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Pri služobných zákrokoch s použitím zbrane sa môže stať, že je potrebné prebíjať - či už preto, že sme vy-
strieľali všetky náboje zo zásobníka, alebo preto, že si nie sme istí počtom nábojov v zásobníku (taktické 
prebíjanie). V praxi to znamená určité zdržanie a čiastočné odvedenie pozornosti od diania v okolí, preto je 
potrebné tento úkon vykonať rýchlo a v čo najkratšom čase.
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Ako správne spúšťať zbraň FOTOPRÍRUČKA

5. Zbraň pri nabíjaní mierne pootočíme tak, aby sme periférnym videním 
mohli kontrolovať správne vloženie zásobníka. Pri vkladaní zásobníka 
dávame pozor, aby sme ho zasunuli až na doraz.

6. Po prebití spustíme záver do prednej polohy stlačením záchytu záveru 
alebo stiahnutím záveru dozadu a jeho vypustením. Tým sa nám dostane 
náboj do nábojovej komory a môžeme pokračovať v streľbe.

1. V prípade, že sme vystrieľali všetky náboje, zostane nám záver zbra-
ne v zadnej polohe. Palcom pravej ruky uvoľňujeme zásobník a súčasne 
sťahujeme ruku približne na dĺžku predlaktia

2. Ak nedosiahneme palcom pravej ruky na záchyt zásobníka, pomôže-
me si ľavou rukou. Pritom však tiež sťahujeme ruky k telu pre uľahčenie 
prebíjania.

3. Zároveň so sťahovaním zbrane bližšie k telu ľavou rukou otvoríme 
puzdro a vyberieme zásobník. Zásobník uchopíme hneď tak, aby sme 
s ním mohli ľahko manipulovať a nemuseli si ho ešte prechytávať.

4. Aby sme nestrácali čas hľadaním zásobníka, musíme presne vedieť, 
kde na opasku máme uložené puzdro so zásobníkom. Uchopenie a vy-
tiahnutie zásobníka je potrebné nacvičiť tak, aby to bol automatický po-
hyb, na ktorý nemusíme myslieť.

Podobne postupujeme aj v prípade, že robíme taktické prebitie, s tým rozdielom, že po prebití nemusíme spúšťať záver a ani obťahovať, 
pretože v nábojovej komore je náboj ešte z predchádzajúceho zásobníka. Samozrejme, pri tom musíme byť opatrnejší, keďže v strese môže 
ľahko dôjsť k náhodnému výstrelu nechceným potiahnutím spúšte. c.i. Mgr. Milan Pittich



Niečo ostáva, iné sa mení. To stabilné si ale určujeme sami. 
Aspoň pokiaľ sa dá. Tak napríklad ešte donedávna sme mali 
pocit neskorého babieho leta. Hoci teploty pripomínali skôr 
októbrové než decembrové počasie, väčšinou sme sa nene-
chali zaskočiť a vianočné prípravy sme vygradovali (teda as-
poň tí dôslednejší) v jarných kabátoch a poltopánkach. To, 
na čom nám záleží, ako napríklad aj na takých Vianociach, 
si teda udržíme a zachováme napriek hocičomu - i nezvyčaj-
nému počasiu. Veď tieto sviatky sú predovšetkým o pokoji 
a láske a to všetko by sme si mali uchovať.
Takto jedinečne som tento sviatok vnímala aj ako dieťa. Vtedy 
som túžila, aby Vianoce trvali večne. Detský sen podobný 
Verneovým Dvom rokom prázdnin však nie je nereálny. Teraz 
to už viem. Stačí, keď si spomeniem na nezvyčajné teplé po-
časie spred pár dní a na darčeky nakupujúcich ľudí. Keď totiž 
niečomu veríme, tak si to aj skutočne splníme, či už v teple, 
alebo v zime. Veď svoje vnútorné Vianoce, teda pokoj a lás-
ku, môžeme mať v sebe po celý rok.

Dana Šejirmanová
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Slováci a Srbi hodnotili vzájomnú spoluprácu
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Na poli slovensko-srbskej spolupráce sa 23. no-
vembra 2006 bilancovalo. Hlavní predstavitelia 
oboch colných správ, generálny riaditeľ Colnej 
správy Srbskej republiky Dragan Jerinič a ge-
nerálna riaditeľka CR SR Eleonóra Kročianová 
hodnotili už štyri roky trvajúcu spoluprácu, ktorú 
odštartovala medzinárodná zmluva medzi vládou 
SR a vládou vtedajšej Zväzovej republiky Juhoslá-
vie o vzájomnej spolupráci v colných otázkach. 
Obe strany ju zhodnotili veľmi pozitívne.

Počas rokovaní nevynechali ani práve prebiehajú-
ci projekt Spolupráca bez hraníc. Začal sa reali-
zovať od júna 2006, pričom priame vzdelávanie 
srbských colníkov u nás sa začalo 6. novembra.

Viac o slovenskej empirickej injekcii
„Bezhraničný“ projekt, ktorý sa zameriava na 
odovzdávanie skúseností z predvstupového procesu SR do EÚ, pozo-
stáva z troch úrovní:
1. analýza stavu Colnej správy Srbska,
2. transfer know-how formou tréningov,
3. materiálna pomoc formou počítačovej techniky.

Financie na spomínaný projekt pochádzajú z prostriedkov Fondu Bra-
tislava – Belehrad, v rámci slovenskej zahraničnej pomoci Slovak Aid. 
Túto odbornú pomoc realizuje naša krajina prostredníctvom Minister-
stva zahraničných vecí SR. Srbskí colníci sú vzdelávaní najmä v oblasti 
správy cla a daní, ktoré vstup do Spoločenstva zmenil aj u nás. Roz-
delení do pracovných skupín postupne absolvujú 4 tréningové moduly 
zamerané na:
- činnosť colného laboratória,
- legislatívu v oblasti správy cla a spotrebných daní,
- informatiku,
- výkon colného dohľadu so zameraním na pôvod tovaru, colnú hodno-
tu a ochranu práv duševného vlastníctva.

Lektori, ktorí prejdú týmto školením, budú potom odovzdávať získané 
skúsenosti na domácej pôde. Srbská strana však okrem vedomostí zís-
kala aj čosi praktické - 15 notebookov a jeden projektor, ktoré boli 
zakúpené z prostriedkov Fondu Bratislava - Belehrad.

-ds-

Cezhraničné vzdelávanie

Colné riaditeľstvo SR bude povinné poskytovať Európskej komisii infor-
mácie týkajúce sa žiadostí o prijatie opatrení proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva, ako aj informácie o realizácii prijatých opatrení 
v tejto oblasti. Slovenská vláda tak rozhodla 29. novembra 2006, a to 
schválením návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy v colníc-
tve.
Navrhovaná novela oprávňuje Ministerstvo financií SR spracúvať osob-
né údaje dotknutých osôb. Obsahuje aj zoznam osobných údajov, kto-
ré bude ministerstvo oprávnené spracúvať vo svojich informačných sys-
témoch. Predkladaný návrh obsahuje aj legislatívno-technické úpravy, 
ktoré vyplývajú z prijatia nových národných aj komunitárnych právnych 

predpisov. Novela zákona má tiež zjednotiť používanú terminológiu 
a úpravou príslušných ustanovení reagovať na poznatky a skúsenosti 
aplikačnej praxe.
Navrhované zmeny majú zabezpečiť plynulé plnenie úloh, ktoré pre 
SR vyplývajú z nariadenia Rady Európskych spoločenstiev o colnom 
konaní pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševné-
ho vlastníctva, ako aj o opatreniach, ktoré sa majú prijať pri tovare, 
o ktorom sa zistilo, že je v rozpore s takýmito právami. Spomínaná 
novela zákona by mala byť v platnosti od 1. apríla 2007.

-ds-

Týka sa nás...
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Projekt Ochrana spotrebiteľa pod oficiálnym názvom 
„2005/017-464.02.03 Zlepšenie koordinácie v oblasti 
ochrany spotrebiteľa zo strany slovenskej colnej správy 
a slovenských organizácii trhového dozoru“ sa konečne 
rozhýbal. Bude mať pokračovateľov?

Minihistória taliansko-slovenského projektu
Začiatkom roka 2005 koloval obežník oddelenia medzinárodných vzťahov 
CR SR s ponukou projektov z Európskej komisie (EK). Zaujal ma hneď z via-
cerých dôvodov. Videl som v tom možnosť prebudenia záujmu colníkov o túto 
oblasť práce, zachovanie si pracovného miesta, nasmerovanie odbornosti aj 
do tejto oblasti, v ktorej je každý, či chce, alebo nie. V neposlednom rade som 
chcel ukázať, že ako colníci si vieme poradiť aj s ochranou spotrebiteľa - veď 
ide o tovar, a to by sme si nemali nechať vziať.
Nasledovali stretnutia s talianskym partnerom (Talianska colná agentúra - 
TCA). S vedúcou projektu, pani Isabel Interlandi, sme 23. - 24. 11. 2006 po 
peripetiách vypracovali a schválili kalendár akcií a školení. Keďže sú jednotli-
vé body rozsiahlejšie, uverejním len ich prehľad v skratke:
1. Školenia o legislatíve EÚ v oblasti všeobecnej bezpečnosti tovarov.
Dve 3–dňové školenia pre spolu 90 účastníkov z našej colnej správy a orgá-
nov trhového dozoru.
2. Rozdiely v prístupe colníkov a orgánov dozoru zo strany legislatívy EÚ 
v oblasti trhového dohľadu v rámci jednotného trhu.
Dve 3–dňové školenia pre spolu 80 účastníkov z colnej správy SR a orgánov 
trhového dozoru.
3. Spolupráca colných orgánov a orgánov trhového dozoru v oblasti 
bezpečnosti výrobkov (všeobecná bezpečnosť, otázky „zhody“), príkla-
dy spolupráce v „starých“ členských krajinách, štruktúra a obsah dohôd 
o spolupráci medzi colnými inštitúciami a orgánmi trhového dohľadu.
Dvojdňové školenie pre spolu 40 účastníkov z našej colnej správy a orgánov 
trhového dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia - SOI, Štátna veterinárna 
a potravinová správa - ŠVPS, Štátny ústav pre kontrolu liečiv - ŠÚKL a Ústav 
štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv - ÚŠKVBL).
4. Návrhy úprav Dohôd o spolupráci medzi slovenskou colnou správou 
a orgánmi trhového dozoru pri ochrane jednotného trhu.
Štyri 2-dňové konzultácie pre colníkov a orgány trhového dozoru.
5. Práva, povinnosti a kompetencie súvisiace/vyplývajúce zo Systému 
rýchleho varovania (Rapid Alert System):
- colných úradov,
- orgánov trhového dohľadu,
- a ich vzájomná spolupráca a výmena informácií.
Dve 2–dňové školenia pre spolu 50 účastníkov z colnej správy SR a orgánov 
trhového dozoru.
6. Systém rýchleho varovania (Rapid Alert System). Prax a dôsledky vyplý-
vajúce zo Systému rýchleho varovania v starých členských krajinách. Ďalšie 
prostriedky a možnosti výmeny informácií o nebezpečných tovaroch v rámci 
RAS. Modelové hlásenie EK. Návrhy na zlepšenie integrácie SCS a orgánov 
trhového dohľadu do Európskeho systému rýchleho varovania (European Ra-
pid Alert System).
Dve 3–dňové školenia pre spolu 50 účastníkov z colnej správy SR a orgánov 
trhového dozoru.
7. Rozličné typy formulárov používaných vo výstražnom systéme (OLAF), 
ich vzorové vypĺňanie a zasielanie orgánom trhového dohľadu (praktic-
ké príklady).
Tri 3–dňové školenia pre spolu 70 účastníkov z colnej správy SR a orgánov 
trhového dozoru.
8. RAPEX systém (food a non-food), spoločné črty, rozdiely, spolupráca 

s colnými orgánmi, komunikácia orgánov vykonávajúcich dohľad a kontakt-
ného bodu/kontaktný bod s Európskou Komisiou. Vysvetlenie praktických 
dôsledkov Nariadení a Smerníc EC a skúsenosti v „starých“ členských kraji-
nách s ich implementáciou a v nadväznosti na rozdielne právne prostredie 
v krajinách EÚ.
Tri 3–dňové školenia pre spolu 90 účastníkov z našej colnej správy a orgánov 
trhového dozoru.
9. Kontrola prísne monitorovaných tovarov, podľa nariadenia EEC 339/93.
Procedurálne kroky od zistenia/odhalenia nebezpečného tovaru po jeho 
oznámenie colným úradom. Aplikácia 339/93 v praxi. Možnosť pozastave-
nia tovaru pri podozrení na rizikový výrobok nad povolenú trojdňovú lehotu 
(súdne precedensy a prax v členských krajinách).
Tri 3–dňové semináre pre spolu 70 účastníkov z colnej správy a orgánov tr-
hového dozoru.

10. Kontrola tovarov v praxi:
Študijné cesty umožnia colníkom a SOI získať skúsenosti priamo v paralelnej 
organizácii druhej členskej krajiny. Účastníci študijnej cesty budú mať pracovnú 
prax s kontrolou tovarov, študijná cesta preto poskytne príležitosť na diskusie 
a výmenu skúseností a bude hodnotným doplnkom k poradenstvu expertov 
dodanému priamo na Slovensku, a tak prispeje k zlepšeniu úrovne kontroly 
tovarov vykonávanej slovenskými orgánmi.
Tri študijné cesty / 5 dní pre 10 účastníkov – z colnej správy SR a SOI.
11. Vypracovanie návrhov na revíziu/vylepšenie vnútorných nariadení 
týkajúcich sa colných postupov pri prepúšťaní tovarov do voľného obehu. 
Zhodnotenie legislatívy a vypracovanie návrhov na legislatívne zmeny, 
s cieľom poskytnúť širšie kompetencie pre colné orgány v oblasti kontroly 
tovarov. Možnosť kontroly tovaru, ktorý je ešte pod colnou kontrolou, orgánmi 
trhového dozoru, s cieľom zamedziť jeho prechodu na voľný trh. Výklad voľ-
ného pohybu v rámci EÚ (rozličné prístupy členských krajín, napr. Francúzsko, 
Nemecko...).
Trojdňové školenie pre spolu 30 predstaviteľov colnej správy SR a orgánov 
trhového dozoru.

Záverečné stretnutie vedúcich projektu a vybraných expertov s predstavi-
teľmi colnej správy SR a orgánov trhového dozoru – zhodnotenie projek-
tu a prediskutovanie návrhu záverečnej správy.

Chcem veriť, že už v priebehu realizácie projektu sa objavia výsledky, vzbu-
dia záujem colníkov aj o takúto činnosť colnej správy (veď ide o prácu, ktorá 
nás živí) a ukážeme tomuto minisvetu užitočnosť našej práce, ktorá nie je len 
v plnení štátnej kasy. Keď to dokážu Francúzi, Nemci, Angličania, Španieli... 
my na to nemáme? Ukážme, že máme!!!

h.c.i. Bc. Viliam Pružinec
Foto: ds

Ako bude pokračovať projekt Ochrana spotrebiteľa

Slovenská odpoveď na európsku výzvu
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Viete, v čom periete?
Pranie v soli možno považujete za absurditu. Vďaka invenčnosti 
dvoch podnikavcov sa to však možno podarilo mnohým maďar-
ským spotrebiteľom. Miestni colníci objavili niekoľko tisíc škatúľ 
renomovaného pracieho prášku, ktorý namiesto klasických ingre-
diencií obsahoval až 90 % kuchynskej soli. Falošný prací prostrie-
dok bol dielom dvoch súrodencov, ktorí ho balili a následne 
predávali. Biznis to bol spočiatku skutočne dobrý - podarilo sa 
im predať až 8 ton prášku a 145 balíkov colníci objavili v buda-
peštianskom potravinovom obchode. Hoci oboch „prepieračov“ 
už zadržali, pátraniu nie je koniec. Colníci totiž predpokladajú aj 
účasť zahraničných partnerov, ktorí pravdepodobne pochádzajú 
z Turecka.

Dary mora
Tie vo forme takmer tony kokaínu vyplavila voda na portugalské 
a španielske pláže po silných búrkach. Odkiaľ „darček“ priplával, 
zatiaľ nie je jasné. Predpokladá sa však, že mohli nastať dva prípa-
dy. Buď vietor prevrátil loď, ktorá drogy prevážala, alebo ich ukryli 
v mori pašeráci. Portugalsko a Španielsko sú totiž pre pašerákov 
kokaínu hlavnými vstupnými bodmi do Európy.

Nebezpečné guľôčky
... prehltlo sedem Kambodžanov, ktorí leteli z Bangkoku do Sydney 
v Austrálii. V guľatom formáte chceli prepašovať 4,1 kg heroínu vo 
vlastnom tráviacom trakte. Muži, ktorí spolu zjedli 1400 guľôčok 
tejto drogy, však precenili svoje tráviace schopnosti. Počas letu im 
totiž prišlo nevoľno a po lekárovi si ich na letisku prevzali colníci.

Škodlivé repete
Podobne neobvyklú delikatesu ako spomínaní Kambodžania si dal 
aj občan Ghany. Ten zhltol takmer dva kilogramy kokaínu zaba-
leného do vrecúšok. Cestoval v osobnom lietadle, v ktorom chcel 
prepašovať drogu cez Španielsko. Aj jeho zradil vlastný tráviaci 
trakt, keďže jedno z 96 vrecúšok sa roztrhlo. Muž začal vracať, 
lietadlo muselo núdzovo pristáť a pašeráka museli operovať.

Nepoučiteľní...
Aj tak sa dá charakterizovať postup dvoch slovenských občanov, 
ktorí chceli do Rakúska prepašovať 122 kartónov cigariet. Rakúski 
colníci ich však zadržali a tovar zaistili. Okrem spomínaných ciga-
riet od Slovákov dostali aj priznanie, že podobnú ilegálnu jazdu 
neabsolvujú prvýkrát. V minulosti údajne do Talianska prepašovali 
okolo 6000 cigariet. Ak sa im v podobnej činnosti zažiada pokra-
čovať, budú to mať o čosi ťažšie. Minimálne v obchádzke - rakúski 
colníci im totiž udelili zákaz vstupu na svoje územie.

Slovenský export na druhú
Takúto bilanciu sa podarilo dosiahnuť slovenským prevádzačom, 
ktorí chceli do susedného Rakúska vyviesť Ukrajincov. V prvom 
prípade colníci zaistili 30-ročného Slováka, ktorý chcel „pomôcť“ 

26-ročnej Ukrajinke. Ďalší slovenský „dobrodinec“ chcel prepašo-
vať štyroch Ukrajincov vlakom, ktorý išiel z Bratislavy do Viedne. 
Slovákov v oboch spomínaných prípadoch umiestnili do väzby 
v Rakúsku.

Antický náklad
Netypický a prekvapivý pohľad sa naskytol bulharským colníkom, 
ktorí objavili v nákladnom aute predmety z antických čias. Po dô-
kladnej prehliadke auta našli 5040 antických premetov, medzi kto-
rými sa nachádzali aj mince, šípy, olovené pečate, prstene, plastiky 
a medailóny až z 3. či 4. storočia. Otca a syna, ktorí chceli pred-
mety vyviezť za hranice, zadržali.

Hlbšie prepojenie
Desaťtisíc tabletiek extasy, 3 kg speedu v hodnote 31 miliónov fo-
rintov. To sú základné fakty, ktorými maďarskí colníci disponovali 
po prehliadke osobného automobilu patriaceho dvom Chorvátom. 
Následne sa colníci „pozvali“ aj na domovú prehliadku, počas 
ktorej objavili 20 g kokaínu. Ani tým sa však vyšetrovanie dvoch 
Chorvátov nekončí. Maďarskí colníci totiž skúmajú aj prípadné sú-
vislosti medzi touto zásielkou a zásielkou 6,5 kg heroínu, ktorú našli 
na maďarsko-srbskom hraničnom priechode vo vozidle so sloven-
skou ŠPZ.

Rekord z Hamburgu...
sa podarilo dosiahnuť nemeckým colníkom, ktorí zaistili zatiaľ naj-
väčšie množstvo falšovaných značkových výrobkov. V 117 kontaj-
neroch naďabili na falzifikáty známych značiek Nike, Adidas či 
Rolex alebo Chopard v celkovej hodnote 383 miliónov eur. Ne-
obvykle vysoké množstvo napodobnenín majú teraz na starosti tri 
firmy, ktoré sa musia postarať o jeho likvidáciu. Už zaistený počet 
výrobkov však ešte nemusí byť finálny - v hre sú údajne ďalšie podo-
zrivé kontajnery s tovarom v hodnote 20 miliónov eur.

(Pod)vodníci z Kostariky
Domácky zhotovené plavidlá sú obľúbeným prepravným prostried-
kom mnohých pašerákov. Takto chceli ilegálne prepraviť tri tony 
kokaínu aj štyria pašeráci, ktorých colníci odhalili neďaleko paci-
fického pobrežia Kostariky. Muži sa ukrývali vnútri 15 metrov dlhé-
ho plavidla z dreva a laminátu a dýchali len vďaka trom rúrkam 
z PVC. Ponorku objavili colníci aj napriek tomu, že plávala dva 
metre pod hladinou a mužov zatkli.

Ani ryba, ani rak, ale krokodíl
Troch vzácnych siamských krokodílov chcel z Kambodže prepa-
šovať istý Filipínec. Približne pol metra dlhé zvieratá colníci objavili 
v jeho batožine. Okrem tohto ozubeného nákladu však objavili aj 
dve fľaše so sadenicami vzácnych orchideí. Ale pôvodne – podľa 
deklarácie - mal mať muž v batožine živú rybu.

-ds-

Zahraničné top prípady
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Neuniklo nám

Slovenskí colníci ničili cigarety

Až 40-tisíc kartónov neoznačených cigariet za viac ako 8 miliónov Sk 
skončilo 8. novembra 2006 v jednej z bratislavských spaľovní. Tovar 
colníci zadržali pri nezákonnom dovoze na Slovensko ešte v máji 
2006. Keďže sa vlastníka cigariet nepodarilo zistiť, boli zhabané a stali 
sa majetkom štátu. Cigarety, ktoré boli zničené za prísnych bezpečnost-
ných opatrení pod colným dohľadom, odhalili colníci v obci Šamorín. 
Pôvodne náklad smeroval z prístavu v Hamburgu, kam bol dovezený 
z Číny. Podľa oficiálnej deklarácie mala zásielka obsahovať textilný 
tovar ako osušky, šály a športové oblečenie. Realita bola však iná a na 
colníkov čakali spomínané nedeklarované cigarety značky Marlboro.

Zelený biznis opäť odhalený
Colníci v spolupráci s nitrianskou políciou urobili škrt cez rozpočet 
páchateľom, ktorí „podnikali“ s omamnými a psychotropnými látkami. 
Konkrétne išlo o 1801 g konope s priemerným obsahom 11,4 % účinnej 
látky THC. Z uvedeného množstva by bolo možné vyrobiť cca 18 000 
zvyčajných jednorazových dávok, ktorých hodnota na čiernom trhu by 
predstavovala až 720 000 Sk. Colníkom sa akcia skutočne podarila, 
páchateľov totiž zadržali priamo pri odovzdávaní omamnej látky, ktoré 

sa uskutočnilo vo večerných hodinách pred vchodom obytného domu 
v Topoľčanoch. 52-ročný Jozef Z. vložil čiernu cestovnú tašku do kufra 
motorového vozidla 34-ročnej Jany G. Nachádzali sa v nej dve skle-
nené nádoby obsahujúce 3,5 až 4 litre zelených fragmentov rastliny 
rodu Cannabis. Táto zásielka mala byť pôvodne doručená manželovi 
Jany G., Jaroslavovi G. Po vykonaní domovej prehliadky colníci objavili 
v pivničných priestoroch aj umelohmotný súdok s ďalšími časťami uve-
denej rastliny.
„Podnikateľom“, Jozefovi Z. a Jaroslavovi G., teraz hrozí za „zelený biz-
nis“ trest odňatia slobody vo výške 10 až 15 rokov. Obaja menovaní 
sú už vo väzbe.

Rumunský Mikuláš
Netradičnú mikulášsku nádielku v podobe nezákonne dovezených ci-
gariet odhalili colníci 6. decembra 2006 v skorých ranných hodinách. 
Na štátnej ceste v okrese Lučenec zastavili nákladné motorové vozidlo 
značky Renault s rumunským EČ. Colníkom bolo vozidlo podozrivé už 
pri vizuálnej kontrole, a to najmä hrúbka ložného priestoru. Jednotli-
vé priečky totiž neboli viditeľné. Colníci preto vykonali úplnú vnútornú 
kontrolu, demon-
tovali vrchnú časť 
ložného priestoru 
a objavili dvojité 
dno. V nie veľmi 
dômyselnom úkry-
te sa nachádzalo 
180 060 cigariet 
značky Marlbo-
ros rumunskou kon-
trolnou známkou. 
Pre štát by spôso-
bili colný a daňový 
únik v hodnote cca 
521 894 Sk.

-ds-

Slovenské top prípady
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 Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Spoznávať a zoznamovať sa treba aj v zimných mesia-
coch. Väčšina z nás sa však radšej ukrýva v teple a su-
chu. Ďalšieho účastníka našej zoznamky si ale môžete 
vychutnať aj z tepla svojich domov. Priestor v poslednom 
tohtoročnom čísle Colných aktualít patrí CÚ Nitra, ktorý 
vám svojimi očami predstaví h.c.i. Bc. Stanislav Pacher. 

Nitriansky úrad prešiel vo svojej histórii viacerými významnými zme-
nami. Dnes sa však zameriame na jeho činnosť a štruktúru v jeho sú-
časnej podobe, ktorú nadobudol po druhej etape reorganizácie slo-
venskej colnej správy. Môžeme ju totiž právom považovať nielen za 
najvýznamnejšiu, ale určite aj za najzložitejšiu. Potvrdzujú to aj fakty 
- realizácia už spomínanej reorganizácie colnej správy totiž zasiahla 
Colný úrad Nitra najviac zo všetkých colných úradov a došlo v ňom 
k týmto zmenám:
- odčleneniu PCÚ Trnava, Piešťany, Galanta na novovzniknutý CÚ Tr-
nava,
- presun výkonu činností z PCÚ Topoľčany na CÚ Trenčín, za regióny 
okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou,
- presun výkonu činností časti CÚ Komárno na CÚ Nitra,
- presun výkonu činností zaniknutého CÚ Štúrovo na CÚ Nitra.

Napriek spomínaným zmenám sa nitrianskemu colnému úradu darí. Po 
necelom roku a pol činnosti jeho novovytvoreného formátu plní efektívne 
úlohy, ktoré mu vyplývajú tak z európskej legislatívy, ako aj zo všeobecne 
záväzných predpisov Slovenskej republiky. To všetko vďaka obetavej prá-
ci a vynaloženému úsiliu všetkých zamestnancov colného úradu.

Oblasť správy spotrebných daní
Colný úrad Nitra je z hľadiska správy spotrebných daní a ich odvodov 
do štátneho rozpočtu SR jedným z najvýznamnejších colných úradov. 
Vyplýva to najmä z rôznorodosti vykonávanej hospodárskej a výrobnej 
činnosti v jednotlivých regiónoch v rámci pracovného obvodu colného 
úradu. Svedčí o tom nielen odvod spotrebných daní v roku 2006, ale 

aj štruktúra vykonávanej činnosti pri zabezpečovaní daňového dozo-
ru. Na colnom úrade je zaregistrovaných 12 prevádzkovateľov daňo-
vých skladov, 38 oprávnených príjemcov, 957 užívateľských podnikov, 
4 dovozcovia spotrebiteľského balenia, 23 prevádzkovateľov liehovar-
níckych závodov, 26 podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydá-
vajú potravinárske arómy oslobodené od dane a 2319 predajcov SBL. 
V súvislosti so správou spotrebných daní je potrebné zvlášť spomenúť 
PCÚ Nitra, ktorá bola vyhodnotená ako najzaťaženejšia pobočka 
v rámci colnej správy.

Výkon colného dohľadu
V tejto oblasti má colný úrad pod Zoborom hneď viacero cieľov. Snaží 
sa o rýchle, administratívne nenáročné a efektívne colné konanie s dôra-
zom na zabezpečenie tradičných vlastných zdrojov Spoločenstva a vý-
konu nových kompetencií v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky 
EÚ, o sledovanie štatistiky zahraničného obchodu (Extrastat a Intrastat), 
kontrolu uplatňovania predpisov Spoločenstva a národných predpisov 
SR. V nemalej miere sa sústreďuje aj na výkon následnej kontroly, ktorá 
je účinným nástrojom pri odhaľovaní porušenia predpisov pri prepúšťaní 
tovarov do príslušných režimov. Len za obdobie od 1. 7. 2005 do 1. 7. 
2006 vymeralo ONK Nitra colný dlh vo výške 40 553 295 Sk, pričom 
nešlo len o porušenie predpisov pri prepúšťaní tovaru do režimu voľný 
obeh, ale aj do colných režimov s ekonomickým účinkom. 
Výkon colného dohľadu na Colnom úrade Nitra prináša aj rôzne špe-
cifiká na jednotlivých pobočkách colného úradu, ktoré úzko súvisia 
s rozvojom infraštruktúry, priemyslu, príchodom zahraničných investorov 
a pod. V tejto súvislosti je možné spomenúť PCÚ Nové Zámky NS, 
ktorá sa nachádza na hlavnom ťahu smerujúcom do Maďarskej re-
publiky. Túto skutočnosť, ako aj to, že pobočka pracuje nepretržite, vy-
užíva množstvo slovenských, ale aj zahraničných deklarantov, čo však 
spôsobuje aj rôzne problémy. Medzi najväčšie patrí dovoz cukru, ale 
hlavne dovoz textilu a obuvi z ázijských krajín, prepúšťaný do colného 
režimu voľný obeh s oslobodením od DPH (kód režimu 42), kde bolo 
v období od 1. 7. 2005 do dnešného dňa prerokovaných cca 4200 
kontajnerových a kamiónových zásielok uvedených komodít.

Zaujímavé nitrianske špecifiká
Vstup SR do EÚ priniesol do činnosti colnej správy aj nové kompeten-
cie. Jednou z nich je aj výkon kontroly v oblasti spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ. K najzaťaženejším pobočkám v tejto oblasti patrí 
PCÚ Nitra, kde bolo v období od 1. 7. 2005 do 30. 11. 2006 vy-
konaných spolu 34 započítateľných a 467 nezapočítateľných kontrol. 
ONK Nitra vykonalo i prvú následnú kontrolu v oblasti SPP EÚ v rámci 
slovenskej colnej správy, kde bolo zistené neoprávnené vyplatenie vý-
vozných náhrad.
Medzi ďalšie špecifiká pri výkone colného dohľadu je možné zaradiť 
aj činnosť PCÚ Štúrovo pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit v želez-
ničnej doprave, a to v súvislosti s vytvorením logistického centra v pro-
jekte Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia „Projekt Balkán“. PCÚ 
Štúrovo od začiatku tejto činnosti v júni 2006 prepustila do uvedeného 
režimu 1154 vagónových zásielok. Zaujímavosťou pri colnom dohľade 

Colný úrad Nitra
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je určite aj colné konanie na PCÚ Levice pri dovoze jadrového paliva 
pre jadrovú elektráreň v Mochovciach, ako aj colné konanie na PCÚ 
Komárno pri prerokúvaní tovaru prepravovaného lodnou dopravou.

Z výsledkov činnosti colného úradu
Colný úrad Nitra nezaostáva ani pri odhaľovaní nelegálnej činnosti a proti-
právneho konania jednotlivcov či firiem. Svedčia o tom aj prípady zistení po-
rušenia colných a daňových predpisov, z ktorých uvedieme len niekoľko:
- V roku 2005 bol na PCÚ Nové Zámky NS prepustený do voľného obehu 
kryštálový cukor z Rumunska v celkovom množstve 461 000 kg. Následnou 
verifikáciou osvedčení o pôvode tovaru EUR 1 sa zistilo, že tieto osvedčenia 
sú falošné. Na základe tejto skutočnosti bol spätne vymeraný a následne 
uhradený colný dlh vo výške 9 451 048 Sk. Z dôvodu predloženia falošné-
ho certifikátu o pôvode tovaru, v tomto prípade textilu, bola v roku v 2006 
na tej istej PCÚ uložená deklarantovi sankcia prepadnutia tovaru v celkovej 
hodnote 571 957 Sk.
- V oblasti porušenia práv duševného vlastníctva bolo v roku 2006 na PCÚ 
Nitra a Nové Zámky NS zistených 6 prípadov porušenia predpisov, kde 
bol zaistený tovar v celkovej hodnote 138 719 Sk. Išlo o dievčenské kabáty 
značky Diesel a o športové oblečenie značky Adidas a Nike.
- V rámci daňového dozoru týkajúceho sa SPD z tabakových výrobkov 
patria medzi najvýznamnejšie záchyty SCÚ KOMOS Nitra, kde v jed-
nom prípade išlo o 21 860 ks cigariet značky BOSS Lights a BOSS 
Clasic a v druhom prípade o 91 800 ks cigariet značky Marlboro Li-
ghts a BOSS Lights. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 167 896 
korún. Príslušníci PCÚ Šahy v spolupráci SCÚ KOMOS Štúrovo zabez-
pečili v rámci daňového dozoru tabakové výrobky v celkovom množ-
stve 1 664,99 kg, kde bolo vydané rozhodnutie o zabezpečení z dô-
vodu podozrenia, že daňový subjekt nevie preukázať pôvod a spôsob 
nadobudnutia týchto výrobkov.

A teraz z iného súdka
Že nielen prácou je človek živý, platí aj na Colnom úrade Nitra. Svedčia 
o tom mnohé mimoslužobné aktivity jeho zamestnancov. Medzi tie, ktoré 
si zaslúžia pozornosť, ale aj poďakovanie, patrí darcovstvo krvi, do ktoré-
ho je zapojených 76 zamestnancov colného úradu. Samozrejme, nemô-
žeme nespomenúť futbalový turnaj o pohár riaditeľa colného úradu, na 
ktorom sa každoročne zúčastňuje množstvo aktívnych účastníkov, či osla-
vy Dňa colníkov s množstvom sprievodných akcií pre deti i dospelých.
Veľmi aktívne pôsobia na Colnom úrade Nitra aj základné organizácie 
odborového zväzu SLOVES. Z mnohých aktivít je možné spomenúť nie-
koľko. ZO Štúrovo organizuje stretnutia s dôchodcami a vyslúžilcami, 
súťaž vo varení guláša, rybárske preteky atď. ZO Nitra oslavuje s naj-
menšími Deň detí, organizuje poznávacie výlety či ples zamestnancov.

Bodka na záver
Keďže „predstavovačka“ CÚ Nitra pripadla na posledný mesiac v ro-
ku, jeho zamestnanci by radi popriali všetkým kolegyniam a kolegom 
v colnej správe príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselé silvestro-
vanie a v novom roku 2007 veľa zdravia, šťastia, optimizmu, rodinnej 
a pracovnej pohody.

Počet colníkov: 405
Počet civilných zamestnancov: 53

PCÚ kombinované: Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany
PCÚ daňové: Šahy, Štúrovo
SCÚ KOMOS: Nitra, Štúrovo
SCÚ: Komárno

Text: h.c.i. Bc. Stanislav Pacher
Foto: CÚ Nitra

Zamestnanci Colného úradu Nitra prajú veľa zdravia, šťastia a pohody 
„najstaršiemu vyslúžilému colníkovi v Európskej únii“, pánovi Štefanovi 
Križanovi, ktorý dňa 14. augusta 2006 oslávil svoje 95. narodeniny.
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Benchmarking, nástroj programu Customs 2007

Hlavnú myšlienku benchmarkingu vystihuje titulok, 
ktorého voľný preklad by mohol znieť: „Zdokona-
ľujme sa učením od druhých.“ V tomto článku sa po-
kúsim predstaviť vám benchmarking a snáď vás aj 
povzbudiť na jeho využívanie.

Čo je benchmarking a best practice
Benchmarking (benchmark = porovnávať) je porovnávacou metó-
dou a bol vyvinutý, ako nástroj riadenia organizácie, resp. strate-
gického manažmentu. Prvotným cieľom benchmarkingu je zlepšiť 
vlastnú činnosť prostredníctvom porovnávania sa s inými, v našom 
prípade s colnými správami Európskej únie. Poslanie benchmarkin-
gu je však vyššie ako len samotné porovnanie vlastných činností 
s činnosťami našich partnerov. Hlavným cieľom je nájsť, resp. určiť 
optimálne riešenie, tzv. best practice, konkrétneho problému, ktorý 

chceme vyriešiť. Výsledkom každého benchmarkingového projektu 
je zlepšenie vlastných procesov, interných pracovných postupov, 
metód a takých činností, ktoré zabezpečujú kvalitnú a optimálnu vý-
konnosť colnej správy. Treba zdôrazniť, že benchmarking neporov-
náva celý systém, ale jeho časti, konkrétne procesy v danej oblasti 
(benchmarking sa nebude zaoberať Elektronickým colníctvom ako 
takým, pretože ide o veľmi širokú tému, ale zameria sa na konkrétne 
témy, napr. na elektronický podpis alebo Single window atď).

Kedy využívať benchmarking
V rámci programu Customs 2007 sa stal benchmarking obľúbeným 
nástrojom a colné správy EÚ ho využívajú predovšetkým pri odha-
ľovaní nedostatkov v pracovných postupoch, pri rozvíjaní nových 
riešení, uplatňovaní právnych predpisov, zavádzaní nových a zlep-
šovaní súčasných systémov a postupov, zmene a reštrukturalizácii 
postupov, ako aj pri riešení súčasných a dlhodobých problémov 
v konkrétnych oblastiach výkonu.

Benchmarkingový tím
Benchmarking sa v programe Customs 2007 realizuje v rámci 
benchmarkingových projektov, ktorých prostredníctvom ben-
chmarkingové tímy hľadajú optimálne riešenie (best practice). Na 
každom projekte pracuje medzinárodný benchmarkingový tím, 
ktorý pozostáva z národných tímov. Vo všeobecnosti sa odporú-

ča, ako najefektívnejšia, spoluprá-
ca maximálne 3 národných tímov 
na jednom projekte. Krajina, ktorá 
projekt iniciuje, tzv. leading coun-
try, určuje tému projektu a vyberá 
si partnerov, t. j. krajiny, s ktorými 
bude riešiť problém v danej ob-
lasti a hľadať optimálne riešenia 
(best practice). Krajine, ktorá ve-
die projekt, vyplývajú určité admi-
nistratívne povinnosti ako podá-
vanie návrhu Komisii, koordinácia 
celého projektu vrátane zostave-
nia záverečnej správy a pod.
Národný benchmarkingový 
tím pozostáva spravidla z 2-3 
členov (podľa potreby aj z via-
cerých) a má určeného projekto-
vého vedúceho, ktorý komunikuje 
s ostatnými projektovými vedúcimi 
a s benchmarkingovým koordiná-
torom.

Výber krajín a práca medzinárodného 
benchmarkingového tímu
Krajina, ktorá vedie projekt, osloví prostredníctvom koordinátora pre 
benchmarking krajiny, s ktorými má záujem spolupracovať. Spravidla 
si vyberá partnerov, ktorí majú v danej problematike skúsenosti a od 
ktorých sa má čo učiť. Taktiež je možné prizvať do projektu krajiny, 
ktoré takisto majú záujem riešiť daný problém, resp. už sú v procese 

„Improving ourselves
by learning from the others“
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Korupcia je fenomén, ktorý v súčasnosti trápi takmer 
všetky štáty. Boj proti tomuto negatívnemu javu si preto 
vyžaduje neustálu pozornosť najmä zo strany prísluš-
níkov, ktorí sa na ňom podieľajú. Je potrebná neustála 
konfrontácia a výmena skúsenosti príslušných zložiek. 
Z tohto dôvodu sa uskutočnilo aj posledné stredoeuróp-
ske fórum služieb vnútornej kontroly na tému Európske 
štandardy v ochrane inštitúcií presadzujúcich právo.

Dôležitosť efektívneho boja proti korupcii a používanie nových účinných 
metód sú vnímané nielen členskými krajinami Európskej únie, ale aj kan-
didátskymi krajinami na vstup do EÚ, ktoré musia preukázať schopnosť 
účinne bojovať proti podvodom a korupcii. V kontexte blížiaceho sa 
vstupu Bulharska a Rumunska do EÚ sa v Bukurešti pod záštitou rumun-
ského Ministerstva vnútra a verejnej správy uskutočnilo ešte 21. 9. 2006 
vyššie uvedené fórum. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia príslušných 
útvarov vnútornej kontroly a inšpekčných služieb kandidátskych krajín na 
vstup do Európskej únie, Bulharska a Rumunska, zástupcovia ministerstiev 
pre vnútorné záležitosti Moldavska a Ukrajiny, zodpovední za vnútornú 
kontrolu. Z členských krajín Európskej únie sa na tomto podujatí zúčast-
nili zástupcovia Maďarska, Rakúska a Slovenska. V delegácii Sloven-
skej republiky boli zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR a Colného riaditeľstva 
Slovenskej republiky, odboru kontroly, inšpekcie a bezpečnosti.
Cieľom fóra bola výmena poznatkov a skúseností príslušných útvarov 
zodpovedných za boj proti korupcii. Dôležité bolo vzájomne sa infor-
movať o aktivitách v oblasti operatívno-pátracej činnosti súvisiacej s od-
haľovaním korupčného správania, ďalej trestného konania o korupčných 
trestných činoch, pričom zástupcovia jednotlivých krajín poskytli aktuálne 
štatistiky ohľadom počtu trestne stíhaných páchateľov, počtu vznesených 
obvinení a pod. Svoje výsledky a skúsenosti prezentovala aj slovenská 

strana. Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Úradu inšpekčnej služby Po-
licajného zboru SR informovali o trestnej činnosti páchanej príslušníkmi 
policajného zboru a o činnosti úradu inšpekčnej služby. Zaujímavou 
bola aj prednesená štatistika o počte obvinených príslušníkov policajné-
ho zboru za roky 2000 – 2005, v kontexte dĺžky služobného pomeru, 
jednotlivých služieb policajného zboru a veku páchateľov, údaje o naj-
častejšie páchaných trestných činoch, ďalej o vyšetrovaní a skrátenom 
vyšetrovaní trestných činov páchaných príslušníkmi policajného zboru. 
Štatistiku komentovali analýzou subjektívnych a objektívnych príčin ko-
rupčného konania príslušníkov policajného zboru. Informovali o prebie-
hajúcich vzdelávacích programoch a preventívnych opatreniach úradu 
inšpekčnej služby na predchádzanie trestnej činnosti príslušníkov poli-
cajného zboru. Zástupcovia Colného riaditeľstva SR oboznámili účast-
níkov s poslaním colnej správy po vstupe do Európskej únie, s dohodami 
o spolupráci a vzájomnej pomoci colnej správy s jednotlivými štátnymi 
orgánmi, ako aj so súkromnými spoločnosťami. Zúčastnení sa dozvedeli 
aj o počte colníkov pred a po vstupe SR do Európskej únie, o výške 
colných odvodov do štátneho rozpočtu, ako aj počte colných dokla-
dov prerokovaných colnými orgánmi. Oboznámili ich ďalej s činnosťou 
Inšpekcie generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR na úseku ope-
ratívno–pátracej činnosti a skráteného vyšetrovania, ako aj s dvomi ko-
rupčnými trestnými činmi colníkov.
Na záver stredoeurópskeho fóra došlo k podpísaniu spoločného vy-
hlásenia, ktorého obsahom bolo vyjadrenie vzájomnej podpory prísluš-
ných služieb vnútornej kontroly zúčastnených strán.
Vyhlásenie zároveň potvrdilo potrebu neustáleho zosúlaďovania me-
chanizmov boja proti korupcii a zvyšovania etických a odborných 
štandardov príslušníkov útvarov vnútornej kontroly. Vzájomná podpora, 
aktívny dialóg a výmena skúseností v oblasti boja proti korupcii teda 
opätovne dostali zelenú.

c.i. JUDr. Andrej Hanus

Európske štandardy v ochrane 
inštitúcií presadzujúcich právo

riešenia problému v danej oblasti. V prípade, že nevieme určiť vhod-
nú krajinu, je možné osloviť prostredníctvom siete benchmarkingových 
koordinátorov všetky členské krajiny a vytvoriť benchmarkingový tím 
z krajín, ktoré majú záujem riešiť problémy v danej oblasti.

Národné benchmarkingové tímy sa podľa plánu stretávajú postupne 
v každej z účastníckych krajín. V každej krajine sa skúmajú tie isté čin-
nosti tak, aby na konci projektu bolo možné určiť optimálne riešenie, 
ktoré bude následne implementované v colnej správe. Počet a termí-
ny stretnutí sa určujú na začiatku projektu. Po absolvovaní všetkých 
plánovaných stretnutí sa benchmarkingový tím stretne, spravidla v kra-
jine, ktorá projekt iniciovala, s cieľom vypracovať záverečnú správu.

Jazyk a financovanie 
benchmarkingového projektu
Jazyk, ktorým sa budú účastníci projektu dorozumievať, sa určuje 

na začiatku, v návrhu na projekt pre Komisiu. V dohodnutom jazyku 
sa rokuje a vypracováva záverečná správa. Zaujímavosťou je, že 
účastníci si môžu zvoliť ktorýkoľvek vyhovujúci jazyk, nielen zaužíva-
nú angličtinu alebo nemčinu.

Benchmarkingové projekty sú financované podľa finančných pravi-
diel pre Customs 2007. Každý projekt má svoj rozpočet a Komisia 
mu priradí finančný kód. V rámci každej colnej správy rozpočet 
schvaľuje Národný koordinátor pre program Customs 2007.
Komisia okrem toho prepláca aj náklady na preklad najnutnejších 
pracovných materiálov ako právnych predpisov, manuálov, príru-
čiek atď. nevyhnutných pri realizácii projektu v určenej sume.

Téma benchmarkingu je pomerne obšírna, a preto sa jej budeme 
venovať aj v budúcom čísle Colných aktualít.

c.k. Mgr. Katarína Vivodová

Benchmarking, nástroj programu Customs 2007
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Vzdelávacie aktivity CI v školskom roku 2006/2007

Dnešná spoločnosť kladie dôraz na vzdelanie a informovanosť člo-
veka, jeho predpoklady tvoriť a využívať znalosti. Poznať a vedieť 
je výhodou, učiť sa je nutnosťou. Vzdelávanie v rôznych formách, 
zamerané na rôzne skupiny a vekové kategórie, si dnes určite 
nájde svoje opodstatnenie, pretože to, čo si naše prostredie vyža-
duje, sú šikovní a vzdelaní ľudia. Veľkou výzvou pre každú organi-
záciu je, aby vzdelávala svojich pracovníkov, a tak si zabezpečila 
dostatok odborníkov, schopných adekvátne reagovať na aktuálne 
požiadavky doby. Takíto zamestnanci vždy zvýšia kredit tej-ktorej 
spoločnosti v očiach verejnosti i ostatných inštitúcií.

Slovenská colná správa má záujem 
na vzdelávaní a odbornom raste 
colníkov, preto s novým školským 
rokom rozbehol svoje vzdelávacie 
aktivity aj Colný inštitút (ďalej len 
CI). Ťažisko jeho práce spočíva 
v organizovaní základných a od-
borných colných kurzov. V školskom 
roku 2006/2007 zatiaľ prebiehajú 
dva základné colné kurzy, a to vo 
Vyšehradnom a v Čiernej nad Tisou. 
Prebiehajú aj dva odborné colné kurzy, z ktorých jeden je v Patinciach - 
so zameraním na správu spotrebných daní, a druhý vo Veľkom Mederi 
- so špecializáciou správa spotrebných daní, so zameraním na činnosť 
KOMOS-u.
V novembri bol ukončený mesačný doplnkový špecializovaný kurz so 
zameraním na účtovníctvo, ktorý prebiehal vo Veľkom Mederi.
CI venuje svoju pozornosť aj vzdelávaniu začínajúcich lektorov, ktoré 
prebieha cyklicky formou trojdňových seminárov. Budúci lektori sa po-
čas nich oboznamujú s náležitosťami výkonu lektorskej činnosti v pod-
mienkach colnej správy a prehlbujú si svoje pedagogické a didaktické 
zručnosti.

Riadiace zručnosti si vybraní vedúci colných pobočiek budú trénovať 
v špecializovaných kurzoch profesijného a progresívneho vzdelávania 
nadriadených a vedúcich pracovníkov od januára 2007.
Súčasťou vzdelávacích aktivít CI je jazyková príprava, konkrétne výuč-
ba anglického jazyka. Na CR SR prebieha jazyková príprava formou 
individuálnej a skupinovej výučby. Lektorky CI tiež zabezpečujú výučbu 
anglického jazyka na CÚ Bratislava.
Jazyková príprava pre colné úrady je organizovaná formou cyklických 
kurzov, ktoré začnú prebiehať v januári 2007 a sú určené najmä tým 
colníkom, ktorí v akejkoľvek forme využívajú angličtinu pri výkone služby.
Pracovníci CI spolupracujú s členmi lektorského zboru, tiež sa zúčast-
ňujú jeho pracovných zasadnutí a pracujú v predmetových komisiách. 
Táto spolupráca je pre fungovanie vzdelávania v colnej správe nevy-
hnutná, bez lektorov by CI nedokázal plniť svoju funkciu.
Na tomto mieste treba vyjadriť vďaku a uznanie všetkým, ktorí sú v na-
šej organizácii nejakým spôsobom zapojení do vzdelávania, či už 
organizačnou, alebo pedagogickou činnosťou. Je to práca tvrdá a na-
máhavá, často až nevďačná, ale na druhej strane veľmi žiadaná, po-

trebná a prínos-
ná. CI si preto 
touto cestou do-
voľuje zapriať 
všetkým svojim 
lektorom veľa 
vytrvalosti, en-
tuziazmu a tvo-
rivých síl pre 
vykonávanie ich 
činnosti a záro-

veň aj príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v no-
vom roku.

c.k. Mgr. Mária Mikušová

Colný inštitút bilancuje

Všetko najlepšie
v novom roku

Vám želá redakcia
Colných aktualít
a redakčná rada
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Kontrola pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v budúcnosti

Systém EMCS
Tak ako takmer v každom odvetví moderného európskeho trhu, 
aj v správe spotrebných daní stojí budúcnosť na vývoji a pokro-
ku informačných technológií. Prostredníctvom tohto článku vám 
postupne poskytneme základné informácie, ako aj odpovede na 
najčastejšie kladené otázky týkajúce sa budúceho fungovania sys-
tému na kontrolu pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným da-
niam v pozastavení dane, a to systému EMCS (Excise Movement 
Control System). V tomto čísle Colných aktualít začneme s jeho 
históriou.

EMCS alebo ako to bolo
Vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala uplatňo-
vať predpisy EÚ a plniť úlohy vyplývajúce z členstva. Jednou z mno-
hých úloh našej colnej správy po vstupe do EÚ bolo aj vytvorenie úra-
du ELO (Excise Liaison Office = Spojovací úrad pre spotrebné dane), 
ktorý zabezpečuje správu medzinárodných systémov na kontrolu po-
hybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane 
a výkon vzájomnej administratívnej spolupráce v oblasti spotrebných 
daní. Úrad ELO, v súčasnosti oddelenie ELO odboru spotrebných daní 
CR SR, spravuje nasledovné systémy na kontrolu tovarov podliehajú-
cich spotrebným daniam:
• SEED (System for Exchange of Excise data) – databáza daňových 

Nárok na materské
V zákone č. 461/2003 o sociálnom poistení sa s účinnosťou od 
1. 8. 2006 zmenili podmienky poskytovania materského pri naro-
dení druhého dieťaťa. Nastali v tejto veci nejaké zmeny aj pokiaľ 
ide o materské colníčok?

V našej poradni v Colných aktualitách č. 5-6/2006 sme sa zaoberali 
problematikou nároku colníčky na materské, ak nesplnila podmienku 270 
dní doby poistenia pred dňom vzniku nároku na materské pri narodení 
druhého dieťaťa podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z. 
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Podľa § 10 ods. 3 zákona colníčke vzniká nárok na materské od začiat-
ku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, 
najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a zaniká uplynu-
tím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustano-
vuje inak.
Podľa § 99 ods. 5 písm. a) colníčka nie je povinná platiť poistné na ne-
mocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie v období, počas 
ktorého sa jej poskytuje materské alebo rodičovský príspevok podľa oso-
bitného predpisu, to neplatí, ak poberateľ/poberateľka rodičovského 
príspevku v tomto období poberá služobný plat alebo služobný príjem.
Podľa § 105 ods. 1 zákona sa colníkovi/colníčke prerušuje nemocenské 
zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,
a) ak mu/jej bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný 
plat na dobu dlhšiu ako jeden mesiac,
b) ak mu/jej bol prerušený výkon funkcie podľa osobitného predpisu,
c) ak jeho/jej neospravedlnená neprítomnosť v službe trvala aspoň je-
den deň,

d) počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo za-
stavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.
Podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe 
colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení ne-
skorších predpisov sa do neplatenej zálohy zaraďujú colníčky/colníci, 
ktorým bola udelená rodičovská dovolenka.
V tomto období nepoberajú služobný plat, len rodičovský príspevok ako 
štátnu sociálnu dávku. Z uvedeného vyplýva, že v takýchto prípadoch, 
ak sa ku koncu trvania prvej rodičovskej dovolenky narodí druhé dieťa, 
nie je splnená podmienka doby poistenia najmenej 270 kalendárnych 
dní v posledných dvoch rokoch. Dňom pôrodu vznikne colníčke do 31. 
12. 2006 len nárok na rodičovský príspevok, ktorý sa poskytuje do 3 
rokov veku druhého dieťaťa / event. do 6 rokov, ak je dieťa zdravotne 
postihnuté).
S účinnosťou 1. 1. 2007 sa posudzovanie nároku na materské v takýchto 
prípadoch mení.
Podľa čl. II. zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného prí-
spevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých záko-
nov sa v § 10 ods. 1 písm. b) zákona pripájajú slová „alebo v tejto dobe 
sa policajtke/colníčke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitného 
predpisu“ a v § 10 ods. 9 písm. b) zákona sa pripájajú slová „alebo v tej-
to dobe sa policajtovi/colníkovi poskytla rodičovská dovolenka podľa 
osobitného predpisu sa doba poberania rodičovského príspevku od 01. 
01. 2007 považuje za dobu nemocenského poistenia. Týka sa to však 
len tých prípadov, ak dátum vzniku nároku na materské z dôvodu očaká-
vania narodenia druhého dieťaťa bude stanovený po 31. 12. 2006.

PhDr. Anna Štefková

PORADŇA

subjektov obchodujúcich s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam 
v pozastavení dane, vzájomne poskytovaná v rámci úradov ELO všetkých 
členských krajín EÚ s cieľom overiť registrácie daňových subjektov,
• EWSE (Early Warning System for Excise) – systém včasného varo-
vania; ide o zasielanie varovných alebo informačných správ (špeciálne 
formuláre vo formáte XML) prostredníctvom CCN brány o prepravách 
tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z tabakových výrobkov a spot-
rebnej dani z liehu v pozastavení dane,
• MVS (Movement Verification System) – ide o overovanie prepráv 
tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane po 
ukončení prepravy prostredníctvom správ (špeciálne formuláre vo for-
máte XML) využitím CCN brány.
Na základe vyššie uvedených systémov je možné aspoň čiastočne sle-
dovať prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastave-
ní dane. Systémy na kontrolu pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným 
daniam v pozastavení dane môžu, prostredníctvom colníkov oddelenia 
ELO spravujúcich vyššie uvedené systémy, využiť všetci colníci sloven-
skej colnej správy zaoberajúci sa správou spotrebných daní a v prípade 
systému SEED aj daňové subjekty obchodujúce s príslušným predmetom 
dane s cieľom overiť registráciu potencionálneho zákazníka.

c.k. Ing. Alexandra Jurická

V najbližšom čísle vám prinesieme ďalšie informácie o systéme a jeho 
fungovaní. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa pripravovaného 
systému EMCS môžete priamo kontaktovať colníčky oddelenia ELO odbo-
ru spotrebných daní CR SR, c.r. Ing. Kamilu Krihovú a c.k. Ing. Alexandru 
Jurickú, ktoré v rámci slovenskej colnej správy v spolupráci s odborom infor-
matiky CR SR participujú na tvorbe systému EMCS.
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Slovenskí psovodi v Rakúsku

Ako sa hovorí, čas nezastavíš... Vývoj a napredovanie 
spoločnosti je nevyhnutné, za nami už je vstup Sloven-
skej republiky do EÚ i poznanie, že hranice odrazu stra-
tili svoje opodstatnenie.

Príbeh sa začína
Bol máj 2004, keď mne i mnohým mojim kolegom z vnútorných hra-
níc EÚ ponúkli možnosť ďalej zvyšovať svoju kvalifikáciu na Colnom 
kriminálnom úrade. Veď viete, človek je tvor zvedavý a niektorí z nás 
i odvážni, a tak som to skúsil.

Využil som danú možnosť a uchádzal sa 
o voľné miesto vedúceho oddelenia vtedaj-
ších mobilných skupín, ku ktorým bola pri-
členená i služobná kynológia. Ako som už 
spomenul, vývoj napreduje míľovými krokmi 
a z mobilných skupín bolo jedného dňa od-
delenie služobnej kynológie a ochrany ob-
jektov.
Zrazu som bol obklopený ľuďmi nadchnutými 
pre svoju vec a spoločnými silami sme začali 
pracovať na ďalšom zdokonaľovaní a zlep-
šovaní stavu služobnej kynológie. Dušou, 
organizátorom, ako aj otcom služobnej kyno-
lógie colnej správy bol hlavný kynológ Milan 
Kadlecaj, pre mnohých priateľ, odborník, ale 
hlavne človek s veľkým „Č“, nesmierne zanie-
tený pre kynológiu tak v zamestnaní, ako aj 
vo voľnom čase.

Nové plány, prvé úspechy
S rokom 2006 prišli aj rôzne úlohy spojené 
s činnosťou služobnej kynológie. Zostavili 
sme plány, otvorili výcvikové kurzy a začali 
s prípravou. Začiatkom apríla bola colná 
správa SR pozvaná na 9. medzinárodné 
majstrovstvá CS ČR drogových psov, na kto-
rú bolo vybraté naše družstvo v zložení: ve-
dúci výpravy Milan Kadlecaj, psovod Jozef 
Okuliar so služobným psom Nikim a psovod 
Ľubomír Petruš so služobným psom Aronom. 
Po štvordňovom zápolení boli vyhlásené vý-
sledky. Psovod Jozef Okuliar na nich obsadil 
veľmi pekné 2. miesto.

Séria kynologických 
triumfov
Jožko Okuliar svoje úspechy zopakoval po 
pomerne krátkom období. Na 2. majstrov-

stvách drogových psov zboru väzenskej a justičnej správy SR zastupo-
val svoju pobočku Colného kriminálneho úradu v Nitre a obsadil opäť 
2. miesto. V septembri 2006 bol na základe dosahovaných výsledkov 
a výberu opäť vyslaný na zahraničnú súťaž, tentoraz pre zmenu so 
svojím druhým pomocníkom, služobným psom Cigom, na majstrovstvá 
poľskej colnej správy vo vyhľadávaní tabaku. Pod vedením Milana 
Kadlecaja obsadil 1. miesto a jeho kolega psovod Ján Puškáš so slu-
žobným psom Tobim 4. miesto. V súťaži družstiev spolu obsadili výbor-
né 2. miesto.
V tom čase sme už vedeli o pozvaní kolegov z Rakúska na 5. majstrov-

Zlatý deň našej kynológie
alebo keď nám „patrí“ Európa
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stvá Európy drogových psov, ktoré sa mali ko-
nať 9. – 14. októbra 2006. Výsledky Jozefa 
Okuliara dosahované počas celého roka 
dávali iskierku nádeje, ktorá blikala niekde 
v kútiku duše. Teoreticky sme jedným očkom 
poškuľovali po „debni“. I keď skutočne len 
teoreticky, lebo sme vedeli, že do súťaže je 
prihlásených 21 európskych krajín a niektoré 
z nich sú v tomto smere v porovnaní so Slo-
venskom veľmoci.

Prípravy na veľký okamih
Naraz tu bol 6. október a s ním sústredenie 
vo výcvikovom stredisku služobnej kynológie 
v Gajaroch. Čas sa naplnil, prebehli posled-
né prípravy, posledné doladenia, forma pso-
voda i psa boli na dobrej úrovni. Na ponde-
lok 9. októbra skoro ráno bol naplánovaný 
odjazd na 5. majstrovstvá Európy drogových 
psov do rakúskeho Villachu. Všetky náleži-
tosti boli včas a riadne vybavené, odchod 
a prestup hranice sa teda uskutočnili bez 
problémov. Ďalšie tri dni pokračovali v sú-
ťažnom duchu. Vo štvrtok sa nervozita dala 
krájať. Posledná disciplína – poslušnosť... 
a bolo rozhodnuté! Kynológia colnej správy 
Slovenskej republiky slávila najväčší úspech 
vo svojej histórii. Psovod Jozef Okuliar dosia-
hol na stupeň najvyšší a stal sa majstrom Európy.

Zlatý deň kynológie colnej správy
Po vyhlásení výsledkov sa 13. október 2006 zapísal zlatým písmom 
do kroniky colnej správy. Pre služobnú kynológiu známka najlepšia, 
pre colnú správu úspech najvyšší a pre Slovenskú republiku vzorná 
reprezentácia.
Na tomto podujatí sa ukázala pravá tvár nadšencov mnohokrát zatra-
covaných, ktorých málokto docení. Oni však svojím prístupom a den-

nodenným úsilím dokázali, že človek a pes k sebe neodmysliteľne 
patria. Aj v našich podmienkach sa colníci – psovodi – ľudia dokážu 
popasovať s celou Európou, ktorá nám všetkým ich neodškriepiteľnou 
zásluhou po práve patrí. Som úprimne rád, že môžem povedať - sr-
dečne gratulujem. Prajem služobnej kynológii veľa pekných a úspeš-
ných rokov a veľa, veľa úspechov na domácej, ale aj zahraničnej 
pôde.

c.r. Ing. Igor Gregorovič



 60 rokov
Helena Némethová

CR SR

55 rokov
Dušan Malík

CR SR

Lívia Debnárová
CR SR

Mária Štefanová
CÚ Čierna nad Tisou

Mikuláš Makróczy
CÚ Košice

50 rokov
Jana Hudobová

CÚ Bratislava

Monika Pobóriová

CÚ Banská Bystrica

Jana Motyčková

CÚ Čierna nad Tisou

Pracovné jubileum

30 rokov

Ján Záborský, k 1. 11. 1976

CR SR

Pracovné jubileum

20 a 25 rokov

Peter Cvik, k 1. 11. 1986

CR SR

Pavol Šikeť, k 1. 12. 1986

CÚ Trnava

Emöke Dudásová, k 15. 12. 1986

CÚ Trnava

Margita Strmeňová, k 1. 11. 1986

CÚ Banská Bystrica

Ladislav Štefan, k 1. 12. 1986

CÚ Čierna nad Tisou

Otto Szarvas, k 1. 11. 1986

CKÚ

Blažena Dinnyésová, k 10. 11. 1986

CÚ Nitra

Ivan Kopáčik, k 1. 11. 1981

CÚ Bratislava

Naši jubilanti v novembri a decembri
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2. ročník turnaja v malom futbale o putovný pohár riaditeľa CÚ Nitra

Športová hala v Mužli sa 25. novembra 2006 stala mies-
tom stretnutia všetkých zamestnancov Colného úradu 
Nitra, ktorí majú radi pohyb, šport a futbal zvlášť. Usku-
točnil sa tam 2. ročník turnaja o putovný pohár riaditeľa 
Colného úradu Nitra v malom futbale.

Futbalový turnaj sa konal za účasti 12 mužstiev z jednotlivých útvarov 
colného úradu. Tie boli riaditeľom colného úradu vyžrebované do troch 
skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Tí najlepší, teda víťazi 
jednotlivých skupín, si potom zmerali sily vo finálovej skupine.
Jednotlivé zápasy boli až na pár výnimiek veľmi vyrovnané a o umiest-
není v skupinách sa rozhodovalo až v posledných zápasoch. Najväč-
šie futbalové umenie a kvalitu nakoniec predviedli hráči z PCÚ a SCÚ 
Komárno, ktorí vo finálovej skupine po dvoch vyhratých zápasoch do-
siahli celkové víťazstvo v turnaji. Na 2. mieste skončilo mužstvo hráčov 
z ONK, právneho odd., OEaL a OSD a bronz získalo mužstvo z PCÚ 
Nové Zámky. Najlepším strelcom turnaja sa s 8 strelenými gólmi stal 
c.práp. Slavomír Konc z PCÚ Komárno a ako najlepší brankár bol vy-
hodnotený h.c.k. Ing. Patrik Meňhart z ONK Nitra.
Po skončení futbalovej bitky boli najlepším mužstvám a jednotlivcom 
udelené diplomy a vecné ceny, ako aj putovný pohár riaditeľa Colného 

úradu Nitra pre najlepšie mužstvo. Ocenenia odovzdali riaditeľ Colné-
ho úradu Nitra h.c.r. Ing. Milan Hunka a jeho námestník c.r. Ing. Vladi-
mír Hutník. Riaditeľ colného úradu taktiež poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na organizovaní a úspešnom priebehu celej akcie.

h.c.i. Bc. Stanislav Pacher

Rozhodli až posledné zápasy
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Combat Prešov, strelecké preteky, ktoré sa roku 2006 
konali už po šiestykrát, sú srdcovkou mnohých milovní-
kov zbraní a presnej mušky. Každoročne si v nich svoje 
sily zmerajú mnohí strelci a strelkyne. Keďže sme vám 
už v minulom čísle sľúbili čosi zo vzniku a histórie týchto 
pretekov, sľub plníme. Rozhovor s jedným z organizáto-
rov, c.k. Bc. Mariánom Pekárikom z CÚ Prešov, pripravi-
la c.r. Mgr. Andrea Zemanová.

Na pretekoch panuje vždy výborná atmosféra. Je vidieť, že colníci 
sú súťaživí. Aký bol prvotný podnet na vznik takejto súťaže a kto 
a kedy ju zorganizoval?
Takže, začal by som ozaj tým začiatkom. Na stretnutiach inštruktorov 
streleckej prípravy sme skonštatovali, že by bolo ozaj skvelé preveriť 
schopnosti a streleckú zručnosť inštruktorov. Ja som sa k práci strelec-
kého inštruktora dostal aj vďaka skúsenostiam, ktoré som získaval pri 
svojom pôsobení v Combat Clube Condor Bardejov. Činnosť v strelec-
kom klube zahrnovala aj organizáciu a samotnú účasť na streleckých 
súťažiach. A tak sa nám v roku 2002 podarilo spustiť tzv. nultý ročník, 
ktorý bol súčasťou školenia inštruktorov streleckej prípravy na Sigorde . 
Tento nultý ročník sa uskutočnil aj za výdatnej pomoci CR SR, konkrétne 
Ing. Jána Ščerbíka, vedenia a ORVS CÚ Prešov, colníkov Colnej stani-
ce Jedlinka a členov streleckého klubu CCC Bardejov. Ohlas a spokoj-
nosť len posilnili myšlienku, ktorá mi už dlho sedela v hlave. Chcel som, 
aby sa z týchto pretekov stala tradícia. V zložení športových podujatí 
organizovaných CÚ totiž veľmi chýbali preteky, ktoré by charakterizo-
vali colnú správu ako ozbrojenú zložku a colníkov ako profesionálov, 
ktorí zbraň dokážu výborne a bezpečne ovládať.

Takže takto sa začal nultý ročník... Aký bol ďalší vývoj pretekov 
a kto ich organizuje?
V ďalšom slede bola táto súťaž zaradená do podujatí organizovaných 
v rámci CS (otázka financovania) a tradičným organizátorom sa stal 
CÚ Prešov. Samozrejme, s počtom ročníkov sa zvyšuje aj náročnosť 
pripravovaných streleckých situácií, na druhej strane súťaž je čoraz vy-
rovnanejšia, rozdiely medzi strelcami sú čoraz menšie. Za tieto roky 
sa na CÚ Prešov vypracoval organizačný tím ľudí, ktorí sa na príprave 

a samotnom zabezpečení týchto pretekov podieľajú. Každý presne 
vie, čo robiť. Spoločným výsledkom je relatívne bezproblémový prie-
beh a dobrý pocit zúčastnených, či už samotných strelcov, alebo aj 
hostí a divákov.

Súťažia jednotlivci i družstvá. Zaujímali by ma však veci okolo 
registrácie. Je počet súťažiacich nejako limitovaný? Ako sa môžu 
colníci z jednotlivých colných úradov do súťaže prihlásiť, kto ich 
vyberá? Musia splniť nejaké podmienky? Z pohľadu jednotlivých 
ročníkov narastá počet súťažiacich?
Počet strelcov je limitovaný na jednej strane finančne, pretože od roku 
2004 pracujeme s rovnakým príspevkom, a to aj napriek cenovým sko-
kom a zvyšujúcemu sa záujmu strelcov. Na druhej strane je limitovaný aj 
bezpečnosťou, t. j. tým, koľko strelcov pripadá na jednu situáciu a mož-
nosťami strelnice, ktoré sú tiež určujúcim faktorom. Nárast súťažiacich 
sme zaznamenali najmä od 2. ročníka, keď sa do súťaže zapojili aj 
ženy. Najviac účastníkov, 59, bolo v roku 2005. V roku 2006 to bolo 
52 súťažiacich, napriek tomu, že sa na pretekoch nezúčastnili strelci zo 
zásahovky CKÚ, CÚ Trenčín a Čierna nad Tisou. Výber jednotlivých 
súťažiacich sme ponechali na riaditeľov CÚ, ktorí by mali prehodnotiť 
svojich súťažiacich na základe odporúčania odborného inštruktora 
streleckej prípravy a streleckých inštruktorov.

Zaujímala by ma aj otázka týkajúca sa zručnosti a presnosti súťa-
žiacich, zlepšuje sa?
Ako som spomenul, úroveň strelcov sa z roka na rok zvyšuje a rozdiely 
medzi najlepšími sú minimálne. Účasť na streleckej súťaži už dávno nie 
je len záležitosťou streleckých inštruktorov, ale hlavne colníkov a colní-

Rozhovor na streleckú tému

Combat Prešov - preteky s tradíciou
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čok, ktorí to so zbraňou naozaj chcú a vedia, čiže okrem tzv. skalných 
sa každý rok objavuje kopa nových tvárí.

Víťazi v súťaži družstiev získajú putovný pohár. V roku 2006 ho 
získalo družstvo CÚ Žilina v zložení Andrej Pištík, Branislav Pále-
ník a Ladislav Kamenský. Keď sa pozriete do histórie súťaže, sú 
družstvá, ktoré ho získali viackrát? A čo tohtoroční víťazi, už ho 
získali i niekedy v minulosti?
Tohtoročný víťaz ma tiež prekvapil, ale jednoznačne rozhodla Diligen-
tia, Vis, Celeritas (presnosť, sila, rýchlosť) a, samozrejme, vyrovnaný 
tímový podiel na úspechu družstva. Z histórie môžem štatistický uviesť 
víťazov putovného pohára: 0. ročník - CÚ Banská Bystrica, 1. ročník 
- CÚ Banská Bystrica, 2. ročník – zásahovka CKÚ , 3. ročník - CR SR 
Bratislava, 4. ročník - CÚ Žilina. Krôčik od získania pohára bol CÚ Ban-
ská Bystrica, nakoľko majiteľom pohára 
na stálo sa môže stať družstvo, ktoré ho 
získa trikrát po sebe.

Celkovým víťazom sa v roku 2006 
stal colník Peter Veľký z CÚ Banská 
Bystrica, rok predtým bol piaty, je to 
jeho prvé víťazstvo?
Peter Veľký je naozaj Veľkým streleckým 
talentom, od začiatku bol horúcim kan-
didátom na víťaza. V silnej konkurencii 
nestratil pevné nervy a vyrovnaným 
a presvedčivým výsledkom zvíťazil. 
Potvrdil tým aj svoje predchádzajúce 
umiestnenia, hlavne pri reprezentácii 
colnej správy na medzinárodných súťa-
žiach.

V názve súťaže je označenie Com-
bat, môžete pre tých, ktorí nie sú 
strelcami, objasniť, čo to vlastne zna-
mená?

Combat shooting je, voľne preložené, bojová 
streľba. Na výklad tohto pojmu je tu naozaj 
málo priestoru, ale v zásade pri parkúrovej, 
situačnej combat streľbe ide o vyriešenie ne-
jakej situácie (parkúr – v preteku označovaný 
ako stage) v čo najkratšom čase a s najvyšším 
bodovým ziskom. Situácie sa nesmú opako-
vať a mali byť pripravené tak, aby v nich mal 
strelec čo najvyššiu voľnosť (tvorba taktiky). 
Pri streľbe používame IPSC kartónové terče 
s bodovými hodnotami 5, 3 a 1 bod a kovové 
terče popper a plato, ktorých zásah sa ráta 
za 5 bodov. Penalizácie sú zase vo forme NS 
(no shoot) – nezúčastnená osoba, za ktorej 
zasiahnutie sa strelcovi odčítava 10 bodov, 
ďalej sú to procedurálne chyby, ako napríklad 
prešľap, taktiež mínus 10 bodov, a najťažšie 
sú porušenia bezpečnosti, ktoré sa podľa zá-
važnosti trestajú DQ - diskvalifikáciou zo situ-
ácie (stage) alebo z celého preteku. Hodno-
tenie sa vyratúva za pomoci programu MSS 
(Match scoring system), ktorý je pri takýchto 
pretekoch rovnaký takmer na celom svete.

Samotná súťaž pozostávala z viacerých stanovíšť (tzv. parkúrov), 
kde bolo potrebné prekonávať i rôzne prekážky a skutočne preu-
kázať nielen presnosť, ale aj zručnosť a pohotovosť. Kto tieto par-
kúry pripravuje a odkiaľ berie inšpiráciu?
Za technickú časť pretekov, to znamená za všetko, čo sa deje na strelni-
ci, som počas celej éry trvania pretekov zodpovedný ja. Kolega Ferdi-
nad Kozma (predseda ZV SLOVES pri CÚ Prešov) má zasa na starosti 
logistické zabezpečenie, ubytovanie, stravu, vyhodnotenie a pod.
Námety a inšpirácie na tvorbu jednotlivých situácií čerpám aj z vlast-
ných skúseností, nakoľko sa podieľam na organizácii a tvorbe strelec-
kých súťaží Regionálnej ligy Východ, internetových stránok a filmového 
materiálu zo streleckých súťaží, ku ktorému sa dostanem. V roku 2006 
som veľa námetov čerpal z ME Tábor – Opařany 2004. Stage pripra-
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vené pre rok 2006 boli doteraz v histórii pretekov naozaj najnároč-
nejšie a dôsledne preverili presnosť, zručnosť aj pohotovosť strelcov. 
Príprava týchto situácií je naozaj náročná, nakoľko kopu zariadení si 
pripravujeme svojpomocne, a bez pomoci kolegov z útvaru SCÚ Bar-
dejov by sa to určite nezvládlo. O to viac nás potom potešilo uznanie 
a radosť strelcov, keď uvideli pripravené situácie.

Pre súťaže je potrebné zabezpečiť nestranné a objektívne hodno-

tenie súťažiacich. Kto je u vás v roli roz-
hodcov?
Nakoľko sa snažíme vyhnúť nepríjemnostiam, 
ktoré by mohli byť spôsobené neprofesionál-
nym rozhodovaním (chyby, protesty a pod.) 
zabezpečujeme si nestranných arbitrov. Sú 
to rozhodcovia vyškolení Slovenskou asoci-
áciou praktickej streľby (SAPS), registrovaní 
v jednotlivých streleckých kluboch. Na tých-
to pretekoch rozhodovali traja rozhodcovia 
z Combat klubu JPS Snina a jeden z CCC 
Prešov. Som presvedčený, že svojím výkonom 
prispeli k pokojnému a zdarnému priebehu 
pretekov.

Ako som videla na tohtoročných prete-
koch, nálada i počasie boli výborné. Vy 
ste skončili ako desiaty, ste spokojný so 
svojím umiestnením?
V posledných ročníkoch nám konečne naozaj 
počasie praje, aj keď strelci pojem zlé po-
časie nepoznajú. My poznáme len iné pod-

mienky. So svojím umiestnením, ako aj s umiestnením celého družstva, 
samozrejme, nie som spokojný. Musíme analyzovať chyby a ak bude 
súťaž aj v roku 2007, tak zabojovať.
Ďakujeme za rozhovor.

S organizátorom streleckých pretekov Combat Prešov c.k. Bc. Ma-
riánom Pekárikom sa zhovárala

c.r. Mgr. Andrea Zemanová



FOTOSÚŤAŽ
Tak ako po celý rok aj teraz budú vaše fotozábery lemovať poslednú stranu Colných aktualít. Tentokrát 
patrí tzv. záverečná bodka Jurajovi Krupičkovi. To, či sa výhercom fotosúťaže stane on, alebo niekto iný, sa 
dozviete už v novoročnom dvojčísle, v ktorom budú uverejnené aj víťazné fotografie. 

Å Západ slnka nad Čičmanmi

Å Rozvodnený Dunaj v Štúrove

Ç Tíšina Bieleho potoka vo Vysokých Tatrách


