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Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku 
sú nasledovné:

• obušky (gumené alebo plastové), ktoré colník môže 
použiť na obranu, alebo teleskopické obušky, kto-
ré okrem obrany colníka dokážu aj „otvoriť“ okná 
a dvere a podporia služobný zákrok,

• slzotvorné prostriedky – sem patrí VASR (vreckový 
aerosólový rozprašovač), ktorý  sa skladá z rozstre-
kovača a plniteľného zásobníka s účinnou látkou na 
báze kapsicínu dráždiaceho pokožku a sliznicu,

• obranné tyče, tzv. tonfy, ktoré umožňujú lepšiu ob-
ranu proti útočníkovi ozbrojenému palicou a tiež 
zvyšujú účinnosť protiútoku pri služobnom zákroku,

• elektrické paralyzátory s poistkou, ktoré „uštedria“ 
útočníkovi úder vysokého napätia - 20 000 voltov. 

Putá používané v colnej správe sú retiazkové, niektoré 
typy majú aj zaisťovaciu poistku proti ďalšiemu uzav-
retiu. Slúžia na spútanie alebo pripútanie zaistených 
a predvádzaných osôb.

Technické prostriedky na násilné zastavenie idúceho 
vozidla sú zastavovacie pásy. Je to rad dutých tŕňov, 
ktoré sa pri prejazde zapichnú do pneumatiky a od-
lomia, čím spôsobia rýchly únik tlaku vzduchu a zasta-
venie vozidla.

Na zabránenie odchodu vozidla sa používa tzv. „pa-
puča“, ktorá sa pripevňuje priamo na koleso vozidla.

Fotopríručka

h.c.i. Ing. Ján Ščerbík

Technické prostriedky na prekonanie
odporu a odvrátenie útoku
Zákon 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov umožňuje použiť colníkovi okrem zbraní aj donucovacie prostriedky. 
Okrem hmatov, chvatov, kopov a úderov sebaobrany, služobného psa a strelnej zbrane 
môže použiť aj rôzne technické prostriedky.

obušok teleskopický

obušok gumený

obušok plastový

tonfa

paralyzátor

VASR s príslušenstvom

papuča

zastavovacie tŕne

putá uzamykateľné
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Editoriál / Obsah

Komercia má veľkú moc. Riadi náš kaž-
dodenný život, či už to chceme, alebo 
nechceme, či si to uvedomujeme, alebo 
nie. Poďme na to od piky a zoberme si 
napríklad také obchody. Mám na mysli 
väčšie i menšie potravinové reťazce, kto-
rých služby využívame takmer denne. 
Navštevujeme ich väčšinou zo zištných 
dôvodov, a to po práci, keď aspoň na 
chvíľu mysľovo vypíname. V dlhom rade 
častokrát svoje okolie sledujeme, a keď 
sa podarí, aj porelaxujeme. A vtedy to 
príde - pôsobenie na zákazníka. Deko-

rácie, vedľa seba natlačené výrobky, reklama, ktorá ich predáva. Takéto tovaro-
vé vymývanie mozgu využívajú reťazce s veľkou obľubou. Len si spomeňte, kedy 
sa v tom vašom nákupnom centre objavujú prvé vianočné či aktuálne veľkonoč-
né figúrky... a či už ste zo západu, alebo z východu, prídete na to, že priskoro. 
Tak napríklad už koncom februára sa na pultoch s vianočnými kolekciami bijú 
prvé lastovičky jari - vajíčka a kuriatka. Všetky s menovateľom jarná akcia. A jar 
pritom nikde. Tovar sa hromadí s pribúdajúcimi dňami a vrchol dosiahne 2-3 
týždne pred skutočnými sviatkami. Ani potom však jeho útok na zmysly neutícha 
a regály zdobí aj vtedy, keď si na veľkonočnú polievačku už ani nespomenieme. 
Novodobí obchodníci teda zavádzajú vlastné separátne tradície, ktoré sa auto-
maticky snažia vnútiť aj nám, zákazníkom. Je na vás, do akej miery si ich osvojí-
te. Nakoniec, sú ešte vždy skromnejší než niektorí známi „samo-predlžovatelia“. 
Veď už Jules Verne chcel dva roky prázdnin. Obchodníkom a ich komerčným 
potrebám však stačia aj tri mesiace.

Upozornenie: Podľa posledných prieskumov sa veľkonočná záplava v našich 
potravinových reťazcoch objavuje v takmer dvojmesačnom predstihu. Keďže 
budúci rok nás spomínané sviatky čakajú už v marci, nedajte sa v januári zmiasť 
a pred inštinktívnym nakupovaním sladkostí sa radšej pozrite do kalendára. Aby 
vám nakúpená veľkonočná výbava do sviatkov jari nezostarla. Tých skutočných 
sviatkov, nie supermarketových. 
 Dana Šejirmanová
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Dva rozhovory na jednu tému

Nové tváre
na námestníckych postoch
Priniesť veci zdola nahor a zefektívniť servis colnej správy... aj tak by sa 
dalo v skratke zhrnúť úsilie nových námestníkov generálnej riaditeľky, 
v.c.r. PhDr. Jozefa Turčáka a v.c.r. Bc. Milana Olejára, ktorí boli do funkcií vy-
menovaní len nedávno. Keďže nové (či v tomto prípade skôr staronové) tvá-
re vzbudzujú vždy očakávania, ale aj otázky podriadených, niekoľko sme 
im ich položili aj my. O tom, aké pocity mali pri preberaní funkcie a čo chcú 
v colnej správe zmeniť, sa dozviete v nasledovných dvoch rozhovoroch.

NGR CR SR v.c.r. Bc. Milan Olejár pre úsek podporných
činností: „Funkcia spôsobuje aj určité hlavybolenie,
no predovšetkým predstavuje osobnostnú výzvu.“

Na post námestníka GR ste si prešli úplne zdola. Začínali ste ako radový 
colník na pobočke, prešli si výkonom a teraz ste, takpovediac, „hore“. Dlho 
ste zvažovali, či odísť na takýto riadiaci post?

Aby som pravdu povedal, rozhodovanie to nebolo jednoduché. Každé prejavenie 
dôvery, a tým ponuka generálnej riaditeľky určite bola, totiž nielen poteší, ale spôso-
bí aj určité hlavybolenie. Môj nový úsek bol totiž paradoxne oblasťou, v ktorej som 

nikdy nepracoval. Práve preto som to však zobral ako určitú výzvu napraviť veci, 
ktoré sa mi ako človeku, ktorý veci vnímal „zdola“, nepáčili.

Ste teda, ako sa hovorí, na zelenej lúke. Čo ste si už na vašom novom pôso-
bisku stihli zmapovať?

Toto, ako ste povedali, zmapovanie, by som nedatoval k dátumu, odkedy som vo 
funkcii. Už keď som sa rozhodol, že ponúkanú funkciu prijmem, som začal akoby 
zhromažďovať a spisovať myšlienky, ktoré mi rezonovali vo vzťahu k výkonu služby 
i k colnej správe ako takej. Začal som intenzívnejšie vnímať aj ľudí a ich názory týka-
júce sa tejto oblasti. Do funkcie som teda išiel už s tým, že som určité veci zmapované 
mal a vedel som, čo chcem. Samozrejme, sú aj oblasti, ktoré ma stále len čakajú, 
ako napríklad podrobnejšie preštudovanie odboru personálneho manažmentu či 
informatiky.

Svoje predstavy, ako ste povedali, však už máte. Ľudia sú určite zvedaví, aké 
sú a ako sa ich prípadne dotknú. Môžete o tom čosi prezradiť?

Niektoré predstavy určite áno. V prvom rade chcem v rámci svojho úseku dosiahnuť, 
aby svojou činnosťou podporoval hlavne výkon služby, či už na CR SR alebo na 
colných úradoch. Všetky štyri odbory, ktoré mám ako námestník pod sebou, vnímam 

rovnocenne a chcem, aby poskytovali predo-
všetkým servis. Každý z nich by si mal plniť 
svoje úlohy, vykonávať svoje kompetencie, 
a tým pádom vytvárať podmienky tým ostat-
ným. 

To znie dosť všeobecne, môžete byť tro-
chu konkrétnejší? 

V podstate mi ide o akési usporiadanie vecí 
a utriedenie kompetencií tak, ako by mali 
fungovať. Nerád by som niečo konkretizoval. 
Na jednej strane preto, aby som zbytočne 
nevyplašil ľudí v tom dobrom slova zmysle, 
a na druhej strane nechcem už zo začiatku 
sľubovať viac, než sa mi reálne môže podariť. 
Nepatrím totiž k tým, ktorí hneď na začiatku 
ohurujú veľkými plánmi. Tie mám aj ja, ale 
držím ich radšej v sebe a keď sa mi z nich 
podarí aspoň niečo a ľudia to ocenia, som 
spokojný.

Spýtam sa teda inak, ako svoje plány 
chcete dosiahnuť? Máte už nejaké pre-
myslené know-how?

Mám, samozrejme, že mám. Základom toho 
všetkého by mala byť čo najväčšia komuni-
kácia v rámci úseku, keďže žiaden z týchto 
odborov neexistuje izolovane a všetky musia 
medzi sebou komunikovať. Bez tejto vzájom-
nej interakcie to fungovať nemôže. To isté 
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platí aj v rámci vzťahov s colnými úradmi, ktoré mu-
sia cítiť určitú podporu. Vykonávajú totiž dôležité 
funkcie, a preto musia byť splnené aj ich požiadav-
ky a potreby. Uvedomujem si, že je to beh na dlhé 
trate, no treba ho absolvovať.

Myslíte si, že by sa ľahšie behalo po inej „tra-
ti“? Mám na mysli model a kompetencie našej 
colnej správy. Je podľa vás uspokojivý? Či by 
ste prijali nejaký iný, napríklad niektorej inej, 
možno aj s nami susediacej krajiny...

S modelom našej colnej správy som osobne spo-
kojný. Myslím však, že je stále priestor na to, aby 
sme si niektoré kompetencie upravili. Nemám na 
mysli ich naberanie, aby to nevyzeralo, že hľadá-
me opodstatnenie colnej správy. Skôr ide o určité 
logické vyústenie takých kompetencií, ktoré by 
mohli byť čerpané napríklad aj z našej histórie. 
Naši ľudia predsa len pracujú v teréne, sú špeci-
álne vycvičení, sú uniformovaní, majú aj zbrane... 
z čoho by sa určite dalo čerpať. Osobne si preto 
myslím, že priestor na určité kompetencie z priro-
dzených dôvodov, nie nasilu, tu je.

Napríklad v akých oblastiach?

Tak napríklad ak by sa vytvoril mýtny systém, aký 
spravujú naši českí kolegovia, alebo v kompletnej 
správe nepriamych daní. V každom prípade mám na mysli kompetencie, ktoré logic-
ky vyplývajú už z terajších funkcií colnej správy. Využiť to, že colníci pracujú v teréne 
a majú skúsenosti, ktoré môžu zužitkovať.

NGR CR SR pre úsek výkonu služby, v.c.r. PhDr. Jozef Turčák: 
„Všetko spočíva na ľuďoch a medziľudských vzťahoch.“

Byť vymenovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa prináša nie-
len mnohé kompetencie, ale aj zodpovednosť. Ako ste sa pri preberaní tejto 
funkcie cítili vy? 

Určite ma to prekvapilo. Nečakal som to, ale rozhodol som sa prijať ponuku našej 
generálnej riaditeľky a možno aj takýmto spôsobom colnej správe pomôcť. Nielen 
naša, ale aj okolité colné správy sa totiž nachádzajú v rovnakej a pomerne vážnej 
situácii, čo si málokto uvedomuje. Ide o veľa, zvažuje sa totiž úloha a náplň colnej 
správy do budúcna, a aj to, či zostane v uniformách. Presvedčilo ma však aj to, že 
nová generálna riaditeľka prišla, ako sa hovorí, „zvonka“. Verím, že to nie je na 
škodu. Už teraz vidím, že sa k colníckemu remeslu správa možno lepšie ako colníci. 
A aj to ma presvedčilo spomínanú funkciu prijať.

Na CR SR ste prišli z CÚ Žilina, ktorý ste pár rokov viedli. Na úrade sa však 
človek stretáva s inými problémami, s odlišným riadením. Je niečo, čo by ste 
z vášho predošlého pôsobenia v Žiline chceli preniesť sem na CR SR?

V podstate je to všade rovnaké. Všetko sa totiž odvíja od toho, akí ľudia sa stretnú 
a aké medziľudské vzťahy si vybudujú. V Žiline to bola z tohto hľadiska ešte väčšia 
neznáma, pretože tu na CR SR som poznal viac ľudí. Na žilinskom úrade ma zastihlo 
najťažšie obdobie, a to prvá etapa reorganizácie colnej správy, ktorá, ako viete, 
mala za následok znižovanie stavov. Stretával som sa s rôznymi životnými osudmi 
a videl som redukciu, ktorá podľa môjho názoru ani nemusela byť. Stále sme totiž 
pod jej hrozbou. Zrušilo sa päť menších úradov, ktoré boli nielen veľmi dobre vybudo-
vané, ale aj efektívne. I keď sa znižovanie stavov dá odôvodniť práve rušením hraníc, 
myslím, že colná správa bude mať vždy svoj zmysel a význam. Preto by som chcel 
spolu s kolegami kompetentných presvedčiť, aby boli stavy udržané v ich súčasných 
počtoch. Okrem toho máme mnoho kompetencií, v ktorých sú určité medzery, a bolo 
by preto potrebné prispieť k vzdelávaniu a prehlbovaniu vedomostí aj v týchto ob-
lastiach, napríklad v oblasti colného dohľadu, zákazov a obmedzení či duševného 
vlastníctva. Tie budú mať totiž aj v budúcnosti veľký význam. 

Zabrániť redukcii stavov a skvalitniť „služby“ colnej správy sú teda vaše 
hlavné priority. Aké sú tie ďalšie, ktoré by ste chceli ako námestník podnik-
núť? Možno aj v rámci vášho úseku výkonu služby. Máte už nejaké konkrét-
ne predstavy?

Samozrejme, mám. V prvom rade by som však chcel začať od vzťahov, od ktorých 
sa všetko odvíja. Aj tu na colnom riaditeľstve je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa dajú 
formovať, dá sa s nimi pracovať. Ľudí by práca (aj keď odlišná), nemala oddeľovať, 
ale spájať. Mali by sa orientovať na spoločný cieľ, ktorý colná správa má. Len vtedy 
to bude fungovať.

Okrem toho však máte určite aj nejaké konkrétne predstavy o „colníckej“ 
oblasti...

Áno, týkajú sa aj diskutovanej ukrajinskej hranice, hoci je to skôr záležitosť polície ako 
colnej správy. Táto hranica musí byť z našej strany zvládnutá a zabezpečená. Priznám 
sa, že preskúmanie a naštudovanie si všetkých potrebných vecí, ako sú napríklad me-
dzinárodné zmluvy, ma ešte len čaká. Chcel by som sa však zamerať aj na stanice 
a sieť pobočiek colných úradov, ktoré prešli kvôli reorganizácii viacerými zmenami. 
Vyžadujú si určitú stabilitu. Pobočky colného úradu by mali mať minimálny počet ľudí, 
aby boli pracovné miesta efektívne využité, no zato s vyššími triedami. Colná správa, 
ako aj EÚ, si totiž vyžaduje odborníkov zorientovaných vo svojom odbore. Oblastí, 
ktoré si vyžadujú našu pozornosť, je ale viac, napríklad stále daňové dozory.

Spomenuli ste viaceré oblasti, v ktorých by ste čo-to radi pozmenili. Zmenili 
by ste však niečo aj na súčasnom modeli colnej správy?

Myslím, že naša colná správa má dostatok kompetencií a činností, ktoré pokrýva. Nie 
je potrebné hľadať ďalšie. Tie, ktoré nám teraz určuje a umožňuje zákon, sú úplne 
postačujúce pre súčasný počet ľudí pracujúcich v colnej správe. Je len potrebné ich 
správne zorganizovať a zostaviť priority tak, aby boli splnené základné ekonomické 
ukazovatele. Bez nich totiž fungovať nemôžeme.

Predsa len, vymenili by ste model našej colnej správy za nejaký iný, trebárs 
aj za niektorý z okolitých krajín?

Za naše hranice by som veľmi nešiel. Prikláňam sa skôr k nášmu modelu z 30. rokov, 
keď bola správa nepriamych daní kompletne v rukách „financov“. Tento model by 
podľa mňa do budúcnosti vytvoril priestor pre primeraný počet colníkov. -ds-
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Slovenské top prípady
Banskobystrický rekord...
sa podaril colníkom z mesta pod Urpínom, ktorí zaznamenali najväčší prípad nezá-
konne dovezených cigariet v tomto roku. Európsky rôznorodú skupinku pozostávajú-
cu z dvoch Poliakov a dvoch Čechov zadržali colníci 14. 3. 2007 priamo pri čine. 
Konkrétne ich pristihli priamo pri úprave a napĺňaní tajných úkrytov vybudovaných 
v podlahovej časti mraziarenského návesu. Ten bol pripojený za ťahač imatrikulo-
vaný v Poľsku. Okrem toho objavili vedľa návesu aj 2683 kartónov neoznačených 
cigariet zn. SUPERKINGS, ktoré muži plánovali ukryť do spomínanej pripravovanej 
skrýše. Pri následnej kontrole skladových priestorov, ktorú colníci podnikli, objavili 
ďalšie fajčivo. V strednej časti skladu sa nachádzalo 815 kartónov neoznačených 
cigariet SUPERKINGS na prívesnom vozíku a 1092 kartónov tých istých cigariet 
umiestnených v kamiónovom návese bez EČ. Konečné banskobystrické summa sum-
marum znie 4590 ks kartónov cigariet v celkovej hodnote 918 000 Sk. Únik na cle 
a daniach predstavuje sumu 2 660 767 Sk.

Zaistení pri čine...
boli 6. marca 2007 dvaja mladí muži, 29-ročný Peter B. a 20-ročný Jaroslav D., 
ktorých colníci zadržali priamo pri nakladaní cigariet označených kontrolnou znám-
kou Ukrajiny. Fajčivo muži nakladali z prenajatých priestorov v Revúcej do osobného 
motorového vozidla. Následne colníci vykonali aj kontrolu nebytových priestorov, 
ktoré mal prenajaté jeden z mužov. Celkovo tam zaistili 298 kartónov cigariet značky 
Classic s ukrajinskou kontrolnou známkou, 248 litrov liehových alkoholických nápo-
jov bez etikety a kontrolnej známky a 1093 litrov alkoholických nápojov vo fľašiach 
označených falošnými kontrolnými známkami a etiketami značiek Borovička a Rum. 
Celková škoda spôsobená štátu únikom na cle a daniach predstavuje pri cigaretách 
173 268 Sk a pri alkohole 220 537 Sk. Obaja zadržaní muži sú už v rukách zákona 
a čakajú na vyšetrovanie vo veci páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Akcia na letisku
Záťah slovenských colníkov, zameraný na dovoz, vývoz a tranzit omamných a psy-
chotropných látok a anabolických steroidov, sa 20. marca 2007 skutočne podaril. 
Colníci na letisku M. R. Štefánika v Bratislave zadržali 34-ročného Petra B. z Brati-
slavy, ktorý niesol v batožine viac ako 60 000 ks tabliet anabolických steroidov bez 
toho, aby ich prihlásil colnej kontrole. Hodnota tovaru, ktorý mladý muž vracajúci sa 
z Thajska pašoval, by sa na čiernom trhu vyšplhala až do výšky cca 500 000 Sk. 
Práve táto exotická destinácia patrí k najväčším výrobcom anabolických steroidov vo 
svete a zásobuje nimi čierny trh v rôznych európskych krajinách.

Východ a západ spojili zásahy proti nezákonnému obchodu s cigaretami
Oba sa odohrali 13. marca 2007 s tým istým zameraním, ako aj nasadením. Odlišné 
boli len miesta. Nitrianski colníci sa zamerali na nelegálne praktiky miestneho pod-
nikateľa, 40-ročného Petra T. Ten v rámci oficiálnej podnikateľskej činnosti „predaja 
tabaku a tabakových výrobkov“ do siete nitrianskych trafík predával rôzne fajčivo 
bez odvedenia spotrebnej dane. Colníci si preto posvietili na obsah jeho garáží, a to 
na tabak, o ktorého nadobudnutí podnikateľ nevedel predložiť doklady. Následne 
colníkom vydal 2932 ks rôznych spotrebiteľských balení tabaku na fajčenie, 3650 
igelitových vreciek na balenie s potlačou značky známeho tabaku a 248 kg tabaku 
vo vreciach. Okrem toho odovzdal aj elektrické zariadenie na zažehľovanie igelito-
vých vreciek, do ktorých balil tabak pod názvami svetových výrobcov. Celkovo nit-
riansky záťah na nelegálneho podnikateľa „priniesol“ 586, 96 kg tabaku v hodnote 
205 434 Sk, z ktorého výška dane predstavuje 792 396 Sk.
Podobne šikovne si počínali aj košickí colníci, ktorí v Levoči objavili odstavené osobné 
vozidlo s cigaretami ukrytými pod dekou. Následne zistili aj jeho (a ich) majiteľa, a to 
Jána B., ktorý colníkom oznámil, že mu jeho auto bolo ukradnuté. To nahlásil aj na prí-
slušnom policajnom útvare. Neskôr však Ján B. nahlásenie krádeže stiahol a uviedol, 
že vozidlo používa jeho syn. Po otvorení vozidla a následnej prehliadke colníci zaistili 
celkovo 850 kartónov cigariet značky Classic s ukrajinskou ochrannou známkou. Col-
ný a daňový únik zo spomínaného nájdeného množstva predstavoval 492 735 Sk. 
Domotaný prípad kradnutého auta už vyšetruje príslušný policajný útvar.

-ds-

Colným staniciam na východe sa darilo
Colníci z SCÚ KOMOS Colného úradu Čierna nad Tisou si znova mohli pripočítať na 
svoje konto vydarený zásah. Do čierneho totiž opäť trafili dňa 17. marca 2007, keď 
vykonávali kontrolu v medzinárodnom vlaku, ktorý prepravuje cestujúcich na trase medzi 
Kyjevom a Viedňou. Pri kontrole ukrajinského vagóna objavili členovia tejto kontrolnej 
mobilnej skupiny v priestore služobného kupé 62 480 kusov ukrajinských cigariet. Nele-
gálne prevážané tabakové výrobky boli ukryté v nádrži na vodu a v streche vagóna.

Krátko z regiónov
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Presné zásahy v susednom Česku...
sa v posledných mesiacoch podarili tamojším colníckym partnerom. Po februá-
rovom zadržaní Slovenky, ktorá do ČR prepašovala 3 kg extázy, colníci opäť 
bodovali. Tentoraz si na konto pripísali 6 kg heroínu, ktorý zaistili v batožine 
páru z Paraguaja. Droga, ktorá dosiahla hodnotu až 15 miliónov českých korún, 
bola ukrytá medzi oblečením. Od januára aj vďaka tomuto prípadu stúpol počet 
zhabaní drog colníkmi až na 17. Okrem spomínaného heroínu a extázy to bolo 
až 9 kg kokaínu, 280 g marihuany, 400 g efedrínu a 60 g pervitínu, ktorý sa 
vyrába práve z efedrínu.

Bojové lietadlá ostanú bez gúm
Petrohradským colníkom sa totiž podarilo zaistiť páchateľov, ktorí chceli pašovať 
do nemenovanej ázijskej krajiny 1500 pneumatík pre ruské bojové lietadlá Su-
choj Su-27. Pneumatiky objavili colníci na dvoch rôznych miestach, 900 kusov 
bolo v prepravných kontajneroch a zvyšných 600 kusov v sklade v prístave. 
Celkovo odhadli hodnotu kontrabandu na 5,5 milióna rubľov, čo je v prepočte 
vyše 5 miliónov Sk.

Falšovaná značková obuv dostala maďarskú stopku
Stalo sa tak na hraniciach so Slovinskom, kde maďarskí colníci zaistili zásielku 
športových topánok v hodnote 105 miliónov forintov. Keďže išlo o porušenie 
práv duševného vlastníctva, začalo sa už s trestným stíhaním na neznámeho pá-
chateľa. Príslušné orgány už skúmajú aj úlohu vodiča kamióna, ktorý v kauze 
zohrával zatiaľ nepoznanú funkciu.

Posvietili si na vibrátor 
Kyjevskí colníci pri kontrole zrejme dosť prekvapili mladú ženu, keď prehľadali aj 
obsah jej vibrátora, a nie nadarmo. V priestore na batérie totiž objavili úplne inú 
látku, a to hašiš. Žena, ktorá si intímnu hračku s nelegálnym obsahom doniesla, 
bola pozornosťou colníkov zaskočená. Verila totiž, že charakter spomínaného 
vibrátora colníkov od prehliadky odradí.

Dravec módneho biznisu pod zámkou
Konkrétne ide o viceprezidenta japonskej filiálky svetoznámeho módneho domu 
Dior, ktorého zadržali pre podozrenie z drogových deliktov. Colníci totiž zadržali 
balíček, ktorý si muž poslal sám na domácu adresu. V balíčku bolo niekoľko gra-
mov kokaínu. Následne na to našli pri domovej prehliadke aj 4 gramy marihuany. 
Manželský pár sa nakoniec priznal, že drogy kupoval pre svoju vlastnú potrebu.

Česko ešte raz
Poldruha kilogramu kokaínu v hodnote asi 2 milióny českých korún - tak vyzeral 
ďalší úspešný zákrok českých colníkov, ktorí 35-ročnému mužovi, občanovi Bo-
lívie, odobrali kokaín na letisku Praha-Ruzyně. Bolívijčan sa nechtiac prezradil 
testom, ktorý colníkov upozornil na prítomnosť drogy na jeho rukách a batožine. 
Keďže ju v batožine vo väčšom množstve nenašli, hľadali ďalej a vyplatilo sa. 
V rafinovanom úkryte v topánkach objavili spomínanú drogu.

Nemci bodovali
Reč je, samozrejme, o colníkoch, ktorým sa podaril doteraz najväčší tohtoročný 
úspešný zákrok proti falzifikátom. Na diaľnici v smere z Frankfurtu do Kolína 
zaistili 16 ton falošných kusov textilných výrobkov, a to až od 31 „výrobcov“. 
Išlo predovšetkým o falzifikáty svetoznámych talianskych dizajnérov, ktoré by na 
čiernom trhu dosiahli hodnotu až 2,5 milióna eur. Vodiča, ktorý údajne nemal 
ani potuchy, čo prevádza, už prepustili na slobodu.

Nebezpečenstvo na hraničnom priechode
To dnes môžete zažiť naozaj kdekoľvek a kedykoľvek. Presvedčili sa o tom 
aj na priechode so Slovenskom v Kittsee, cez ktorý doslova „preletel“ 52-
-ročný taliansky vodič na svojom aute. Bez akéhokoľvek pribrzdenia prešiel 
priechodom, a to rýchlosťou 100 km za hodinu. Prerazil boxy na vybavovanie 
a narazil do uzamknutej skrine na colnici. Uponáhľaného Taliana hneď nato 
zadržali na poľnej ceste v pohraničnej oblasti Berg. Svoje nezodpovedné ko-
nanie Talian obhajoval nedostatkom spánku, kvôli čomu údajne neodhadol 
rýchlosť, ani situáciu.

Kolumbijskí colníci dosiahli tohtoročné maximum
To sa týkalo 6 ton kokaínu, ktoré zadržali počas svojho hliadkovania v Tichom 
oceáne. Drogový kontraband mal hodnotu až 150 miliónov dolárov. Kolumbia 
je už na podobné drogové zásielky zvyknutá, ročne totiž produkuje vyše 600 
ton kokaínu, pričom väčšinu dopravuje cez Mexiko, Strednú Ameriku do USA 
a takisto na európske trhy. Proti tomuto neželanému vývozu sa postavili aj USA, 
ktoré chcú kolumbijským orgánom v boji proti drogám pomôcť. Od roku 2000 
Washington venoval Kolumbii viac ako 4 miliardy USD. Americké financie idú 
na boj proti toku kokaínu, povstalcom a na obmedzenie pestovania listov koky.

Pod lampou je najväčšia tma
Staré známe príslovie sa potvrdilo aj v prípade talianskeho pilota spoločnosti 
Alitalia. Ten totiž vo svojom kokpite pašoval kokaín, konkrétne uňho objavili až 
2 kg tejto drogy. Vynaliezavý pilot využil fakt o „lampe“ a spoliehal sa na nedô-
sledné kontroly členov posádky. Keďže lietal trasu z venezuelského Caracasu 
do Milána, drogy pašoval pravidelne, pri čom mu pomáhali aj jeho komplici. 
Najhoršie na celej leteckej kauze bolo zistenie, že pilot bol nielen drogový díler, 
ale aj drogový konzument. Kokaín si údajne dával ešte pred usadnutím do kok-
pitu, teda pred cestou lietadlom.

Vrchol drzosti
Aj tak by sa zrejme dalo nazvať počínanie istého Holanďana, ktorý bol odsú-
dený za pašovanie hašiša. Náklady na dopravu drogy si totiž odrátal z daní. 
Umožnila mu to skutočnosť, že bol odsúdený za pašovanie a nie za predaj dro-
gy. Pašerák, povolaním rybár, poňal rozsudok po svojom a daňovému úradu 
oznámil, že sa jeho daňový základ znížil z 3,3 milióna eur na 1,8 milióna. Ne-
potrestaná kúpa a predaj hašiša ho totiž stáli 1,5 milióna eur.

-ds-

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

Zahraničné top prípady

„Cigaretový“ pes
Na nelegálnu činnosť si posvietili aj colníci košickej stanice colného úradu v spo-
lupráci s policajtmi. Obe zložky sa stretli 5. apríla 2007 na košickom „Blšáku“, 
kde sa zamerali na kontrolu tovaru, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu. V jed-
nom zo stánkov zaistili 3660 kusov neoznačených cigariet, ktoré im neunikli aj 
vďaka šikovnosti služobného psa. Štvornohý colník bez problémov označil miesto 
uloženia cigariet pod pristaveným kontajnerom. Vzhľadom na dôvodné podo-
zrenie zo spáchania trestného činu bol prípad postúpený vyšetrovateľovi OSV 
ÚJ a KP Košice II.
Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v uvedenom prípade predstavu-
je 6 956,- Sk z celkového colného dlhu 11 481,- Sk.
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Colný úrad Trenčín

Niečo z histórie
Mesto Trenčín rozprestierajúce sa pod majestátnym hradom Matúša Čáka je ne-
pochybne jedným z najkrajších na Považí. O jeho existencii už v čase Rímskej ríše 
– hoci pod názvom Laugaricio - svedčí nápis na trenčianskej hradnej sklade z roku 
179 n. l. Tento nápis dal zhotoviť legát II. pomocnej légie Maximianus na pamiat-
ku víťazstva cisára a vojska, ktoré v počte 855 vojakov II. légie sídlilo v Laugaríciu. 
Existencia Trenčína ako významného strediska bola v 11. storočí doložená kronikár-
skymi aj listinnými údajmi. Napriek bohatej histórií mesta, jeho geografickej polohe, 
ktorá predurčovala jeho dynamický rozvoj, je Colný úrad Trenčín jedným z colných 
úradov, ktorých vznik sa viaže až na rozdelenie ČSFR a vznik samostatnej Sloven-
skej republiky. Rozdelením ČSFR na dva samostatné štáty sa vytvorilo v regióne nové 
ekonomické prostredie, rozdelil sa trh a bolo potrebné výkonom služby pokryť novo-
vzniknutú česko-slovenskú hranicu. V týchto podmienkach a doslova zo dňa na deň 
vznikol v roku 1993 z pôvodnej odbočky Colnice Žilina Colný úrad Trenčín. O jeho 
dynamickom rozvoji svedčí aj to, že kým v čase jeho vzniku mal 19 zamestnancov, 
dnes je ich celkový počet 349, čo predstavuje nárast o viac ako 1800 percent. 

Colný úrad Trenčín dnes
Colný úrad Trenčín sídli v historickej budove bývalej poisťovne v centre mesta. Ani on, 
ako ani iné úrady, sa nevyhol celospoločenským zmenám celoeurópskeho charakte-
ru. Výraznou a azda najzásadnejšou zmenou prešiel Colný úrad Trenčín z hľadiska 
svojho vnútorného usporiadania a členenia od 1. 5. 2004, v súvislosti so vstupom 

V jarnom čísle Colných aktualít sa pozrieme na úrad s pomerne boha-
tou históriu, ktorý sa nachádza v meste Matúša Čáka, Trenčíne. Jeho 
súčasnosť, ale aj zaujímavú minulosť vám priblíži h.c.i. JUDr. Henrieta 
Ikášová.

Slovenskej republiky do Európskej únie. Nakoľko zabezpečoval výkon štátnej služby 
na česko-slovenskej hranici, ktorá uvedeným dátumom prestala existovať, bolo po-
trebné riešiť otázku zaniknutých hraničných pobočiek a nástup správy spotrebných 
daní. Ďalším medzníkom vo vývoji colného úradu a jeho expandovania je zmena 
územného členenia orgánov pre oblasť colníctva od 1. 7. 2005, keď sa pracovný 
obvod trenčianskeho colného úradu výrazne rozšíril. V súčasnosti pracovný obvod 
Colného úradu Trenčín tvoria okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Prie-
vidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská Bystrica. 
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Clo verzus dane
S výraznými už spomínanými celospoločenskými zmenami súvisí postavenie Colného 
úradu Trenčín z hľadiska odvodov do štátneho rozpočtu. Rok 2006 možno z tohto 
aspektu hodnotiť ako úspešný. Trenčiansky úrad sa totiž na celkovej sume vybratých 
a odvedených prostriedkov za colnú správu podieľal 4,64 %, čo je tretí najväčší od-
vod v porovnaní s ostatnými colnými úradmi. Z hľadiska skutočnej výšky odvedených 
spotrebných daní bol dokonca na druhom mieste. 
 
Dynamický rozvoj regiónu potvrdzuje aj údaj porovnávajúci celkový odvod prostried-
kov do štátneho rozpočtu v rokoch 2005 a 2006, kde Colný úrad Trenčín zazna-
menal 28 % nárast. S prihliadnutím na uvedené je opodstatnenosť úradu v regióne 
nepochybná. 
 
Región, v ktorom colný úrad zabezpečuje výkon služby, je v dôsledku klimatických 
pomerov, tradícií a charakteru pestovaných plodín predurčený k výrobe liehu, či už 
v pestovateľských páleniciach alebo veľkom rozsahu v podnikoch na výrobu liehu. 
Logickým dôsledkom je, že odvedená spotrebná daň z liehu tvorí percentuálne naj-
väčšiu časť, až 67,5 % z celkovej odvedenej sumy spotrebných daní do štátneho 
rozpočtu. 

Organizačná štruktúra Colného úradu Trenčín dnes:

Poznámka: Clom sa rozumie dovozné clo, kompenzačné úroky, úroky z omeškania, 
dovozná prirážka, pokuty, tržby z realizácie tovaru, poplatky vyberané colnými or-
gánmi, colné konanie mimo colného priestoru. 

Úspechy Trenčanov sa však neviažu len k štatistickým ukazovateľom súm odve-
dených finančných prostriedkov. Jeho colníci sa aktívne podieľajú aj na odhaľo-
vaní nelegálnej činnosti v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Ako jeden 
z výrazných úspechov možno spomenúť odhalenie nezákonného internetového 
predaja obchodných značiek PUMA, ADIDAS, NIKE. V oblasti správy spotreb-
ných daní v roku 2006 trenčianski colníci v spolupráci s ostatnými zložkami col-
nej správy pri dvoch zásahoch v okolí Považskej Bystrice odhalili viac ako 11,5 
milióna kusov cigariet, ukrytých v dutých bojleroch umiestnených v skladových 
objektoch, v kobercoch špeciálne upravených na pašovanie a taktiež v nepou-
žívanom uskladnenom návese. Tovar bol pravdepodobne určený pre trh Veľkej 
Británie. 

Návšteva delegácie Čínskej ľudovej republiky 
V minulom roku Colný úrad Trenčín v rámci oficiálnej návštevy zástupcov obchod-
ného sektora Čínskej ľudovej republiky navštívili zástupcovia čínskej colnej správy. 
Zámerom stretnutia bolo na základe prejaveného záujmu zástupcu Colnej správy 
Čínskej ľudovej republiky nadviazanie kontaktov medzi partnermi pôsobiacimi 
v colnej správe provincie Yunfu a Colného úradu Trenčín. 

Žijeme nielen prácou
Hokejový, volejbalový, skvošový turnaj, súťaž v kolkoch či stolnom tenise, cyklis-
tické podujatia - to sú miesta a podujatia, kde Trenčanov zaručene nájdete, a to 
rozhodne nie iba v roli „štatistov“. Úspechy v mimopracovných aktivitách colníci 
dosahujú i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňujú na neoficiálnych majstrovstvách 
Colnej správy Českej republiky vo futbale o „Valašský pohár“, ktorý v roku 2006 
opäť vyhrali. 

Malá, no potrebná kvapka
Hoci sa z hľadiska spoločenského uznania na darcovstvo krvi akosi zabúda, 
nie je to prípad Trenčanov. Všetkým kolegom z radov Colného úradu Trenčín, 
ktorí sú pravidelnými bezpríspevkovými darcami krvi, preto patrí veľké poďa-
kovanie. 

h.c.i. JUDr. Henrieta Ikášová
Foto: CÚ Trenčín
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Colné správy EÚ alebo ako to funguje v Spoločenstve

Maďarská
colná a finančná správa
Prvé tohtoročné dvojčíslo nášho časopisu odštartovalo seriál, ktorý vám 
bude pravidelne predstavovať európske colné správy. Juh vystrieda západ 
- tentoraz si teda „posvietime“ na našich susedov z Maďarska a na to, ako 
veci colné fungujú tam. 

Už 140 sviečok
Od počiatkov maďarskej colnej správy, ktorá svoju činnosť začínala podobne ako 
v ostatných štátoch, výberom mýta a iných poplatkov, ubehlo už veľa času. Oficiál-
ne založenie našej susedskej colnej správy sa datuje k 10. marcu 1867, keď prvou 
maďarskou vládou zvolený minister financií, gróf Lónyay Menyhért, podpísal listinu 
uznávajúcu prvú nezávislú maďarskú finančnú správu, oficiálne nazvanú ako Krá-
ľovské finančné veliteľstvo Maďarska. Dnešná podoba maďarskej colnej správy sa 
podobne ako u nás formovala mnoho rokov. Výrazným míľnikom pre colnú správu 
boli deväťdesiate roky 20. storočia, ktoré sa vyznačovali novým ekonomicko-sociál-
nym systémom Maďarskej republiky a jej integráciou do medzinárodného obchodu. 
Maďarská colná správa prešla výraznými zmenami, či už formálnymi (zmeny názvu), 
alebo aj obsahovými (množenie kompetencií a zmeny štruktúry). K týmto zmenám 
prispelo aj členstvo Maďarska v EÚ, ktoré do nej vstúpilo spolu so Slovenskom v roku 
2004. Aj u južných susedov nastali vďaka ich novej európskej identite rýchle zmeny. 
Prispôsobenie sa štruktúre Európskej únie, modernizácia a skvalitnenie služieb, nové 
kompetencie, ale aj povinnosti... to je len pár z mnohých vecí, ktoré musela zaradiť 
do svojho repertoára.

Nové metódy, nové úspechy
Vstupom do EÚ a úbytkom vonkajších európskych hraníc colníckej práce neubudlo, 
naopak, pribudli nové úlohy. Strategický význam colníctva sa zvyšoval pod vplyvom 
neustáleho nárastu nákladnej dopravy, pod vplyvom presadzovania zákazov a ob-
medzení, ochrany práv duševného vlastníctva, ochrannej známky a v neposlednom 
rade pod vplyvom ochrany finančných záujmov EÚ. Modernizácia colnej správy sa 
podobne ako u nás zamerala na zefektívnenie správy ciel a daní a zjednodušenie 
colného konania. Reorganizácia colnej správy nebola jednoduchá. Čoskoro sa však 
dostavili očakávané výsledky. Vynikajúcim príkladom toho je rok 2006, ktorý by sa 

dal označiť ako mimoriadne úspešný. Tento rok bol výnimočným najmä vďaka mohut-
nému príjmu do štátneho rozpočtu. Zvýšil sa odvod daní rôzneho druhu, ale vzrástli 
aj iné ekonomické ukazovatele. 
Rozvoj IT technológií, ako aj elektronického servisu a služieb pre zákazníkov, priniesli 
žiadané výsledky v podobe zjednodušenia colného konania, čoho výsledkom bol 
nárast medzinárodného obchodu. 
Taktiež sa podarilo takmer úplne eliminovať porušovanie colných predpisov v oblasti 
falšovaných colných vyhlásení. 
Maďarskí kolegovia dosiahli aj zrýchlenie daňovej procedúry pri obchodovaní s tre-
tími krajinami.
Všetky tieto ukazovatele v kombinácii so sprísneným bojom proti pašovaniu 
a s úspechmi v boji s čiernym trhom, priniesli svoje ovocie: nelegálny dovoz ciga-
riet bez kontrolnej známky poklesol a legálna produkcia, naopak, stúpla. V roku 
2005 sa v Maďarsku predalo 14,2 biliónov kusov cigariet, no o rok neskôr už 

17 biliónov kusov. 
Zmeny v systéme colnej správy priniesli pozitívum aj pre často nervóz-
nych cestujúcich - čakacie časy na hraničných priechodoch sa totiž pod-
statne znížili.
Rok 2006 znamenal úspechy aj v oblasti výberu spotrebných daní. Fun-
gujúce mobilné kontrolné skupiny (obdobné verzie našich KOMOS-ov) 
- výrazne obmedzili tzv. turizmus za pohonnými hmotami a vzrástla pro-
dukcia domácich čerpacích staníc.

Dôveruj, ale preveruj
Týmto heslom sa riadi aj Maďarská colná a finančná správa, ktorá drží 
svoje kompetencie pevne v rukách. A to nielen vďaka sprísneným kontro-
lám vo všetkých oblastiach, ale aj vďaka spolupráci s profesionálnymi 
združeniami či veľkými výrobcami a obchodníkmi, ktorí chcú byť chráne-
ní, ale zároveň chcú štátu v tomto smere pomáhať. Maďarskí kolegovia 
túto kooperáciu vyvíjajú aj vďaka tzv. spoločným pracovným jednotkám, 
ktoré vznikli spojením colníkov a „daňovákov“. Tieto skupiny vykonávajú 
daňové a colné kontroly na trhoch.

Maďarské čosi navyše
Okrem bežných či, dá sa povedať, tradičných kompetencií (správa daní 
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Colné správy EÚ alebo ako to funguje v Spoločenstve

a cla) získala Maďarská colná a finančná správa čosi navyše - od januára tohto 
roku má na starosti aj kontrolu čiernej práce. Tieto kontroly vykonáva v súčinnosti 
s ministerstvom práce.

Maďarské know-how
Podobne ako slovenská aj maďarská colná správa spadá pod ministerstvo financií. 
Orgány, ktoré ju tvoria, sa však od tých našich líšia - delia sa na orgány s právnou mo-
cou a bez právnej moci. K tým prvým patria colné orgány na nižšej, strednej a vyššej 
úrovni, ktorým „velí“ najvyšší predstaviteľ Maďarskej colnej a finančnej správy komisár 
major generál János Nagy. 
Podporné orgány, ktoré sprostredkúvajú technické či materiálne zabezpečenie, ako aj 
ekonomický servis či vzdelávanie colníkov (napríklad colnícke školy, sociálne a kultúr-
ne centrá, IT operačné centrum atď.), sú označované ako orgány bez právnej moci.

Národné a medzinárodné prepojenia
Tie sú podstatnou časťou každej colnej správy, maďarskú nevynímajúc. Len v roku 
2006 sa našim susedom podarilo vytvoriť alebo znovuobnoviť 18 memoránd po-
rozumenia, ktoré podpísali iné orgány štátnej správy alebo profesijné inštitúcie 
a asociácie spolupracujúce s colnou správou. Okrem domácich vzťahov sa však 
Maďarom darí aj na poli medzinárodnom. Potvrdzuje to aj samotný fakt, že Svetová 
colná organizácia (WCO) ich už po druhýkrát zvolila za predsednícku krajinu pre 
európsky región. Vďaka úzkej a efektívnej spolupráci s WCO bolo pred šiestimi rokmi 
v Budapešti vytvorené aj Regionálne tréningové stredisko, v ktorom sa uskutočňuje 
mnoho medzinárodných stretnutí a seminárov. Práve tam sa v minulom roku uskutočni-
li aj mnohé colné, daňové či vyšetrovacie konferencie súvisiace s projektom Customs 
2007, ktorý sme vám predstavovali aj na stránkach nášho časopisu.
Medzinárodné rieky svojou profesionalitou naplnili aj mnohí experti z maďarskej 
správy - napríklad colný atašé v Bruseli, EUROPOL expert v Haagu, či mnohí za-
mestnanci v EK.

Zmluvy, dohody a spolupráca
Tak by sa dalo v skratke zhrnúť mnoho aktivít našich južných susedov. Maďari sa 
podieľajú aj na podpornom Twinning programe, v ktorom plnia akúsi pomocnú ruku 
kandidátom na nových členov EÚ (napríklad Rumunsko či Chorvátsko). Podobne 
ako slovenská colná správa, aj tá maďarská podporuje uzatváranie bilaterálnych 
zmlúv, z tých posledných spomeniem Protokol s colnou správou Azerbajdžanu, Do-
hodu s rumunskou colnou správou o kontrole hraníc, Memorandum s colnou správou 
Južnej Afriky. Hoci maďarská colná správa spolupracuje s takmer všetkými colnými 
správami EÚ, najintenzívnejšia výmena informácií a dát podporujúcich legálnu eko-
nomiku prebieha s holandskou a slovenskou colnou správou. 

Colná správa v číslach
Aj Maďarská colná a finančná správa prešla potrebnými, no možno menej inváz-
nymi zmenami. Pribudli niektoré nové orgány na strednej úrovni, vytvorili sa nové 
potrebné centrá a rozšírila sa kompetencia v poli vyšetrovania. Pribúdanie úloh 

a tvorba nových orgánov si vyžiadala aj zvýšenie 
pracovných miest a následný nábor nových zamest-
nancov. K vtedajším 6727 zamestnancom v minu-
lom roku pribudlo 422 nových ľudí, ktorí obsadili 
voľné pozície a posilnili oddelenia venujúce sa 
vyšetrovaniu. Vstup susediaceho Rumunska do EÚ 
si na maďarskej strane vyžiadal mnoho potrebných 
zabezpečení, čo umožnilo prijať 282 civilných 
a colných zamestnancov.

Modernizácia zo schengenských zdrojov
Maďarská colná správa disponuje potrebným 
a dostatočne moderným vybavením, bez ktorého 
by svoje úlohy nevedela vykonávať. Mnohé z nich 
však nadobudla zo schengenského fondu, ktorý 
finančne podporuje takúto modernizáciu. Skenery, 
kamerové systémy, terminálne programy, mobilné 
laboratóriá a stále napredujúce IT technológie 
vytvárajú podmienky pre skvalitnenie i urýchlenie 
colného konania. 11 hraničných priechodov, ktoré 
Maďarsko má na vonkajšej hranici s EÚ, prešlo tiež 
postupným vývojom a zdokonalením súvisiacim so 
spomínaným technickým zabezpečením. K celkové-

mu zefektívneniu fungovania colnej správy treba prirátať aj zvyšujúce sa vzdelanie jej 
zamestnancov. Až 44 percent z nich má totiž vysokoškolský diplom, čo v porovnaní 
s minulými rokmi znamená 4-percentný nárast. Colníci majú viacero možností ako si 
rozširovať vedomosti a zručnosť, či už navštevovaním Colnej školy, Policajného kolé-
gia, alebo prípadne absolvovaním rôznych výcvikových tréningových kurzov.

Odhaľovanie vo vlastných radoch
To sa každoročne darí maďarskej colnej správe, ktorá prostredníctvom mnohých sú-
ťaží nachádza vlastné talenty - umelecky nadaných zamestnancov. Vlaňajšia súťaž 
v kreslení venovaná tým najmenším sa stretla s veľkým ohlasom a záujmom zo strany 
malých umelcov i  rodičov.
Ďalší kultúrny či skôr historický význam má pre našich susedov Colnícke múzeum, 
ktoré bolo založené ešte v roku 1928. Je členom IACS (teda Medzinárodnej aso-
ciácie colníckych múzeí) a pravidelne sa zapája do kultúrneho života, prijíma náv-
števníkov a participuje na projekte Noc múzeí. Maďarské múzeum colnej správy je 
obľúbeným a často využívaným návštevným miestom tých, ktorí sa o veci colnícke 
zaujímajú - teda študentov, vysokoškolákov, profesorov a colníkov zo zahraničných 
colných správ. Tento rok prispela do expozície maďarského Colníckeho múzea aj 
slovenská colná správa. Poskytla colnícku rovnošatu, ktorá bola vystavená medzi 
ostatnými uniformami colníkov okolitých krajín. Na oplátku nám naši susedia poskytli 
svoju uniformu, ktorú vystavíme v našom pripravovanom múzeu.
Maďarskí colníci majú aj svoju dychovú kapelu, ktorá vznikla ešte v roku 1942. Sú na 
ňu a na jej repertoár právom pyšní, jej členovia vystupujú v historických gala unifor-
mách a žnú úspechy na rôznych vojenských hudobných festivaloch.

Text: - jz, ds -
Foto: Maďarská colná a finančná správa
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Týka sa nás

Parlament rozhodol, CR SR bude informovať Európsku komisiu
Colné riaditeľstvo SR by malo povinne poskytovať Európskej komisii informácie o žia-
dostiach o prijatie opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, ako aj in-
formácie o realizácii prijatých opatrení v tejto oblasti. Vyplýva to z novely zákona 
o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorú 11. apríla 2007 podpísal prezident SR 
Ivan Gašparovič.

Novela oprávňuje Ministerstvo financií SR spracúvať osobné údaje dotknutých osôb 
a obsahuje zoznam osobných údajov, ktoré bude ministerstvo oprávnené spracúvať 
vo svojich informačných systémoch. Schválený návrh tiež obsahuje legislatívno-tech-
nické úpravy, ktoré vyplývajú z prijatia nových národných aj komunitárnych práv-
nych predpisov. Novela zákona má tiež zjednotiť používanú terminológiu a úpravou 
príslušných ustanovení reagovať na poznatky a skúsenosti aplikačnej praxe.
Navrhované zmeny majú zabezpečiť riadne a plynulé plnenie úloh, ktoré pre Slo-
vensko vyplývajú z nariadenia Rady Európskych spoločenstiev o colnom konaní pri 
tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a o opatre-
niach, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že takéto práva porušil.

Ekonomický výbor Európskeho parlamentu chce zrušiť minimálnu sadzbu 
spotrebnej dane na alkohol
Ekonomický výbor Európskeho parlamentu 12. apríla 2007 navrhol zrušenie mi-
nimálnej sadzby spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje. Členské kraji-
ny Európskej únie by namiesto toho mali prijať kódex správania, ktorý by viedol 
k priemernej dani. Na terajšej minimálnej sadzbe spotrebnej dane na pivo, alkohol 
a alkoholické nápoje okrem vína sa v roku 1992 dohodlo vtedajších 12 členských 
krajín EÚ. Ich cieľom bolo odstrániť deformácie trhu spôsobené značne odlišnými 
sadzbami v rámci únie.

Európska komisia minulý rok navrhla zvýšenie minimálnej sadzby spotrebnej dane 
na pivo, tvrdý alkohol a medziprodukty o 31 %, čím by sa zohľadnila inflácia za 
obdobie od roku 1993. Komisia pritom tvrdila, že ekonomický a sociálny dosah 
zvýšenia dane bude minimálny. V prípade piva by to podľa EK predstavovalo 
maximálne zvýšenie o 1 cent na 1/2 litra.
Ministrom financií členských krajín sa vzhľadom na veto zo strany Českej republiky 
v novembri minulého roku nepodarilo dosiahnuť dohodu ani na kompromisnom ná-
vrhu, ktorý predpokladal zvýšenie o 4,5 % v prípade piva a o 31 % pri tvrdom alko-
hole. EK následne prišla s návrhom na zvýšenie o 4,5 % pre všetky uvedené druhy 

alkoholu, ČR ho však vetovala. Väčšiny členských krajín EÚ vrátane Slovenska by 
sa pritom zmena nedotkla, pretože ich sadzby už teraz prevyšujú navrhovanú novú 
minimálnu hodnotu.

Parlamentný výbor v poslednej schválenej správe zdôrazňuje, že minimálne sadzby 
nedosiahli želané zblíženie spotrebných daní, a preto by sa mali zrušiť. Výborom 
navrhovaný kódex by mal priviesť členské krajiny s nadpriemernými daňami k ich 
zmrazeniu a postupnému znižovaniu a naopak, krajiny s daňami pod priemerom EÚ, 
k zváženiu ich zvýšenia. V oboch prípadoch by pritom členské krajiny mohli vziať 
do úvahy svoju celkovú ekonomickú situáciu, čo by napríklad štátom snažiacim sa 
o splnenie maastrichtských kritérií, ako predpokladu pre vstup do eurozóny, umožnilo 
vyhnúť sa nárastu inflácie z dôvodu zvýšenia spotrebnej dane na alkohol.
Správou sa bude zaoberať EP na svojom májovom plenárnom zasadnutí. V daňových 
otázkach má EP len poradnú funkciu a všetky rozhodnutia o prípadných zmenách mi-
nimálnej sadzby dane si vyžadujú jednohlasné schválenie členskými krajinami.

Otvorenie je plánované na jún
Termín ukončenia rekonštrukcie hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom po 
rokovaní ministra financií s ministrom vnútra je stanovený na 5. jún 2007. Hoci re-
konštrukcia mala byť pôvodne dokončená už skôr, a to 31. mája, neohrozí to termín 
vstupu a pripojenie Slovenska k schengenskému priestoru (od 1. 1. 2008). V polovici 
júna prídu predstavitelia Európskej komisie skontrolovať zabezpečenie slovensko-
-ukrajinskej hranice.

Novinka zo zahraničia

Nórsko: Mnohí cestujúci využívajúci leteckú dopravu budú milo prekvapení. 
Na najväčších nórskych letiskách totiž už môžu deklarovať tovar na preclenie 
prostredníctvom automatu, a to bez účasti colníka. Údajne ide vôbec o prvé ta-
kéto zariadenie na svete, ktoré nórskej colnej správe umožní nasadiť viacerých 
zamestnancov do boja proti pašovaniu.
Colné automaty, ktoré fungujú od 1. apríla, si ako prvá odskúšala nórska minis-
terka financií Kristin Halvorsenová, ktorá stroj využila pri návrate zo zahraničia. 
Nahlásila jednu fľašu vína nad bezcolný limit, clo uhradila pomocou platobnej 
karty a od automatu odišla s potvrdenkou.
 - ds -

Novinky z monitoringu

Žijeme v 21. storočí, ktoré nám ponúka plazmové televízory, bluetooth, mobilné te-
lefóny s fotoaparátmi či wi-fi pripojenie na internet. A každá takáto technická vy-

moženosť dáva priestor aj novým komunikačným kanálom. Predpokladám, že dnes 
už nikto nepochybuje o dôležitosti komunikácie, či už osobnej, alebo elektronickej. 

V posledných pár desaťročiach sa významnou súčasťou komunikácie stali 
práve internetové stránky. Internetová stránka ako forma firemnej vizitky, bu-
dovania pozitívneho imidžu, posilňovania externého Public relations (vzťahy 
s verejnosťou).
S týmto cieľom sa v súčasnosti pripravuje projekt spustenia novej interneto-
vej stránky colnej správy. Nový dizajn, nová štruktúra, nová funkčnosť, nové 
možnosti. Na 1. mája 2007 je naplánované spustenie jej skúšobnej verzie na 
duálnom princípe so súčasnou internetovou stránkou a od 1. júna 2007 bude 
nasadená do ostrej prevádzky ako jediná internetová stránka colnej sprá-
vy, ktorej prostredníctvom sa budú môcť prezentovať aj všetky colné úrady 
a Colný kriminálny úrad. Na jej príprave sa podieľal poradný orgán gene-
rálneho riaditeľa CR SR, Internetová komisia CR SR. Pre zefektívnenie činnosti 
Internetovej komisie CR SR, ako aj celého procesu zverejňovania informácií, 
prebieha súčasne so spustením webstránky aj úprava a aktualizácia postave-
nia, pôsobnosti, zloženia, práv a povinností Internetovej komisie CR SR.
Hlavnou myšlienkou tohto projektu je sprístupniť verejnosti aktuálne, pres-
né a pravdivé informácie efektívnym, konkurencieschopným a užívateľsky 
komfortným spôsobom. Pravidelná aktualizácia, rozvoj a zdokonaľovanie 
internetovej stránky, ako aj vaša spätná väzba je alfou a omegou nášho sme-
rovania do budúcnosti.  Bc. Monika Pšiteková

Webová stránka slovenskej colnej správy od júna po novom  
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Naša minulosť 

V dnešnom historickom okienku si povieme niečo o železničnej trati Trstená 
– Suchá Hora – Podczerwone a bývalom Železničnom colnom úrade v Su-
chej Hore (1. 12. 1918 - 30. 6. 1948). V histórii Československa, ako aj samo-
statnej Slovenskej republiky je totiž len málo colných úradov, ktoré by mali 
takú pohnutú históriu ako práve on. 

Sporný kúsok oravskej zeme
Železničná trať Podczerwone - Suchá Hora - Trstená, ležiaca na úplnom severe Ora-
vy, bola vybudovaná v období rozvoja železníc na Slovensku po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní ako súčasť spojenia Oravy so železnicou Košicko-Bohumínskej železnice 
a ako železničný priechod do Poľska. Výstavba trate Suchá Hora - Kraľovany bola 
rozdelená na 3 časti. Posledný traťový úsek Tvrdošín - Suchá Hora odovzdali do pre-
vádzky 21. decembra 1899. Do Poľska bola trať predĺžená v roku 1904 (trať Suchá 
Hora – Podczerwone – Nowy Targ). Železničný colný úrad v Suchej Hore začal 
svoju činnosť dňa 1. 12. 1918. Vtedy bola pri podpisovaní mierovej zmluvy v Paríži 
vyslovená zásada, že všetky obce, ktoré patrili pod bývalé Uhorsko, sú súčasťou 
Slovenska, a teda aj súčasťou ČSR. Nakoľko vtedajšie Poľsko si činilo nárok na ďalšie 
obce na Orave, ako aj na celé Těšínsko, došlo k rozhodnutiu, že v sporných obciach 
bude vykonaný pod medzinárodným dohľadom plebiscit. Ten sa neuskutočnil, ale 
došlo k dohode, že niektoré obce na Orave boli prisúdené Poľsku. Ako náhrada 
za to ostalo celé Těšínsko v ČSR. Takouto spornou obcou bola aj Suchá Hora, hoci 
za bývalej monarchie patrila Uhorsku, teda automaticky 
mala byť súčasťou ČSR. V novembri 1918 poľské vojsko 
obsadilo časť Oravy vrátane Suchej Hory. Po vynúte-
nom odchode ho v l. polovici januára 1919 vystriedalo 
československé vojsko a počítalo sa s tým, že Suchá 
Hora už zostane Československu.

Poľsko-slovenské územie
Konečnú podobu dostala československo-poľská hra-
nica rozhodnutím veľmocí zo dňa 28. 7. 1920. Na 
spornom území Oravy bola však hranica vytýčená inak, 
ako ju poznáme dnes. Československému štátu navyše 
pripadol pruh územia od Čiernej Oravy po Babiu horu, 
naopak územie obcí Suchá Hora a Hladovka pripadlo 
Poľsku.
Nová hranica preťala trať miestnej železnice údolím 
Oravy: Suchá Hora - Trstená - Dolný Kubín - Kraľovany. 
Stanica v Suchej Hore s piatimi kilometrami trate na Trs-
tenú sa ocitla v Poľsku. Paradoxom bolo, že prevádzka 
na celej tejto súkromnej „lokálke“ naďalej zostala v ru-
kách Košicko-Bohumínskej železnice.

Štátnu hranicu medzi Suchou Horou a Liesekom vytvorila rieč-
ka Jelešňa, takže železničný most cez riečku, najväčší na tom-
to úseku, bol priamo na hranici. Československou pohraničnou 
priechodovou stanicou sa stala Trstená. Spočiatku sa česko-
slovenská colná a pasová prehliadka vykonávala v Lieseku. 
V roku 1921 formálne prevzali prevádzku na trati Suchá Hora 
- Kraľovany Československé dráhy. Funkciu železničného col-
ného úradu za Suchú Horu do roku 1922 potom plnil dočasne 
Železničný colný úrad v Trstenej.

Späť do Suchej Hory
História spomínaného colného úradu je úzko spätá s hlavným 
inšpektorom finančnej stráže Jozefom Gallom, ktorý úrad 26 
rokov spravoval. Po opätovnom pričlenení Suchej Hory k ČSR 
dostal Gallo príkaz z bývalého generálneho finančného ria-
diteľstva v Bratislave o premiestnení úradu do Suchej Hory. 
Všetky potrebné písomnosti spolu s iným materiálom potreb-
ným k rozbehnutiu colného úradu preto dorazili na náklad-
nom vagóne 1. júla 1922 o 10 hodine do železničnej stanice 
v Suchej Hore. Stanicu v tej dobe spravovala bývalá Košic-
ko–Bohumínska železnica. Pôsobili na nej dvaja železničiari 

pôvodom zo Suchej Hory a prednosta Jozef Biela (pôvodom Slovák). Po vzájomnom 
predstavení prevzali pracovníci železníc ČSR definitívnu kontrolu nad stanicou aj per-
sonálom a určili jej premávku. 

„Drevené“ začiatky malého úradu
Železničný colný úrad v Suchej Hore bol provizórne zriadený v drevenici, ktorá spo-
čiatku vyhovovala (hlavne vďaka dostatočne veľkým priestorom). Po telefonickom 
zahlásení do Bratislavy o premiestnení do Suchej Hory sa rozbehla činnosť želez-
ničného colného úradu, nakoľko zmluva o dovoze, vývoze a prevoze tovaru medzi 
ČSR a Poľskom aj napriek územným nezhodám ostala naďalej v platnosti. V drevenici 
sa úradovalo až do roku 1927, keď bol tento objekt ako nevyhovujúci zlikvidovaný 
a železničný colný úrad sa presťahoval do vlastnej budovy železnice, kde mu boli 
pridelené dve miestnosti. V malom pohraničnom styku sa prestupovala štátna hrani-
ca cez cestný colný úrad v Suchej Hore, ktorý bol odbočkou železničného colného 
úradu. Popri colnej vykonával cestný colný úrad aj pasovú kontrolu. Službu na colnici 
vykonávali vždy traja zamestnanci.

Poľsko-slovenský obchod a nelegálne cestičky
Na železničnom colnom úrade boli vyclievané zásielky z Poľska, ale aj zo Slovenska, 
t. j. pri dovoze aj vývoze. Z Poľska bola železnicou prepravovaná v cisternách ropa 
na spracovanie v rafinérii v Trstenej, zásielky soli, umelých hnojív, uhlia, pšenice, cuk-

Železničný colný úrad v Suchej Hore

Bývalá železničná stanica v Suchej Hore dnes

Bývalá železni�ná stanica v Suchej Hore v sú�asnosti.
Obdivuhodné že aj po 108 rokoch od postavenia budova stojí.

Železni�ný colný úrad v Suchej Hore. Úrad bol v drevenci 
(vpravo) do roku 1927. Potom sa pres�ahoval do budovy stanice. 

Fotografia zo spolo�ného stretnutia na železni�nej stanici 
v Suchej Hore (1925). V civile v strede medzi dvomi 
príslušníkmi finan�nej stráže je správca ž.c.ú.

hlavný inšpektor Jozef Galla 
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Trasa železnice Trstená – Suchá Hora 

Naša minulosť 

ru, rôzne suroviny na výrobu papiera v Ružomberku a za 2. svetovej vojny aj pneu-
matiky. „Poukazovacím riadením“ boli v tranzite z Poľska do Talianska prepravované 
dosky. Do Poľska boli vo vývoze vypravované zásielky káblov, liehu („špiritusu“), 
textilu, papiera z Ružomberka a údenín. Za prvej ČSR bolo na tejto hranici praktizo-
vané pašeráctvo veľkého rozsahu. Išlo najmä o kone, ovce, ako aj o rôzny spotrebný 
tovar. Zistené colné a devízové priestupky prerokúval spomínaný suchohorský colný 
úrad. Život príslušníkov polície a finančnej stráže zo Suchej Hory bol preto veľmi ruš-
ný a pestrý. Mnohokrát došlo aj k streľbe a niekoľko pašerákov bolo aj usmrtených. 
Trestné činy likvidovalo cestou súdu Finančné riaditeľstvo v Liptovskom Mikuláši.

Na „železnici“ mali k sebe ľudia blízko
Podľa spomienok správcu železničného colného úradu pána J. Galla boli medziľud-
ské vzťahy v Suchej Hore veľmi dobré. Viackrát do roka sa schádzali spolupracov-
níci s políciou, železničiarmi, učiteľmi a kolegami z Poľska na hostinách a zábavách 
v blízkom lesíku. Spoločne nacvičovali divadelné vystúpenia, organizovali rôzne 
prednášky, venovali sa včelárstvu a usporiadali lyžiarske preteky. Plánovala sa aj 
výstavba nového úradu, ale nikdy sa neuskutočnila. 

Stupňovanie nepriateľstva
Po puči maršalka Piłsudského v máji 1926 a zvlášť po menovaní Józefa Becka poľ-
ským ministrom zahraničných vecí v decembri 1932 sa väčšinou dobré vzťahy medzi 
poľskými a československými zložkami na hraniciach začali zhoršovať. Poľskí kolego-
via boli omnoho horšie platení a len ich páni komisári niečo „znamenali“. V Poľsku 
a v jeho hraničnej a colnej službe panovali ešte skoro polofeudálne pomery typické 
pre tradíciu veľkopanského poľského štátu. V polovici 30. rokov minulého storočia 
bolo mnoho služobne starších poľských kolegov preložených na sovietske hranice 
a na hranice s ČSR prišli mladí príslušníci, ktorí boli ovplyv-
není beckovskou demagógiou. V poľskej tlači za začali 
objavovať klamlivé články hanobiace Finančnú stráž ČSR. 
Stretnutia s poľskými hliadkami v službe, ale aj mimo nej, 
strácali rýchlo na bývalej srdečnosti.

Poľské orgány zvýhodňovali domácich pašerákov 
V roku 1935 sa začína naplno potvrdzovať nastúpená po-
litika beckovského Poľska, keď doposiaľ ojedinelé prípady 
zhoršujúcich sa vzťahov s Československom, zvlášť na col-
nej hranici, dostávajú charakter otvoreného nepriateľstva. 
Aj časopis finančnej stráže Naše pohraničie ju komentoval 
slovami: „Poliaci sú stále horší a horší. Dnes sa pri stretnutí 
na nás ani nepozrú a je isté, že majú zákaz sa s nami stý-
kať.“ V tom období poľská Straž Granična intenzívne pod-
porovala pašovanie do Československa. Ak pašerákom 
z Poľska Finančná stráž ČSR zabavila napr. dobytok, bola 
poľskou vládnou tlačou obvinená, že sa dobytka zmocnila 
na poľskom území, kde ho dokonca získala vykradnutím 
stajní!
Výsluchmi zadržaných pašerákov bolo zistené, že ich poľ-
ské orgány nútili, aby sa u nich dobrovoľne zaregistrovali 

a potom ich bez problémov púšťali do ČSR a často im pri prechode hra-
nice pomáhali. Prenasledovali len tých pašerákov, ktorí išli do ČSR na 
vlastnú päsť bez registrácie a predovšetkým trestali tých, ktorí pašovali 
z ČSR. Tým často bez obalu povedali, že keby pašovali do ČSR, tak by 
ich netrestali, ale naopak pochválili.

Mnohé zmeny v krátkom čase
Dňa 24. 9. 1938 (6 dní pred mníchovským diktátom) bol hraničný prie-
chod Suchá Hora – Czarny Dunajec uzatvorený, a to až do polovice 
októbra. Po Viedenskej arbitráži bola stanica Suchá Hora odovzdaná 3. 
decembra 1938 poľským železniciam. Presťahovaním železničného col-
ného úradu do Trstenej vznikol hraničný priechod Trstená – Sucha Góra 
Orawska (otvorený až od 10. februára 1939). Poliaci tento hraničný 
prechod znova uzavreli 29. augusta 1939, teda tesne pred napadnutím 
Poľska hitlerovským Nemeckom. Po rýchlej porážke Poľska bola Slovensku 
vrátená trať Trstená – Suchá Hora dňa 25. 9. 1939.

Od slovenského štátu po súčasnosť
Počas slovenského štátu bola Suchá Hora využívaná hlavne pre potreby 
nemeckej armády za účelom prepravy vojakov a materiálu na východný 

front. Od decembra 1944 do marca 1945 kvôli prechodu frontovej línie colný úrad 
prakticky nepracoval. Keď sa sovietska armáda 2. marca 1945 dala do pohybu 
v smere Trstená – Kraľovany, život na Orave sa začal dostávať do normálnych koľají. 
Po skončení 2. svetovej vojny však nebola medzinárodná doprava na trati obnovená. 
Napokon bol železničný colný úrad v Suchej Hore 30. júna 1948 zrušený. Pre ka-
tastrofálny stav zvršku bola v posledných rokoch prevádzky (60. roky 20. storočia) 
povolená na trati Trstená – Suchá Hora traťová rýchlosť len 10 km/h.
Osobná doprava na trati bola zastavená od 23. mája 1971 a nákladná od 15. 
októbra 1971. Oficiálne zrušenie trate je však datované k 1. januáru 1975. Trať do-
žila socializmus relatívne nepoškodená, jej totálny zánik priniesla až „nová doba“. 
Došlo k rozobratiu koľají na celej trati a dokonca i k odvozu makadamu zo štrkového 
lôžka trate.

Epilóg
Rozhlasová stanica Slovensko 13. 4. 2004, Rádiožurnál, 12.00 h: „Vstup do Európ-
skej únie rozšíri kontakty a spoluprácu aj medzi prihraničnými obcami na slovenskej 
a poľskej strane. Napríklad v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi zástupcami 
samospráv z Trstenej a Noweho Targu o obnovení železničného spojenia medzi 
týmito mestami. Výsledkom spoločných rokovaní bude vypracovanie štúdie projektu 
o výstavbe novej železnice s dĺžkou 27 kilometrov.“

h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak
Foto: Jozef Pilko (www.vlaky.net)

Zdroj: autor čerpal informácie z pozostalosti Jozefa Galla, z knihy Jindřicha Ma-
reka: Smrt v celním pásmu, www.vlaky.net.

Most Jelešná

Fragmenty z minulosti: Most Jelešná

Ukon�enie ko�ajníc na hraniciach
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Z konferencie Spolku colníkov Českej republiky 

Predseda Spolku colníkov SR Bc. Jozef Vaško spoločne s predsedom Klu-
bu colníkov Michalovce Bc. Marcelom Šejvlom boli na pozvanie hosťami 
Konferencie predsedov klubov colníkov, ktorá sa uskutočnila 9. - 11. marca 
2007 v Školiacom stredisku colnej správy Českej republiky v Jílovišti. 

Dva spolky bývalého štátu
Rokovanie, ktoré sa začalo v piatok, účastníkom po gastronomickej stránke sprí-
jemňovalo kulinárske umenie šéfkuchára Reného Hudečka, ako aj pohostinnosť 
personálu. Vďaka tejto kombinácii sa aj ľahšie pracovalo a bilancovalo. Počas 
česko-slovenského spolkového stretnutia došlo k výmene informácií, ktoré odzneli 
z úst ich predsedov - Václava Adama (Spolok colníkov ČR) a jeho slovenského 
kolegu Jozefa Vaška (Spolok colníkov SR). Po českých úspechoch a výsledkoch, 
ktoré odprezentovali predstavitelia a niektorí členovia Spolku colníkov ČR, prišli 
na rad aj tie slovenské. Jozef Vaško informoval o niektorých zámeroch a činnosti 
Spolku colníkov SR. Spomenul aj asignáciu 2 % z dane ako jednej z možností fi-
nancovania aktivít spolkovej činnosti, ktorá by mohla byť zaujímavá i pre českých 
kolegov. 

niesol aj členstvo v UFE, teda Únii finančného personálu, ktorá združuje finančné 
odbory z colného a daňového sektora. Informácie a zaujímavosti Václava Adama 
sa preto týkali práve konferencie predsedníctva UFE v Bruseli, ktorá sa konala 
v závere roku 2006. Takmer všetci jej účastníci konštatovali zoštíhľovanie colných 
správ v rámci členských štátov EÚ. Jedinou, ktorá navršovala stavy cca o 1000 
- 1500 colníkov, bola nemecká colná správa, a to z dôvodu zabezpečovania kon-
troly čiernej práce s úplnými kompetenciami, teda nie len čiastočnými.

Časopisecká kultúra a stretnutie veteránov
Aj tak sa dá zhrnúť plán oboch spolkov na najbližšie obdobie. Svorne sa totiž 
zhodli na vzájomnej výmene časopisov svojich colných správ, ako aj na zorga-
nizovaní spoločného stretnutia kolegov z obdobia federálnej Ústrednej colnej 
správy, ktorú si pamätajú i príslušníci strednej generácie. Jozef Vaško sa v mene 
slovenského Spolku kolegom ponúkol, že usporiada stretnutia na Slovensku. Pred 
tým však, samozrejme, chce osloviť všetkých „veteránov“ a zistiť, či by o spoločné 
česko-slovenské stretnutie mali záujem. To by sa pravdepodobne uskutočnilo v stre-
disku Vyšehradné, ktoré poznajú všetci práve z čias federálnej colnej správy.

Stretnutie s českým „najvyšším“
Na konferencii, ktorá pokračovala aj v sobotu, sa zúčastnili aj 
nový generálny riaditeľ GŘC Praha plk. JUDr. Ing. Pavel No-
votný a jeho zástupkyňa Ing. Vendulka Holá. Okrem príjemnej 
diskusie, ktorú zástupcovia slovenského Spolku s novým generál-
nym riaditeľom absolvovali, mu aj zablahoželali k menovaniu do 
funkcie a zároveň mu popriali veľa úspechov v jeho pôsobení. 
Sám bol totiž dlhoročným aktívnym členom Spolku colníkov ČR, 
takže dokáže citlivo vnímať aktivity a činnosť spolkovej sféry.

Príjemné s užitočným
Vzhľadom na priateľské vzťahy oboch spolkov sa dá česko-
-slovenské spolkové stretnutie len pomerne ťažko zadeliť na 
príjemné a užitočné. Pod obe však určite spadajú aj aktivity, 
ktoré slovenskí colníci po a počas konferencie stihli - napríklad 
zhliadnuť zaujímavú expozíciu Regionálneho múzea v meste 
Jílové u Prahy zameranú najmä na ťažbu zlata, z ktorej si na 
pamiatku odniesli maličký darček, 24-karátové šupinkové zlato 
v roztoku (www.muzeumjilove.cz). Okrem toho však colníci nav-
štívili pri ceste späť i jedno z pohraničných opevnení, pechotný 
zrub KS-14 „U cihelny“ v Králíkoch, ktoré ako jedno z mnohých 
tvorilo súčasť pohraničných opevnení Československej republiky 
v rokoch 1938 a 1939. 

Silný zážitok s veľkým človekom
Aj tak sa dá zhrnúť stretnutie, ktoré cestou domov oslovilo predsedu Spolku Jozefa 
Vaška. Počas zastávky v malebnom mestečku Králíky na východe Čiech osobne 
spoznal vynikajúceho človeka Josefa Šejvla, ktorý bol dlhoročným riaditeľom Cel-
ního úřadu Králíky. Rozobrali nielen súčasnú situáciu, v ktorej sa colná správa ako 
taká nachádza, ale aj obdobie pred vstupom do EÚ a ešte aj trošku ďalej do 
histórie. Jozef Vaško bol stretnutím v Králíkoch dojatý: „Bol to pre mňa veľmi zaují-
mavý rozhovor a bolo zrejmé, že som sa rozprával s človekom, ktorý svoju prácu 
nadovšetko miloval a žil pre ňu. Mohol som zhliadnuť veľmi zaujímavé knižné 
tituly, ktoré Jozef Šejvl vo svojej knižnici rozhodne má, a bolo čo pozerať.“

Slovenské „ďakujem“...
patrí českým kolegom - patrónom konferencie za jej dobrú organizáciu a zabez-
pečenie. Tú im slovenský spolok môže oplatiť už na jeseň tohto roku, keď sa obe 
spolkové organizácie stretnú na slovenskej pôde.

Text dodal: Bc. Jozef Vaško, spracovala Dana Šejirmanová
Foto: Bc. Marcel Šejvl

Pre tých, ktorí sa zaujímajú:
Webstránku Spolku colníkov ČR nájdete na doméne www.celnisprava.cz - v sekcii 
„Celní správa ČR“ je podsekcia „Spolek celníků ČR“.

Česká a slovenská „klubová scéna“ v Jílovišti

Na snímke zľava: Václav Adam – predseda Spolku celníků ČR, JUDr. Ing. Pavel Novotný – generálny 
riaditeľ GŘC Praha, Bc. Jozef Vaško – predseda Spolku colníkov SR

Plán z minulosti do budúcnosti - Colnícke múzeum
Spolok colníkov SR kolegov informoval, že neustále pracuje na spustení stálej ex-
pozície histórie colníctva na Slovensku ako expozície colníckeho múzea, ktoré by 
sa malo uskutočniť do roku 2010. Spolok prezentoval aj alternatívne riešenie, a to 
v prípade, že sa nenájdu vhodné priestory pre depozitár a inštalovanie výstavy. 
Colnícke múzeum by sa vytvorilo vo forme virtuálnej expozície.
Ako vhodná inšpirácia by slovenským colníkom slúžila aj spoločná návšteva ho-
landského colníckeho múzea, ktorú by chceli v budúcnosti uskutočniť. Tamojšie 
múzeum má totiž vyše štyristoročnú tradíciu. 

Turnaj o Česko-slovenský putovný spolkový pohár v Jílovišti
Reč je o tradičnom turnaji v malom futbale, ktorý sa pravidelne konal vo Veľkom 
Mederi. Keďže tento rok sa v tomto stredisku neuskutoční, Spolok colníkov SR mys-
lel aj na to. Podporí preto konanie turnaja o Česko-slovenský putovný spolkový 
pohár v Jílovišti, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 9. septembra 2007. Jozef Vaško 
ponúkol českým kolegom aj možnosť pobytu ich detí v detskom letnom tábore na 
Slovensku.

Správy z českej strany
Predseda Spolku colníkov ČR Václav Adam neostal slovenským kolegom „nič dlž-
ný“, aspoň čo sa zaujímavých informácií týka. Rok 2006 totiž českým colníkom pri-
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Sviatky jari sú opäť za nami

Dobré veci sa končia rýchlo, aj tohtoročné sviatky jari sprevádzané nielen pre 
ženy nepríjemným kropením, ale najmä slnečnými dňami voľna, sú preč. A ho-
ci v mnohých z vás zanechali len letmú spomienku, boli aj čímsi výnimočné. 
V čom a kde, to sa už dozviete v nasledovných riadkoch... 

Svoje vajíčka vystavovali nielen domáci, ale aj zahraniční
Už po pätnástykrát sa v Humennom konala výstava Karpatská kraslica, ktorú otvorili 
vo Vihorlatskom múzeu. Výstava ponúkla 500 najkrajších a najlepších veľkonočných 
vajec z dielne 46 majstrov. Okrem zemplínskych ste na nej našli aj nápadité výtvory 
z Ukrajiny, Maďarska a Poľska. Organizátori nezabudli ani na najväčších kraslico-
vých vytrvalcov. Ocenili totiž dlhoročné účastníčky výstavy - symbolicky pamätným 
listom.

Papierové megavajce...
vyrobili žiaci z ružomberskej základnej školy, ktorých hlavnou motiváciou bolo vytvore-
nie celosvetového rekordu. V ich pláne im pomáhali nielen rodičia, ale aj starí rodičia 
a celá dedina, ktorá sa pri výrobe pravidelne stretávala v miestnom kultúrnom dome. 
S tvorbou megaprojektov majú už školáci spod Tatier svoje skúsenosti. Vlani sa im to-
tiž podaril gigantický papierový stromček, ktorý sa zapísal medzi slovenské rekordy. 
Meral 826 cm a „pri kmeni“ bol široký 630 cm - zároveň sa stal najväčšou vianočnou 
ozdobou na Slovensku.

Slovenský darček Veľkonočným ostrovom
Aj tak by sa dalo v skratke charakterizovať 16 originálnych batizovských vajíčok, ktoré 
spisovateľ a historik Milan Augustín odovzdal guvernérovi spomínaných ostrovov. Časť 
z nich obohatí aj zbierku v miestnom múzeu, kde sa už jedno batizovské vajíčko nachá-
dza. Objavil ho práve pán Augustín. Údajne sa tam dostalo ešte v 70. rokoch 20. stor., 
ale nik netuší, ako a koho pričinením. Batizovčania preto vyrobili nové veľkonočné krasli-
ce, aby zbierku na ostrovoch rozšírili. Ich veľkonočné výtvory sú skutočne jedinečné, majú 
niekoľko storočnú tradíciu, sú varené natvrdo, namaľované načierno a vyškrabkávané.

Len krátko z veľkonočného 
spravodajstva

Batizovce sú však okrem krásnych kraslíc známe aj každoročným tradičným pod-
ujatím Gúľaj sa vajíčko. To sprevádza regionálna súťažná výstava vajec, do ktorej 
sa tohto roku zapojilo 35 súťažiacich. Svoje sily v zdobení si zmerali rôzne ve-
kové kategórie, najstaršia účastníčka bola 91-ročná Irma Dikantová a najmladší 
11-ročný Michal Tropp. 

Veľkonočné trhy stále populárne
Presvedčili sa o tom aj obyvatelia a návštevníci nášho hlavného mesta, ktoré na Fran-
tiškánskom námestí ponúklo skutočné vizuálne veľkonočné hody. Oblepované, vos-

kované, vyškrabkávané, maľované či odrôtova-
né... to sú charakteristiky, ktoré sadli na vajíčka 
predávajúcich. Ručná ľudová tvorivosť dostala 
zelenú, a tak si milovníci Veľkej noci mohli kúpiť 
vajíčka od mini veľkostí až po pštrosie rozmery. 
Okrem klasiky si prišli na svoje aj náročnejší 
zákazníci - na predaj boli totiž vajíčka z po-
lodrahokamov (pakistanského a afganského 
ónyxu), kraslice so štrikovanou čiapočkou, s ná-
boženskou tematikou v podobe ikoniek, delené 
keramické vo forme dózičky, otvorené drevené 
s figúrkou fujaristu alebo v podobe dlhohoriacej 
sviečky.

Obetný baránok
Nie jeden, ale hneď 120 000 ich putovalo od 
slovenských ovčiarov na veľkonočný trh. Naše 
ovečky, pre ktoré sú veľkonočné sviatky z pocho-
piteľných dôvodov tými najsmutnejšími v roku, 
putovali predovšetkým na taliansky trh, len 5 
percent sa ocitlo v Grécku. Paradoxne boli slo-
venské baránky určené najmä zahraničným kon-
zumentom, slovenských jedákov totiž odrádza 
pomerne vysoká cena. Tá sa pohybuje okolo 
350 - 400 Sk za kilogram.
 Text a foto: -ds-



17

Šport / Spoločenská kronika

Naši jubilanti v marci a apríli
60 rokov

Ladislav Lavo
CÚ Nitra

Juraj Gubi
CKÚ

55 rokov

Júlia Szabóová
CÚ Nitra

Lýdia Mazúrová
CÚ Banská Bystrica

Anna Mižáková
CÚ Košice

50 rokov

Helena Petrovská
CÚ Banská Bystrica

Vladimír Šumichrast
CÚ Žilina

Pavol Benkovský
CR SR

Pracovné jubileum
30 rokov

Elemér Geč k 4. 4. 1977
CÚ Košice

Milan Harasty k 15. 4. 1977
CÚ Čierna nad Tisou

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Mária Čičváková
k 11. 4. 1987

CÚ Čierna nad Tisou

Eva Fazekašová
k 15. 4. 1987

CÚ Čierna nad Tisou

Dušan Záhorský
k 1. 4. 1987
CÚ Trnava

Marianna Jankovičová
k 1. 3. 1982

CKÚ

Odborová organizácia SLOVES pri Colnom úrade Trenčín v spolupráci s ve-
dením úradu zorganizovala športové hry CÚ TN 2007, ktoré sa uskutočnili 
ako Nultý ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa Colného úra-
du Trenčín v halovom futbale.

Nultý ročník rozhodovali profesionáli
Trenčania obľubujúci pohyb, šport, no najmä futbal si svoje sily zmerali 10. marca 
2007 v športovej hale vo Svinnej patriacej do okresu Trenčín. Futbalový turnaj sa 
konal za účasti 8 družstiev zložených z jednotlivých oddelení, pobočiek a staníc col-
ného úradu, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Každé družstvo malo 10 hráčov 
a hralo v zostave 4 + 1. Rozhodcovia turnaja boli Jozef Kováč, Marian Otiepka 
a Igor Vyletelka, ktorí sa tejto činnosti venujú i profesionálne. 
Turnaj slávnostne otvoril riaditeľ Colného úradu Trenčín Ing. Ivan Kuterka a úvodné 
stretnutie začal slávnostným výkopom.

Rivalita a priateľstvá mali zelenú
Hralo sa systémom každý s každým. Víťazi oboch skupín sa potom stretli vo finále 
v súboji o prvé miesto. Jednotlivé zápasy boli veľmi vyrovnané. Turnaj prebiehal vo 
vynikajúcej atmosfére, o ktorú sa zaslúžili športuchtiví zamestnanci, ktorí prišli vo veľ-
kom počte povzbudzovať svoje družstvá.
Prvé miesto získala Stanica Colného úradu Trenčín, ktorá vyhrala všetky stretnutia a za 
celý turnaj inkasovala len jediný gól. Najzdatnejším súperom im boli PCÚ TN a ONK.
Po skončení turnaja sa konalo slávnostné vyhodnotenie spojené s malým občerstve-
ním. Krásne sochy charakterizujúce futbalistov a diplom víťazom odovzdávali riaditeľ 
colného úradu Ing. Ivan Kuterka, námestník riaditeľa Ing. Miroslav Valach a predse-
da základnej organizácie SLOVES Bc. Marián Gašparovič.

Čosi na záver
Všetkým, ktorý sa na organizovaní turnaja podieľali, patrí veľká vďaka, a to najmä organi-
začnému výboru v zložení Peter Sedláček, Marián Gašparovič, Erik Prno a Marek Mlynek.

Atmosféra turnaja nás totiž všetkých utvrdila, že je dobré organizovať športové pod-
ujatia, v rámci ktorých sa nadväzujú a utužujú dobré kolegiálne vzťahy. Už teraz 
sa preto tešíme na ďalší - 1. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa 
Colného úradu Trenčín.

Text: Michaela Minarovichová 
Foto: Ing. Radoslav Ďurčo

Konečné umiestnenie:
1. miesto: Stanica Colného úradu Trenčín
2. miesto: Pobočka Colného úradu Trenčín
3. miesto: Oddelenie následných kontrol

Najlepší strelci turnaja: Patrik Farkašovský a Erik Prno z SCÚ TN
Najlepší brankár turnaja: Peter Prekop z PCÚ TN
Najužitočnejší hráč: Patrik Kubica z PCÚ NMnV

Trenčania bojovali
o putovný pohár v halovom futbale
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Polstoročie
európskej rodiny

Malé gro z európskej histórie
Všetko sa začalo podpisom Rímskej zmluvy, a to spomínaného 25. marca 1957. 
Túto myšlienku však akosi navodil a aj predbehol Robert Schuman. Sformuloval ju 
vo svojej deklarácii, v ktorej žiadal vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 
(ESUO), čo sa mu 23. júla 1951 splnilo. Medzi signatárskymi štátmi sa tým vytvoril 
spoločný trh uhlia a ocele, ktorý sa tak nachádzal pod spoločnou kontrolou. Spomí-
naná zmluva však európske štáty obmedzovala len na jednu už spomínanú oblasť. 
Prelomom, ktorý nastal 25. marca, bolo podpísanie Rímskej zmluvy. Odštartovala 
totiž vznik Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), a teda aj prehĺbenie eko-
nomickej i politickej integrácie. Súčasne bolo založené aj Európske spoločenstvo pre 
atómovú energiu (Euratom).

Prvotné princípy platné dodnes
Obe Rímske zmluvy (EHS i Euratom) položili základy zjednocovania európskych 
národov, rozhodnutie zabezpečiť hos-
podársky i sociálny pokrok svojich krajín 
a odstraňovanie prekážok. Za základný 
cieľ svojho úsilia si zvolili neustále zlepšo-
vanie životných a pracovných podmienok 
svojich národov, ako aj zabezpečenie 
mieru a slobody. To posledné sa jej, mi-
mochodom úspešne, darí už 50 rokov, po-
čas ktorých sa medzi jej krajinami neudiali 
žiadne vojnové konflikty.

Od matrice po súčasnosť
Z už spomínaných EHS, Euratom a ESUO 
sa postupne vyvinula Európska únia tak, 
ako ju poznáme v súčasnosti. Jej základy 
boli položené Maastrichtskou zmluvou 
v roku 1992 a za európske orgány boli 
stanovené: Zhromaždenie (súčasný Eu-
rópsky parlament), Komisia, Rada a Súd-
ny dvor. Začala sa budovať aj colná únia, 
vnútorný trh a založil sa Európsky sociál-
ny fond a spoločná poľnohospodárska 
politika. Okrem toho stúpol aj počet jej 
členov, a to z pol tucta na 27-člennú ro-
dinu. V súčasnosti jej členov čaká návrh 
Zmluvy o Ústave EÚ, ktorý by bol uspoko-
jivý pre všetkých.

Symbol s dvanástimi hviezdami
Aj tak sa dá opísať vlajka EÚ, ktorej di-
zajn určite dobre poznáte. Málokto však 
pozná pozadie jej vzniku, ktorý nebol 

bez prekážok. Potrebu spoločného symbolu si 
toto európske zoskupenie uvedomovalo už od 
svojich začiatkov. Dohodnúť sa však na jeho po-
dobe sa mu dlho nedarilo. Dovtedy existujúce 
návrhy spoločnej vlajky si nezískali potrebnú 
podporu. Začiatkom 50. rokov 20. stor. sa do 
„hľadania“ pustili viaceré expertné skupiny, 
rady a výbory. Dôkladne posudzovali vyše sto návrhov umelcov, heraldikov a nadše-
ných amatérov z celého sveta. Aj to sa však skončilo bez finálneho rozhodnutia. Zlom 
nastal až v apríli 1955, keď Výbor ministrov Rady Európy zaradil do užšieho výberu 
dva návrhy. Konečná verzia vlajky však bola „odklepnutá“ až v decembri. Odvtedy 
je dvanásť zlatých hviezd oficiálnym symbolom EÚ.

Čo možno neviete... veci známe i neznáme
Funkcia ombudsmana sa v dnešnom svete skloňuje takmer na každom kroku. Je teda po-
chopiteľné, že ho má aj EÚ, a to už od roku 1995. Súčasným ombudsmanom je P. Ni-
kiforos Diamondouros, ktorý ombudsmanskú funkciu vykonával v rodnom Grécku. Na 
európskej platforme ju však vykonáva už od 1. apríla 2003, keď bol zvolený Európskym 
parlamentom. K jeho hlavným kompetenciám patrí vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa ne-
správneho konania inštitúcií a orgánov EÚ (napríklad Európskej komisie, Rady EÚ atď.).

Posledné marcové dni patrili tento rok veľkolepým oslavám v európskom štý-
le. Hoci 50. výročie vzniku EÚ sa datuje len k dňu jednému, a to 25. marcu 
1957, Európania sa vôbec nešetrili a spoločné polstoročné zázemie si pripo-
mínali omnoho dlhšie.
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Európsky šport či športová Európa?
Manchester United verzus európska futbalová elita - v takomto zložení sa odohrával 
90-minútový zápas pod značkou solidarity. Celý zisk zo stretnutia bol totiž venovaný 
charite, a to nadácii klubu Manchester, ktorá podporuje projekty zamerané na mla-
dých ľudí vo futbale, vzdelávanie i osobný rast. To všetko vďaka zvučným menám ako 
David Beckham, Ronaldino, Steven Gerrard či Eric Abidal, ktorí si to s Manchestrom 
„rozdali“ na gala zápase 13. marca.

Na špeciálnu príležitosť špeciálne logo 
To bolo vytvorené k spomínanému 50. výročiu a mohli ho používať všetky inštitúcie, 
členské štáty, regionálne a miestne úrady, ako firmy a občania na akomkoľvek po- 
dujatí organizovanom v súvislosti s ním. K dispozícii bolo v 23 jazykoch EÚ, ako aj 
v origináli. Jeho grafika bola skutočne premyslená. Znázorňuje hlas všetkých Európa-
nov, najmä však nových generácií. Títo Európania si želajú mier, stabilitu a prosperitu 
bez obmedzenia práv na individualitu a rozmanitosť. Slovo „spolu“ jednoduchým 
a bezprostredným spôsobom vyjadruje to, čo bolo pôvodne spojené s myšlienkou 
Európy: nejde len o politiku, financie alebo zemepisné hranice, ale predovšetkým 
o spoluprácu a solidaritu.
Jednotlivé písmená znázornené rôznymi typmi písma vyjadrujú rozmanitosť európ-
skych dejín a kultúry a „spolu“ tvoria význam tohto slova. Rovnakou mierou ako 
všetky štáty Únie.

Text a foto: -ds-

Európske oslavy na slovenskej pôde
Okrúhle výročie Únie sa oslavovalo rôznymi spôsobmi, a to od výstav, súťaží, publi-
kácií, veselíc či koncertov. Všetko so spoločným menovateľom Európskej únie. Tak to 
vyzeralo aj na našej domácej pôde. Najbohatšie to bolo v našom hlavnom meste, 
no zaujímavé podujatia a akcie sa nevyhli ani krajským či menším okresným mestám. 
Z mnohých môžme spomenúť multimediálny informačný stánok na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave. V centre hlavného mesta si prišli na svoje rôzne vekové skupi-
ny, v ranných hodinách tie školopovinné a popoludní európskej práce chtivé staršie 
ročníky. Rozdávali sa darčekové predmety, informačné brožúry a na všetkých čakali 
veľvyslanectvá členských štátov. Pre umeleckejšie založených pripravila EÚ päť častí 
televízneho cyklu venovaného Únii, medzinárodné umelecké sympózium, minifestival 
európskych filmov či tanečnú šou.

Za hranicami sa išlo skutočne „za hranice“
Za našimi hranicami boli spomínané oslavy ešte masívnejšie. Stodvadsať komisií 
v rôznych krajinách zorganizovalo stovky kultúrnych podujatí venovaných práve to-
muto okrúhlemu výročiu. Narodeninová party v hudobnom rytme odštartovala pria-
mo v Bruseli, kde sa stretli hviezdy z celej Únie. Z mnohých spomeňme len kapely ako 
Simply Red, Hooverphonic, The Scorpions či Kim Wilde. Po celom meste vyhrávali 
aj najlepší džezoví hráči. Živo však bolo aj v ďalších európskych štátoch: Portugal-
sko otvorilo vyše 200 koncertov, ktoré sa konali po celej krajine, práve európskou 
hymnou, a to v rovnakom čase. Do Nemecka zase zavítali umelci z 27 krajín, ktorí 
navštívili a roztancovali 50 nemeckých miest. 

Všetky cesty vedú do Ríma
Mesto, ktoré bolo pred 50 rokmi svedkom zrodenia EÚ, pri oslavách nemohlo chýbať. Do 
Ríma viedli aj kroky mladých ľudí z celej Európy, ktorí sa zúčastnili na dvojdňovom summite 
mládeže. V historických častiach mesta nechýbali ani konferencie a diskusie, na ktorých 
sa okrem bežných ľudí zúčastnili aj politici a miestne orgány. K pravdepodobne najorigi-
nálnejším podujatiam osláv nielen v Taliansku patrilo aj stretnutie študentov a výskumníkov 
s mnohými európskymi kozmonautmi, s ktorými diskutovali o vesmírnom programe EÚ.



Letné dovolenky sú síce (našťastie 
alebo aj nanešťastie) ešte len pred 
nami, no zaspomínať na tie minulo-
ročné si môžete už teraz. Trebárs 
aj prostredníctvom záberov Vladi-
míra Zubeka, ktorý ich zachytil po-
čas svojich výletov po Chorvátsku 
a Rumunsku. O netradičné, no za-
ujímavé okamihy sa s nami môžete 
podeliť aj vy. Stačí ich len poslať 
do našej redakcie, a to v maximál-
nom počte 3 snímky.

q A že vraj v Rumunsku je chudoba a bieda - Lamborgini

p Národný park KRKA - Chorvátsko

p Útes na pobreží v meste Primošten - Chorvátsko


