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Fotopríručka

Ručné palné zbrane
Základným prostriedkom výzbroje colníkov sú krátke samonabíjacie zbrane. Tie naj-
používanejšie, ako aj ich parametre vám predstavíme v našej fotopríručke.

Pištoľ CZ 75 D Compact je zmenšená a odľahčená ver-
zia modelového radu CZ 75. Je to samonabíjacia ruč-
ná palná zbraň s krátkym záklzom hlavne, určená na 
mierenú a situačnú streľbu do vzdialenosti 50 m. Má 
uzamknutý záverový systém s výkyvom hlavne hore do 
dvoch uzamykateľných ozubov. Spúšťový mechaniz-
mus je dvojčinný (SA/DA), vybavená je tiež blokova-

ním úderníka, výstražníkom a vypúšťaním kohútika, čo 
zvyšuje jej streleckú pohotovosť.
Technické údaje
Kaliber 9 x 19 mm (Luger)
Kapacita zásobníka 14 nábojov
Účinný dostrel cca 500 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 890 g

Automatické pištole Glock sú zbrane so skrytým bicím 
mechanizmom (Safe Action), určené na mierenú, situ-
ačnú a obrannú streľbu. Všetky činnosti (odistenie, vý-
strel a automatické zaistenie) sú vykonávané pomocou 
spúšte. Pištole Glock sú vyrobené z kvalitných materiá-
lov, pevného plastu a kovu. Povrch kovových súčiastok 

sa tvrdosťou blíži tvrdosti diamantu.
Technické údaje
Kaliber 9 x 19 mm (Luger)
Kapacita zásobníka 17 nábojov
Účinný dostrel cca 500 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 880 g

Je to zmenšená a odľahčená verzia Glocku 17. Až na 
dĺžku hlavne a kapacitu zásobníka má rovnaké para-
metre, čo prináša hlavnú výhodu – ruka strelca si zvyk-
ne na všetky modely zbraní.

Technické údaje
Kaliber 9 x 19 mm (Luger)
Kapacita zásobníka 15 nábojov
Účinný dostrel cca 500 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 825 g

Pištoľ CZ 82 je krátka zbraň určená najmä na ob-
ranu na vzdialenosti do 50 m. Ovládacie prvky sú 
dostupné pravou aj ľavou rukou, dobre sa nosí a drží 
v dlani a je vždy pripravená na streľbu. Je to samo-
nabíjacia ručná zbraň neuzamknutá, s pevnou hlav-
ňou a s dynamickým záverom. Pre činnosť záveru je 
využitý tlak plynov na dno nábojnice opierajúcej sa 

o záver, ktoré vznikajú horením prachovej náplne.
Technické údaje
Kaliber 9 x 18 mm (Makarov)
Kapacita zásobníka 12 nábojov
Účinný dostrel cca 350 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 920 g

Špeciálne útvary môžu v odôvodnených prípadoch pri plnení zvláštnych úloh použiť 
aj dlhé opakovacie a samonabíjacie zbrane.

Brokovnica je dlhá opakovacia zbraň so vstavaným 
valcovým zásobníkom a manuálnym prebíjaním, 
ktorá slúži na účinnú obrannú aj útočnú streľbu do 
50 až 100 metrov pri plnení zvláštnych úloh v colnej 
správe. Je v manuálnej verzii, zasunutie náboja do 
nábojovej komory a vyhodenie prázdnej nábojnice 

vykonáva strelec ručne, pohybom predpažbia.
Technické údaje
Kaliber 12 (67 mm – 76 mm)
Kapacita zásobníka 5 – 7 nábojov
Účinný dostrel cca 100 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 3540 g

Automatická puška CZ 58 (starší názov samopal vzor 
58) je ručná plnoautomatická zbraň určená na streľbu 
jednotlivými ranami aj dávkami (malými 2 – 4 rany 
a veľkými 10 - 30 rán).
Má jednoduchú konštrukciu, manipulácia s ňou je 
ľahká a je pripravená na okamžité použitie. Hmotnosť 
a rozmery umožňujú jej úspešné použitie v každej situ-
ácii, je spoľahlivá a bezpečná za každých podmienok, 

t. j. v prašnom prostredí, v daždi, pri nízkych i vysokých 
teplotách a pod.

Technické údaje
Kaliber 7,62 x 39 mm (vzor 43)
Kapacita zásobníka 30 nábojov
Účinný dostrel cca 2800 m
Hmotnosť s plným zásobníkom 3770 g

Pištoľ Glock 17 Standard

Pištoľ Glock 19 Compact

Brokovnica Benelli

Náboje k zbraniam

Broky7,62 mmMakarovLuger

Pištoľ CZ 82

Pištoľ CZ 75 D Compact

Automatická puška CZ 58

h.c.i. Ing. Ján Ščerbík
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Editoriál / Obsah

Úvodníky majú taký zlozvyk - reagujú 
na veci, ktoré sa dejú okolo nás, a to 
z akéhokoľvek hľadiska a pohľadu. 
Jednoducho, ich autora niečo zaujme, 
prekvapí a on to ide riešiť. Samozrejme, 
z globálnejšieho, a nie lokálneho či 
do¬konca súkromného hľadiska. Mňa 
ne¬dávno prekvapila informácia ma-
pujúca slovenské darcovstvo krvi. Vraj 
počet týchto srdečných darov neustále 
klesá. Príčiny sú pri tom rôzne - strach, 
dezin¬formovanosť, nezáujem, málo 
výhod... a tak tento, nazvime to, šport 

na dlhé trate pestuje stále menej „krvopotných“ športovcov. Preto ma milo pre-
kvapilo, že túto klesajúcu krivku stále zvyšuje aj pár vytrvalcov z radov colní-
kov. Patrí k nim aj náš kolega z východu, diamantový Valerij Kuriatnik, ktorý ten 
svoj dar od srdiečka venoval už 80-krát. Muž, ktorý sa tomuto „športu“ venuje 
už od svojich osemnástich, dostal od Slovenského červeného kríža symbolickú 
dia¬mantovú plaketu. Na podobné ocenenie treba veľa, častokrát aj sebazapie-
rania (vyšetrenia predchádzajúce odberu nie sú vždy najpríjemnejšie), obety, 
no naj¬mä ochoty premôcť sa a pomôcť. Ocenenie však stojí za to, aj v tomto 
„športe“ ide najmä o dobrý pocit a o fakt, že víťazí každý. Aj ten, čo i len trochu 
pobehne. Veď podobne, ako je to s heslom všetkých športovcov, aj tu platí: „nie 
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. A v tomto „športe“ obzvlášť.

Dana Šejirmanová
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Čo priniesla ďalšia návšteva expertov zo Spojených štátov

Vážené panie kolegyne,
vážení páni kolegovia,
spoločne sme vykročili do nového roka a ja by som 
sa Vám chcela pri tejto príležitosti po prvýkrát as-
poň takýmto spôsobom prihovoriť.
V colnej správe pôsobím zatiaľ len krátko, vzhľadom 
na moje menovanie do funkcie generálneho riaditeľa 
Colného riaditeľstva Slovenskej republiky v novembri 
minulého roka, no napriek tejto skutočnosti môžem 
v danom čase konštatovať, že som tu stretla mnoho 
odborne zdatných a kvalifikovaných ľudí, ktorých 
práca je hodnotená na vysokej úrovni. Vzhľadom na 
moje pracovné zaneprázdnenie som doteraz nema-
la príležitosť navštíviť jednotlivé colné úrady či colný 
kriminálny úrad a ich organizačné útvary, čo však 
mienim v krátkom čase napraviť, a verím, že aj na 
týchto miestach sa stretnem s odborníkmi, ktorí vyko-
návajú štátnu službu kvalitne a zodpovedne.
Čaká nás rok plný náročných úloh týkajúcich sa 
našich príprav na vstup Slovenskej republiky do 
Schengenského priestoru či prijatia eura, ako aj 

mnohých iných oblastí. Preto od Vás očakávam 
efektívnu a vysoko odbornú prácu, ktorá nám uľah-
čí ich plnenie a zároveň zlepší naše postavenie 
v budúcnosti. Mojou úlohou bude riadiť a dohlia-
dať na tieto plnenia, no zároveň aj v rámci všetkých 
mojich možností zabezpečovať vytvorenie čo naj-
lepších podmienok pre výkon štátnej služby v col-
nej správe. S týmto cieľom uskutočním aj niekoľko 
zmien, a to s dôrazom na zlepšenie a zefektívnenie 
vybraných činností, pričom tieto budú vychádzať 
najmä zo zámeru vlády Slovenskej republiky týka-
júceho sa hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami nášho štátu.
Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, 
týmto by som Vám chcela popriať v tomto roku veľa 
zdravia, ako aj pracovnej a rodinnej pohody a zá-
roveň mnoho úspechov v práci, pričom verím, že 
spoločnými silami a zodpovedným prístupom k pl-
neniu zverených úloh úspešne zvládneme náročné 
obdobie, ktoré nás čaká.

h. c. r. JUDr. Eleonóra Kročianová

Príhovor generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva SR

Schengen a pripravenosť Slovenska naň sú aktuálnymi témami, keďže náš vstup, 
plánovaný na 1. január 2008, sa blíži. Slovenská republika preto robí rôzne opa-
trenia, ktoré umožnia splnenie potrebných podmienok na vstup do schengenskej 
zóny. Svojím podielom sa na týchto prípravách zúčastňuje aj slovenská colná 
správa, ktorá musí pripraviť predovšetkým východnú hranicu s Ukrajinou. Tejto 
oblasti sa týkala aj americká návšteva, ktorá na Colné riaditeľstvo SR zavítala 
16. januára 2007.

Najschodnejšia cesta viedla spoza Veľkej mláky
Návšteva z Ministerstva energetiky USA, ktorú viedol projektový manažér Erik 
Deschler, nebola na Slovensku prvýkrát. Predchádzalo jej však niekoľko udalostí 
súvisiacich s potrebou modernizovať stacionárnu detekčnú techniku na meranie rá-
dioaktivity, ktorá bola nainštalovaná na všetkých colných priechodoch s ukrajinskou 
hranicou ešte v rokoch 1996 - 1997. Táto technika potrebovala obnoviť a stabili-
zovať. Vyžadovala si totiž nepretržitú funkčnosť v 24-hodinovej prevádzke. Keďže 

financovať modernizáciu detekčnej techniky z rezerv štátneho rozpočtu slovenskej 
colnej správy je veľmi komplikované, bolo potrebné hľadať iné zdroje. A našli sa 
- konkrétne sa nimi stali fondy Export control a Border security Project (ďalej len Pro-
jekt EXBS), ktoré poskytuje Ministerstvo energetiky USA v rámci programu Second 
Line of Defence Program.

Čo je Second Line of Defence Program
Ide o program Ministerstva energetiky USA, ktoré touto formou participuje na celo-
svetovej ochrane pred pašovaním rádioaktívnych a nukleárnych materiálov. Prostred-
níctvom detekčnej techniky chráni medzinárodné hraničné priechody, prístavy a letis-
ká, a to na dvoch úrovniach:

1) Core Program - umožňuje americkej strane rôzne podporné aktivity, ktorými zvyšu-
je hraničnú ochranu. Darí sa jej to prostredníctvom poskytovania potrebného technic-
kého vybavenia, prístrojov, ako aj školením osôb. Takúto ochranu a prevenciu USA 

zabezpečujú vo viac ako 20 krajinách sveta.

2) Megaports Initiative - už podľa názvu ide o úsi-
lie zamerané na najväčšie a najvyužívanejšie prí-
stavy, v ktorých USA chcú udržiavať bezpečný 
chod a legálny cezhraničný obchod. Na ochra-
nu pred nežiaducimi kontajnermi s rádioaktívnym 
či nukleárnym materiálom americká strana roz-
miestňuje monitorovací systém, ktorý napomôže 
pri ich odhaľovaní.

Od začiatkov až po súčasnosť
Slovenská colná správa sa na základe dobrých 
skúseností s Ministerstvom energetiky USA rozho-
dla konať. K samotnému urýchleniu komunikácie 
medzi americkou a slovenskou stranou prispel 
i fakt, že styčný dôstojník pre tento projekt vte-
dy pôsobil na Veľvyslanectve USA v Bratislave. 
Podnikli sa prvé stretnutia, začali sa rokovania 
a koncom roka 2006 už bolo podpísané memo-
randum oboma stranami. Na základe tejto listiny 
nám Američania darujú potrebnú detekčnú tech-

Náš vstup do Schengenu čoraz aktuálnejší
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Čo priniesla ďalšia návšteva expertov zo Spojených štátov

Priamo na Medzinárodný deň colníctva, ktorý 
už každoročne patrí 26. januáru, sa na sveto-
vom colníckom poli oceňovalo. Čestné uznanie 
v tento deň udelila Svetová colná organizácia 
(ďalej len WCO) aj dvom colníčkam Colného 
riaditeľstva SR.

Uznania od organizácie, ktorá zastrešuje 171 členských 
štátov, sa colníčkam dostalo za ich pričinenie o úspešné 
zavedenie a aplikáciu celého systému ochrany práv du-
ševného vlastníctva po vstupe Slovenska do EÚ. Colníčky 
CR SR sa zaoberajú spomínanou oblasťou na rôznych 
úrovniach. Jedna pracuje vo sfére legislatívy a okrem 
spomínanej spolupráce v oblasti práv duševného vlast-
níctva sa v tomto smere podieľa aj na príprave európskej 
legislatívy. Ďalšia ocenená sa podieľa priamo na prijímaní 
a vydávaní opatrení na ochranu spomínaných práv.
Colníčkam odovzdá na domácej pôde spomínané oce-
nenie generálna riaditeľka CR SR Eleonóra Kročianová, 
ktorá sa na bruselskej slávnostnej ceremónii zúčastnila 
osobne. Na slávnosť prišli predstavitelia colných správ 
všetkých členských štátov organizácie, veľvyslanci akredi-

tovaní pre belgické kráľovstvo, ako aj najvyšší predstavite-
lia Európskej komisie.
Na pripomenutie alebo fakty, ktoré väčšina
z vás už pozná
Medzinárodný deň colníctva sa oslavuje od roku 
1983. WCO ho vyhlásila na počesť výročia prvého 
zasadnutia svojej predchodkyne - Rady pre colnú spo-

luprácu. Toto zasadanie sa uskutočnilo 26. januára 
1953 za účasti 17 členských štátov. Rada pre colnú 
spoluprácu začínala kedysi so siedmimi zakladajúci-
mi členmi, dnes má jej nástupkyňa, teda WCO, 171 
členských štátov, ktoré sa podieľajú na 97 % svetového 
obchodu. Slovenská republika prevzala členstvo vo 
WCO 1. januára 1993.

Bavorsko-slovenská spolupráca trochu inak
Proti tzv. výrobnému pirátstvu chce spoločne so Sloven-
skou republikou bojovať aj Spolková republika Bavorsko. 
Ministerka zahraničných vecí pre európske záležitosti 
Emilia Mullerová, ktorej krajina predsedá EÚ, počas svo-
jej dvojdňovej návštevy Slovenska potvrdila takto orien-
tované spoločné úsilie členských krajín. Aj v Nemecku 
totiž zaznamenávajú rozmach pirátstva, len počas roka 
2005 tam colníci skonfiškovali 75 miliónov sfalšovaných 
(pirátskych) výrobkov. Bavorsko chce preto rozvíjať spo-
luprácu s novými členskými krajinami EÚ, a to nielen na 
tradičnom poli. V pláne je okrem iného aj súčinnosť v ob-
lasti univerzít, ktorá by mala posilniť bádanie a vývoj.

-ds-

Svetová colná organizácia ocenila slovenské colníčky

niku, ktorá bude umiestnená na hranici s Ukrajinou. Počas poslednej, teda tohtoroč-
nej januárovej návštevy podnikla americká strana konkrétne merania priamo v teré-
ne. Na ich základe Američania určia presné rozmiestnenie monitorov na spomínanej 
východnej hranici. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké už v súčasnosti prebie-
hajú rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú do konca mája 2007. Následne dôjde aj 
k inštalácii detekčného zariadenia, na ktoré americká strana vyšle svojho experta.

-ds-

Schengenský proces inicioval Saarbrückenský dohovor z roku 1984. Francúzsko 
a Nemecko sa v ňom dohodli na odstránení hraničných formalít pre občanov 
krajín Európskeho spoločenstva. Koncom roka 1984 sa k nemecko-francúzskej 
iniciatíve pripojili štáty Beneluxu a vypracovali dohodu o postupnom odstraňova-
ní kontrol na spoločných hraniciach. Spomínaných päť štátov ju podpísalo 14. 
júna 1985 v luxemburskom Schengene ako Schengenskú dohodu (Schengen I). 
Zmluvné strany sa v nej okrem iného zaviazali dlhodobo uskutočňovať opatrenia, 
na základe ktorých malo k 1. januáru 1990 prebehnúť „odbúravanie osobných 
kontrol na vnútorných hraniciach a ich preloženie na vonkajšie hranice.“
Štáty Schengenskej dohody podpísali 19. júna 1990 doplňujúcu dohodu pod 
názvom Schengen II. Tá po ratifikácii nadobudla platnosť od 1. septembra 1993. 
V spoločnom vyhlásení, ktoré bolo pripojené k záverečnému aktu, zmluvné strany 
určili, že dohoda nadobudne platnosť až keď budú v signatárskych štátoch vy-
tvorené skutočné predpoklady na uplatnenie dohody a „kontroly na vonkajších 
hraniciach budú skutočne prebiehať.“ Prispôsobovanie domácej legislatívy najmä 
vo Francúzsku a v Nemecku však spôsobilo, že dohoda nadobudla platnosť až 
26. marca 1995.
K Schengenskej dohode potom postupne pristúpili Španielsko, Portugalsko, Talian-
sko, Grécko a Rakúsko, v roku 1996 aj Dánsko, Fínsko a Švédsko. Veľká Británia 
a Írsko Schengenskú dohodu nepodpísali. Umožnila im to trvalá výnimka, ktorú si 
tieto dva štáty vyjednali pri podpise Amsterdamskej zmluvy.
Dohody o pristúpení mali nadobudnúť platnosť až po vytvorení skutočných pod-
mienok a predpokladov na uplatnenie dohôd vo všetkých spomínaných štátoch. 
To sa stalo 1. apríla 1998, keď boli zrušené kontroly na vnútorných hraniciach 
štátov Schengenskej dohody.
S Nórskom a Islandom, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, podpísali štá-
ty Schengenu dohody o spolupráci. Tieto krajiny majú štatút pridružených krajín. 
Rovnakú dohodu podpíšu i so Švajčiarskou konfederáciou, ktorá napriek tomu, že 
nie je ani členským štátom EÚ, ani krajinou Európskeho hospodárskeho priestoru, 
na základe úspešného referenda (5. júna 2005) pristúpila k Schengenskej do-
hode.
V júni 1997 sa Schengenská dohoda stala súčasťou Amsterdamskej zmluvy o EÚ. 
Tá vstúpila do platnosti v máji 1999. To okrem iného znamená, že nové členské 
štáty EÚ sa stali aj súčasťou schengenského priestoru. Nemusí však k tomu dôjsť 
súčasne. Príčinou je skutočnosť, že splnenie parametrov dohody, napojenie na 
počítačové a informačné systémy potrvá dlhší čas.

 

-ds-

Schengenská história v kocke
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Dvojité dno kufra ukrývalo tajomstvo
To odhalili českí colníci, ktorí na pražskom letisku zadržali 27-ročného občana ČR. Ten 
chcel v už spomínanom kufri s dvojitým dnom prepašovať z Buenos Aires do Českej 
republiky 3,5 kilogramu kokaínu. Aj vďaka jeho „príspevku“ sa zvýšilo množstvo zadr-
žaného kokaínu v tomto roku na 10 kilogramov.

Rovnaký menovateľ
Kokaín, Buenos Aires a česká národnosť... to sú tri spoločné menovatele, ktoré zo-
hrávali hlavnú úlohu v prípadoch z posledných dní. Konkrétne išlo o 29-ročnú Češku, 
ktorá chcela z Argentíny prepašovať 3,3 kilogramu kokaínu. Ženu, ktorá je už šiestym 
občanom Česka zatknutým a väzneným pre narkotiká, zadržali argentínski colníci. 
Hrozí jej až 16 rokov odňatia slobody.

Ani Slováci nezaháľali
Česko-slovenské skóre v pašovaní drog vyrovnala nezamestnaná Slovenka, ktorá pa-
šovala 2200 gramov kokaínu z Nemecka do Rakúska. Kokaín, ktorý mala žena ukrytý 
v cestovnej taške, odhalili colníci a kriminalisti pri kontrole vlaku, v ktorom cestovala. 
Podľa slov drogovej „podnikateľky“ si narkotikum objednali 41-ročná slovenská čaš-
níčka a 20-ročný nigérijský azylant. Oboch neskôr zatkli vo Viedni.

Macedónsky rekord
Ten sa podaril macedónskej polícii, ktorá pri hraniciach s Kosovom zhabala viac ako 
400 kilogramov kokaínu ukrytého v nákladnom aute. Hodnota drogy presahovala 40 
miliónov eur, čím sa táto zásielka stala najväčšou, ktorú macedónske úrady zadržali. 
Nelegálny náklad, venezuelský kokaín vysokej kvality, sa ukrýval v 60 plastových ná-
dobách na farbu. Colníkom sa podarilo odhaliť aj genézu jeho transportu. Vyzerala 
nasledovne: drogu do auta naložili v čiernohorskom prístavnom meste Bari. Vozidlo 
do Macedónska vstúpilo z Kosova, pričom konečnou destináciou malo byť Grécko.

Koniec odpočívaniu
Vyhlásili nemeckí colníci dvojici mužov, ktorí oddychovali pri diaľnici medzi bavorskou 
metropolou Mníchovom a rakúskym Salzburgom. Za zadnými sedadlami ich auta ob-
javili 3 kilogramy kokaínu. Oboch mužov, pravdepodobných drogových kuriérov, col-
níci a kriminalisti zatkli. Totožnosť jedného z nich ešte preverujú, pretože sa preukázal 
falošnými českými cestovnými dokladmi.
Za cigarety do väzby

Tak by sa dal zhrnúť príbeh istého 30-ročného Ukrajinca, ktorý chcel cez hraničný 
priechod Vyšné Nemecké previezť do Slovenskej republiky 1100 škatuliek cigariet. 
Fajčivo, ktorého hodnota by na našom trhu predstavovala 88 700 korún, mal muž 
ukryté v osobnom vozidle. Pri colnej kontrole tovar, samozrejme, neohlásil.

Divný druh ovocia...
objavili pri kontrole banánov poľskí colníci, ktorí medzi sladkou pochúťkou narazili na 
celkom iné vitamíny. Celkovo sa medzi ovocím nachádzalo 120 kilogramov kokaínu 
v hodnote 50 miliónov zlotých na čiernom trhu. Colníci mužov vo veku 50 a 32 rokov 
zadržali. Obaja sú podozriví zo spoluúčasti na aktivitách kriminálneho zoskupenia, 
ktoré obchodovalo s drogami v centrálnej časti Poľskej republiky.

Nepravé eurá pod pravým sedadlom...
našli srbskí colníci na srbsko-maďarskom hraničnom priechode. Falošné bankovky 
v hodnote 140 000 eur chcela prepašovať dvojčlenná posádka pozostávajúca zo 
Slovinca a Macedónca. Jednu z falšovaných bankoviek v hodnote 200 eur našli sčas-
ti natrhnutú aj v peňaženke zadržaného Macedónca. Obaja muži boli zadržaní pre 
dôvodné podozrenie z falšovania peňazí.

Továreň na „éčko“
Odhalili holandskí colníci a policajti, ktorí počas razie zatkli štyri osoby. V rozsiahlom 
laboratóriu na extázu objavili a následne skonfiškovali dva stroje, ktoré dokázali vyro-
biť až 100 000 tabliet tejto drogy za hodinu. Nájdené zariadenie signalizovalo, že 
v laboratóriu sa mohlo vyrobiť až 8 miliónov tabliet obsahujúcich syntetickú drogu. 
Zatvorením továrne sa však práca ozbrojených zložiek neskončila - na odstraňovanie 
továrne potrebovali dva dni, počas ktorých museli uzatvoriť jej okolie. Hrozilo totiž 
nebezpečenstvo akútneho výbuchu.

Maďarskí páchatelia menej prevádzajú
Potvrdili to nedávne štatistiky, podľa ktorých počet prevádzačov osôb v roku 2006 
klesol o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Počet pašovaných osôb za to 
isté obdobie však stúpol, a to o 29 %. Z 578 zadržaných prevádzačov 75 percent 
tvorili Maďari, po nich nasledovali Ukrajinci a Rumuni. Maďarsko má pritom spolu 
113 hraničných priechodov a má spoločné hraničné úseky so Slovinskom, Rakúskom, 
Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom a s Chorvátskom.

-ds-

Zahraničné top prípady

Košická poľovačka na nezdanený alkohol a cigarety
Presne na sviatok Troch kráľov sa začala akcia košických colníkov zameraná 
na odhalenie osôb zaoberajúcich sa nelegálnou distribúciou nezdanených 
cigariet a alkoholu. Počas „sviatočnej“ akcie colníci našli v jednom z kontro-
lovaných podnikateľských objektov na Textilnej ulici v Košiciach 19 590 litrov 
40-percentného liehu. Bol balený v plastových obaloch s objemom 5 litrov 
a označený ako nemrznúca zmes do ostrekovačov. Okrem spomínaného liehu 
však colníci našli aj 535 kg tabaku v kartónových obaloch, ktorý bol naplne-
ný v cigaretových dutinkách označených značkami Marlboro a LM: v objekte 
nechýbali ani komponenty potrebné na výrobu alkoholu, ako napríklad filtre, 
esencie, uhlie na filtrovanie, rôzne hadice, plastové bandasky a 2800 kusov 
samolepiacich etikiet na označenie SBL - Vodka jemná 40 %.
Ďalší zásah do čierneho sa colníkom podaril na Magnezitárskej ulici, kde v kon-
trolovanom podnikateľskom objekte našli 727,12 kg tabaku. Tak ako v predo-
šlom prípade, aj toto fajčivo bolo sčasti naplnené v cigaretových dutinkách 

Slovenské top prípady
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značiek Marlboro a LM. Nachádzalo sa však aj v značne poškodenom stave. 
Colníci objavili tiež prázdne kartónové obaly na cigarety značky Marlboro, 
681,6 litrov SBL liehu označeného ako Vodka jemná 40 %. Okrem artiklov 
sa na Textilnej ulici podarilo zadržať aj dve osoby, a to Tibora T. a Mariana 
H. Škoda na spotrebnej dani z liehu a tabaku bola predbežne vyčíslená na 
3 998 607 Sk.

Cigarety po druhýkrát
Košickým colníkom sa opäť podarilo zabrániť pašovaniu cigariet - tentoraz 
sa tak stalo 3. februára vo večerných hodinách na košickej železničnej sta-
nici. Pašované cigarety značiek BOSS a Lucky Strike v celkovom množstve 
146 100 kusov boli označené ukrajinskými kontrolnými známkami a mali pu-
tovať do Česka. Ich transport sa mal konať vo vozidle s košickým evidenčným 
číslom, v ktorom boli cigarety ukryté v batožinovom priestore, pod sedačkami 

a v priestoroch podlahy vozidla. Colníci zadržali muža, 47-ročného Rudolfa 
M. z Košíc, ktorý by svojou činnosťou spôsobil únik na cle a daniach v hodnote 
423 461 Sk.

Ako sardinky...
tak chceli prejsť slovenským územím desiati utečenci, ktorých cieľovou kraji-
nou bolo Taliansko. Ich plány zmarili slovenskí colníci 4. februára 2007, keď 
prostredníctvom mobilného skenera HCV-Mobile skontrolovali obytné motorové 
vozidlo Fiat imatrikulované v Nemecku. Utečencov, šesť mužov a štyri ženy, na-
šli v špeciálne vybudovanom úkryte v zadnej časti karavanu. Utečenci i vodič 
so spolujazdkyňou pochádzali z Grécka. Colníci odovzdali hraničnej a cudzi-
neckej polícii.

-ds-

Neuniklo nám

V poslednom mesiaci minulého roka, konkrétne 4. decembra 2006, sa colní-
kom z východu darilo. Okolo 18.00 hodiny skontrolovali nákladný dovoz-
ný vlak z Ukrajiny, ktorý vchádzal po širokom rozchode Maťovce. Vo vozni 
č. 56647977 objavili pod železnou rudou krabice zabalené v čiernych igeli-
tových vreciach, ktoré obsahovali cigarety zn. Classic, Boss Light, Boss Classic 
- v celkovom množstve 240 000 kusov cigariet. Dokopy objavili colníci 1200 
kartónov opatrených ukrajinskými kontrolnými známkami.

SCÚ KOMOS Čierna nad Tisou

Krátko z regiónov

Spomienka
na minulý rok
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Prvé tohtoročné stretnutie, pri ktorom vám predstavujeme jednotlivé colné úrady, 
začneme na severe Slovenska, a to na úrade patriacom mestu Žilina. Bližšie vám 
ho predstaví jeho hovorca h.c.i. Bc. Marián Hanzel.

Z histórie úradu
Žilinský colný úrad má bohatú históriu, ktorá sa začala datovať práve vznikom Uhor-
ského štátu. V tom období sa totiž začal výber poplatkov spojených s prepravou to-
varu, budovanie obchodných komunikácií, ochrana 
tovaru a pod. Odvtedy CÚ Žilina prešiel viacerými 
rozsiahlymi zmenami (podrobnejšie si o nich môžete 
prečítať v novej rubrike Naša minulosť).
Dôležitý medzník v jeho tzv. novodobom vývoji na-
stal 1. mája 2004, keď Slovenská republika vstúpila 
do Európskej únie. Bolo to obdobie ukončenia 1. eta-
py reorganizácie colnej správy a na colný úrad to 
malo negatívny účinok. Boli zrušené jeho pohranič-
né pobočky a výrazne sa znížil aj počet funkčných 
miest colníkov. Následne 2. etapa reorganizácie col-
nej správy (zavŕšená 1. júla 2005) priniesla zlúčenie 
Colného úradu Žilina a Colného úradu Trstená a, pri 
pohľade do histórie, akoby návrat do roku 1972.

Colný úrad Žilina dnes
Colný úrad Žilina sídli v mestskej časti Žilina–Báno-
vá. Jeho pôsobnosť je však rozšírená v rámci celého 
Žilinského kraja, a teda aj v okresoch Žilina, Bytča, 
Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Trenčian-
ske Teplice a Tvrdošín.

Rok 2006 v žilinskej réžii
Oblasť colného dohľadu
Nosným pilierom v tejto oblasti je colné konanie vykonávané v pobočkách colného 
úradu. Takisto ako ostatné colné úrady aj ten žilinský chce dosiahnuť, aby sa colní-
ci v colnom konaní rozhodovali v súlade s právom, hospodárne a bez stresov. CÚ 
Žilina preto kladie dôraz na techniku, metodiku, priebežné vzdelávanie a kontrolu. 

Colný úrad Žilina
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Pomocníkom pre colníkov pracujúcich v colnom konaní by malo byť aj zavedenie 
nového projektu v oblasti vnútorného kontrolného systému „supervízor“, od ktorého 
sa očakáva eliminácia pochybení colníkov v colnom konaní. Zatiaľ je tento projekt 
zavedený skúšobne, až čas ukáže jeho opodstatnenosť.

V roku 2006 vymeral colný úrad clo v sume 167 808 586,- Sk a DPH v sume 
1 808 352 698,- Sk.

Zvýšené nároky na oblasť colného dohľadu vykonaného formou colného konania 
spôsobuje aj začatie výroby v spoločnosti Kia Motors Slovakia s. r. o., kde podstatný 
objem prác vykonajú colníci pobočky colného úradu Žilina – NS 6069, s metodic-
kou podporou oddelenia colného dohľadu a právneho oddelenia. Colný úrad je 
takto zapojený v obrovskom logistickom reťazci pohybu tovarov smerujúcich do výro-
by a z výroby spoločnosti Kia Motors Slovakia s. r. o.

Nesmieme však zabudnúť ani na potrebnú a nezastupiteľnú činnosť všetkých staníc 
colného úradu v oblasti colného dohľadu i daňového dozoru. Na colnom úrade sa, 
samozrejme, plnia aj úlohy v oblasti duševného vlastníctva, za čo úrad dostal ďakov-
ný list od spoločnosti Adidas.

Všade aktuálne spotrebné dane
Z pohľadu štruktúry spotrebných daní v územnom obvode colného úradu spotrebná 
daň z liehu vysoko prevyšuje podiel ostatných daní zásluhou firmy ST Nicolaus Lip-
tovský Mikuláš.

Prehľad odvodu spotrebných daní v roku 2006

Druh SPD Spolu za rok 2006

Minerálny olej 24 083 306,70

Tabakové výrobky 633 269,00

Lieh 1 872 325 811,60

Víno 5 292 930,00

Pivo 28 336 370,00

Spolu 1 930 671 687,30

Práve pri spotrebných daniach kladie CÚ Žilina dôraz aj na dôsledný výkon daňo-
vých kontrol. V minulom roku začal žilinský colný úrad daňové kontroly v 559 prípa-
doch a realizoval 5800 miestnych zisťovaní, pričom porušenie daňových predpisov 
bolo zistené v 718 prípadoch.

Na colnom úrade je zaregistrovaných 5 daňových skladov, 394 užívateľských pod-
nikov, 30 oprávnených príjemcov opakovaných, 9 oprávnených príjemcov príleži-
tostných, 10 prevádzkovateľov liehovarníckych závodov, 4 obchodníci s minerálnym 
olejom, 34 odberateľov z iného členského štátu na podnikateľské účely, 11 odosie-
lateľov tovaru do iného členského štátu na podnikateľské účely a 25 podnikov, ktoré 
používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.

Cezhraničná spolupráca
Colný úrad sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach zástupcov Izby Celnej v Kato-
viciach, Celního ředitelství Ostrava, Colného kriminálneho úradu a Colného úradu 
Žilina v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti colníctva na regionálnej úrovni. Ta-
kéto stretnutia prispievajú k účinnému odhaľovaniu colných a daňových podvodov, 
trestných činov a iných nežiaducich javov v regióne.

Z iného súdka
Výdavky v rozpočte colného úradu podstatne ovplyvňujú výdavky na prevádzku 
a údržbu budov a okolitých priestorov na štátnej hranici s Českou republikou a Poľ-
skom, ktoré už colný úrad nevyužíva.

Spoločenský život na colnom úrade
Väčšina z nás určite pozná olympijské heslo Piera de Cuberteina: „Nie je dôležité 
zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ Takže - možnosť zúčastniť sa na súťaži v kolkoch majú prí-
ležitosť všetci colníci colnej správy práve na turnaji, ktorý je pravidelne organizovaný 
v Trstenej.

Text: h.c.i. Bc. Marián Hanzel

Počet colníkov 353
Počet civilných zamestnancov 48
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Colné správy EÚ alebo ako to funguje v Spoločenstve

Ochrana a regulácia domáceho trhu prostredníctvom vyberania cla z do-
vážaného tovaru, ako aj dohľad nad tým, aby tento tovar neohrozoval 
životy ani zdravie ľudí, zvierat či rastlín - tak by sa dali v skratke zhrnúť 
dve základné úlohy colných správ fungujúcich v rámci Európy. Napriek 
spoločným charakteristikám a kompetenciám existujú body, v ktorých sú 
jednotlivé colné správy špecifické, iné než tie ostatné. To spoločné, ale aj 
to odlišné vám bude postupne predstavovať nový seriál zameraný na col-
né správy krajín patriacich do Európskej únie. Symbolicky ho odštartuje 
tá, ktorá je našej slovenskej najbližšia.

Podobne ako my na Slovensku ani naši českí susedia sa nevyhli prípravám na 
vstup do EÚ. Tie si v colnej oblasti vyžadovali predovšetkým modernizáciu, a to 
nielen v colnom riadení, ale aj v technickom vybavení a celom colnom informač-
nom systéme. Po samotnom vstupe do EÚ prišli na rad ďalšie kroky - dlhoročné 
obdobie zosúlaďovania českej colnej legislatívy s európskou sa začalo.

Curriculum vitae
Colnú správu Českej republiky tvorí Generálne riaditeľstvo ciel, ktoré zastáva 
funkciu správneho úradu s celoštátnou pôsobnosťou. V českej colnej hierarchii 
nasleduje 8 colných riaditeľstiev a im podriadených 54 colných úradov s vyme-
dzenou územnou pôsobnosťou. Svojou činnosťou sa česká colná správa nelíši od 
ostatných colných správ Spoločenstva - postupuje podľa jeho jednotlivých col-
ných predpisov, ku ktorým patria predovšetkým Colný kódex Spoločenstva a sys-
tém oslobodenia od dovozného cla či Spoločný colný sadzobník Spoločenstva.
Orgány colnej správy sú, podobne ako policajné, orgány činné v trestnom kona-
ní, a to v oblasti týkajúcej sa cla a vecí s ním súvisiacich. Okrem toho, že je česká 
colná správa výhradným správcom spotrebných daní, má aj kontrolné oprávnenie 
v oblasti nákladnej cestnej dopravy ako napríklad váženie nákladných vozidiel, 

dodržiavanie povinných prestávok vodičov alebo plnenie podmienok pre prepra-
vu nebezpečného nákladu. Taktiež je poverená kontrolou v oblasti zahraničného 
obchodu s vojenským materiálom, vykonávaním spoločnej poľnohospodárskej 
politiky Spoločenstva, kontrolou nakladania s odpadom, obchodu s chránenými 
druhmi fauny a flóry a nelegálneho zamestnávania cudzincov. Stručné curricu-
lum vitae českej colnej správy uzatvoríme zmienkou o jej členstve v Integrovanom 
záchrannom systéme krajiny - spolu s ostatnými bezpečnostnými a záchrannými 
zbormi spolupracuje pri mimoriadnych a krízových situáciách. Svoje sily a schop-
nosti si odskúšala počas najväčších záplav v histórii ČR, a to v roku 2002.

Nevyhnutná spolupráca na medzinárodnom poli
Bez nej to už dnes nejde. Uvedomuje si to aj ČR, ktorá podpísala zmluvy o vzá-
jomnej pomoci v colných otázkach s viac než dvadsiatimi štátmi. Európsku spolu-
prácu rozširuje na celosvetovú, keďže je podobne ako naša colná správa dlho-
ročným členom Svetovej colnej organizácie (WCO).
Na európskej úrovni je zapojená do programu Európskej komisie Customs 2007, 
ktorý umožňuje výmenu skúseností medzi colnými správami členských krajín EÚ. 
Česká colná správa je v tomto komunitárnom programe aktívna už od konca 90. 
rokov minulého storočia.

Nové a jednoduchšie
Tak by sa dalo charakterizovať súčasné colné riadenie, ktoré podobne ako naše 
slovenské prestala upravovať národná legislatíva. Nahradili ju jednotné colné 
predpisy platné pre všetky členské štáty EÚ. Posun nastal aj smerom k moder-
nizácii - česká colná správa vychádza z nového colného kódexu EÚ, ako aj 
z programu jednotného počítačového spracovania colných režimov v rámci EÚ, 
zvanom e- Customs. Darí sa jej to aj vďaka úspešnému zvládnutiu počítačové-
ho spracovania režimu tranzitu, na ktorý využíva aj nám známy systém NCTS. 

Česká colná správa
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Colné správy EÚ alebo ako to funguje v Spoločenstve

Pokračuje teda v zavádzaní ďalších moder-
ných systémov, k akým patria Systém kontroly 
vývozu (ECS), Automatizovaný vývozný systém 
(AES), Systém kontroly dovozu (ICS) či Automa-
tizovaný dovozný systém (AIS). Inovácie nastali 
aj v technickom zabezpečení, ktoré je potreb-
né na vykonávanie nových kompetencií colnej 
správy. Ide najmä o vybavenie skupín mobilné-
ho dohľadu (podobne ako naše KOMOS-y). 
V ich výbave pribudli mobilné váhy na kontrolu 
nápravových tlakov a celkovej hmotnosti ná-
kladných vozidiel, pomôcky na kontrolu zázna-
mov z tachometrov, ale aj mobilné rádiometre 
a radiačné pagery na detekciu a lokalizáciu 
zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ochrana v colníckej taktovke
Česká colná správa chráni spoločnosť v rôz-
nych smeroch. Z mnohých spomeňme zabez-
pečovanie celoštátnej monitorovacej siete 
spočívajúcej v meraní rádionuklidovej kontami-
nácie osôb, dopravných prostriedkov či tovaru, 
v dodržiavaní práv duševného vlastníctva, ale 
aj ochrane spotrebiteľa. Do kompetencií colnej 
správy spadá aj ochrana národného kultúrneho 
dedičstva a dodržiavanie tzv. Washingtonskej 
zmluvy CITES. Pri tom všetkom spolupracuje 
s ostatnými orgánmi štátnej správy, k akým pat-
ria napríklad Štátny úrad pre jadrovú bezpeč-
nosť, Česká obchodná inšpekcia či Ministerstvo 
životného prostredia ČR.

Colníci verzus porušovanie predpisov
Odhaľovanie prípadov týkajúcich sa porušova-
nia colných i daňových predpisov zabezpečujú 
útvary pátrania, ktoré pri svojej činnosti používa-
jú tzv. operatívno-pátracie prostriedky vrátane podporných, akými sú sledovanie 
osôb a vecí, využitie informátorov atď. Ich činnosť je zameraná aj proti páchateľom 
závažných trestných činov a organizovanému zločinu. S tým súvisí tiež boj proti 
drogám - česká colná správa totiž v tejto súvislosti spolupracuje s mnohými medzi-
národnými organizáciami, informačnými systémami a pracovnými skupinami. Ob-

doba nášho Colného kriminálneho úradu existuje aj u našich západných susedov 
- Skupina operatívneho nasadenia disponuje profesionálne vycvičenými a vyba-
venými špecialistami pre obzvlášť nebezpečné a krízové situácie. Ich výcviku je 
preto venovaná veľká pozornosť nielen z hľadiska fyzickej, ale aj psychologickej 
prípravy.

Medzinárodnú spoluprácu plní Národná koordinač-
ná jednotka, ktorá na základe medzinárodných zmlúv 
vybavuje žiadosti o pomoc pri riešení prípadov týka-
júcich sa porušovania vnútroštátnych a komunitárnych 
colných predpisov. V boji proti porušovaniu predpisov, 
a to najmä v protidrogovej oblasti, zohráva dôležitú 
úlohu 64 služobných psov. Štvornohí „colníci“ sú 
cvičení vo výcvikovom stredisku v Heřmaniciach, kto-
ré získalo štatút európskeho výcvikového centra. Na 
kynologických majstrovstvách sa v ňom každoročne 
zúčastňujú aj slovenskí colníci a ich služobné psy.

Odbory, Spolok colníkov a voľný čas
Takisto ako v slovenskej colnej správe aj v sused-
nom Česku fungujú odbory, ktoré zabezpečujú 
komunikáciu medzi zamestnancami a vedením. 
Okrem tejto funkcie sú však organizátorom mno-
hých národných i medzinárodných športových 
podujatí, spoločenských a rekreačných akcií. 
Okrem toho zamestnancov colnej správy združuje 
aj profesijná a stavovská organizácia Spolok colní-
kov, ktorý je podobný svojmu slovenskému menov-
covi. Jeho história siaha až do roku 1923, odvtedy 
prešiel mnohými zmenami, zostal však verný svojej 
podstate a neustále podporuje sociálnu oblasť 
v rozmanitých podobách.

-ds-



12

Benchmarking, nástroj programu Customs 2007

V predchádzajúcom čísle sme predstavili metódu benchmarkingu ako jeden 
z nástrojov programu Customs 2007. Vysvetlili sme princíp tejto metódy, jej vyu-
žitie a naznačili spôsob realizácie benchmarkingu v podmienkach colnej správy. 
Benchmarking sa popri pracovných a projektových skupinách, seminároch a vý-
menných stážach podieľa na napĺňaní cieľov programu Customs 2007. Hlavným 
cieľom benchmarkingu je porovnávať pracovné metódy, určiť optimálne riešenia 
– best practice, so zámerom zdokonaliť vlastné procesy.

Postup pri realizácii benchmarkingového projektu
Benchmarking je najefektívnejší vtedy, keď navzájom spolupracujú dvaja až traja 
partneri, ktorí systematickým prieskumom, analýzou a porovnávaním zisťujú optimál-
ne riešenie daného problému. V kontexte programu Customs 2007 sa benchmarking 
realizuje na princípe partnerstva colných správ štátov Európskej únie. Príručka pre 
benchmarking, ktorú vypracovala Komisia, udáva rôzne spôsoby vykonávania me-
tódy benchmarkingu.

Príklady spolupráce počas realizácie benchmarkingového projektu
•  jednorazové stretnutie s cieľom dosiahnuť iba malú zmenu v pracovných postu-

poch,
•  pravidelné stretnutia s cieľom dosiahnuť zlepšenie v určenej oblasti postupne,
•  výskum nových postupov pred zavádzaním nových procesov s cieľom čo najlepšej 

implementácie a eliminácie chýb,
•  hodnotiaci výskum ako overenie správnosti metód a koncepcií.

Benchmaringový projekt sa na základe dohody zúčastnených partnerov môže reali-
zovať recipročne pri obojstranných návštevách a výmene informácií, pričom partneri 
sa rovnako podieľajú na zodpovednosti za analýzy a písanie správ. Na druhej strane 
sa partneri môžu dohodnúť na jednostrannej spolupráci, keď iba jeden z nich má 
záujem o informácie a skúmanie pracovných postupov vybraného partnera. Partneri 
sa dohodnú na poskytnutí informácií, resp. návšteve colnej správy, pričom pasívny 
partner (ten, ktorý odovzdáva skúsenosti) nevyžaduje spätnú návštevu alebo infor-
mácie a nepodieľa sa na žiadnych analýzach ani na záverečnej správe. V rámci 
programu Customs 2007 sa využíva najmä recipročná forma benchmarkingu, na-
koľko jednorazové stretnutia sa realizujú inými metódami programu Customs 2007 
(výmenné pobyty, semináre).

Porovnávanie pri realizácii benchmarkingového projektu sa zameriava predovšetkým 
na získavanie informácií o pracovných metódach a dosiahnutých úspechoch. Infor-
mácie a poznatky sa získavajú počas vzájomných návštev na konkrétnych pracovis-
kách colných správ, kde sa skúmané postupy vykonávajú, ako aj pomocou dotazní-
kov zostavených pre účely benchmarkingového projektu.

Spôsob realizácie benchmarkingového projektu si partneri dohodnú pri príprave ná-
vrhu konkrétneho projektu pre Komisiu. Návrh na benchmarkingový projekt podáva 
Komisii krajina, ktorá projekt iniciuje, tzv. leading country, ale na jeho príprave sa 
podieľajú všetky zainteresované národné tímy. Návrh projektu musí obsahovať:
•  názov projektu,
•  ciele projektu, v súvislosti s prioritami programu Customs 2007,
•  očakávané výsledky po ukončení projektu (krátkodobé aj dlhodobé),
•  spôsob merania výsledkov,
•  počet a profil všetkých účastníkov projektu,
•  termíny a miesta jednotlivých stretnutí,
•  predpokladané náklady na realizáciu projektu (cestovné náklady účastníkov pro-

jektu počas návštev jednotlivých colných správ, ale nie náklady na implementáciu 
výsledkov projektu).

Implementácia výsledkov benchmarkingového projektu
Výsledkom každého benchmarkingového projektu (v procese zhromažďovania infor-
mácií) je záverečná správa, ktorá by mala obsahovať zhodnotenie celého projektu, 
ale predovšetkým definovať optimálne riešenia (best practice) problému, ako aj od-
porúčania pre implementáciu zistených optimálnych riešení.

V súvislosti s implementáciou výsledkov benchmarkingového projektu je potrebné 
zdôrazniť, že nakoľko implementácia si môže vyžadovať zvýšené nároky na čas, 
personálne zabezpečenie a finančné prostriedky, je nevyhnutné, aby o projekte boli 
informovaní, resp. dali súhlas na realizáciu projektu kompetentní členovia manažmen-
tu colnej správy ešte pred samotnou realizáciou projektu.

Záver benchmarkingového projektu
Vypracovaním záverečnej správy sa samotný projekt nekončí. Keďže zmyslom ben-
chmarkingu je zdokonalenie vlastných činností, benchmarkingový projekt sa končí až 
zhodnotením implementácie výsledkov. Partneri sa dohodnú na stretnutí (spravidla 
niekoľko mesiacov po implementácii), na ktorom sa okrem úspešnosti implementácie 
zhodnotí aj to, do akej miery bol celý benchmarkingový projekt efektívny v procese 
zdokonaľovania pracovných postupov. Na takomto stretnutí sa potom vypracováva 
hodnotiaca správa, ktorú národný koordinátor pre benchmarking predloží Komisii.

Viac informácií o metóde benchmarkingu môžete získať
na stránke SAROS v adresári:

Riadenie/Spolupráca/Nadnárodná/Programy EÚ/Customs 2007/Benchmarking
alebo na oddelení medzinárodných vzťahov KGR CR SR,
c.k. Mgr. Katarína Vivodová, t. č. 02/4827 3174, kvivodova@colnasprava.sk

Postupy a príklady
spolupráce pri projektoch

NÁZOV PROJEKTU ZÚČASTNENÉ KRAJINY NÁZOV PROJEKTU ZÚČASTNENÉ KRAJINY

Nepapierové colné prostredie BE/FI/AT/PL Architektúra IT NL/FR/DE/IE/IT/LT/PL/ES/SE/UK

Odvolania DE/UK/CZ Východná hranica PL/FI/LT/TR

Tradičné vlastné zdroje DE/CZ/SI Duševné vlastníctvo PL/UK/DE/LT

Stratégia riadenia v oblasti kontrolného pásma FI/IE/AT IT riešenia pre tradičné vlastné zdroje PL/SK

Strategické plánovanie LT/FI/SE Elektronický podpis CZ/ES/SK/SI

Spoločná poľnohosp. politika PL/IT/NL/DE/CZ ICARUS UK/DE/FR/IT

Odpisovanie pohľadávok LT/FI/IT/PL/UK

Pozn. Krajina vyznačená tučným písmom je leading country, t. j. krajina, ktorá vedie projekt

Prehľad benchmarkingových projektov v rámci programu Customs 2007
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Naša minulosť 

Obzrieť späť sa oplatí
Veci z čias minulých zapadajú prachom a vyniesť na povrch ich v našom uponá-
hľanom dnešku môžu len poznatky a spomienky uložené v knihách a mysliach 
echtovných colníkov. Už pár mesiacov vám pravidelne predstavujeme jednotlivé 
colné úrady, no venujeme sa skôr ich súčasnej podobe, štruktúre a činnostiam. 
Každý colný úrad má však bohatú minulosť, ktorá je preň špecifická, no, žiaľ, 
častokrát aj zabudnutá. Novou rubrikou vám colnícku históriu trochu pripomenie-
me. Prispieť do nej a formovať ju môžete aj vy. Ak si čosi významné, zaujímavé 
alebo kuriózne pamätáte, radi uverejníme vaše spomienky v súvislosti s akým-
koľvek obdobím týkajúcim sa colnej správy, colného úradu či colníckeho života 
všeobecne. Dnešné pilotné obhliadnutie začneme aktuálne na CÚ Žilina, ktorý 
predstavujeme aj v už zabehanej rubrike Zoznamka...

Slovensko ako prechodná krajina
Územie Slovenska bolo svojou geografickou polohou predurčené na to, aby sa 
stalo prechodným územím medzi východom a západom i medzi severom a ju-
hom Európy. Prvé písomné správy o existencii ciest na našom území pochádzajú 
ešte zo staroveku. Viedli od Dunaja k Baltskému moru, údolím Váhu popod Tatry 
na Spiš a ďalej na východ údoliami Váhu a Kysuce smerom do Krakova a Po-
vislia.

Začiatok vyberania mýta
Výber poplatkov spojených s prepravou tovaru súvisí so vznikom Uhorského 
štátu a budovaním komunikácií, ochranou tovaru atď. To bolo zabezpečované 
formou vnútorného cla, teda mýta. Na ochranu štátnych záujmov a príjmov bola 
vytvorená sústava pohraničných mýt – tridsiatková sústava. A práve s výberom 
„tridsiatky“ je spojený aj vznik Colnice Žilina, ktorá sa zrodila v 14. storočí. Čias-
točne sa orientovala aj na obchod s Poľskom.
V roku 1364 dal uhorský kráľ vybudovať cestu z Košíc do údolia Váhu, na ktorej 
sa vyberalo mýto len na Liptove, v Turci a Žiline. Cez mesto prechádzala cesta, 
ktorá spájala Sedmohradsko s Viedňou, nazývaná Cesta kráľovského kuriéra.

Od počiatku až po súčasnosť
Významné miesto v histórií colníctva mali aj mosty. Podľa inštrukcie z roku 1550 
mali žilinskí colníci strážiť most cez Váh v Bytči a tiež priechod v Krásne nad 
Kysucou. Roku 1659 cisár Leopold I. priznal Žiline mokré myto, ktoré dovoľo-
valo Žilinčanom vyberať poplatky na mostoch cez Váh a Kysucu a v prípade 
ich zničenia i na kompách. V 17. storočí sa výška cla prudko zvýšila. Začal sa 
vyberať príplatkový tridsiatok, ktorý slúžil na vyplácanie vojakov slúžiacich na 
hraniciach. V roku 1785 sa colnica presťahovala do Čadce. V 19. storočí bol 
v nej soľný sklad. Žilina mala práva skladu a prechádzala ňou i soľná cesta.

Po vzniku ČSR došlo k zmenám i v colníctve. Vyhláškou ministerstva financií v ro-
ku 1919 vznikol v Žiline Hlavný colný úrad I. triedy. Od tej doby sa Colnica 
Žilina rozvíjala a dnes Colný úrad Žilina patrí medzi najväčšie colné úrady na 
Slovensku.

Podstatné zmeny sa CÚ Žilina dotkli 1. mája 2004, a to pri vstupe SR do Eu-
rópskej únie. Ukončila sa ním 1. etapa reorganizácie colnej správy, čo však 
malo na colný úrad negatívny účinok. Boli zrušené pohraničné pobočky colného 
úradu a výrazne sa znížil počet funkčných miest colníkov. Ďalšia zmena nastala 
ukončením 2. etapy reorganizácie colnej správy, ktorá zlúčila Colný úrad Žilina 
s Colným úradom Trstená.

Dnešná súčasť „Žiliny“ - Colný úrad Trstená
Colný úrad Trstená sa nachádzal v kraji pod Chočom a Babou horou, Roz-
sutcom a Osobitou. Najstaršie písomné záznamy z 13. storočia hovoria, že 
Oravou viedla dôležitá obchodná cesta z Uhorska do Poľska, zvaná tiež Pto-
lemajová, neskoršie soľná alebo poľská. Na Orave bola história colníctva 
málo známa širokej verejnosti, aj keď organizovane na našom území trvala 
od začiatku 18. storočia. Orava ako etnický celok ostala po rakúsko-uhor-
skom vyrovnaní v roku 1868 celá v Uhorsku a všetky poľské kraje nad sever-
ným Slovenskom až do roku 1918 v Rakúsku. Orava už od novoveku bola 

veľmi rušným krajom. Po historickej 
ceste, ktorá sa aj dnes volá Krakovská 
cesta (trasa sever – juh), všetok ob-
chod a cestovný ruch išiel cez Oravu 
najkratšou spojnicou do centier mo-
narchie - Viedne a Budapešti. Po tejto 
ceste obchodníci vozili do Uhorska soľ, 
cukor, pivo, petrolej a plátno. Zásoby 
soli na uhorskej strane boli vyclievané 
a uskladňované na colnici v Tvrdošíne, 
ktorá dnes už neexistuje. Vieme tiež, že 
okrem výhod, ktoré vo forme obchodu 
prinášala obyvateľom Krakovská ces-
ta, bola aj príčinou biedy a utrpenia 
oravského ľudu. Keď po nej tiahli voj-
ská poľského kráľa na pomoc Viedni 
proti Turkom, zničili 40 dedín.

Dňa 1. decembra 1918 bol zriadený 
cestný colný úrad na rakúsko-uhorskej 
hranici v Podwilku. Dňa 1. augusta 
1920 bol v Trstenej definitívne zriadený 
cestný colný úrad, a to na historickej 
Krakovskej ceste.

Históriu samostatného trstenského úradu 
uzatvorila až 2. etapa reorganizácie 
colnej správy (zavŕšená 1. júla 2005), 
ktorou došlo k jeho historickému zlúče-
niu s Colným úradom Žilina.

h.c.i. Bc. Marián Hanzel

Od prvého mýta po dnešné colné úrady

Bývalá budova Colného úradu Trstená, dnes sídlo pobočky a stanice colného úradu, oddelenia následných kontrol a oddelenia 
SCIS Trstená, ako aj niektorých útvarov Colného riaditeľstva SR
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 Správy z veľkomederského školiaceho strediska

Veľký Meder žil od 22. do 23. novembra 2006 školením zameraným na nariade-
nie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych požiadav-
kách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, kto-
ré bolo zapracované do Nariadenia generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva 
SR č. 276/2005.

Na školení sa zúčastnilo 26 colníkov z príslušných colných úradov, ktoré majú v pô-
sobnosti colné priechody a colné letiská. Lektormi boli vedúci oddelenia poľnohospo-
dárskych komodít a CITES CR SR MVDr. Bohuslav Lovas a MVDr. Roman Matejčík, 
poverený vedením odboru zdravia zvierat a ochrany zvierat Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR.

Premiestňovanie spoločenských zvierat a platné pravidlá
Prezentácia MVDr. Matejčíka bola zameraná na premiestňovanie spoločenských 
zvierat, hlavne psov, mačiek a fretiek ako tovaru neobchodného a obchodného 
charakteru z tretích krajín, ako aj na vývoz a spätný dovoz spoločenských zvierat 
pôvodom zo Spoločenstva. V spomínanej prezentácii boli dopodrobna popísané 
náležitosti pasu spoločenského zvieraťa a časti, ktoré musia byť pri kontrole vyplnené 
a potvrdené úradným veterinárnym lekárom. Pri cestovaní po Európe sú veterinár-
ne požiadavky v jednotlivých štátoch relatívne podobné, s niektorými odchýlkami. 
V praxi to vyzerá nasledovne: na to, aby bolo možné so psom, mačkou alebo fretkou 
cestovať do krajín európskeho Spoločenstva v neobchodnom styku, musí byť zviera 
v prvom rade identifikovateľné. Za identifikované sa považuje také zviera, ktoré je 
označené zreteľne čitateľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systé-
mom – transpondérom, lepšie známym pod názvom mikročip. V prípade, že tieto 
požiadavky nespĺňa, majú príslušné orgány povinnosť:
a) vrátiť zviera do krajiny pôvodu alebo
b) zviera umiestniť na náklady majiteľa pod úradný dohľad až do vyriešenia problé-
mov so zistením pôvodu zvieraťa alebo splnenia zdravotných požiadaviek, alebo
c) ak predchádzajúce možnosti z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zabezpečiť, ako 
poslednú možnosť môžu veterinári zviera usmrtiť bez náhrady škody.

Sprevádzajúca osoba by si preto mala pred každou cestou do zahraničia zistiť 
u oficiálneho zastupiteľstva cieľovej krajiny podmienky, za ktorých je možné krajinu 

navštíviť so spoločenským zvieraťom. V prípade, že pri ceste do vami vybratej krajiny 
musíte prechádzať tranzitom cez ďalšie štáty, je najlepšie túto procedúru zopakovať 
na zastupiteľstvách všetkých štátov, cez ktorých územie budete prechádzať. Dôleži-
té je získať informácie o veterinárno-zdravotných požiadavkách na vstup do krajiny 
(platné vakcinácie, zdravotné potvrdenia, záznamy o ošetrení proti vnútorným alebo 
i vonkajším parazitom). Takisto je potrebné sa informovať, či zviera nepatrí k druhom 
alebo kategóriám, pre ktoré platia osobitné požiadavky (CITES, obmedzenie držby 
„bojových“ plemien psov v niektorých krajinách, štatút posvätného zvieraťa).

Čipovanie a fixácia prevážaných zvierat
Aj tak by sa dala zhrnúť prezentácia MVDr. Lovasa. Konkrétnejšie povedané, bola za-
meraná na spôsoby čipovania spoločenských zvierat, bezstavovcov, plazov a vtákov 
dovážaných a vyvážaných z tretích krajín. Na diapozitívoch boli znázornené predi-
lekčné miesta, kde sa pod kožu aplikujú mikročipy. Prednáška obsahovala aj prezen-
táciu jednotlivých spôsobov a možností fixácie spoločenských zvierat. Pri nevyhnutnej 
fixácii, ktorá by sa mala vykonávať na colných priechodoch v prípade overovania 

prítomnosti mikročipu pomocou čítacieho zariadenia, 
sa musí postupovať veľmi obozretne. Mal by ju v sú-
činnosti vykonať majiteľ alebo osoba, ktorá zviera 
sprevádza tak, aby nedošlo k poraneniu prítomných 
osôb a samotného zvieraťa. Ak je to možné, colník 
by sa mal vyvarovať akéhokoľvek kontaktu so zviera-
ťom a len v nevyhnutných prípadoch použiť niektorú 
z predvedených znehybňujúcich fixačných metód.

Veľký Meder po druhýkrát
V školeniach, tentoraz so zameraním na Naradenie 
GR CR SR č. 261/2006 „Dovoz, vývoz, opätovný 
vývoz a tranzit ohrozených druhov voľne žijúcich živo-
číchov a voľne rastúcich rastlín z tretích krajín (CITES)“ 
sa vlani pokračovalo aj v decembri. Od 12. do 13. 
12. sa v školiacom a rehabilitačnom stredisku Veľký 
Meder školilo 13 colníkov z colných úradov. Lektor-
kami, prezentujúcimi spomínanú tematickú oblasť, 
boli pracovníčky Ministerstva životného prostredia 
SR – Výkonný orgán CITES SR Mgr. Dana Kmecová 
a JUDr. Andrea Pukanová, pracovníčky Štátnej ochra-
ny prírody SR – Vedecký orgán CITES SR Mgr. Lucia 
Matejovičová a Mgr. Zuzana Vranková a pracovníčka 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Mgr. Marti-

Premiestňovanie spoločenských zvierat
a obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín
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na Blatnická. Mužské zastúpenie mali Ján Dob-
šovič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti 
a major Ing. Mário Kern, špecialista na trestné 
činy v oblasti životného prostredia z Minister-
stva vnútra SR.

Hlavné tematické okruhy
JUDr. Andrea Pukanová sa vo svojej prezentá-
cii zaoberala Nariadením komisie (ES) č. 865/
2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
týkajúce sa vykonávania NR (ES) č. 338/97 
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
Mgr. Lucia Matejovičová z Vedeckého orgánu 
CITES SR vo svojej prednáške hovorila o záko-
ne č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi. Okrem iného klá-
dla dôraz na ustanovenie § 21 písmena d) 
uvedeného zákona, že Vedecký orgán SR 
zhromažďuje odborné údaje o exemplároch. Pre našu prax to znamená, že ak by 
colníkovi vznikol akýkoľvek problém pri identifikácii exemplára, je potrebné obrátiť 
sa na Vedecký orgán. Ten v rámci svojich možností pomôže zaistený alebo zhabaný 
exemplár identifikovať.
Prednášky Bc. Jána Dobšoviča zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a majora 

Ing. Mária Kerna zaujali svojou pútavosťou, názornou fotodokumentáciou a filmový-
mi dokumentmi z policajných zásahov pri odhaľovaní pašovania ohrozených zvierat 
a nelegálnej držbe dravých vtákov, hadov, plazov a jašterov.

c.r. MVDr. Bohuslav Lovas
h.c.k. Perla Košická

Kontrola pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v budúcnosti 

V minulom čísle Colných aktualít sme vám poskytli základné informácie o systéme 
EMCS (Excise Movement Control System), ktorý sa týka kontroly tovaru podlieha-
júceho spotrebným daniam. V dnešnom pokračovaní vám priblížime viac faktov 
týkajúcich sa jeho fungovania.

Základné informácie o systéme EMCS a jeho vzniku
Pre zvyšujúcu sa úroveň daňových podvodov v oblasti spotrebných daní v členských 
krajinách EÚ, najmä v oblasti alkoholických a tabakových výrobkov, EÚ schválila od-
porúčanie High Level Group o zriadení elektronického systému na kontrolu pohybu 
tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane, nazvaného EMCS. 
Následne vydala Rozhodnutie č. 1152/2003/ES Európskeho parlamentu a rady zo 
16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotreb-
nej dani (ďalej len Rozhodnutie č. 1152/2003/ES).
Týmto rozhodnutím sa EÚ zaviazala vyvinúť všetky potrebné aktivity na zriadenie 
elektronického on-line systému kontroly tovarov podliehajúcich spotrebným daniam 
v pozastavení dane. V tejto súvislosti bola v Bruseli zriadená Pracovná skupina pre 
spotrebné dane (ECWP), na ktorej sa v záujme vývoja jednotlivých krokov v oblasti 
projektu EMCS pravidelne zúčastňujú všetci zástupcovia členských krajín EÚ.

O čo vlastne ide
Podstatou elektronického systému EMCS je nahradenie v súčasnosti využívaných pa-
pierových sprievodných administratívnych dokumentov elektronickými sprievodnými 
administratívnymi dokumentmi. Prechod na elektronickú formu by mal zabezpečiť lep-
šiu kontrolu a riadenie vnútroeurópskych prepráv tovarov podliehajúcich spotrebným 
daniam v pozastavení dane pre správcov dane členských krajín EÚ a taktiež zjed-
nodušiť postupy využívané pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam 
v pozastavení dane. Jeho súčasťou sa stanú súčasné systémy na kontrolu pohybu to-
varov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane SEED, EWSE a MVS.

Krok za krokom k zavedeniu a informovanosti
Projekt EMCS je rozdelený do jednotlivých vývojových fáz, ktoré sú ďalej rozdelené 
na jednotlivé kroky.
EMCS systém sa momentálne nachádza vo fáze 0 (prípravná fáza), v ktorej rámci 
sa vývoj systémov na kontrolu pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam 

SEED, MVS a EWSE nachádza na nasledovných úrovniach:
•  SEEDv.0 – výmena údajov obsiahnutých v databáze prostredníctvom centrály 
Európskej komisie,
•  EWSE/MVS – krok 2.2 – výmena správ prostredníctvom CCN brány vo formáte 
XML.

Súčasťou vývoja projektu EMCS je takisto informačná, resp. komunikačná politika 
projektu EMCS, to znamená zabezpečenie informovanosti colníkov slovenskej colnej 
správy zaoberajúcich sa správou spotrebných daní a daňových subjektov o jeho prí-
prave a jednotlivých krokoch. EÚ v tejto súvislosti publikovala informačné materiály, 
ktorých súčasťou je aj prvé vydanie prospektu EMCS News. Uvedený prospekt bude 
k dispozícii na pripravovanej "novej" webovej stránke slovenskej colnej správy.

EMCS a jeho fungovanie v praxi
Ako už bolo uvedené, podstatou elektronického systému EMCS je elektronický pre-
nos sprievodných administratívnych dokumentov. Elektronický sprievodný dokument 
bude odosielateľ elektronicky zasielať prijímateľovi prostredníctvom správcu dane 
členskej krajiny odosielateľa, ako aj správcu dane členskej krajiny prijímateľa. Prijíma-
teľ po prijatí tovaru zašle odosielateľovi elektronicky opäť prostredníctvom správcov 
dane príslušných členských krajín správu o prijatí, na základe ktorej sa bude prepra-
va považovať za ukončenú.
Systém EMCS umožní správcom dane jednotlivých členských krajín a takisto da-
ňovým subjektom elektronicky sledovať konkrétnu prepravu v reálnom čase, a tým 
umožní lepšie zabezpečenie prepravy. Systém EMCS urýchli aj proces ukončenia 
prepravy a s tým spojené uvoľňovanie finančnej zábezpeky, čo do značnej miery 
zjednoduší a uľahčí fungovanie vnútorného trhu.
Úspešná realizácia projektu EMCS si vyžaduje nielen obrovské legislatívne a technické 
zmeny, finančné nároky, ale najmä odhodlanie a entuziazmus všetkých zúčastnených 
strán, teda všetkých správcov dane, európskych a národných federácií a daňových sub-
jektov obchodujúcich s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam v pozastavení dane.

c. k. Ing. Alexandra Jurická

(Poznámka: V ďalšom čísle Colných aktualít uverejníme poslednú časť seriálu o EM-
CS, v ktorej vám sprostredkujeme najčastejšie kladené otázky s odpoveďami)

Systém EMCS (2. časť)
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Ocenenie prof. MUDr. Jána Janského pre bezpríspevkových darcov krvi

Bezpríspevkové darcovstvo krvi je jednou z činností, ktorou sa Slovenský červený kríž 
usiluje zabezpečiť dostatok tejto pre život dôležitej tekutiny. Preto tradične morálne 
oceňuje mnohonásobných darcov krvi formou udelenia bronzovej, striebornej, zlatej 
a diamantovej Janského plakety. Aj v minulom roku pred vianočnými sviatkami boli 
darcom krvi v obradnej sieni sninského magistrátu slávnostne odovzdané plakety 
profesora MUDr. Jána Janského, spolu päťdesiatosem, z toho tri diamantové. Tie si 
v slávnostnej atmosfére ocenení prevzali priamo z rúk generálneho sekretára SČK 
Bohdana Telgárskeho. Vecné dary odovzdala riaditeľka sekretariátu SČK v Snine 
a predseda Územného spolku SČK. Jedným z tých, ktorí si prevzali diamantovú pla-
ketu za osemdesiat odberov, je aj colník Colného úradu Čierna nad Tisou, c.i. Bc. 
Valerij Kuriatnik. Práve jemu sme položili zopár otázok.

Čo pre vás znamená bezpríspevkové darcovstvo krvi?
Darovať krv za peniaze mi nikdy nenapadlo. Je to pre mňa jedna z najhumánnejších 
vecí, ktorú môžem pre druhého človeka urobiť. Má to dvojnásobný osoh, v prvom 
rade je to dobrý pocit a tiež som presvedčený o tom, že som zdravý.

Kedy ste darovali krv po prvýkrát?
Krv darúvam od osemnástich rokov, teda od roku 1976. Na odbery chodím pravi-
delne každé štyri mesiace. Je to úprimný dar, ktorý darcu neochudobní, ale mnohým 
môže v rozhodujúcich chvíľach veľmi pomôcť.

Poznáte človeka, ktorému život zachránila práve vaša krv?
Nie, nepoznám, a pre mňa to ani nie je dôležité. Verím však, že som pomohol via-
cerým hoc aj anonymným ľuďom, ktorí potrebovali moju krv. Neraz sa však stalo, že 
ma zdravotníci vytiahli priamo z domu alebo zo zamestnania.

Čo by ste na záver odkázali tým, ktorí doposiaľ nenašli odvahu a neskúsili 
to?
Že strach z odberu treba jednoducho prekonať, tak ako ho prekonali aj členovia 
mojej rodiny, a myslieť hlavne na to, že chceme niekomu pomôcť a zachrániť život. 
Tragédia sa totiž môže odohrať kedykoľvek, kdekoľvek a ktokoľvek z nás môže práve 
v tejto chvíli bojovať zo všetkých síl o svoj život. Nebuďme preto voči sebe ľahostajní 
a pomôžme si.

h.c.k. Ing. Roman Gallik
Foto: rogall

Býva dobrým zvykom pri príležitosti rôznych sviatkov zablahoželať priateľom, 
známym, príbuzným, ale aj spolužiakom, šéfom či kolegom. Aj u nás - v colnej 
správe si každoročne pripomíname deň colníkov. Ide o novú tradíciu zavedenú 
v roku 1983. Colníci mali dva sviatky v roku. Jeden je 26. januára - Medzinárodný 
deň colníkov, druhý 21. septembra - Národný deň colníkov. Na CÚ Bratislava však 
oslavujeme už len Medzinárodný deň colníkov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa colníkov sa na Colnom úrade Bratislava konali 
oslavy v kultúrnom duchu. Vedenie Colného úradu Bratislava zabezpečilo spolu s or-
ganizačným oddelením divadelné predstavenie pre colníkov a ich rodinných prísluš-

níkov. Manažér Radošinského naivného divadla Ladislav Hubáček bol veľmi ústreto-
vý a ponúkol nám predstavenie, mimo hraných predstavení, na nami vybraný termín. 
O lístky bol obrovský záujem, sála s kapacitou 250 miest bola plne obsadená. Na 
stálej scéne Radošinského naivného divadla v Bratislave sme videli hru „Desatoro“ 
od autora scénických poviedok, textov a piesní Stanislava Štepku. Obdivovali sme 
herecké výkony samotného autora, ako aj hercov Csongora Kassaia, Marušky Ne-
domovej, Milana Šagu, Kristíny Farkašovej, Mojmíra Cabana, Ladislava Hubáčka, 
Pavla Čížka a ďalších, ktorí v tento deň hrali iba pre nás. Úžasné a vynikajúce pred-
stavenie, plné humoru, dobrej hudby a smiechu, nás bavilo takmer tri hodiny. Hercov 
sme za pekný umelecký darček odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Nezostali sme 
nič dlžní a na revanš sme im dali na pamiatku „darčekové balenie colného zákona“ 
s venovaním úradu, ktorý šéfovi RND Stanislavovi Štepkovi osobne s poďakovaním 
odovzdal riaditeľ CÚ Bratislava v.c.r. Mgr. Peter Tóth.
Po kultúrnom zážitku sa konala malá recepcia priamo v priestoroch RND. Lahodné 
pohostenie pre nás vlastnoručne pripravili a obsluhu zabezpečili žiaci zo Združenej 
strednej školy potravinárskej z Petržalky.
Všetci zúčastnení boli s vydareným podujatím spokojní a tajne dúfajú, že sa podobné 
podujatia budú opakovať.

Ako vznikol sviatok colníkov
26. január za Medzinárodný deň colníctva uznala (Svetová colná organizácia – 
WCO). V tento deň v roku 1953 sa konalo inauguračné zasadanie Colnej rady pre 
spoluprácu – Customs Co-operation Council, zriadenej v roku 1952, ktorá sa v roku 
1994 premenovala na World Customs Organization.
Práca colníkov má svoju dlhoročnú históriu, sú to nástupcovia majstrov jedného z naj-
starších remesiel - mýtnikov. Patrónom colníkov je sv. Matúš

h.c.i. Ing. Magdaléna Mydliarová

Bratislavskí colníci oslávili Medzinárodný deň colníctva

Colník s „visačkou“ Diamantový
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Spoločenká kronika

PaedDr. Roman Körmendy
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 6. januára 2007 dotĺklo obrovské srdiečko výnimočného 
človeka, statočného bojovníka telom i dušou, nášho kolegu i kamaráta, c. i. PaedDr. Romana Körmendyho.
V colnej správe pracoval od 1. augusta 2004 v Jednotke služobných zákrokov Colného kriminálneho úradu. 
Za jeho príkladné plnenie služobných povinností mu bola „in memoriam“ udelená strieborná medaila za vzornú 
službu. Celý život zasvätil bojovým umeniam, ktorým sa venoval i na profesionálnej úrovni ako inštruktor. Posledná 
rozlúčka s Romanom sa uskutočnila 10. januára 2007 v Košeci.

S úctou spomíname.

Dušan Nemečkay
Dňa 29. januára 2007 nás navždy opustil bývalý spolupracovník Dušan Nemečkay vo veku nedožitých 71 rokov. 
V colnej správe pracoval od roku 1964 do roku 1998. Od roku 1975 do roku 1998 pôsobil ako vedúci PCÚ 
Dunajská Streda. Posledná rozlúčka s Dušanom Nemečkayom bola 3. februára 2007 v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!
PCÚ Dunajská Streda

Jozefa Sičáková
Dňa 7. februára 2007 nás vo veku nedožitých 57 rokov navždy opustila bývalá kolegyňa, colníčka Colného 
úradu Žilina Jozefa Sičáková. Narodila sa 14. 5. 1950 v Skalitom. Do služieb colnej správy, Colného úradu 
Žilina, nastúpila už ako devätnásťročná a na pobočke colného úradu Žilina - Pošta pracovala do 30. 11. 1999. 
Od roku 1980 aj ako vedúca pobočky. Vtedy jej bol tiež udelený strieborný odznak Za vzornú službu. Rozlúčili 
sme sa s ňou 9. februára 2007.

Česť jej pamiatke!

František Kastelovič
Dňa 11. decembra 2006 nás vo veku 55 rokov navždy opustil zamestnanec colnej správy František Kastelovič. 
Snažil sa žiť a premôcť zákernú chorobu, ktorá ho trápila. Bola silnejšia ako jeho vôľa žiť. František Kastelovič 
sa narodil 26. 2. 1951. Dlhé roky pracoval v armáde. Na Colný úrad Žilina nastúpil 1. 11. 2000 do funkcie 
referenta. Neskôr sa stal vedúcim organizačného oddelenia colného úradu. Dňa 30. 6. 2005 odišiel z colného 
úradu pracovať do súkromného sektora. Jeho statočná a svedomitá práca nám bude stálym príkladom a povzbu-
dením.

Česť jeho pamiatke!

Peter Gabara
Dňa 6. februára 2007 nás vo veku 55 rokov navždy opustil bývalý colník Colného úradu Trstená Peter Gabara. 
Zákerná choroba ukončila jeho životnú púť. Peter Gabara sa narodil 24. 1. 1952. Pôsobil na rôznych pracovis-
kách Colného úradu Trstená. Prešiel viacerými funkciami, či už ako požiarny technik alebo vedúci zmeny na hra-
ničných priechodoch v Trstenej a v Suchej Hore. Po dlhoročnom pôsobení v colnej správe opustil jej rady v roku 
2004. Bol to kamarát, z ktorého vždy vyžaroval optimizmus a dobrá nálada. Navždy odišiel jeden z nás.

Zostaneš v našich spomienkach.
Marián Hanzel a Colný úrad Žilina

Bc. Peter Štelmák
Dňa 6. januára 2007 nás vo veku 50 rokov navždy opustil bývalý colník Colného úradu Čierna nad Tisou Bc. Pe-
ter Štelmák. Jeho životnú púť preťala tragická dopravná nehoda, pri ktorej dotĺklo jeho dobré a priateľské srdce. 
Bc. Peter Štelmák sa narodil 13. 8. 1956. Pôsobil na pracoviskách Colného úradu Čierna nad Tisou. Vykonával 
funkciu zástupcu vedúceho pobočky v Michalovciach a vedúceho zmeny na cestnom hraničnom priechode Vyš-
né Nemecké. Po dlhoročnom pôsobení v colnej správe opustil jej rady v roku 2002. Patril medzi zakladajúcich 
členov Klubu colníkov v Michalovciach. Spolok colníkov SR mu udelil čestné členstvo in memoriam. Bc. Peter 
Štelmák bol v prvom rade veľmi dobrý človek, priateľ, manžel a otec rodiny, ktorý bol vždy ochotný poradiť, 
podať pomocnú ruku, bol družný, plný optimizmu a chuti do života. S našim priateľom sme sa navždy rozlúčili 
11. 1. 2007 v Sobranciach.

Navždy si Ťa zachováme v našich srdciach.
Bc. Jozef Vaško

60 rokov

Ján Milián (20. 2. 1947)
CÚ Banská Bystrica

50 rokov

Štefan Csala (26. 2. 1957)
CÚ Banská Bystrica

Ján Miglec (9. 1. 1957)
CÚ Košice

Ján Tkáč (20. 1. 1957)
CÚ Čierna nad Tisou

Dušan Levko (20.1.1957)
CÚ Prešov

Pracovné jubileum
20 rokov

Miroslav Dvorčák k 1. 2. 2007
CÚ Bratislava

Ján Ivan k 1. 2. 2007
CÚ Nitra

Pavol Onda k 1. 1. 2007
CKÚ

Naši jubilanti
v januári a februári

Rozlúčka
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Prírode treba načúvať a riadiť sa jej signálmi. To je jedno z množstva pravidiel, kto-
rými sa riadili naši predkovia ešte v časoch, keď im ich zmysly neobrusovali médiá 
a iné vedomostné a mienkotvorné činitele. Keďže už takmer exzima si z nás urobila 
tak trochu 1. apríl, inšpirovala ma k ešte väčšiemu extrému. Počas pôvodne zimných 
mesiacov sme si namiesto snehu vychutnávali skôr jarné počasie. Nie je teda vylú-
čené, že si namiesto jari vychutnáme skoré leto. A prečo nie už teraz vo februári 
- pohľad na to pravé talianske veru neuškodí nikdy. Či už to naše slovenské leto príde 
v pôvodnej alebo uponáhľanej lehote. 

Južné Taliansko - miesto, kde sa nikto na nič nehrá
Bohaté citrónovníky, hustý a takmer všadeprítomný divoký porast, šialene uháňajúce 
mopedy, úzke uličky... to všetko vám ukáže južné Taliansko tak, ako ho z turistických 
centier nikdy nespoznáte. Živelný a nespútaný juh sa totiž od usporiadaného a kulti-
vovaného severu diametrálne líši. Len tu uvidíte pravé nefalšované Taliansko, ktoré to 
na vás - ako na turistu - vôbec nehrá.
Kde začať
So spoznávaním skutočnej talianskej tváre môžete začať hneď v hlavnom hospodár-
skom centre juhu krajiny - v Neapole. Hoci je toto prístavné mesto na turistov po-
merne zvyknuté, na typickú proturistickú náturu, akú by ste očakávali od talianskych 
letovísk, môžete zabudnúť. Anglicky sa síce medzi domácimi obyvateľmi dohovoríte, 
no nedostatok inojazyčného vzdelania vás dokáže zaraziť tam, kde by ste to naj-
menej očakávali - na autobusových a vlakových staniciach priamo v informáciách. 
Napriek tomu sú však Taliani nápomocní a všetko potrebné vysvetlia pre nich takou 
typickou gestikuláciou sprevádzanou pokrikmi a pokynmi. A vôbec im nevadí, že im 
nerozumiete.
Nebezpečný včelí úľ
Aj tak by sa dal nazvať Neapol žijúci vlastným „vibrujúcim“ životom. Keďže podľa 
štatistík patrí medzi najnebezpečnejšie mestá sveta, ostražitosť nikdy nie je na škodu. 
Svojou rozmanitosťou a rôznorodosťou doslova šokuje, a tak sa z turistami nabitej 
obchodnej ulice ľahko zatúlate do bočných tmavých ulíc pripomínajúcich nebez-
pečné getá. Sem zamieria aj ilegálni čierni obchodníci, ktorí sú už neodmysliteľnou 
súčasťou mesta. S textilnými a koženými falzifikátmi svetových značiek konkurujú tým, 
ktorí svoje módne skvosty predávajú v legálnych a vychytených obchodoch. Čierni 
obchodníci sú neustále v strehu, rozchádzajúci sa dav nakupujúcich je totiž jasným 
znamením, že prichádza štvorkolesová policajná hliadka. Keďže sa tak zvyčajne 
deje skutočne pomaličky, majú dostatok času na to, aby sa zbalili a zmizli. Vzápätí 

vyjdú niektorou z tmavých boč-
ných ulíc a sú späť v hre. A na-
kupovanie môže pokračovať...
Cestný adrenalín
Neapol si napriek turistom žije 
vlastným životom. Keďže je 
ich tu menej než v známejších 
a vyhľadávanejších talianskych 
mestách, až tak sa o prišelcov 
nestará. Absentujú viacjazyčné 
značky, navigácie či vysvetliv-
ky. Všetko alebo teda väčšina 
je na vašej šikovnosti a života-
schopnosti. A to od nájdenia 
správneho spoja, zaujímavej 
pamiatky či jednoduchého ob-
chodu. Keď sa vám už podarí 
nájsť ten správny smer, príde 
na rad ďalšia skúška ohňom. 

Prejsť cez nebezpečné neapolské komunikácie. Taliani sú totiž, čo sa dopravy týka, 
skutoční pretekári. Laikovi sa zdá, akoby súťažili - každý totiž predbieha každého. 
Čakanie na zelenú je v Neapole len stratou času, stlačením gombíka akurát nahne-
váte motorizovaných domácich. Po pár dňoch si však ich automobilovú džungľu 
veľmi rýchlo osvojíte a pomedzi vytrubujúce autá budete prebehovať ako rodení 
Taliani.
Únik za oddychom
Hoci sa zdá, že si miestni ruch mesta vychutnávajú, aj oni potrebujú vypnúť a zrelaxo-
vať. A to môžu pomerne jednoducho - z miestneho prístavu ich totiž veľké trajekty bez 
problémov prepravia do skutočnej oázy pokoja na blízke ostrovy, z ktorých každý 
ponúka niečo iné. Lodná doprava je pre južanov bežnou súčasťou života, denne sa 
totiž takto obrátia aj viackrát. Trajekty s tým rátajú a pre cestujúcich majú pripravené 
skutočne všetko - od baru a reštaurácie až po televíznu klimatizovanú miestnosť či 
vonkajšiu terasu. Prepraviť si môžete, čo len chcete, a to domáce zvieratá, nábytok 
či dokonca autá. Vystupovanie z týchto „vodných taxíkov“ potom neraz vyzerá ako 
vyloďovanie Noemovej archy. 
Tam, kde to žije 

Známe „dvojičky“ Capri a Ischia lákajú turistov takmer zo všetkých častí sveta. 
Nájdete tu najmä Nemcov, Angličanov, Američanov a sem-tam aj Austrálčanov 
a Španielov. Tieto ostrovy sú stvorené najmä pre tak trochu dobrodružných ces-
tovateľov - napriek proturistickému naturelu totiž stále nestratili svoju vlastnú tvár. 
Nájdete tu síce typické turistov lákajúce „ponemčené“ reštaurácie a bary, no 
takisto domáce a nikým neupravené prímorské kaviarne a neodmysliteľné pizze-
rie. Na to, aby ste z prístavu prenikli na pláže a do typických rezortných centier 
a obchodíkov, si najprv vychutnáte značnú dávku domácej dopravy. Konkrétne 
na Ischii je totiž jedna z cieľových pláží vzdialená pomerne ďaleko a musíte sa za 
ňou vydať miestnymi spojmi. Tie, hoci trochu chaotické, sú vybudované pomerne 
dobre. Autobusy, ktoré netušíte odkiaľ ani kam smerujú, vás odvezú až na miesto 
vášho záujmu. 
Cez hory a lesy
Možno to znie neskutočne, ale na Ischii vedie cesta k moru skutočne horami a lesmi. 
Malé vyhriate mikrobusy sa dokážu vyšplhať aj tými najneuveriteľnejšími serpentí-
nami. Ich neustále vytrubovanie síce trochu lezie na nervy, no čoskoro pochopíte 
jeho opodstatnenosť. Trúbia totiž pred každou zákrutou - a keďže sú cesty úzke, ich 
vytrubovanie je akousi prevenciou pred možnou zrážkou. Mikrobusy sú tu nielen 
dopravným prostriedkom, ale aj určitou informačnou kanceláriou. Ak totiž niečo ne-
viete, stačí sa spýtať vášho spolusediaceho. Ten neraz bez zábran zakričí otázku do 
„buspléna“ a ani neviete ako a už diskutuje celý autobus.

Jeden nikdy nevie alebo
tento raz buďme pripravení
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Neznámy no bezprostredný kúsok zeme
Úplne iná káva je ostrov Procida. Je totiž turistami neobjavený a teda pre mnohých 
z Neapola akousi oázou pokoja, kam každé leto zamieria aj s celou rodinou. Spo-
kojne si presunú všetok potrebný komfort do jedného z kempov, kde celé leto obývajú 
svoj karaván a žijú svoj letný prímorský život. Procida je takmer turisticky panenská. 
Občas sem síce zablúdia mladí dobrodruhovia či náhodní zblúdenci, no z reakcie 
domácich poľahky usúdite, že je to naozaj zriedka. Každý nový návštevník je totiž 
domácim hneď „jasný“. Kým na Capri a Ischii vidíte upravené ulice, obchodíky so 
suvenírami a zahraničné nápisy, tu by ste ich zbytočne hľadali - iný jazyk ani kultúra 
ako tá domáca, sa totiž nepestuje. 
Rušná jednosmerka
Aj tak by sa tento pomerne malý, no v Taliansku jeden z najhustejšie osídlených ostro-
vov dal nazvať. Dvojprúdové cesty a normálne ulice, na aké ste zvyknutí, by ste tu to-
tiž márne hľadali. Celý ostrov je vybudovaný trochu klaustrofóbne, úzke jednosmerné 
uličky zapratané vysokými domami sú pre každého – pre chodcov, početné mopedy 
či trojkolesové autíčka i väčšie autá. To všetko sa do vysokých miniulíc musí zmestiť, 
niekedy aj na úkor vás chodcov. Miestni „pretekári“ sa totiž nekrotia a vaša prítom-
nosť ich do rozpakov neprivedie. Neraz si to odnesie aj váš lakeť alebo kus nohy. 
Ilegálno-legálna tlačenica 
Zaujímavá je aj celková nahustená štruktúra ostrova. Využitý je tu totiž doslova každý 
milimeter a domy susedia v tesnej blízkosti. Prekvapivá je ich hustota a stavba - sú 
na seba takmer „nalepené“. Vyjsť z dverí je tak niekedy otázkou života a smrti, ich 

otvorením totiž môžete ľahko zastaviť 
premávku, napríklad aj vaším zranením. 
Takáto „hustá“ morfológia je však pre 
Procidu typická len posledných pár ro-
kov. Rozľahlejšie ulice totiž začali načier-
no zmenšovať ilegálni stavitelia domov. 
Bez povolenia sa pustili do stavieb a vy-
užili na to zostávajúci priestor. Keďže 
ich nemal kto zastaviť, čoskoro sa takéto 
ilegálne zužovanie stalo miestnym hitom 
a voľného miesta ubúdalo...
„Zaváňajúce“ balíčky
Chaos a neporiadok akoby miestnych 
vôbec netrápil. Vládne všade - na 
uliciach, v meste, ale aj v miestnych 

záhradách. Medzi rastúcimi citrónovníkmi a figovníkmi nájdete také druhy vša-
kovakej buriny, že ju až považujete za exotickú. Dosahuje najrozmanitejšie roz-
mery a tvary, takže vám po pár dňoch, zrejme rovnako ako domácim, vôbec 
nepríde rušivá. Dojem „bordelu“ vzbudzuje aj procidský „odpadkový systém“. 
Triedenie odpadu už preniklo aj sem. Miestami skutočne nájdete aj farebne roz-
líšené odpadkové koše, ktoré majú s miestnym obľúbeným olivovým olejom spo-
ločného menovateľa - sú panenské, teda panensky nedotknuté. Procidania majú 
totiž vlastné odpadkové know how, všetok odpad večer napchajú do igelitových 
vreciek a povešajú na svoje ploty. A funguje to, desiatky balíčkov každé ráno 
pozbierajú miestni smetiari.
Vidieť južné Taliansko a zomrieť...
Hoci takto Goethe zareagoval len na Neapol, rozhodne by ste sa pri potulkách 
južným Talianskom nemali obmedziť iba naň. Len spomínané ostrovy vám totiž ukážu 
pravý temperament južana - divokosť, nespútanosť a šťavnatú arómu. Práve tú posled-
nú budete s príchuťou čerstvej mozarelly a domácky robeného limonchella cítiť ešte 
dlho potom, ako opustíte hlučné talianske brehy.

Foto a text - ds-



Hoci je rok 2006 už dávno za nami, v prvom tohtoročnom dvojčísle Colných 
aktualít sa k nemu predsa len vrátime. Naša pravidelná rubrika Fotosúťaž totiž 
stále čaká na svojho víťaza. Redakčná rada rozhodla, že sa ním stal Peter 
Paulík, ktorý presne pred rokom (v čísle 1-2 / 2006) uverejnil svoje snímky 
zachytené počas svojich početných výletov v našich veľhorách. Nuž a keďže 
vaše fotoobjektívy majú zrejme ešte zimné prázdniny, patrí priestor v našom 
časopise spomínaným snímkam. Ak sa necháte inšpirovať, môžete vašich aš-
pirantov na možno budúcich víťazov posielať na adresu našej redakcie (ma-
ximálne však 3 kusy).

Biele pleso v pozadí s Belanskými Tatrami

Pohľad zo Žiarskej doliny na Nízke Tatry

Západ slnka nad Liptovskou Marou


