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Streľby v Prešove

Deň colníkov



Jednou z problematických činností ovplyvňujúcich streľbu je správne spúšťanie. Bezchybné držanie zbrane 
a mierenie ešte nie sú zárukou, že zasiahneme cieľ. Často sa stretávame s výrokom: „Tie zbrane nie sú presné, 
namierené mám dobre a predsa netrafím.“ Vysvetlenie neúspechu možno nájdete v nasledujúcich riadkoch.
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Ako správne spúšťať zbraň FOTOPRÍRUČKA

Zapamätajme si, že spúšte všetkých zbraní (okrem športových a zvlášť 
upravených) majú dva úseky chodu – dlhší „mŕtvy“ chod a kratší chod, 
pri ktorom dochádza k výstrelu.

Občas vidíme aj spúšťanie prstami oboch rúk. Pocit, že takéto stláčanie 
spúšte nám streľbu spresní, je mylný a výsledok je presne opačný.

c.i. Mgr. Milan Pittich

Spúšť stláčame vždy prvým článkom ukazováka, podľa možnosti naj-
citlivejšou časťou bruška. Pohyb ukazováka je plynulý, pričom neustále 
mierime na cieľ.

Často sa stáva, že spúšť tlačíme druhým článkom ukazováka. Výsledným 
efektom je, že zbraň strhávame do strán a zásahy sú vľavo alebo vpravo 
od cieľa.

Aj pri praktickej (combat) streľbe je spúšťanie plynulé, hoci oveľa rýchlej-
šie ako pri mierenej streľbe.

Stláčanie spúšte prostredníkom je začiatočníckou chybou a prakticky 
znemožňuje viesť rýchlu a presnú streľbu.



Tí skorej narodení sa často hnevajú, že zo západu preberáme väč-
šinou... ako by som to povedala... zlé veci. Osvojujeme si to, čo by 

sme  ani nemuseli a, žiaľ, niekedy celkom nevedomky. Za príkladom ne-
musím ísť do „lacných“ amerických trhákov kombinujúcich chabý humor 
s násilím. Postačí staré známe „ako sa máte“. Táto (v slovenčine) zdvori-
lostná formulka totiž čoraz viacej nadobúda charakter svojej americkej 
dvojičky - how are you? Lenže v slovenskom kontexte. Ako to asi myslím. 
Za „veľkou mlákou“ už spomínané – „ako sa máte“- používajú nespo-
četnekrát za deň. Američania však na odpoveď nečakajú. Ich „how are 
you“ je len zdvorilostnou frázou na uvítanie - bez očakávania odpo-
vede. My sme však inde... aspoň by sme mali byť. Máme inú kultúru, 
zvyky, zdvorilostné pravidlá.  Napriek tomu však pri tejto otázke bežne 
cítiť, v akom „jazyku“ bola položená. Spomínaný americký postoj veru 
často preráža jej slovenské znenie a pýtajúceho sa vaša odpoveď ani 
nezaujíma. To, čo je ale v Amerike bežné, mi na slovenskej pôde príde 
jednoducho povedané „od veci“. Veď básnické otázky, na ktoré nik 
nečaká odpoveď, sa do bežnej konverzácie nehodia. 
To je však len jedna zo „západom-pokazených“ vecí. Prevziať sa však 
dá aj kopa pozitívnych. A za príkladom tiež nemusím ísť ďaleko:  patrí 
k nim aj röntgen, ktorý darovala americká strana slovenskej colnej sprá-
ve. Zostaňme teda radšej pri tých pozitívach. Napokon, vždy je to len 
na nás, čo si zoberieme. Napríklad aj taký röntgen.

Dana
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21. september je už niekoľko rokov oslavo-
vaný ako národný Deň colníkov z dôvodu, 
že práve v tento deň má meniny Matúš, kto-
rý je patrónom colníkov. Podľa kresťanskej 
tradície a rôznych historických prameňov sa 
totižto práve svätý Matúš, ako jeden z uče-
níkov, považuje za najstaršieho colníka, kto-
rý vyberal peňažné dávky predchádzajúce 
dnešnému clu či daniam, a z tohto dôvodu 
je aj súčasťou vybraných symbolov colnej 
správy. Práve na základe tejto skutočnosti sa 
colnícke povolanie vníma ako jedno z naj-
starších.

Súčasnosť nám prináša nové oblasti a nové 
úlohy, ktoré každodenne plníme v rámci vý-
konu štátnej služby, pričom tieto oblasti vie-

me zvládnuť na vysokej úrovni 
len za predpokladu vzájomnej 
spolupráce a záujmu.

Práve preto mi pri príležitosti 
toho, že aj tohto roku sme si 21. 
septembra pripomenuli Deň col-
níkov, dovoľte, aby som sa Vám 
týmto spôsobom poďakoval za 
Vašu kvalitnú a z mojej strany 
vysoko oceňovanú prácu, ktorú 
vykonávate v priebehu celého 
roka a ktorá slúži pre šírenie 
dobrého mena celej colnej správy. Súčasne 
Vám chcem popriať aj do budúceho ob-
dobia veľa pracovných úspechov, a najmä 
elánu a entuziazmu, ktoré sú nevyhnutným 

prvkom pre zvládnutie ďalších zložitých úloh 
určených pre colnú správu.

h.c.r. Ing. Jozef Gönczöl
generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR

Príhovor generálneho riaditeľa CR SR ku Dňu colníkov 2006
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Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

Colné riaditeľstvo Slovenskej re-
publiky už privítalo mnohé vzác-
ne medzinárodné návštevy. Inak 
tomu nebolo ani 21. septembra 
2006, keď sa na jeho pôde usku-
točnilo oficiálne odovzdanie daru 
vlády USA pre Colné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky, ktorým je 
mobilná skenovacia jednotka. 
Toto zariadenie na základe vo-
pred uzavretej dohody odovzdal 
Jeho Excelencia, veľvyslanec USA 
v Slovenskej republike Rodolphe 
„SKIP“ Vallee, za prítomností pri-
zvaných zástupcov médií.

V súčasnosti na Slovensku neexistuje 
žiadna obdobná skenovacia jednotka, 
ktorá by mala slúžiť najmä na ochra-
nu ekonomických záujmov nášho štá-
tu, a tým aj Európskeho spoločenstva, 
prostredníctvom jej využívania colnou 

Mobilná skenovacia jednotka
Americký dar slovenskej colnej správe



Americký dar... a návšteva z Číny
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správou. Veľkou výhodou a prínosom tejto 
skenovacej jednotky je práve jej mobilnosť 
(obdoba technicky zastaraného kontrolné-
ho vozidla VAN).
Technické parametre nového zariadenia sú 
volené tak, aby ho bolo možné používať na 
kontrolu vývozu materiálov, ktoré majú para-
metre materiálov dvojakého použitia, a to pri 
prepúšťaní tovaru do colného režimu vývoz 
alebo pri potvrdzovaní výstupu tovaru do 
zahraničia. Zároveň je možné zariadenie 
využiť aj na iné druhy colnej kontroly, akými 
sú mobilný colný dohľad, kontrola dovozu 
vysokozdaniteľného tovaru v zásielkach či 

v batožine, a dokonca aj na kontrolu odní-
mateľných častí dopravných prostriedkov 
a ich vybavenia.
Práve preto sa generálny riaditeľ Colného 
riaditeľstva Slovenskej republiky predbežne 
rozhodol, že táto skenovacia jednotka bude 
pridelená Colnému úradu Čierna nad Tisou 
(ako náhrada za už spomínané kontrolné 
vozidlo VAN). Na základe používania za-
riadenia v uvedenej oblasti vonkajšej hrani-
ce Európskej únie sa očakáva zvýšenie jej 
ochrany.

c.r. Bc. Ľubomíra Vrobelová

Oficiálna návšteva delegácie Čínskej ľudovej republiky v Trenčianskom samosprávnom kraji

V znamení ďalšej spolupráce
Z podnetu Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa na pôde Colné-
ho úradu Trenčín uskutočnilo dňa 
27. 6. 2006 stretnutie zástupcu Col-
nej správy Čínskej ľudovej repub-
liky s riaditeľom Colného úradu 
Trenčín. Stretnutie bolo priprave-
né ako súčasť oficiálnej návštevy 
zástupcov obchodného sektora 
Čínskej ľudovej republiky na pôde 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja.

Spomínaného stretnutia sa na CÚ Trenčín 
zúčastnili pán Yang Ximing, riaditeľ útvaru 
Colnej správy Čínskej ľudovej republiky pre 
provinciu Yunfu, Ing. Ivan Kuterka, riaditeľ 
Colného úradu Trenčín, Ing. Miroslav Va-
lach, námestník RCÚ Trenčín a Ing. Rado-
slav Ďurčo, vedúci OCD. Za Trenčiansky 

samosprávny kraj bol prítomný Ing. Milan 
Staňo, vedúci odboru regionálneho roz-

voja. Stretnutie sa nieslo 
v priateľskej atmosfére oča-
kávania nových poznatkov 
o regióne. Jeho zámerom 
bolo na základe prejave-
ného záujmu zástupcu Col-
nej správy Čínskej ľudovej 
republiky nadviazanie kon-
taktov medzi partnermi pô-
sobiacimi v colnej správe 
provincie Yunfu a Colného 
úradu Trenčín s územnou 
pôsobnosťou Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. 

Prítomní si navzájom vo všeobecnosti pred-
stavili organizačnú štruktúru colných správ 
a základné všeobecné princípy svojej čin-
nosti. 

Vzhľadom na krátkosť času v rámci stano-
veného programu čínskej delegácie však 
nebolo možné odprezentovať všetky svoje 
poznatky z oblasti činnosti oboch colných 
správ. Uvedené stretnutie však prispelo k zá-
kladnému vzájomnému poznaniu a možnej 
ďalšej spolupráci.

Spracovali: Michaela Minarovichová
Ing. Radoslav Ďurčo



Náš seriál, ktorý vám postupne predstaví všetky col-
né úrady, pokračuje. Bratislavskú premiéru máme za 
sebou, no na západe ešte chvíľu ostaneme. Tentoraz 
máme totiž pod drobnohľadom CÚ Trnava, ktorý nám 
predstavil jeho hovorca c.i. Bc. Silvester Nestarec.

Úrad s dvomi mestami
Druhá etapa reorganizácie colnej správy odštartovala rôzne zlučo-
vania pobočiek a bývalých úradov. Takto vznikol 1. 7. 2005 aj Colný 
úrad Trnava, ktorý tvorí zaniknutý CÚ Senica (okrem myjavskej poboč-
ky) a pobočky zaniknutého komárňanského úradu a existujúceho CÚ 
Nitra, územne patriace pod trnavský samosprávny kraj. Hoci má úrad, 
v ktorom pracuje 421 colníkov a 45 civilných pracovníkov, vo svojom 
názve mesto Trnava, ostal verný aj Senici. Práve tam má totiž svoje 
sídlo.

Z každého rožku trošku
Colný úrad Trnava územne pokrýva celý trnavský samosprávny kraj, je 
teda pochopiteľné, že pod neho spadá množstvo pobočiek. Keďže 
jeho zamestnanci pochádzajú z rôznych miest a úradov, došlo k stre-
távaniu skutočne rozmanitých ľudí. Každý mal svoj štýl práce a vlastné 
predstavy, z ktorých niektoré bolo treba „obetovať“ a prispôsobiť väč-
šine. Napriek takejto rôznorodosti, ktorá sa pre úrad stala špecifickou 
po júli 2005, prebehlo zlúčenie bez väčších problémov. Trnavčania 
sa spoznávajú nielen pri dennodennej práci, teda na pracovisku, ale 
aj na spoločnej športovej akcii, ktorú úrad organizuje raz ročne vo 
Veľkom Mederi. Formálne rokovania tak vystrieda futbalový turnaj tr-
navských oddelení a pobočiek, v ktorom sa stretnú colníci i civili na 
jednom trávniku, a to v športovej, i v tej bežnej ľudskej rovine.

Nevyhnutnosť spotrebných daní
Odvody obohacujú štát a dohliadanie na ich plnenie je preto jed-
nou z nevyhnutných činností colnej správy. Výnimkou nie je ani CÚ 

Trnava, ktorý má vo svojom obvode registrovaných 12 daňových 
skladov (medzi najväčšie patria Slovenské liehovary a likérky Leo-
poldov či Hubert J. E. Sereď). Okrem toho trnavský obvod oboha-
cuje aj jeden z najväčších výrobcov liekov v SR, spoločnosť Zentiva. 
Spolu úrad registruje 640 užívateľských podnikov, 49 oprávnených 
príjemcov a ako jediný na Slovensku aj daňového splnomocnenca 
Pharmatrade Slovakia s. r. o. Piešťany.

Trojité susedstvo
Trnavský colný úrad je ním špecifický. Jeho územný obvod totiž 
susedí s tromi krajinami - s Českou republikou, Rakúskom a Maďar-
skom. Pre colníkov to, samozrejme, znamená aj viacej práce. Väčší 
prílev zahraničných investorov a koncentrácia podnikateľských sub-
jektov zvyšujú aj pohyb tovaru - či už v rámci EÚ (a s tým spojené 
podávanie hlásení INTRASTAT), alebo v rámci dovozu tovaru z tre-
tích krajín. Takáto zaťaženosť pobočiek sa automaticky prejavuje aj 
vo výške výberu cla a daní. Odvody, ktoré CÚ Trnava odvádza do 

Colný úrad Trnava
 Zoznamka s deviatimi kandidátmi

6



7

 Zoznamka s deviatimi kandidátmi

štátneho rozpočtu, mu vyniesli druhú priečku v rámci colnej správy. 
Rozmach podnikateľských subjektov však prináša aj mnohé negatí-
va - všade sa totiž nájdu aj takí, ktorí by zákon radi obišli, a veria, 
že sa im to pri veľkom počte iných subjektov podarí. Na to ale 
trnavskí colníci nezabúdajú, o čom svedčia aj ich úspešné záťahy 
proti takýmto ilegálnym podnikavcom.

Niekoľko top zachytení alebo colníci
verzus zločinci 
Šamorín (okr. Dunajská Streda): Colná kontrola kamióna odhalila 
26. mája jeden z najväčších prípadov nezákonného dovozu cigariet 

v tomto roku. Tovar dovezený z Číny mal obsahovať neškodné a cel-
kom legálne artikle - osušky, šály či športové oblečenie. Namiesto 
toho však obsahoval nedeklarované cigarety značky Marlboro, a to 
až 8 299 200 kusov. Únik na cle a daniach by predstavoval sumu až 
24 057 052 Sk.
Dunajská Streda: Kontrola kontajnera, ktorú podnikli trnavskí colníci 

5. júna tohto roku v priestoroch istej dunajskostredskej firmy, preukáza-
la porušenie práv duševného vlastníctva. Falšovaná obuv z Číny sa 
nachádzala v kontajneri, ktorý colníci preskúmali. Objavili až 7596 
párov športových topánok v hodnote 455 760 Sk. Išlo o napodobne-
niny známych značiek ADIDAS, NIKE a PUMA.
Trnava: Špecializované zložky CÚ Trnava vykonali 20. septembra 
tohto roku kontrolnú akciu v skladových priestoroch Trnavy. Colníci 
objavili 24 kusov plastových nádrží (každá s objemom 1000 litrov), 
v ktorých sa nachádzalo 19 530 litrov liehu rôznej objemovej koncen-
trácie. Dalo by sa z neho vyrobiť 43 654 kusov jednolitrových spotre-
biteľských balení 38-percentného liehu. Okrem toho colníci objavili aj 
nelegálnu plničku alkoholu, 41 litrov esencií, 3409 kusov kontrolných 
známok, veľké množstvo etikiet a uzáverov na fľaše. Únik na spotreb-
nej dani by dosiahol 4 693 555 Sk.
Colníci však bodovali aj v ďalších skladových priestoroch v blízkosti 
Trnavy, kde našli 273 kusov 30-litrových plastových nádob s obsahom 
8190 litrov 96-percentného liehu. Jeho majiteľ ani pôvod zatiaľ nie sú 
známe. Spomínaný lieh, ktorý by znamenal únik na spotrebnej dani 
2 225 059 Sk, colníci zabezpečili.

Bez práce nie sú koláče,
no aj zabávať sa treba
A to aj v kruhu svojich kolegov. Trnavčania sa totiž vedia „zorganizo-
vať“ a stretnúť nielen na poli pracovnom. Z ich spoločenských aktivít 
zrejme najviac vyčnievajú majstrovstvá SR vo volejbale colníkov. Trnava 

tak pokračuje v tradícii, ktorú založil ešte CÚ Senica. Najlepší volejba-
listi z celého Slovenska si teda tento rok zmerali sily už po dvanásty-
krát. Trnavskí colníci pravidelne oslavujú aj svoj deň, o 21. september 
sa však každoročne podelia aj s tými najmenšími - žiakmi miestnych 
základných škôl. Deň otvorených dverí sa na trnavskom úrade nesie 
v znamení prezentácií, ukážok a hier. Deti si pozrú prácu nielen dvoj-
nohých, ale aj štvornohých colníkov, ktorí ich vždy veľmi zaujmú. Presne 
tak ako aj tento rok.

Pobočky CÚ Trnava
Kombinované: Dunajská Streda, Piešťany, Senica, Galanta
Colné pobočky: Trnava NS, Brodské
Daňové pobočky: Skalica, Trnava a stanice colného úradu v Senici, 
Skalici, Veľkom Mederi

c.i. Bc. Silvester Nestarec, Dana Šejirmanová
Foto: CÚ Trnava



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

Zahraničné top prípady
Príliš drahý „lacný“ nábytok
Lacný nábytok v hodnote niekoľkých stoviek tisíc dolárov - takýto náklad 
chcel do svojej vlasti prepašovať cyperský Grék. Ten totiž mal, samozrej-
me, v úmysle zbohatnúť na niečom úplne inom. Namiesto spomínaného 
nábytku, za ktorý zaplatil len 960 libier, totiž v lodnom náklade ukrýval 
tisíce kartónov cigariet. Takýto „nábytkový“ náklad sa mu podarilo pri-
viezť z Dubaja, no na ceste na Cyprus mu jeho snahu prekazili domáci 
colníci. Podaril sa im tak najväčší úlovok svojho druhu v krajine, ktorú by 
takto Grék ochudobnil o viac ako milión dolárov.

Maďarský export
O ten sa pokúsila 36-ročná maďarská vodička, ktorá chcela do Rakúska 
vyviezť 286 kartónov cigariet. Maďarka chcela svoj kontraband zamas-
kovať na spodku kufra, ktorý ukryla za zadnými sedadlami automobilu. 
Napriek tomu však rakúskych colníkov neprekabátila - cigarety jej zha-
bali a ženu vyhostili späť na Slovensko.

Bielizeň či čo?
Aj takto mohla znieť otázka, ktorú by si pri pohľade na prekvapivý obsah 
nákladu položili maďarskí colníci. Tí totiž pri kontrole kamióna objavili 
namiesto deklarovanej bielizne takmer 13 000 prenosných kompresorov 
v hodnote približne 77 miliónov forintov. Oficiálne znenie popisujúce de-
klarovaný tovar bolo: 10 000 kg posteľnej bielizne, prikrývok, podušiek 
a paplónov.

Colnícko-policajné spolčenie
To pripravili dvaja chorvátski colníci a jeden príslušník polície, ktorí sa 
rozhodli pašovať syr. Do svojej pašeráckej skupiny prizvali šoféra náklad-
ného vozidla, ktorý mal za ich pomoci do Chorvátska previezť takmer 
20 ton syra. Činnosť tohto zmiešaného 
kvarteta ukončili až miestni policajti, ktorí 
mužov zatkli a syr zhabali.

Českí colníci a policajti 
rozbili „naftový“ gang
17 podnikateľov, niekoľko spriaznených 
firiem, dva roky a 154 miliónov Kč... tak 
znejú základné číselné údaje prípadu, 
ktorý sa odohral v susednom Česku. 
Spomínaní podnikatelia, ktorí obchodo-
vali s motorovou naftou, obrali Českú re-
publiku o 154 miliónov Kč. Zatýkalo sa 
teda skutočne vo veľkom: 5. - 6. septem-
bra sa do akcie zapojilo 250 českých 
policajtov a 80 ich nemeckých kolegov 
a 150 colníkov. Okrem pravdepodob-
ných vinníkov spomínané zložky zaistili 
aj 290 000 litrov nafty a benzínu. Podľa 
predbežných odhadov stihol gang pre-
dať 15 miliónov litrov pohonných látok. 
Kauza je stále v priebehu vyšetrovania, 
podrobnosti preto polícia stále tají.

„Vinné odevy“
Aj tak by sa dalo odľahčene nazvať asi 150 000 pulóvrov a kabátov 
pochádzajúcich z Ďalekého východu, ktoré objavili maďarskí colníci pri 
kontrole kamiónov. Spomínané ošatenie totiž nemalo žiadne sprievodné 
dokumenty, ktoré by potvrdili legálnosť jeho prepravy, a to v hodnote 
predstavujúcej v prepočte asi 30 miliónov Sk. Skutočným potrestaným 
však v tomto prípade bude šofér kamiónu, na ktorého už bolo iniciované 
stíhanie pre podozrenie z trestnej činnosti.

Kuba je všade vo svete
Jedine tak by sa totiž dal vysvetliť pôvod falšovaných kubánskych ci-
gár, ktoré zaistili francúzski colníci medzi ostatným tovarom smerujúcim 
z Panamy do Hongkongu. Tie v hodnote 365 000 eur pochádzali zo 
všetkých možných krajín, len nie zo samotnej Kuby. Konkrétne malo zais-
tených 35 390 ks cigár pôvod najmä v Dominikánskej republike, Guate-
male a Bulharsku. Francúzski colníci tak skrížili cesty medzinárodnej sku-
pine falšovateľov výrobkov. „Zaručene pravé“ Havany, ktoré Francúzi 
odhalili, boli už v poradí ich štvrtým úspechom a zároveň neúspechom 
falšovateľov.

Vrkočatá pašeráčka
... pricestovala z USA do írskeho Corku, kde jej bezproblémové cestova-
nie ukončili írski colníci. V jej hrubom vrkoči totiž objavili kilogram kokaí-
nu. Drogu ukrývala v balíčkoch z čiernej bavlny, ktoré mala umiestnené 
v hrubom vlasovom poraste. Zvyčajná ozdoba ženy sa tak aspoň na 
malú chvíľu stala netradičným, no estetickým pašeráckym nástrojom. Ak 
by Američanke jej ilegálny zámer vyšiel, prepašovala by kokaín v hod-
note 70 000 eur.

Text: -ds-
Foto: archív
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Slovenské top prípady
Slovensko-francúzska razia
Aj tak sa dá nazvať spolupráca slovenských a francúzskych colníkov, 
ktorí majú na konte ďalšie úspešné odhalenie nezákonného dovozu 
a obchodu s drogami. 7. októbra 2006 si colníci vzali na mušku byt 
28-ročnej ženy v Holíči, ktorá ho obývala s matkou a manželom po-
chádzajúcim z Nigérie. Počas domovej prehliadky objavili poštovú ba-
líkovú zásielku, v ktorej sa nachádzali omamné látky. Jej kartónové steny 
obsahovali 0,45 kg kokaínu, ktorý bol veľmi vysokej čistoty- až 58 %. 
Dalo by sa z neho vyrobiť až 26 000 jednotlivých dávok, ktoré by na 

čiernom trhu dosiahli 
sumu až 5 miliónov 
korún.
Všetkým trom zadr-
žaným osobám hrozí 
trest odňatia slobody 
vo výške 20 až 25 
rokov, a to za trestný 
čin nedovolenej výro-
by omamných a psy-
chotropných látok, 

jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Pre Ni-
gérijčana to nebude po prvýkrát - za drogovú činnosť bol totiž trestne 
stíhaný už v Rakúsku.

Boj proti drogám opäť vyšiel
A to vďaka spolupráci colníkov CKÚ a vyšetrovateľa KR PZ Nitra, ktorí 
9. 10. 2006 podnikli ďalšiu akciu zameranú na boj proti nelegálnemu 
dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok. Záťah 
colníci začali v skorých ranných hodinách, a to kontrolou dvoch vozi-
diel imatrikulovaných v SR. Výsledok bol uspokojujúci, no nie pre troch 
Slovákov, u kto-
rých colníci našli 
0,495 kg kokaínu 
dovezeného z Ho-
landska. Tandem 
Slovákov tvoril 
32-ročný Peter K., 
ktorý plnil úlohu 
kuriéra, 31-ročný 
Ján K., ktorý si ho 
najal na ilegálnu 
prácu a sprevá-
dzal ho aj s 18-ročnou spolujazdkyňou Zuzanou J. Drogu neukryli do 
vybudovanej skrýše v aute, ale do nohavíc kuriéra. Tým sa však ak-
cia neskončila. K jej zavŕšeniu došlo až v odpoludňajších hodinách 
v Štúrove, kde sa podarilo zadržať aj dvoch hlavných organizátorov. 
Colníci ich zadržali v pravý čas, lebo jeden z nich im ešte chcel utiecť 
a zrejme aj opustiť územie SR. V jeho aute totiž našli kufor s oblečením, 
potraviny a značnú finančnú hotovosť. Kokaín, ktorí colníci našli, mal 
čistotu 35,4 % a dalo by sa z neho pripraviť až 17 500 ks jednotlivých 
dávok. Jeho cena by na čiernom trhu predstavovala 3,5 milióna Sk. 
Páchateľom, ktorí sa takto chceli obohatiť, hrozí trest odňatia slobody 
v trvaní 15 až 25 rokov.

HAVANA pod taktovkou colníkov a SIS
Tak znel oficiálny názov akcie zameranej na nelegálnu výrobu a distri-
búciu tabakových výrobkov nielen na území SR, ale aj EÚ. Už tradične 
sa pod ňu podpísali colníci CKÚ, no tentoraz aj v spolupráci so Slo-
venskou informačnou službou. Akcia oboch zložiek sa začala 13. 10. 
2006 na východnom Slovensku. Pri prehliadke nebytových priestorov 
v Košiciach colníci odhalili špeciálne zostavenú technologickú linku na 
výrobu a balenie cigariet. Jej hodnota by na čiernom trhu vystúpila 
skutočne vysoko 
- podľa predbež-
ných odhadov mi-
nimálne na milión 
USD, teda viac 
než 30 miliónov 
Sk. Colníci zaisti-
li v spomínanom 
objekte aj iné „za-
ujímavosti“, a to: 
2 036 289 ks 
cigariet zn. LM 
a Marlboro 
(únik na spot-
rebnej dani by 
p r e d s t a v o v a l 
4 024 114 Sk), 
2728 kg cigare-
tového tabaku 
(únik na spotreb-
nej dani 3 683 340 Sk). Súhrnná škoda, ktorú mohli tabakoví „pod-
nikatelia“ spôsobiť štátu, by tak predstavovala 7 707 454 Sk. Okrem 
spomínaného fajčiva však colníci objavili aj veľké množstvo obalového 
materiálu na jeho prípravu, a to cigaretový papier s potlačou, cigare-
tové filtre, hliníkové a celofánové fólie a veľké množstvo kartónového 
papiera s potlačou. Colníkom sa podarilo zadržať aj 8 osôb (päť ukra-
jinských občanov a troch Slovákov), a to priamo pri nelegálnej výrobe 
cigariet. Bol medzi nimi aj organizátor celej skupiny, 37- ročný Slovák 
pochádzajúci z košického okresu, ktorý neunikol domovej prehliadke. 
Našli u neho 492 760 ks cigariet v spotrebiteľských baleniach, ktoré 
boli naložené v nákladnom vozidle a pripravené na distribúciu. Štát by 
takto na spotrebnej dani prišiel o 994 388 Sk.
Cigaretový biznis zlikvidovali colníci kompletne - odhalili totiž aj tlačia-
reň s potrebným vybavením, v ktorej vyrábali nelegálne falošné oba-
lové materiály. Majiteľa, ktorý sa na nelegálnom podnikaní podieľal, 
chytili priamo pri čine.
Summa summarum predsatvuje škoda, ktorú zadržaní spôsobili štátu 
únikom na spotrebných daniach, 8 371 824 Sk. Zásah je výnimočný 
nielen kvôli spolupráci so SIS, ale najmä tým, že ide o prvý prípad 
odhalenia nelegálnej výrobne cigariet a zaistenia kompletnej techno-
logickej linky na Slovensku. Colníkom sa tak podarilo zabrániť vzniku 
škôd, ktoré by štátu na nezaplatených spotrebných daniach vznikli me-
sačne vo výške desiatok miliónov Sk.

Text: - ds -
Foto: CKÚ
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Nové územné členenie pracovného obvodu CÚ Trenčín
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Z dôvodu potreby vyváženého riešenia zaťaženosti 
jednotlivých pracovísk, ako aj efektívnejšieho využitia 
personálnych zdrojov a v neposlednom rade priblíženia 
sa podnikateľskej verejnosti bolo potrebné zo strany 
CÚ Trenčín riešiť nové územné členenie pracovných 
obvodov. Navrhované zmeny boli schválené 
generálnym riaditeľom Colného riaditeľstva Slovenskej 
republiky v novom dodatku Organizačného poriadku 
Colného úradu Trenčín k 1. 8. 2006.

Dôvodom nového územného členenia bola aj vysoká koncentrácia 
pobočiek na Považí, kde každý okres územne pripadal na samostat-
nú pobočku. Okresy Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou 
z pohľadu zabezpečenia výkonu služby boli územne začlenené po-
bočke Prievidza. Tá pokrývala najväčšie územie Trenčianskeho kraja 
a štatisticky mala jedno z najväčších zaťažení.
K 1. 8. 2006 bola zrušená daňová pobočka Myjava a kombinovaná 
pobočka Považská Bystrica, v ktorých bolo štatisticky najnižšie zaťa-
ženie. Obe však majú svoje nástupnícke pobočky - zrušená pobočka 
Myjava má kombinovanú pobočku Nové Mesto nad Váhom a nasle-
dovníčka považskobystrickej pobočky je pobočka Púchov (vzdiale-

ná cca 15 km), ktorá v maximálnej miere zabezpečuje colný dohľad 
a daňový dozor. Následne bola zriadená nová pobočka Bánovce 
nad Bebravou, ktorá v súčasnosti územne pokrýva okresy Bánovce 
nad Bebravou a Partizánske. Organizačne zabezpečuje výkon služby 
v troch daňových skladoch - Nadlice, Šišov a Veľké Bielice s nepretrži-
tým výkonom služby. Pobočka má 8-hodinový pracovný čas, od 7.00 
do 15.00 hod. Vzhľadom na rozsiahlosť uvedeného regiónu bolo jej 
zriadenie nevyhnutné.
Územné členenie v rámci pracovných obvodov staníc colného úradu 
bolo upravené nasledovne:
� SCÚ Trenčín - okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 
Bánovce nad Bebravou, Partizánske.
� SCÚ Púchov - okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza.
Uvedené zmeny v colnej a daňovej oblasti na trenčianskom úrade dá-
vajú predpoklad k vyváženiu zaťaženosti jeho jednotlivých pobočiek, 
a to z pohľadu výkonu služby, ako aj z hľadiska územného členenia 
jeho pracovných obvodov, s prihliadnutím na aktuálne požiadavky 
podnikateľskej verejnosti.

Pripravili: Ing. Radoslav Ďurčo,
Mgr. Ján Haninec, Ján Škorec

Trenčianske zmeny

ÚZEMNÉ ČLENENIE COLNÉHO ÚRADU TRENČÍN
PRED ZMENOU A PO NEJ

Pred 1. 8. 2006 Po 1. 8. 2006



Stredisko Veľký Meder je synonymom nielen letnej do-
volenky, ale aj mnohých kurzov a stretnutí. Tak tomu 
bolo aj 12. až 14. septembra 2006, keď sa lektori Col-
ného inštitútu zišli na pravidelnom zasadnutí lektorské-
ho zboru. Účasť bola nielen vysoká, ale aj rôznorodá, 
o čom svedčili ŠPZ-ky z celého Slovenska.

Tri tradičné veľkomederské dni sú pre lektorov jedinečnou príležitosťou, 
počas ktorej môžu riešiť nielen organizačné a koncepčné otázky nastá-
vajúceho školského roka, ale aj problémy a pripomienky, s ktorými sa 
v rámci svojej činnosti trápia. Tak tomu bolo aj tohto roku hneď v prvý 
deň zasadnutia. Lektori boli oboznámení so všetkým, čo ich v novom 
školskom roku čaká, vyhodnotili sa ZCK a OCK, k čomu sa lektori mohli 
následne vyjadriť. To mnohí aj využili, a tak sa popri naplánovanom 
programe viedla živá diskusia. Vďaka nápadom a názorom prezento-
vaným lektormi padlo aj mnoho zaujímavých podnetov. Po vyhodnotení 
hospitačnej činnosti nasledoval príchod námestníka GR CR SR v.c.r. Ing. 
Mgr. Petra Cvika, ktorý debatou s colníkmi zavŕšil prvý pracovný deň.

Na druhý deň sa lektori rozdelili do pracovných skupín podľa pred-
metov, ktoré vyučujú. Prehodnocovali sa aktuálne učebné osnovy, pri-
pomienkovala časová dotácia, obsah kurzov, forma štúdia, didaktické 
pomôcky či vybavenosť školiacich stredísk na nasledujúci školský rok.
Posledný deň patril najmä prezentácii e-learningových aktivít, ktoré colný 
inštitút uskutočnil od januára 2005 až po september 2006 v spolupráci 
so zahraničnými partnermi projektu. Tri nabité dni vo veľkomederskom 
prostredí ešte viac umocnili takmer familiárnu atmosféru, ktorá je medzi 
lektormi viditeľná už na prvý pohľad. A Veľký Meder tak skĺbil príjemné 
s užitočným aj tento rok.

Text a foto: -ds- a Colný inštitút
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Bilancia spolupráce s prepojením teórie a praxe

V máji 2006 uplynul rok od podpisu Zmluvy 
o spolupráci medzi Colným úradom Bratislava 
a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. V rámci tejto spolupráce 
sme spoločne uskutočnili viacero aktivít:

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečila pre vedúcich útvarov 
a vedenie Colného úradu Bratislava od februára do júla 2006 jed-
nosemestrálne bezplatné štúdium „Manažment ľudských zdrojov“ na 
pôde Colného úradu Bratislava. Štúdium bolo spojené s tréningovým 
programom pod gestorstvom PhDr. Márie Antalovej, PhD. Gestorka 
programu už predtým viedla viacero medzinárodných a národných 
projektov a participovala na európskych výskumoch orientovaných na 

rozvoj ľudských zdrojov. Pracovala ako nominovaná členka Podvýbo-
ru pre školské vzdelávanie v programoch Socrates II, Mládež a Leo-
nardo da Vinci v Európskej komisii. V súčasnosti prednáša na Katedre 
sociálneho rozvoja a práce NHF EU. Colný úrad Bratislava jej, ako 
aj vedeniu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, touto cestou 
ďakuje za kvalitné prednášky a poskytnuté britské know-how.
Colníci, ktorí spomínaný kurz úspešne absolvovali, boli 4. 9. 2006 
ocenení na pôde Colného úradu Bratislava. Slávnostné odovzdávanie 
certifikátov sa týkalo všetkých absolventov kurzu, ktorí úspešne absol-
vovali osem modulov a ukončili ich záverečnou skúškou. Na úspešnom 
vyvrcholení projektu sa zúčastnili mnohí, za Ekonomickú univerzitu pri-
šli prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – dekan Národohospodárskej fakulty, 
Doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD. – vedúci Katedry sociálneho rozvoja 
a práce, ako aj gestorka kurzu PhDr. Mária Antalová, PhD.
Samozrejme, nechýbali ani tí, ktorým boli certifikáty udelené: v.c.r. Mgr. 
Peter Tóth – riaditeľ CÚ BA, c.r. Ing. Štefan Gerbóc – NRCÚ II., h.c.i. 
Ing. Dušan Baran, h.c.i. Ing. Anna Bulková, c.i. Bc. Ondrej Ďuraj, h.c.i. 
Juraj Dziviak, h.c.i. Ing. Ján Ježo, h.c.i. Ing. Miroslav Michelík, h.c.i. Ing. 
Magdaléna Mydliarová, h.c.i Mgr. Tomáš Prochocký, h.c.i. Ing. Tibor 
Španka, h.c.k. Ing. Adrián Takács, h.c.i. Ing. Sylvia Zelmanová a Mgr. 
Peter Švaral.
Všetkým menovaným colníkom srdečne blahoželáme k získaniu akredi-
tovanej manažérskej kvalifikácie.

h.c.i. Ing. Magdaléna Mydliarová

• Vedenie diplomovej práce študenta z Katedry financií na tému „SPD z ta-
bakových výrobkov“ – CÚ BA od septembra 2005 do mája 2007
• Prednáška „Colná politika SR po vstupe do EÚ“ – CÚ BA pre NHF EU 
– november 2005
• 8. medzinárodný veľtrh cvičných firiem (v Istropolise, spoločný stánok EU 
a CÚ BA) – Katedra pedagogiky – november 2005
• Propagácia spolupráce v súvislosti s Medzinárodným veľtrhom CF – Ve-
černík z 1. 12. 2006, Ekonóm č. 4/2005
• Kurz „Základy podvojného účtovníctva“ – Katedra pedagogiky pre CÚ 
BA – október až december 2005
• Propagácia spolupráce v časopise Ekonóm č. 3/2005
• Preddiplomová prax študentky Marty Filípkovej z Katedry verejnej správy 
a regionálneho rozvoja na Colnom úrade Bratislava v mesiacoch marec až 
apríl 2006
• Nástup absolventky NHF EU Ing. Marty Filípkovej do štátnej služby na 
CÚ BA – august 2006
• Prednáška na tému „Novelizácia zákona o DPH“ – Katedra financií pre 
CÚ BA – apríl 2006
• Prednáška na tému „Spotrebné dane“ pre študentov DPŠ – CÚ BA pre 
NHF EU – apríl 2006
• Kurz „Manažment ľudských zdrojov“ – Katedra sociálneho rozvoja a prá-
ce pre CÚ BA – február až júl 2006

Z pravidelného zasadnutia lektorského zboru

Tri nabité veľkomederské dni

Certifikáty pre colníkov



Bola zhodnotená naša účasť na aktivitách programu Customs 2007

Tatry na jeseň, keď je počasie najustálenejšie a farby najpremenlivej-
šie, nelákajú iba turistov túžiacich po neopakovateľných zážitkoch, ale 
záverom septembra prilákali do jednej z tatranských osád aj zástup-
cov colnej správy a predstaviteľa Ministerstva financií SR. Zmyslom 
stretnutia však nebolo túlať sa po vyznačených alebo neoznačených 
turistických trasách, ale bližšie sa oboznámiť s agendou momentálne 
prebiehajúceho programu Customs 2007 a nástupníckeho programu 
Customs 2013.
Dôležitou informáciou bolo zhodnotenie našej účasti na aktivitách 
programu od začiatku jeho fungovania, nielen z finančného hľa-
diska, ale predovšetkým po odbornej stránke. Pre uvedený dôvod 
boli na toto stretnutie prizvaní aj členovia stálych skupín programu, 
členovia niektorých pracovných alebo projektových skupín a tiež 

členovia benchmarkingových projektov, ktorých mená uvádzame:
• c.i. Mgr. Žaneta Olekšáková (Kancelária GR CR SR) – národný 
koordinátor C2007 a národný koordinátor výmenných stáží – komplex-
ná informácia o programe z odborného, organizačného a finančného 
hľadiska;
• c.k. Mgr. Katarína Vivodová (Kancelária GR CR SR) – národný koor-
dinátor BM projektov – všeobecné informácie o BM projektoch v SK 
a v EÚ;
• h.c.k. Ing. Marián Troják (Odbor Informatiky CR SR) – Skupina pre 
elektronické colníctvo a informačné technológie;
• c.i. JUDr. Mária Kmetyová (Právny odbor CR SR) – Skupina pre elek-
tronické colníctvo (právne aspekty, legislatíva);
• c.k. Mgr. Marta Jakubčinová (Personálny odbor) – Skupina pre 
vzdelávanie (e-learning – moduly Car Search, Net Agrex);
• c.r. Ing. Anna Daneková (Odbor ekonomiky a logistiky CR SR) – BM 
projekt „Informačné technológie pre tradičné vlastné zdroje“;
• h.c.k. Ing. Barbara Lajzová (Odbor operačných činností CR SR) 
– projektová skupina EORI (Evidencia a identifikácia ekonomických 
operátorov).

V budúcom vydaní Colných aktualít vás budeme informovať
o benchmarkingu.

c.i. Mgr. Žaneta Olekšáková

Druhé stretnutie tímu CUSTOMS 2007
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AHA HO alebo okienko postrehov
21. september je každoročne pre colníkov významným dňom, preto-
že v septembri má meniny Matúš. V tento deň, ako každý colník vie, 
oslavujeme Deň colníkov. Táto tradícia má svoje historické korene v sa-
motnom pôvode colníckeho remesla, ktoré by sme mohli hľadať už sta-
rovekom Ríme u boha obchodu Merkúra, ktorého znak nosíme všetci na 
uniformách. Chrám zasvätený práve Merkúrovi bol strediskom obcho-
du. Obchod a colnícke remeslo sú nerozlučne späté. Pri pohľade do 
histórie sa dostaneme k biblickým textom Nového zákona, kde nájde-
me zmienku o svätom Matúšovi, patrónovi colníkov. Svätý Matúš bol 
jedným z dvanástich apoštolov. A práve na sviatok Matúša 21. sep-
tembra oslavujeme Deň colníkov. Otázku prečo práve svätý Matúš nie 
je ťažké zodpovedať. Matúš bol pôvodom Galilejčan a než sa stal 
Kristovým učeníkom, vyberal peniaze na mýte, čo bolo povolanie také 
nenávidené, že každého mýtnika považovali za hriešnika a ako takého 
sa ho štítili. Matúša pri svojej ceste Ježiš Kristus vyzval, aby ho nasledo-
val. Matúš opustil svoje výhodné miesto a odišiel za Ježišom, ... hoci si 
bol vedomý, že pri Ježišovi ho nečaká bohatstvo, ale najväčšia bieda. 
Svätý Matúš sa do svojej mýtnice už nikdy nevrátil, dobre vedel, aké 
pokušenia a navádzania k hriechu by ho tam čakali.
Ak to premietneme do súčasnosti, tak colníci i dnes idú za vidinou. 
Tá vidina spočíva v istotách, ktoré im poskytuje štátna služba a prijatá 
zákonná úprava. Dnes síce colníci nežijú v biede ako apoštol Matúš, 
no na ohodnotenie našej práce stále čakáme, vieme svorne, že sa 
nám ho nedostáva a ak, tak skôr len v morálnej podobe. Je to akési 
nekonečné „čakanie na Godota“. Pokušenia a zvádzania k hriechu sú 
nemenej veľké ako v časoch apoštola Matúša a mnohí colníci týmto 
pokušeniam aj podľahli. Nech už sú ich pohnútky akékoľvek, dopustili 
sa „hriechu“ a za hriech obvykle príde trest.

Prvé zmienky o colníkoch na území Slovenska sú podľa dochovaných 
dobových materiálov zo stredoveku, keď v tomto období viedli cez 
naše územie významné obchodné cesty. Územie Slovenska zostáva 
súčasťou obchodných križovatiek v rámci Európy medzi severom a ju-
hom, západom a východom. Dôležitou súčasťou obchodných ciest 
boli mestá a obce. Avšak len slobodné kráľovské mestá mali výsady, 
na základe ktorých mohli vyberať poplatky pri vstupe do mesta alebo 
na trh.
Colnícke remeslo má podľa historických prameňov hlboké korene 
a tradíciu, čím si vyslúžilo punc hrdosti a nepísanú stavovskú česť. Col-
níci boli v minulosti kočovníkmi, ktorí boli prekladaní z jednej colnice 
na druhú a tiež z hranice na hranicu. Dalo by sa povedať, že tu niekde 
môžeme hľadať aj korene donedávna hojne využívaného systému rotá-
cie colníkov na niektorých colných úradoch v rámci Slovenska.
Už v tej dobe colníci svojimi príspevkami podporovali svojich kolegov 
na slabších priechodoch a hraniciach, aby im bolo možné pomôcť 
v prípade potreby. Solidarita, pochopenie a kolegialita sa akosi vy-
tráca z nášho povolania, akoby to so sebou priniesla dnešná hektická 
doba, ktorú prežívame, keď sú v spoločnosti akosi nepriamo preferova-
né pokrivené hodnoty. Do našich radov vstupuje často nezáujem, skep-
sa, no všetci veríme, že príde akýsi zlom, niečo, čo nás pohne vpred, 
čo zmení stav, s ktorým nie sme celkom stotožnení. Nečakajme na prí-
chod spasiteľa ako v prípade apoštola Matúša, hľadajme možnosti 
ako vykonávať svoju prácu čo najlepšie každý na tom svojom poste, 
ale trvajme na zachovaní svojich oprávnených požiadaviek a pouka-
zujme na to, čo nás trápi. Platí totiž stále to staré známe: „pomôž si 
človeče, aj Pán Boh Ti pomôže“. Čo vy na to kolegovia?

h.c.i. Bc. Jozef Vaško
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Prvá októbrová nedeľa je v Košiciach už tradične vyhra-
dená pre Medzinárodný maratón mieru a inak tomu ne-
bolo ani teraz. Rekordný počet zúčastnených, ktorí sa 
tento rok postavili na štartovnú čiaru, odmenilo aj poča-
sie. Príjemné a najmä slnečné babie leto hralo všetkým 
do karát a 83. ročník maratónu sa mohol začať.

K bohatej účasti aktérov prispela (ako už aj vlani) svojím skromným 
dielom aj naša colná správa. Druhý ročník Medzinárodných majstrov-
stiev Colnej správy SR v maratónskom behu však okrem našich colníkov 
podporili aj kolegovia z ČR, Belgicka, Fínska a Lotyšska. Spolu tak za 
mierom a zdravím bežalo 41 colníkov (z toho 10 zo zahraničia). Mno-
hých potešila ženská posila v počte siedmich kolegýň, ktoré sa po-
starali o tú jemnejšiu a estetickejšiu stránku colníckej bežeckej zostavy. 
Colníci - športovci si svoje sily zmerali v nasledovných troch mužských 
a ženských kategóriách: maratón, polmaratón a korčuliari - polmara-
tón. Hoci športovci pamätali na známe Coubertenovo „Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa“, úspechy a rekordy potešili všetkých. Najviac 
zrejme českú reprezentáciou, pre ktorú Petr Vymazal získal v hlavnej 
kategórii (tak ako aj pred rokom) prvé miesto a zároveň dosiahol aj 
osobné maximum. Maratón zabehol v čase 2:37:18 hod., ktorý je po-
rovnateľný s úrovňou profesionálnych bežcov. Druhé miesto v tejto kate-
górii obsadil Belgičan Dirk Gysels a tretie Fín Jaak Heiskane. Darilo sa 
aj nášmu Michalovi Kavackému, víťazovi polmaratónu, ktorý zabehol 
v profesionálnom čase 1:14:02 hod. Po ňom si na víťaznú druhú a tretiu 
priečku v tej istej kategórii stali Štefan Horváth a český kolega Jindřich 
Čepický. Korčuliarsky polmaratón v mužskej kategórii ovládli Trnavča-
nia - Slavomír Fordinál (1. miesto) a Marián Čičin (3. miesto). Striebor-

nú medailu však získal Karol Glončák z CKÚ Bratislava. Korčuliarky 
zvládli polmaratón tiež bravúrne - všetky tri medaily ostali v Košiciach, 
a to vďaka Lucii Gumanovej, Ivete Repíkovej a Zuzane Tebinkovej.
Športové úspechy a nové rekordy známej bežeckej súťaže patria len 

samotným pretekárom a ich kondičke. Za príjemnú atmosféru a dobrú 
organizáciu maratónu sú však všetci súťažiaci vďační hlavnému orga-
nizátorovi podujatia Maratónskemu klubu Košice. Vďaka jeho ústreto-
vosti sa colníci už druhý rok stretávajú na úspešnej a obľúbenej športo-
vo-kultúrnej akcii, ktorá sa tak etabluje medzi oficiálnymi pravidelnými 
podujatiami Medzinárodnej colnej športovej asociácie ECSA.

Text: Peter Bartoš a Dana Šejirmanová
Foto: Dušan Galgon

Košický beh za mier, dobré vzťahy a pevné zdravie

Hoci už je jeseň, vráťme sa ešte stručne k začiatku leta, 
keď záver týždňa v dňoch 9. a 10. júna patril futbalu 
a bojom o Valašský pohár. Na tomto už siedmom roč-
níku neoficiálnych majstrovstiev Colnej správy Českej 
republiky vo futbale na tráve sa zúčastnilo aj pätnásť 
colníkov z CÚ Trenčín.

Turnaj usporiadal Colný úrad Zlín na ihrisku TJ Spartak Valašské Klobú-
ky v krásnom prostredí Bielych Karpát. Kvalitu a vysokú úroveň zápasu 

dokazuje aj obsadenie mužstiev. Okrem CÚ Trenčín sa zúčastnilo aj 
družstvo Colného riaditeľstva Olomouc, Colného úradu Zlín a Colné-
ho riaditeľstva Brno. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom 
sa presvedčivo stalo družstvo Colného úradu Trenčín, ktoré vyhralo 
dva zápasy a v jednom remizovalo. Za najlepšieho hráča bol vyhláse-
ný colník Libor Šubert z CÚ Trenčín. Titul najlepšieho brankára turnaja 
putoval tiež do trenčianskeho mužstva, a to k colníkovi Stanislavovi 
Haliakovi. Turnaj sa niesol v duchu skutočnej fair play - nedošlo totiž 
k zraneniu žiadneho hráča.
Za Colný úrad Trenčín nás vynikajúco reprezentovali: Patrik Farka-
šovský, Libor Šubert, Erik Prno, Róbert Polhorský, Martin Žitňan, Vla-
dimír Turan, Peter Košút, Patrik Kubica, Pavol Pažitka, Marián Lobot-
ka, Peter Sedláček, Igor Vyletelka, Peter Fabian, Rastislav Marták, 
Stanislav Haliak.
Menovaní víťazi si odniesli krásne ceny, ktorými boli valašské symboly 
– valaška a valašský klobúk. Do zbierky Colného úradu Trenčín však 
pribudol i diplom za 1. miesto a pohár víťaza.

Michaela Minarovichová

Valašský pohár opäť v rukách Trenčanov

Zápas Výsledok Strelci gólov
CÚ Trenčín : CŘ Olomouc 2:0 L. Šubert., R. Polhorský
CÚ Trenčín : CŘ Brno 3:1 M. Žitňan, L. Šubert, P. Farkašovský
CÚ Trenčín : CÚ Zlín 0:0 
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Správne zaobchádzať so strelnou zbraňou je povinnosťou každého 
colníka, príslušníka ozbrojeného zboru, ktorým colná správa bezpochy-
by je. Aj tohtoročný 7. september patril colníkom z celého Slovenska, 
ktorí sa v Prešove stretli už po šiestykrát s tým istým zámerom - predviesť 
svoje schopnosti a zručnosti v streleckom umení. Čas venovaný strelec-
kej vášni, šikovnosť, ale aj šťastie sa odrazili v konečnom umiestnení. 
Pochlapili sa i organizátori a výborne premyslené a pripravené strelec-

ké parkúry dali zabrať nejednému dobrému strelcovi. Pekné počasie, 
ktoré účastníkom prialo po celý čas pretekov, síce dávalo šancu vyhrať 
každému, no podarilo sa to len niektorým. Umiestnenie tých najšikov-
nejších prinášame v tabuľke.
Viac informácií o pretekoch a ich histórii vám prinesieme v budúcom 
čísle Colných aktualít. Už teraz sa môžete tešiť na rozhovor s jedným 
z organizátorov Mariánom Pekárikom z Colného úradu Prešov.

c.r. Mgr. Andrea Zemanová
1. CÚ Žilina (Ondrej Pištík, Braniskav Páleník, Ladislav Kamenský)
2. CÚ Banská Bystrica (Ján Kubinec, Jozef Sedliak, Vladimír Dolník)
3. CÚ Bratislava (Peter Prokop, Pavol Keszocze, Roman Harvy)

Jednotlivci muži
1. Peter Veľký
2. Ondrej Pištík
3. Ján Kubinec
4. Alexander Sagan
5. Peter Prokop

Jednotlivci ženy
1. Renáta Gergelyová
2. Mária Šindlerová
3. Lýdia Valacsaiová

Prešovskú trofej si vystrieľali Žilinčania

Tradíciou sa stala účasť mužstiev Spolku colníkov SR na 
septembrovom turnaji v malom futbale o putovný pohár 
Klubu celníků Praha a Celního ředitelství Praha v Jíloviš-
ti u Prahy. Tento rok to bol už 3. ročník, na ktorom sme 
sa zúčastnili s dvoma mužstvami (východ a západ).

Na turnaj sme vyrazili z Michaloviec už o deň skôr, a to vo štvrtok 
7. septembra 2006 ráno. Cestou do Prahy, ktorá viedla cez Košice, 
Žilinu a Bratislavu, sme postupne naplnili autobus členmi spolku, ich 
rodinnými príslušníkmi a ,samozrejme, i „našou“ Zástranskou muzikou. 
Hoci do polnoci chýbalo len zopár minút, naši kolegovia a priatelia 
nás očakávali a pripravili nám malé nočné pohostenie.
Nasledujúci deň ráno sme sa po malých skupinkách presunuli MHD 
do centra Prahy, kde nasledovala obľúbená prehliadka Pražského hra-
du, Malej Strany, Karlovho mostu, Staromestského námestia s orlojom 
a Václavského námestia. Nezabudli sme navštíviť ani kultové pivárne 
U Pinkasů a U Fleků. Návrat do Jílovišťa bol až v podvečerných hodi-
nách.
Plánovaný turnaj v malom futbale odštartovalo až sobotňajšie ráno. 
K radosti z hry prispela aj organizácia, ktorá bola na jednotku. Ob-
čerstvenie - grilované klobásy a vynikajúci guľáš - sa podávalo priamo 
na mieste. Prialo nám i počasie, celý deň bolo krásne slnečno. To sa 
prejavilo i na výkonoch všetkých hráčov. Naše mužstvo si aj napriek 
silno obsadenému turnaju vybojovalo krásne tretie miesto.
Tým sa však úspech slovenského mužstva nekončil. Počas turnaja sa 
zároveň v školiacom stredisku CS v Jílovišti u Prahy uskutočnilo aj pria-
teľské stretnutie pri príležitosti sviatku sv. Matúša – patróna colníkov. Aj 
na ňom sa odovzdávali medaily Spolku colníkov ČR, na ktoré dostal 

pozvanie i náš člen Bc. Marcel Šejvl. Udelili mu striebornú medailu za 
rozvoj Spolku colníkov ČR a priateľských česko-slovenských vzťahov. 
Slávnostnú atmosféru stretnutia podčiarkla i prítomnosť generálneho 
riaditeľa CS ČR Mgr. Zdeňka Rychtra a osobnosť československého 
colníctva JUDr. Jiřího Broža, CSc.
V popoludňajších hodinách boli slávnostne vyhlásené výsledky turnaja 
a víťazom odovzdané ceny. Za naše mužstvo prevzal krištáľový pohár 
a diplom za 3. miesto z rúk Mgr. Zdeňka Rychtra kapitán a kolega 
Peter Novák. Slávnostný ceremoniál bol zakončený veľkou recepciou 
a tanečnou zábavou, ktorú oživila Zástranská muzika zabezpečená 
Ing. Rudkom Šamajom zo Žiliny. Hudba a tanec trvali až do skorých 
ranných hodín.
Po výdatných nedeľňajších raňajkách nás naši českí priatelia nabalili 
na cestu a po rozlúčke sme vyrazili späť domov. Táto akcia je peknou 
tradíciou a prispieva k upevňovaniu medzinárodných vzťahov medzi 
colnou správou ČR a SR, ako aj ich stavovskými organizáciami.

Bc. Marcel Šejvl

Pražská tradícia
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Nórske putovanie člena Klubu colníkov Michalovce

Keď človek počuje slová ako Nórsko, Švédsko, Fínsko, 
spravidla sa mu vybavia určité predstavy o životnej 
úrovni, fjordoch, rybačke, ľadovcoch a milých ľuďoch. 
Bolo mojím snom raz navštíviť takúto krajinu. Dnes už 
môžem povedať, že sa mi splnil - návštevou Nórska.

Pre našinca je to dosť drahá dovolenka. Napriek tomu sa mi však pošťas-
tilo nájsť ľudí, ktorí mi to umožnili. Pomohla mi organizácia Kresťanskej 
humanitárnej pomoci v meste Kristiansand, ktorej členovia pomáhajú na 
Ukrajine. Keďže som ich aj osobne poznal už viac rokov, tak ma pozvali 
na návštevu Kristiansandu. Z Michaloviec do Kristiansandu je to viac 
ako 2000 km, preto som si cestu aj s rodinou rozdelil na viac častí.
Prvá časť bola z Michaloviec do Prahy. V Prahe sme vďaka Klubu colní-
kov z Prahy boli ubytovaní v internáte českej colnej správy. Pobudli sme 
tu jeden deň a potom sme vyrazili na sever cez Nemecko do Dánska. 
Nemecko sme zásluhou vynikajúcej siete diaľnic prešli pomerne rýchlo. 
Keďže sme v Dánsku boli už okolo 21.00 h, rozhodli sme sa, že je nača-
se si oddýchnuť, a preto sme si našli ubytovanie v súkromí.
Ráno sme vyrazili do mesta Hirtshals, kde sme sa nalodili na trajekt. More 
bolo počas našej plavby až neuveriteľne pokojné, plavba rýchlo ubehla 
a my sme sa ocitli v cieli našej cesty - v prístave mesta Kristiansand. V pr-
vý deň nám hostitelia poukazovali celé mesto a jeho zaujímavosti.
Na ďalší deň sme si naplánovali návštevu Dyreparku, ktorý nie je iba 
ZOO, ale aj zábavným parkom pre deti. Je tam všetko od zvierat až 
po atrakcie typu westernové mestečko, pirátska loď, strašidelný zámok 
a iné. Trvalo nám celý deň, kým sme to všetko pochodili.
Nasledujúci deň sme navštívili najjužnejší bod Nórska a maják, ktorý je na 

tomto bode. Poobede sme sa presunuli do 350 km vzdialeného hlavného 
mesta – multikultúrneho a multietnického Osla. Ubytovali sme sa v hoteli 
Perminalen, ktorý sa nachádza len asi 3 km od kráľovského paláca.
O Osle sa hovorí, že je to mesto múzeí. Môžem to iba potvrdiť. Ja som 
ich napočítal asi sedemnásť. Počas troch dní sme stihli navštíviť 14 z nich. 
Verte mi, že stáli za to! 
Tú trochu času, ktorá 
nám zostala, sme využili 
na prechádzku po mes-
te a po prístave, kde 
sme zahliadli zakotvenú 
loď kolegov z Nórska.
Napokon sme sa vrátili 
do Kristiansandu, kde 
sme ešte strávili dva 
krásne dni a ráno už 
sme museli vstávať na 
trajekt do Dánska.
Cesta späť viedla tiež 
cez Prahu, aj s krátkou 
jednodňovou zastávkou 
na oddych. A potom 
nás už čakal návrat z do 
každodennej reality. Je to dovolenka, na ktorú budem spomínať celý 
život. Ak budem mať možnosť, do Nórska sa znova rád sa vrátim.

MVDr. Ľuboš Smriga

Nezabudnuteľná severská 
dovolenka



 

60 rokov
Miloš Surový

CÚ Košice

Pavol Bojtoš
CS SR

Ľubomír Brozman
CR SR

55 rokov
Eva Mózešová

CR SR

50 rokov
Viera Homoľová 

CR SR

Marta Kastnerová
CR SR

Ján Leco
CÚ Čierna nad Tisou

Pracovné jubileum
30 a 35 rokov

Peter Záborský k 1. 10. 1971
CR SR

Jozef Gruľa k 15. 10. 1976
CÚ Prešov

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Anna Olbertová k 1. 10. 1986
CÚ Žilina

Mária Čekovská k 1. 9. 1986
CÚ Prešov

Milan Štofa k 22. 10. 1986
CÚ Čierna nad Tisou

Karol Sokologorský k 17. 10. 1986
CÚ Čierna nad Tisou

Viktor Lapšanský k 1. 10. 1986
CKÚ

Miloš Štefančik k 1. 10.1986
CKÚ

Imrich Fazekaš k 1.10. 1986
CÚ Košice

Ján Cvik k 30. 9. 1981
CÚ Trnava

Tatiana Krišová k 5. 10. 1981
CÚ Bratislava

Oľga Komorová k 1. 10. 1981
CÚ Banská Bystrica

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti v septembri a októbri
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Začiatok októbra patril colníckej klubovej scéne. Pred-
sedovia klubov za účasti predsedníctva Spolku colníkov 
SR sa 7. - 8. 10. tohto roku stretli na konferencii na Zem-
plínskej Šírave, kde prerokovávali témy týkajúce sa čin-
nosti spolku.

Spolok nechce byť akýmsi záhadným združením, aj preto je vhodné 
priblížiť, čím je a ako žijú jeho členovia. Začneme hneď programom, 
ktorý sa uskutočnil na spomínanej konferencii. Po jeho schválení predse-
dovia klubov informovali o práci, aktivitách a členskej základni klubov 
v regiónoch. Niektoré kluby pracujú lepšie, iné menej úspešne. V kaž-
dom klube sú však jednotlivci a skupiny, ktoré sa angažujú a sú aktív-
nejšie než ostatní. Členská základňa dosahuje úroveň asi 3 % colníkov 
v colnej správe. Začínajú sa aktivizovať kolegovia aj z iných regiónov, 
ako je Trstená, Trnava či Nitra, kde by v blízkej budúcnosti mohli vznik-
núť nové kluby.
Možno ste zaregistrovali, že spolok má už svoju webstránku http://
www.spolokcolnikov.sk, v rámci ktorej prezentuje svoju činnosť a akti-
vity. Neustále sa pracuje na jej vylepšovaní. Nie všetky informácie sa 
tam objavia včas, ale postupne sa prispôsobuje účelu, ktorému má 
slúžiť, tzn. informovanosti členov spolku a všetkých colníkov.
Poďme však späť ku konferencii. Bol ňou odsúhlasený text memoran-
da o spolupráci medzi Spolkom colníkov SR a Colným riaditeľstvom 
SR, ako aj prijaté rozhodnutie o vydávaní ročenky Spolku colníkov 
SR v elektronickej forme. Konferencia schválila text výročnej správy. 
Vydávanie vlastného periodika vo forme občasníka nebolo schvále-

né a informovanosť sa bude zabezpečovať naďalej prostredníctvom 
webstránky.
V oblasti financovania činnosti spolku a klubov ťarcha zostáva na cen-
trálnej úrovni, najmä pri organizovaní celoslovenských aktivít jednotli-
vých klubov. To, či budú kluby organizovať vzdelávacie aktivity pre 
podnikateľskú verejnosť a touto formou získavať finančné prostriedky, 
závisí len od nich.
Prerokované bolo colnícke múzeum, plán a koncepcia na jeho prípra-
vu. Bude vypracovaný návrh rámcovej zmluvy na zriadenie colníckeho 
múzea v priestoroch školského a rehabilitačného strediska Veľký Me-
der v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR. V tejto súvislosti bude pred-
ložený návrh na vytvorenie pracovnej skupiny.
Otázka organizovania spolkového plesu je zatiaľ otvorená. Iniciatíva 
v tejto oblasti zostáva na kluboch.
Po pracovnej časti nasledoval zaslúžený odpočinok v bublinkovom kú-
peli a príjemnom prostredí sauny. Spestrením bola svadobná hostina 
v priestoroch, kde sa konala konferencia. To akoby predznamenávalo 
závan nového vetra do plachiet lode zvanej Spolok colníkov SR. Ak 
máte chuť nalodiť sa a zúčastniť sa jej ďalšej plavby, ste na jej palube 
srdečne vítaní...

h.c.i. Bc. Jozef Vaško
(príspevok bol autorsky skrátený)

Colnícke kluby sa stretli



Meno Matúš je už odjakživa spájané práve s colníckou 
profesiou. Patrón všetkých colníkov oslavuje svoje me-
niny 21. septembra a s ním aj všetci colníci svoj deň. 
Colné úrady naň nezabudli ani tento rok a oslávili ho 
lokálne a po svojom.

Deň colníkov po trnavsky
CÚ Trnava so sídlom v Senici sa 21. septembra otvoril verejnosti. To 
urobili aj jeho pobočky, a tak verejnosť oboznámili s prácou colníkov 
na viacerých miestach. Trnavskí colníci si počas tohto dňa vyskúšali 
nielen pozíciu hostiteľov, ale aj návštevníkov. Zavítali do ZŠ na Sadovej 
ulici v Senici, kde deťom predviedli ukážky techniky, prácu psovodov 
a zorganizovali viaceré besedy. Školáci si „colníctvo“ mohli vyskúšať 
aj v praxi, a to i prostredníctvom nepriestrelných viest zo špecializova-
ného vozidla colnej správy. Veľký záujem však bol o zbrane, s kto-
rými colníci pracujú - pištole, automatizované pušky či donucovacie 
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prostriedky. Deti však najviac zaujal štvornohý „colník“ Max so svojím 
psovodom, ktorí predviedli ukážky vyhľadávania predmetov. Hoci deti 
hľadaný predmet popremiestňovali do viacerých úkrytov, Max sa ne-
dal zmiasť a všetko bezchybne zvládol. Svoju návštevu zvládli úspešne 
aj trnavskí colníci, ktorí deťom ochotne odpovedali na všetky aj s col-
níctvom súvisiace otázky a možno práve touto prezentáciou získali no-
vých obdivovateľov tohto „matúšovského“ povolania.

Košickí colníci presunuli svoj sviatok
na ďalší deň
V piatok 22. septembra 2006 sa otvoril verejnosti aj košický úrad. Svoj 
Deň otvorených dverí presunul na školský dvor ZŠ na Masarykovej 
ulici, kde s prácou colníkov oboznámil nielen jej žiakov, ale aj širokú 
verejnosť. Po úvodných slovách venujúcich sa histórii colníctva a CÚ 
Košice došlo aj k činom, konkrétne k zaujímavým ukážkam nácviku 
sebaobrany, bojových umení a zastavovania vozidiel. Colníci tiež 

demonštrovali odoberanie vzo-
riek minerálnych olejov, výcvik 
ich štvornohých kolegov a vy-
hľadávanie drog. V ponúknutom 
menu colného úradu nechýbali 
ani ukážky výzbroje, výstroja 
a techník colného úradu, ktoré 
sa každoročne tešia najväčšiemu 
záujmu.
K tradičnému Dňu otvorených 
dverí si košickí colníci dopriali 
aj skultivovanie ducha, a to pria-
mo v historickej budove Štátne-
ho divadla. Košický colný úrad 
totiž pre svojich zamestnancov 
a pozvaných hostí zorganizoval 
predstavenie Jevana Brandona 
Thomasa Charleyho teta.

Nitrianska réžia
Colníci nitrianskeho úradu oslávili 
svoj deň veľmi podobne, teda 
otvorenými dverami. Ich ponuku 
využili nielen deti zo ZŠ Nitra 
a okolia, ale aj mnohí dospelí 
a novinári z regionálnych novín 
a televízií. Tí sa na Dni otvorených 
dverí stretli s hovorcom úradu 
h.c.k. Ing. Romanom Porubským. 
Program CÚ Nitra bol skutočne 
pestrý. Okrem histórie colníctva 
a súčasnej činnosti úradu boli 
prezentované aj rôzne ukážky 
z colníckej praxe. Deti zaujali 
psovodi so svojimi štvornohými 
pomocníkmi, ukážky z oblasti 
výzbroje a techník colníkov, vý-
cvik sebaobrany a taktiky boja 
či zadržanie páchateľa. Všetky 
spomínané aktivity neskôr doplni-
la i prednáška o škodlivosti drog, 
prezentácia CITES-u spojená 
s výstavou exponátov a streľba 
zo vzduchovej pištole. Samozrej-

me, nesmeli chýbať ani súťaže a hry, ktoré sa skončili sladkým ocene-
ním a zavŕšili tak úspešný deň plný aktivít pre verejnosť.

Sviatočná mozaika z colných úradov



Žiaci a škôlkari obdivovali
zbrane „kukláčov“
A nielen tie. Na Národný deň colníkov totiž CR SR a CKÚ pripravili 
pre ZŠ na Mierovej ulici a pozvaných škôlkarov omnoho viac. Deťom 
sa colníci predstavili ukážkami ich každodenných činností - štvornohí 
colníci predviedli, ako dokážu nájsť hľadanú vzorku, dvojnohí colníci 
zase ukážky z výcviku sebaobrany, prezentáciu zbraní používaných 
v colnej správe, ako aj spomínaný výstroj a výzbroj jednotky služob-
ných zákrokov CKÚ. A po dni plnom akčných ukážok opäť pribudlo 
mnoho malých obdivovateľov, ktorí (aspoň na určitú dobu) chcú byť 
určite colníkmi. Alebo aspoň vlastniť šikovného štvornohého kamaráta.

Colníci potešili školákov a študentov
aj pod Urpínom
21. september, ktorý patrí Dňu colníkov, posunuli o deň neskôr aj na 
strednom Slovensku. Verejnosti, no hlavne žiakom miestnych základ-
ných škôl, bol otvorený CÚ Banská Bystrica a aj jeho pobočky. Ban-

skobystričania stavili najmä na praktické ukážky bežného a niekedy 
i akčného colníckeho života. Prezentovala sa výzbroj a technika KO-
MOS-u. Žiaci si mohli pozrieť aj rôzne zbrane, donucovacie prostried-
ky, prácu s UV lampou a vyhľadávanie znakov pravosti na kontrolných 
známkach a peniazoch.
Colníci sa však pripravili aj na staršie ročníky. Pre stredoškolákov zor-
ganizovali prednášku zameranú na postavenie colnej správy a jej fun-

govanie. Študenti si mohli aj priamo v priestoroch jednej z pobočiek 
vyskúšať colné konanie v praxi. Teóriu teda vystriedala prax a násled-
ne i ukážky výzbroje a techník miestneho KOMOS-u. Hoci mali náv-
števníci Dňa otvorených dverí rôzny vek a názory, v jednom sa zhodli 
- všetkým bolo fajn a tešia sa aj na budúci rok.

Text: -ds-
Foto: cú

Poznámka redakcie:
Informácie o septembrových oslavách Dňa colníkov sme čerpali len z príspev-
kov tých colných úradov, ktoré na výzvu redakcie zareagovali.
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Bratislavskí kukláči pripravili akčné ukážky pre deti zo ZŠ na Mierovej ulici.



FOTOSÚŤAŽ
Súťaž, ktorá vaše fotozážitky robí našimi spoločnými, sa už čoskoro skončí. Máte preto ešte poslednú 
šancu zapojiť sa do nej. Tak urobil aj Erik Keméň, ktorý nám do redakcie zaslal tri rozmanité pohľady na 
naše krásne veľhory. Ak mu chcete vašimi snímkami konkurovať, neváhajte a pošlite nám ich do redakcie 
(maximálne však 3 ks).

Å Gerlachovský štít 2654 m n.m. 

Pohľad z Kriváňa 2494 m n.m. Ñ 

É Z výstupu na Rysy 2449 m n.m.


