služby ČR, colnej správy Lotyšska, Nór-
ska, Rakúska a USA. Súťažiaci súperili v kategórii dvojčlen-
ných družstiev a jednotlivcov.
Ako zvyčajne sa v súťaži darilo Jozefovi Okuliarovi s jeho 
štvornohému kolegovi Nikimu, ktorí obsadili v celkovom hod-
notení 2. miesto. Ľubomír Petruš s Aronom sa umiestnil na 26. 
mieste. Celkovo si v porovnaní s minulým rokom naši kynoló-
govia polepšili a v súťaži družstiev obsadili 7. miesto. Aj keď počasie 
súťažiacim tento rok naozaj neprialo, výsledok odvedenej práce hrial 

a našim reprezentantom, ktorí sa takmer pravidelne umiestňujú na niek-
torom stupni víťazov, patrí naše poďakovanie a gratulácia k úspechu.

h.c.i. Milan Kadlecaj a Dana Šejirmanová

Futbalové majstrovstvá zdvihli adrenalín všetkým športovým fanúšikom. Rivalitu na 
zelenom trávniku si však naživo vychutnali aj slovenskí colníci, ktorí sa 16. - 17. júna 
2006 zúčastnili na 4. ročníku turnaja v malom futbale pod záštitou Európskej colnej 
športovej asociácie (ECSA), ku ktorej členom patríme aj my.



 

60 rokov
Radomír Polakovič (16. 8. 1946) 

CR SR

Vladimír Séleš (25. 8. 1946)  
CR SR

55 rokov
Izabela Šillová (9. 8. 1951)  

CR SR

Jarmila Matúšková (22. 7. 1951) 
CR SR

Janka Muščíková (6. 7. 1951) 
CÚ Žilina

Mária Tomeková (19. 7. 1951) 
CÚ Prešov

Vojtech Tóth (21. 8. 1951) 
CÚ Čierna nad Tisou

Jozef Buček (11. 8. 1951) 
CKÚ

Vlasta Mazánová (10. 8. 1951) 
CÚ Nitra

Klára Švarbová (5. 8. 1951) 
CÚ Nitra

50 rokov
Elena Sokolová (21. 8. 1956) 

CR SR

Darina Čatárová (28. 7. 1956) 
CR SR

Mária Fecková (4. 8. 1956) 
CR SR

Jozef Turík (31. 8. 1956) 
CÚ Čierna nad Tisou

Barnabáš Bodnár (14. 8. 1956) 
CÚ Čierna nad Tisou

Jarmila Smáková (3. 8. 1956) 
CKÚ

Štefan Rusňák (28. 8. 1956) 
CKÚ

Štefan Vápeník (26. 7. 1956) 
CÚ Košice

Pracovné jubileum 
20 a 25 rokov

Vladimír Novák k 16. 7. 1981 
CÚ Čierna nad Tisou 

Helena Palkovičová k 1. 8. 1981 
CÚ Trenčín

Mikuláš Markóczy k 1. 7. 1981 
CÚ Košice

Ľudovít Kuchár k 1. 7. 1981 
CÚ Košice

Viera Vidumanská k 1. 7. 1981 
CÚ Košice

Viera Petruchová k 1. 8. 1986 
CR SR

Ivan Sádovský k 1. 7. 1986 
CKÚ

Štefan Laktiš k 1. 7. 1986  
CKÚ 

Dezider Urbán k 1. 7. 1986 
CÚ Nitra

Ľudmila Gálová k 1. 7. 1986 
CÚ Nitra

Zuzana Kiňová k 1. 8. 1986 
CÚ Nitra

Pracovné jubileum 
30 a 35 rokov

Vojtech Tóth k 1. 8. 1971 
CÚ Čierna nad Tisou

Jana Hudobová k 1. 8. 1976 
CÚ Bratislava

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKA

Naši jubilanti v júli a auguste  

Ing. Juraj Kulišiak (11. 4. 1939 - 20. 6. 2006)

Dňa 20. 6. 2006 nás opustil bývalý pracovník colnej správy Ing. Juraj 
Kulišiak. Celý svoj aktívny život, takmer 39 rokov, pracoval na rôznych 
postoch v colnej správe. Začínal na Colnici Bratislava, kde pôsobil na 
pobočkách Hlavná stanica, Prístav, Rusovce cesta a železnica, ako aj 
na Centrále colnice Bratislava. V roku 1969 bol jedným z tých, ktorí sa 
podieľali na príprave a vzniku Colného riaditeľstva pre Slovenskú re-
publiku. Tu pracoval vo funkcii vedúceho oddelenia až do roku 1975.
Po tomto období nastúpil na Ústrednú colnú správu Česko- Slovenskej 
federatívnej republiky v Prahe, kde zastával funkciu námestníka gene-
rálneho riaditeľa. V roku 1984 sa vrátil späť na Slovensko, kde ako 
riaditeľ Colného riaditeľstva SR pôsobil do roku 1990. V tomto roku 
sa vrátil opäť na Colnicu Bratislava a neskôr na Ústrednú colnú správu 
Slovenskej republiky, colno-právny odbor, oddelenie legislatívy a col-
nej hodnoty. V roku 1999 odišiel do dôchodku.

Ani potom však neostal v ústraní, ale naďalej sa zaujímal o činnosť 
a problémy, ktoré sa týkali colnej správy. Okrem jeho služobnej čin-
nosti nemožno zabudnúť na jeho veľký podiel na výchove mladej ge-
nerácie colníkov a jeho pôsobenie v Ústrednej colnej škole. Za svoju 
dlhoročnú prácu v colnej správe bol ocenený rôznymi uznaniami a vy-
znamenaniami. Patril medzi popredných odborníkov. Svoje pracovné 
skúsenosti využíval a odovzdával svojim spolupracovníkom. Colnú 
správu reprezentoval na mnohých medzinárodných rokovaniach.
V našej pamäti navždy ostane jeho pracovitosť a jeho snaha pozdvih-
núť úroveň colnej správy, ako aj vôľa na dobrú spoluprácu.
Príkladom nám zostane svojou rozhodnosťou pri riešení zložitých úloh 
colnej správy. Jeho život bol poznačený pocitom zodpovednosti, ná-
ročnosti voči sebe a iným.
S pánom Ing. Jurajom Kulišiakom sme sa rozlúčili dňa 23. 6. 2006 
v bratislavskom krematóriu. Česť jeho pamiatke.

JUDr. Tibor Šmitala
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FOTOSÚŤAŽ
Leto je na fotenie ako stvorené - krajina, ľudia, výnimočné dovolenkové okamihy či jednoduché súčasti 
bežného života... to všetko a omnoho viacej môžete prezentovať v našej pravidelnej rubrike Fotosúťaž, stačí 
len urobiť dve veci - nafotiť a poslať. A to maximálne 3 fotografie na našu redakčnú adresu, tak ako urobil 
aj Tomáš Schäffer, ktorý do súťaže zaslal tieto snímky.


