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Fotopríručka

Strelecké postoje
Napriek tomu, že reálna streľba sa najčastejšie odohráva za pohybu, je postoj základom 
streleckej techniky. Jeho nezvládnutie významne ovplyvňuje celkovú úspešnosť streľby.

Postoj sa môže meniť podľa individuálnych požiadaviek strelca, mal by byť čo najprirodzenejší a najpohodlnejší. Záleží tiež na tom, či sa následne budeme pohybovať, alebo 
nie, a tiež na charaktere povrchu. Je preto potrebné neustále postoj precvičovať a venovať mu dostatočnú pozornosť.  c.i. Mgr. Milan Pittich

1. V začiatkoch sa používal, a niektorí strelci ho aj 
dodnes používajú, tzv. Weaverov postoj, ktorý mô-
žeme opísať nasledovne: slabá noha (u pravákov 
ľavá a naopak) je vpredu, telo je k cieľu asi v uhle 
45 stupňov. Slabá ruka ťahá zbraň vzad a súčasne 
ju silná tlačí od tela. Lakeť slabej ruky je čo naj-
viac pritisnutý k stredu tela. Nedostatkom je malá 
pohyblivosť.

2. Pri čelnom alebo „A“ postoji je trup kolmo na cieľ 
a ruky tvoria trojuholník v tvare „A“. Nohy sledujú 
polohu tela a sú kolmo k cieľu. Nevýhodou je jeho 
menšia pohotovosť pri rýchlom rozbehnutí, zastave-
ní a opätovnom zaujatí polohy.

3. Najviac sa ujala kombinácia spomínaných posto-
jov, tzv. Isoscelles, keď je trup kolmo k cieľu, ruky 
tvoria písmeno „A“, ale nohy sú šikmo k cieľu. Sla-
bá noha je vpredu a silná vzadu. Vzdialenosť nôh 
nie je konštantná, zvyčajne však špička silnej nohy 
je na úrovni päty slabej nohy. Špička slabej nohy 
pritom smeruje priamo dopredu a špička silnej 
nohy je odklonená von od osi tela.

4. Telo je pri každom postoji uvoľnené a ťažisko tela 
musí smerovať dopredu. Nežiaduce sú akékoľvek 
zakláňania, pretože pri rýchlej streľbe sa energia 
spätného rázu hromadí a vychyľuje z rovnováhy. 
Za ideálneho stavu po dostrieľaní niekoľkých rán 
vo veľmi krátkom intervale (cca 5 rán za menej ako 
pol sekundy) spraví strelec následkom neustáleho 
vyvažovania spätného rázu krok dopredu.

5. Hlava je pri streľbe vzpriamená a nemala by byť 
zastrčená medzi ramená. Lakte a kolená by mali 
byť mierne pokrčené, aby mohli absorbovať spätný 
ráz. Účinok spätného rázu by sa mal stratiť v hornej 
polovici tela. Päty by mali byť neustále v kontakte 
so zemou.

6. Pri postoji treba tiež brať ohľad na to, či strieľame 
v nepriestrelnej veste, alebo bez nej. Ak máme ob-
lečenú vestu, je najlepšie stáť k protivníkovi čelom, 
trupom kolmo k nemu, nakoľko nám vesta takto 
poskytuje najlepšiu ochranu. Naopak ak vestu 
nemáme, snažíme sa podľa možnosti pootočiť od 
protivníka a znížiť tak zásahový profil.
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Záver filmu, posledná strana v knihe či 
iným človekom podané summa summa-
rum... to sú veci, ktoré niektorým z nás úpl-
ne postačujú a umožňujú vidieť a vedieť 
len to, čo chceme, aby bolo videné.

Hoci to znie možno trochu zamotane a do 
určitej miery aj záhadne, opak je pravdou. 
Ide totiž o stavy, s ktorými sa stretávame 
v bežnom živote. Spomeňte si na základ-
né pragmatické situácie. Koľkokrát ste už 
ofrflali napríklad také vysoké ceny ovocia, 
zeleniny či vypestovaných kvetov. Človek 

totiž vidí len cifru, číslo, ktoré musí v tomto prípade zo svojej peňaženky vytiahnuť. 
Ujde mu však to množstvo vody, ktorého sa predavač nanosí a napolieva či napo-
strekuje, kým ku konečným sladkým plodom dospeje. Ranné vstávanie, predávanie 
v zime či v lete, v daždi alebo páľave...

Vidíme len predražené plody na stoloch. Za všetkým (aj tým na prvý pohľad jed-
noduchým) je však omnoho viacej, toho čo nevidíme alebo (v horšom prípade) ani 
nechceme vidieť. Určite by o tom vedeli rozprávať aj naši psovodi, pre ktorých sú 
ich tohtoročné úspechy v susednom Česku len tými plodmi na stole. „Vypestovali“ 
si ich vďaka dlhej príprave, starostlivosti o svojich štvornohých partnerov, ale aj kaž-
dodenným tréningom... A tak je to takmer so všetkým - u športovcov, v každodennej 
práci, bežnom živote.

Vidieť len záver preto nestačí. A ak sa preň predsa len rozhodnete, skúste si to, čo 
mu predchádzalo, aspoň predstaviť.

Dana Šejirmanová
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Krátko z domova i zo zahraničia

Vyše 80 colníkov, policajtov, sudcov a inšpektorov obchodnej inšpekcie sa stretlo 
na seminári, ktorý sa 23. - 24. mája 2007 konal v Banskej Bystrici. Seminaristi si 
počas dvoch dní vymieňali poznatky a skúsenosti z ochrany práv duševného vlast-
níctva. Hovorilo sa najmä o porušovaní práv z ochranných známok a autorských 
práv, ako aj o vyšetrovaní a pokutách, zásahoch a postupoch pri falšovanom a pi-
rátskom tovare s predstaviteľmi patentových úradov z USA a Veľkej Británie.

Prezentácie účastníkov slovenskej colnej správy boli zamerané na ich praktické skú-
senosti pri prijímaní opatrení na ochranu práv duševného vlastníctva, na legislatívnu 
úpravu v tejto oblasti, ako aj na problém, ktorý sa vyskytuje pri ochrane práv dušev-
ného vlastníctva v súvislosti s dovozom, vývozom a spätným vývozom tovaru. Proble-
matické je, že pri tovare zachytenom vo vnútrozemí colné orgány častokrát nevedia 
preukázať, že ide o dovoz tovaru, a naopak Slovenska obchodná inšpekcia nevie 
preukázať, že ide o tovar určený na predaj konečnému spotrebiteľovi. V takýchto 
prípadoch nie je jednoznačne v slovenskom právnom poriadku určený kompetentný 
orgán, ktorý by mal efektívnu právomoc chrániť práva oprávnených osôb, ako aj 
oprávnené záujmy a zdravie spotrebiteľov.
Na seminári vystúpil aj veľvyslanec USA v SR Rodolphe Vallee, ktorý vyzdvihol posun 
SR v oblasti ochrany duševného vlastníctva, čo znamenalo jeho vymazanie z takzva-
nej „čiernej listiny“. V nej USA už niekoľko rokov označujú krajiny, ktoré sa dostatoč-
ne neangažujú v problematike duševného vlastníctva.
Spoločný seminár o ochrane práv duševného vlastníctva na hraniciach a na vnútor-

Banskobystrický seminár riešil
problematiku duševného vlastníctva

nom trhu, ako aj o vymožiteľnosti týchto práv, sa konal už po tretí raz. Prvé stretnutie 
odborníkov sa uskutočnilo v Banskej Bystrici už v roku 2001 a stalo sa príkladom, 
ktorý nasledovali mnohé európske krajiny

-ds-

Vyšné Nemecké je po rekonštrukcii 
v plnej prevádzke

Niekoľkomesačná prestavba colného hraničného priechodu Vyšné Nemecké 
– Užhorod sa skončila. Dňa 6. júna 2007 ho slávnostne otvoril podpredseda vlá-
dy SR a minister vnútra Róbert Kaliňák spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva 
financií SR Petrom Kažimírom.

Rekonštrukcia colného hraničného priechodu, ktorá sa začala 19. februára tohto 
roku, spôsobila rozsiahle dopravné obmedzenia, a to najmä vo vybavovaní osobnej 
dopravy a peších cestujúcich. Stavebné úpravy boli totiž zamerané najmä na praco-
visko osobnej dopravy.
Podrobná projektová dokumentácia rekonštrukcie zohľadňovala všetky požiadavky 
kontrolných zložiek (colných a pasových orgánov), ako aj podmienky vyplývajúce 
zo schengenského katalógu odporúčaní a najlepších praktík pre oblasť kontrol na 
vonkajších hraniciach. Ich zabezpečenie podmieňuje prijatie SR do schengenského 
priestoru. Na financovaní rekonštrukcie sa podstatnou čiastkou podieľal aj schengen-
ský fond, ktorý na Vyšné Nemecké investoval viac ako 803 378 eur. Ďalšími vyše 
152 000 eur prispelo slovenské colné riaditeľstvo.
Ako sa spomínaná rekonštrukcia podarila, dozvieme sa už čoskoro, komisári totiž 
ukončili svoju kontrolnú úlohu len nedávno (22. júna 2007). Na slovenské hranice 
sa však ešte vrátia, konkrétne na hraničný priechod Ubľa, ktorého rekonštrukcia sa 
už začala. Jeho úplne uzatvorenie sa začalo 11. júna 2007 a malo by skončiť do 
konca júla.

-ds-
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Krátko z domova i zo zahraničia

Pri príležitosti nedávno podpísanej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky 
a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otáz-
kach navštívila v dňoch 17. - 20. apríla delegácia slovenskej colnej správy, vedená 
generálnym riaditeľom Colného riaditeľstva SR, Colnú službu Moldavskej republi-
ky. Keďže išlo o prvé stretnutie zástupcov oboch colných správ, diskusia sa niesla 
v duchu vzájomnej výmeny informácií o ich štruktúre a činnosti.

Slovenská exkurzia na moldavskom území
Zástupcovia slovenskej colnej správy mali možnosť vidieť konkrétnu prácu jedného 
z najlepších pohraničných železničných colných úradov na moldavsko-rumunskej 
hranici v Ungheni, situovaného v slobodnej ekonomickej zóne. Geograficky sa na-
chádza v juhozápadnej časti Moldavskej republiky, 110 km od hlavného mesta, na 
križovatke hlavných prepravných ciest vnútri republiky, ale aj s Rumunskom a tým aj 
s Európskou úniou. Colná služba Moldavskej republiky prejavila záujem o skúsenosti 
slovenskej colnej správy pri plnení úloh colného laboratória. 
Aj ona chce totiž už v blízkej budúcnosti založiť svoje vlastné 
colné laboratórium. Osobitný záujem prejavili moldavskí kole-
govia o slovenskú služobnú kynológiu, spolupráca slovenskej 
a moldavskej colnej správy by sa však mala zamerať aj na 
informačné systémy a vzdelávanie v colnej správe. Ku kon-
krétnemu naplneniu spolupráce vo vytýčených oblastiach má 
napomôcť plánované stretnutie najvyšších predstaviteľov, ale 
aj expertov oboch colných správ, ktoré sa uskutoční na jeseň 
tohto roka v Slovenskej republike.

Prvým colníkom sa v misii darí
Súčasťou programu delegácie slovenskej colnej správy v Mol-
davskej republike bolo aj stretnutie s hlavným veliteľom Hra-
ničnej misie EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (European Union 
Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine- EUBAM) 
a dvomi colníkmi slovenskej colnej správy, ktorí v tejto misii 
pôsobia od júla 2006. Obaja sú zaradení na detašovanom 
úrade misie EUBAM v moldavskom Otaci, ktorý je súčasťou 
hraničného priechodu Otaci – Mogilev Podolsky na moldav-
sko-ukrajinskej hranici. Delegácia slovenskej colnej správy sa 
oboznámila s praktickými podmienkami činnosti moldavských 
a ukrajinských colných orgánov i misie EUBAM. Hlavný veliteľ 
misie poďakoval generálnemu riaditeľovi CR SR za vyslanie 
oboch slovenských colníkov a vyjadril spokojnosť s ich prácou 

Cesta za východnú hranicu
a plnením úloh v misii. Misia je poradným technickým orgánom, ktorý spolupracuje 
s moldavskými a ukrajinskými colnými orgánmi a orgánmi hraničnej polície, s cieľom 
zvýšiť efektivitu colných a hraničných kontrol a posilniť cezhraničnú spoluprácu tak, 
aby zodpovedala štandardom aplikovaným členskými štátmi EÚ. Účasť slovenských 
colníkov v tejto misii je súčasťou plnenia úloh našej colnej správy v oblasti operácií 
civilného krízového manažmentu. Je o to významnejšia, že ide o našich prvých colní-
kov vyslaných na plnenie takýchto úloh v rámci pomoci krajín EÚ.
Tieto stretnutia prispeli k nadviazaniu pracovných, ale aj osobných vzťahov medzi 
zástupcami našej a moldavskej colnej správy. Otvorili priestor pre poskytovanie 
technickej pomoci našou colnou správou v oblasti zahranično-politického, ale aj eko-
nomického záujmu Slovenskej republiky. Taktiež nám umožnili vidieť prácu colníkov 
(a to aj našich) v podmienkach, ktoré si z nás už pamätajú len máloktorí.

c.k. Ing. Martina Balajková

Svojho dôverníka majú už aj colníci. V slovenských ozbrojených silách 
a zboroch funguje ordinariát už od marca 2003. Menovaním za člena 
pastoračnej rady ordinariátu colníka Pavla Augustína, ktorého menoval 
Mons. František Rábek, sa vlastne rozšírilo pôsobenie ordinariátu aj na 
našu colnú správu.

Pavol Augustín ako laik pôsobí v pastoračnej rade hlavne ako sprostredkovateľ pre 
duchovnú oporu medzi kňazmi ordinariátu a pracovníkmi colnej správy. Obrátiť 
sa naňho môže každý, kto cíti, že potrebuje duchovnú oporu, má problémy či už 
v práci alebo v rodine, potrebuje sa porozprávať či zdôveriť. Stačí ho len osobne, 
telefonicky alebo mailovo nakontaktovať a on už človeka odporučí na konkrétneho 
kňaza, ktorému sa môže zveriť. Ten mu už poradí, ako ďalej a či prípadne vyhľadať 

Novinka v colnej správe: sme súčasťou
Ordinariátu ozbrojených síl a zborov

pomoc inde, niekedy napríklad aj u psychológa. Ordinariát nepodporuje žiadnu 
politickú stranu, ale podporuje dobro, slušnosť, zodpovednosť a hlása princípy 
Kristovej náuky v zmysle cirkevných pravidiel a zásad. Ordinariát svoje ciele a ak-
tivity zameriava na pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú v duchovnej oblasti. Preto je 
zodpovednosť na každom z nás, najmä na vedúcich pracovníkoch a všetkých tých, 
ktorým záleží na harmonickom pracovnom, ale aj rodinnom zázemí a spoločenstve 
slovenskej colnej správy.

Bližšie informácie prostredníctvom e-mailu pavol.augustin@colnasprava.sk, telefonic-
ky 02 – 4827 3161 alebo poštou na adrese Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 
815 11 Bratislava.

-red-
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Trnavský záťah proti drogovej skupine
Trnavskí colníci spolu s policajtmi rozložili skupinu, ktorá zásobovala drogami Tr-
navský a Trenčiansky kraj. Na prípade spoločne pracovali už niekoľko mesiacov, 
no akciu zrealizovali až 30. apríla 2007. Výsledkom je zaistenie 412,21 g heroínu, 

z ktorého by sa dalo vyrobiť približne 3186 jednorazových dávok drogy. Na čier-
nom trhu by sa toto množstvo dalo predať za 1 280 000 Sk.
V rámci akcie zastavili colníci spolu s policajtmi v Brunovciach VW Passat, ktorý sle-
dovali už z Trnavského kraja. Dvojčlenná posádka mala v aute 191 g heroínu. V tom 
istom čase skontroloval colnícko-policajný tím aj Škodu Fabiu v Trnave a vykonal štyri 
domové prehliadky. Počas nich zadržal 5 osôb podozrivých z drogovej trestnej čin-
nosti, u ktorých našiel 121 g heroínu, konope, digitálne váhy a skladačky. Ďalších 
99 g heroínu našli v tzv. mŕtvej schránke na smetisku pri obci Ružindol v okrese Trna-
va. Z tohto množstva by bolo možné vyrobiť viac ako 1300 dávok.

Zvláštna forma recyklovateľného papiera
Neželaný darček zo susedného Rakúska odhalila hliadka colnej správy. Koncom 
mája, 27. 5. 2007, spozorovala podozrivý pohyb osôb v bývalom kameňolome pri 
Dubnici nad Váhom. Boli tam pristavené dva kamióny, ktoré colníci následne skon-
trolovali. A trafili sa do čierneho - namiesto deklarovaného recyklačného papiera sa 
v nákladných priestoroch kamiónov nachádzal komunálny odpad vo forme zlisova-
ných balíkov. Tovar, ktorý obsahoval rôzne predmety ako zmes plastov, papier, sklo, 
infúzne súpravy atď., priviezli na Slovensko v piatok ráno. Colníci prípad postúpili 
orgánom polície, ktoré zabezpečili sprievod uvedených kamiónov na hraničný prie-
chod, cez ktorý zásielka na územie Slovenska vstúpila.

-ds-

Dve úspešné májové akcie východniarov
Určite o úspechu - z pohľadu zabezpečenia nezákonne dovážaných cigariet a al-
koholu z Ukrajiny do našej republiky za prvých päť mesiacov tohto roka - môžu 
hovoriť colníci Colného úradu Čierna nad Tisou, SCÚ KOMOS Snina. Sklad col-
ného úradu je takmer po strop zaplnený, čo je výsledok kontrol motorových vozi-
diel (najmä v prihraničných oblastiach severovýchodného Slovenska) a kontroly 
„zelenej hranice“, ktorá prebieha v súčinnosti s hliadkami Oddelenia hraničnej 
kontroly Policajného zboru SR.

Práve s nimi vykonávala spoločný výkon služby hliadka SCÚ Snina v prvý májový 
pondelok. Hliadka OHK so služobným psom na štátnej hranici zistila stopy vedú-
ce z ukrajinskej strany do nášho vnútrozemia. Po cca 2500 metroch od štátnej 
hranice bola hliadkami zadržaná osoba ukrajinskej štátnej príslušnosti bez col-
ných dokladov. Následne v blízkosti miesta zadržania tejto osoby hliadky našli 6 
balíkov, v ktorých sa nachádzali cigarety zn. CLASSIC RED v celkovom množstve 

8500 krabičiek, čo predstavuje 170 000 kusov. Po overení totožnosti bol „paše-
rák“ odovzdaný vyšetrovateľovi úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach.
Od začiatku roka tak colníci zaistili 1488 kartónov, čo predstavuje 297 600 ku-
sov cigariet, ktoré neboli označené slovenskou kontrolnou známkou. Okrem ci-
gariet a alkoholu boli tiež zaistené dve osobné motorové vozidlá s ukrajinským 
evidenčným číslom. Pri ich kontrole na skenovacom zariadení bolo zistené, že 
majú neštandardnú nádrž, ktorá nebola výrobcom sériovo namontovaná.
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady
Olivový olej a tajný bonus
... objavili tureckí colníci v istanbulskom kontajnerovom prístave. Kamión, ktorý mal 
pôvodne obsahovať len zdravý olivový olej, totiž ukrýval aj 100 kg heroínu v hodnote, 
ktorá na čiernom trhu predstavuje okolo 2,8 milióna eur. Nelegálny náklad, ktorý mal 
pôvodne smerovať do Amsterdamu, bol ukrytý v dvoch baleniach medzi kanistrami 
s olejom.
Rovnakým spôsobom chceli drogu pašovať aj do Macedónska. Tentoraz však transport 
prekazili turecko-bulharskí colníci, ktorí 48 kg heroínu objavili v 90 baleniach.

Sadra jej nepomohla
Narkotiká sa dajú pašovať rôznymi spôsobmi. Aj tie najvynaliezavejšie však častokrát 
stroskotajú na citlivom čuchu colníckych psov. To je aj prípad ženy, ktorá chcela 
v sadre prepašovať 1,5 kg kokaínu. Holandskí colníci s ich štvornohými spolupracov-
níkmi však jej zámer odhalili - pri pasovej kontrole sa im totiž nepozdávalo ženino 
nervózne správanie, ani podozrivá hrúbka sadry. Obe lekárske potvrdenia, ktoré 
žena pri sebe mala, sa ukázali ako falošné, čo dosvedčili aj následné röntgenové 
snímky.

Český Kufr plný drog
Tak znel pracovný názov operácie českých colníkov, ktorá súvisela s akciami v ďal-
ších krajinách Európy a v Latinskej Amerike. V spolupráci s policajnou zásahovou 
jednotkou sa Čechom podarilo ukončiť trestnú činnosť deväťčlenného drogového 
gangu. Osem Čechov a jeden Nigérijčan skončili s putami na rukách na juhu a se-
vere Česka. Colníci totiž u nich našli 2000 g extázy a 300 g pervitínu. Počas celej 
medzinárodne koordinovanej akcie však tieto čísla stúpli na vyššie hodnoty - spolu 
zadržali 11 kg drog (z čoho bolo 8 kg kokaínu) a zatkli 5 kuriérov.

Prekvapenie - v kufri
... čakalo na rakúskych colníkov na hraničnom priechode Berg. V kufri auta so sloven-
skou ŠPZ totiž objavili dvoch ukrytých Ukrajincov. Oboch kufrových pasažierov vrátili 
na Slovensko a 27-ročného vodiča umiestnili do rakúskeho väzenia pre podozrenie 
z prevádzačstva. Jeho spolujazdca obvinili na slobode.

Sláva-nesláva, platiť sa musí
Aj tak by sa dal veľmi všeobecne zhrnúť rozsudok, ktorý Silvestrovi Stallonemu vyme-

ral austrálsky súd. Hollywoodsky herec musí zaplatiť 12 000 austrálskych dolárov za 
48 ampuliek rastového hormónu Jintropin, ktoré uňho colníci našli pri jeho februáro-
vej ceste do Austrálie. Na spomínané lieky, ktoré sú v krajine považované za drogu, 
totiž Stallone nemal lekársky predpis. Horná hranica trestu za dovoz Jintropinu do 
Austrálie môže byť až 110 000 austrálskych dolárov a päť rokov väzenia. Stallone-
mu však hrozila pokuta najviac do výšky 22 000 austrálskych dolárov, pretože jeho 
prípad pojednával miestny, a nie federálny súd.

Masové zatknutie
... sa konalo v USA, kde za obchodovanie s drogami uväznili 30 ľudí. Pracovali totiž 
pre pašerácky gang, ktorý dopravil údajne vyše 350 kilogramov vysokokvalitného 
kolumbijského heroínu do New Yorku a New Jersey cez Mexiko. Gang pri pašovaní 
využil rušný kalifornský hraničný priechod.
Okrem toho boli zadržané aj kvalitne sfalšované americké bankovky, a to v hodnote 
približne milión dolárov. Pašované drogy mali kuriéri zašité pod podšívkami sák, vsu-
nuté do džínsov alebo ukryté v detských prikrývkach a ľanových obrusoch. Dokopy 
úrady zadržali približne 350 kilogramov heroínu v hodnote 35 miliónov dolárov 
a zároveň 220 kilogramov kokaínu, metamfetamínu a marihuany.

Lietajúci pašeráci skončili neslávne
Doslova a do písmena. Obaja muži totiž zahynuli pri nehode malého lietadla na 
východe Venezuely. V lietadle našli colníci a príslušníci Národnej gardy až 480 ki-
logramov kokaínu. Možné príčiny nehody ani údaje o tom, odkiaľ či kam lietadlo 
smerovalo, úrady neposkytli.

Českí colníci a „Kufr po druhé“
Pašerákov kokaínu stále pribúda, a preto nečudo, že sa operácia českých kolegov 
Kufr dočkala pokračovania. Pri akcii zadržali a obvinili deväť ľudí, medzi nimi jednu 
ženu a Nigérijčana, ktorí mali pri sebe drogy v hodnote 18 miliónov českých korún. 
Colníci zistili, že gang vozil do Česka kokaín z Južnej Ameriky. Kuriéri drogu najčas-
tejšie pašovali v žalúdku, pričom do seba dokázali v desiatich balíkoch postupne 
dostať až kilogram drogy. Riskovali pritom svoj život. Pretrhnutie jedného z balíčkov 
by totiž znamenalo smrť predávkovaním.

-ds-

Colníci však zabodovali aj o pár dní neskôr, kon-
krétne 23. mája 2007. Príslušníci SCÚ – KOMOS 
Colného úradu Čierna nad Tisou o 21.00 hodine 
zastavili a kontrolovali osobné motorové vozidlo 
pred obcou Palín v smere od Veľkých Kapušian do 
Michaloviec. Pri výkone daňového dozoru objavili 
v uvedenom osobnom motorovom vozidle v kve-
tináčoch z umelej hmoty (v ktorých boli zasadené 
okrasné stromčeky) pod hlinou cigarety s ukrajinský-
mi kontrolnými známkami. Po eskortovaní na Colný 
úrad Čierna nad Tisou boli v osobnom aute nájdené 
ďalšie cigarety ukryté na veľmi kurióznych miestach, 
konkrétne v siedmich dvojstranných závesných ma-
pách sveta s dreveným rámom. Išlo o cigarety zn. 
BOSS Gold v množstve 10 000 kusov, cigarety zn. 
BOSS Classic v množstve 30 000 kusov a cigarety 
zn. CLASSIC RED v množstve 40 000 kusov. Všet-
ky uvedené cigarety v celkovom množstve 80 000 
kusov boli označené ukrajinskými kontrolnými 
známkami. V prípadoch SCÚ – KOMOS Colného 
úradu Čierna nad Tisou tak od začiatku roka colníci 
zabezpečili 303 364 kusov cigariet s ukrajinskými 
kontrolnými známkami.

h.c.k. Ing. Roman Gallik
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Pri predstavovaní colných úradov tentoraz zamierime do jedného z najkrajších 
miest Slovenska - do Banskej Bystrice, ktorá má skutočne bohatú históriu. Datu-
je sa už od čias, v ktorých sa v tejto oblasti začala ťažba zlata a medi.

Colnícke zmeny nastali aj pod Urpínom
Banskobystrický colný úrad prešiel evolúciou významných zmien. Jednoznačnými 
medzníkmi novodobej histórie boli vstup SR do Európskej únie v máji 2004 a zmeny 

územného členenia orgánov pre oblasť colníctva od 1. 7. 2005. Vďaka nim sa územ-
ný obvod úradu výrazne rozšíril zlúčením s Colným úradom Fiľakovo, ktorého história 
siaha do prvých rokov existencie Československej republiky.
V súčasnosti CÚ Banská Bystrica územne korešponduje so samosprávnym krajom. 
Jeho pracovný obvod tvoria okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hro-
nom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimav-
ská Sobota. Výnimkou je okres Revúca, ktorý je v územnej pôsobnosti CÚ Košice.

Správa spotrebných daní
Správa spotrebných daní získala od nášho vstupu do EÚ dominantnú činnosť aj na 
CÚ Banská Bystrica. Dozor nad spotrebnou daňou z minerálnych olejov síce úrad 
vykonával už od roku 2002, no významná zmena nastala až od 1. mája 2004. 
Odvtedy patrí z hľadiska generálnej správy spotrebných daní a ich odvodov do štát-
neho rozpočtu trvale medzi úspešné a spoľahlivé. A to aj napriek tomu, že bansko-
bystrický región nemá takú priemyselnú a výrobnú skladbu ako niektoré regióny SR 
nachádzajúce sa v územnej pôsobnosti iných colných úradov.
Vzhľadom na počet daňových subjektov majú svoje nezastupiteľné postavenie colníci 
patriaci do oddelenia správy daní a daňových pobočiek CÚ.

Počet daňových subjektov v správe colného úradu

Druh SPD Minerálny 
olej Lieh Tabakové 

výrobky Pivo Víno

Daňové subjek-
ty celkom 922 2563 2 10 24

Colný úrad Banská Bystrica
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Z celkového počtu daňových subjektov je 17 daňových skladov, 913 užívateľských 
podnikov, 36 oprávnených príjemcov, 1 podnik na výrobu minerálneho oleja, 20 
liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia. 2534 podnikateľských 
subjektov je držiteľom povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu.

Výkon colného dohľadu po bystricky
Výkon colného dohľadu zabezpečujú tri pobočky – PCÚ Banská Bystrica, Lučenec 
NS a Zvolen Lieskovec NS, ktorý zároveň zabezpečuje aj colný dohľad na colnom 
letisku Sliač. Zaťaženie jednotlivých pobočiek v poslednom období čiastočne ovplyv-
nil vstup Rumunska a Bulharska do Európskej únie, následkom čoho došlo k zníže-
niu počtu colných konaní v dovoze o cca 10 % a vo vývoze k zníženiu o cca 20 %. 
K skvalitneniu a zefektívneniu výkonu colného dohľadu prispelo aj zavedenie elek-
tronického sledovania zabezpečenia dovoznej platby v rámci garančného systému 
GMS DS v januári 2007.

Zdokonaľovanie sa pod talianskou taktovkou
Od januára 2007 sa osem colníkov zúčastňuje na projekte pod názvom „Zlepše-
nie koordinácie v oblasti ochrany spotrebiteľa zo strany slovenskej colnej správy 
a slovenských organizácií trhového dozoru“, ktorý je realizovaný Talianskou colnou 
agentúrou. Určení colníci a dvaja koordinátori sa zúčastňovali na školení, v ktorého 
závere absolvovali spolu s pracovníkmi SOI stáž v Taliansku. Aktivity, ktoré zamest-
nanci oboch inštitúcií vykonali, prispeli k vyššej spolupráci colnej správy a orgánov 
trhového dozoru. To, že je takáto spolupráca nevyhnutná, pravidelne dokazuje aj 
denný výkon služby. Oprávnenie colníkov na kontrolu tovarov týkajúcich sa posúde-
nia zhody s technickými normami či bezpečnosti výrobkov je totiž nevyhnutné.
V súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva sa colníci pracujúci v tejto oblasti 
pravidelne zúčastňujú na školeniach, v poslednom období napr. vo vzťahu k ochran-
ným známkam Puma, Nike, Nokia, Sony Ericsson a iných. Nechýbali ani na májovom 
seminári s názvom Ochrana duševného vlastníctva na hraniciach a vnútornom trhu, 
ktorý organizovalo Slovensko spolu s USA a Veľkou Britániou.

Colný úrad Banská Bystrica odviedol v roku 2006 do štátneho rozpočtu celkovo 
1 187 286 284,68 Sk.

Pozn. Clom sa rozumie dovozné clo, kompenzačné úroky, úroky z omeškania, do-
vozná prirážka, pokuty, tržby z realizácie tovaru, poplatky vyberané colnými orgán-
mi, colné konanie mimo colného priestoru

Napriek tomu, že patríme medzi úrady s nižším podielom na odvode do štátneho 
rozpočtu, proti roku 2005 sme sa zlepšili v oblasti výberu spotrebných daní v relatív-
nom vyjadrení približne o 16 %. Najväčší percentuálny nárast oproti roku 2005 však 
zaznamenala spotrebná daň z liehu - približne o 43 %. 

Následné kontroly – nástroj boja proti podvodom
Význam a opodstatnenosť zaradenia oddelení následných kontrol do organizačnej 
štruktúry colných úradov vzrástla po našom vstupe do EÚ. Následná kontrola sa 
stala významným nástrojom ochrany európskeho hospodárskeho priestoru pri medzi-
národných obchodných transakciách. Minimalizuje totiž možné riziká pre Slovensko 
a jeho obyvateľov, pre samotné spoločenstvo, ako aj pre všetkých jeho obchodných 
partnerov. Obe oddelenia následných kontrol banskobystrického úradu sa zameria-
vajú predovšetkým na kontroly subjektov, ktoré sa zaoberajú zahranično-obchodnou 
činnosťou, a to najmä na kontroly ich účtovníctva, obchodných záznamov a súvisia-
cej dokumentácie v porovnaní s evidenciami colnej správy a platnými legislatívnymi 
normami. Pri odhaľovaní nelegálnej činnosti a protiprávneho konania nezaostávajú 
ani colníci KOMOS-u, ktorí majú na svojom konte odhalenia mnohých prípadov týka-
júcich sa porušenia colných a daňových predpisov.

Nielen prácou je človek živý
Tohto hesla sa držia aj Banskobystričania. Potvrdzujú to aktivity "odborov" pri CÚ Ban-
ská Bystrica a odborovej organizácie zaniknutého CÚ Fiľakovo, ktoré okrem hlavnej 
úlohy (ochrany práv) organizujú mnohé príťažlivé spoločenské a športové podujatia. 
Ide o už zabehané kultúrne akcie organizované pri príležitostiach ako je MDD, Mikuláš, 
ale aj predvianočné posedenia či poznávacie zájazdy. To, že sa medzi banskobystric-
kými colníkmi nachádza mnoho športovcov, potvrdzuje aj ich veľký záujem o športové 
podujatia - turnaj v hokeji, kolkoch, futbale, tenise či volejbale.
Medzi najúspešnejších reprezentantov, ktorí bodujú na celoslovenských športových pod-
ujatiach colnej správy, patria aj strelci Jozef Sedliak, Vladimír Dolník, Michal Dobrota, 
Ján Kubinec. Naposledy sa darilo hokejistom pod trénerským vedením c.r. PhDr. Lajmo-
na, ktorí na 10. ročníku hokejového turnaja colnej správy v Trenčíne získali zlato.
Nemôžeme však zabudnúť ani na výkony ľudské, ktoré pravidelne podávajú mnohí 
bezpríspevkoví darcovia krvi z nášho úradu. Patrí im za to úprimné poďakovanie.

h.c.i. Mgr. Milan Kanka

Celkový odvod colných a daňových príjmov za rok 2006

Spotrebné dane - odvod za rok 2006

Oprava
V minulom čísle, v článku o Colnom úrade Trenčín, bola v grafe "Celkový odvod do 
štátneho rozpočtu za rok 2006" nesprávne uvedená výška SPD. Skutočná výška SPD 
je 2 396 588 280,80 Sk. Redakcia sa za chybu ospravedlňuje.
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Krátka história dvojročného recipročného partnerstva

Colný úrad Bratislava venuje priebežnému vzdelávaniu veľkú pozornosť. Mnohé 
vzdelávacie aktivity vykonáva aj vďaka dobrej spolupráci s Ekonomickou uni-
verzitou v Bratislave (EU). Realizácia našej spolupráce napreduje veľmi dobre. 
31. mája 2007 uplynuli už dva roky od podpisu Zmluvy o spolupráci, ktorej ak-
tivity sa uskutočňujú bezplatne na báze reciprocity medzi naším úradom a Ná-
rodohospodárskou fakultou EU v Bratislave. Naše spoločné vzdelávacie aktivity 
si aj vzájomne propagujeme, a to v časopise Ekonomickej univerzity „Ekonóm“ 
a v časopise colnej správy „Colné aktuality“.

Ekonomicko-colnícka spolupráca potrebovala silných garantov
Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - ako dekan Národohospodárskej fakulty a v súčasnosti 
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave bol pri podpise tejto zmluvy hneď od začiat-
ku. Vždy podporoval a fandil rozvoju tejto myšlienky a jej skutočnému napĺňaniu. Patrí 
mu vďaka nielen za to, že zmluvu schválil a v mene fakulty aj podpísal, ale aj za to, že 
sa aktívne zaujímal o jej ďalší priebeh a osobne navštívil aj colný úrad. Veríme, že naše 
spoločné aktivity podporí aj nové vedenie Národohospodárskej fakulty. Pri bilancovaní 
zohrávajú podstatnú úlohu najmä tí, ktorí sa na úspešnej spolupráci podieľali - v našom 
prípade patrí poďakovanie garantom zo strany NHF EU, a to Ing. Ľudmile Velicho-
vej, PhD. z Katedry pedagogiky, ktorá je koordinátorkou celého projektu podpísanej 
zmluvy a koordinátorkou Slovenského centra cvičných firiem. Ďalej Ing. Michalovi Bo-
rodovčákovi, CSc. (predchádzajúcemu vedúcemu Katedry financií), prof. Ing. Pavlovi 
Vincúrovi, PhD. – vedúcemu Katedry hospodárskej politiky, prof. Ing. Rudolfovi Šlosáro-
vi, PhD. – vedúcemu Katedry pedagogiky, ako aj PhDr. Márii Antalovej, PhD. z Katedry 
sociálneho rozvoja a práce, ktorá gestorovala a viedla polročný tréningový program 
„Manažment ľudských zdrojov“ pre vedúcich útvarov Colného úradu Bratislava. Naši 
colníci absolvovali aj kurz „Základy podvojného účtovníctva“, ktorý viedol Ing. Jaromír 
Novák, PhD. z Katedry pedagogiky.

Spoločný stánok mal úspech
V rámci našej spolupráce sme boli pozvaní aj na Medzinárodný veľtrh cvičných 
firiem, ktorý sa každoročne koná v bratislavskom Istropolise. Zriadili sme spoločný 
stánok EU a CÚ BA, ktorým sme na medzinárodnej úrovni propagovali činnosť col-
nej správy SR. O PR colnej správy a veci s tým súvisiace sa postaral c.r. Ing. Štefan 
Gerbóc. Spolupráca univerzity a colného úradu je výhodná pre obe zmluvné strany. 
Chceme v nej preto pokračovať a naše aktivity prípadne aj doplniť o nové oblasti 
spolupráce. Je možné, že po ďalších rokovaniach v nasledujúcom akademickom roku 
túto zmluvu rozšírime aj s ostatnými katedrami prípadne fakultami univerzity.
Colníci na pôde univerzity
Pomoc zo strany bratislavských colníkov bola aj je skutočne rôznorodá. Naši 
colníci sa podieľajú na vedení diplomových prác študentov Národohospodárskej 
fakulty. V minulých dvoch akademických rokoch ju viedol Ing. Aleš Pestún z OSD, 
ktorý pomáhal študentovi pri diplomovej práci na tému „Správa spotrebnej dane 
z tabakových výrobkov“. Vedenie diplomovej práce študentky 4. ročníka z Katedry 
financií NHF EU na tému „Správa spotrebných daní na území SR po vstupe do 
EÚ a ich vplyv na štátny rozpočet“ zabezpečuje od februára 2007 Ing. Katarína 
Závadská z OSD.
Pre partnerskú fakultu sme v apríli tohto roku uskutočnili aj prednášku na tému 
„Spotrebné dane“, ktorú pre študentov Doplnkového pedagogického štúdia viedol 
Ing. Ján Ježo. Obecenstvo tvorili pedagógovia stredných škôl, ktorí si svoje odbor-
né vysokoškolské ekonomické vzdelanie dopĺňajú o pedagogickú kvalifikáciu. Tú 
získavajú na Katedre pedagogiky NHF EU.
Študenti končiacich ročníkov absolvujú u nás bezplatnú preddiplomovú prax. V mi-
nulom roku sme jednu absolventku tejto fakulty po skončení praxe a štúdia prijali do 
služobného pomeru. Funguje to však aj naopak - na Ekonomickej univerzite študujú 
popri zamestnaní aj niektorí naši colníci.

Dva roky spolupráce nie sú málo
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Profesori učia na colnici
Fakulta nám tiež nezostáva nič dlžná. V tomto akademickom roku sme dohodli 
sériu troch prednášok. Na pôde nášho colného úradu sme privítali Doc. Ing. Já-
na Lukáčika, CSc. z Katedry hospodárskej politiky NHF EU, ktorý pripravil 

Civilná ochrana - stále aktuálna téma

„... poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie a majetok a utvárať pod-
mienky na prežitie pri mimoriadnej udalosti a počas vyhlásenej mimoriadnej si-
tuácie,“ takto definuje pojem zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnení.

Poslanie civilnej ochrany
Hoci civilnú ochranu (CO) vnímajú mnohí ako prežitý pojem z minulosti, opak je prav-
dou. Je stále veľmi aktuálna a v dnešnej dobe prírodných katastrof, priemyselných 
havárií či hrozby terorizmu aj potrebná. Všetky spomínané „strašiaky“ totiž môžu 
ľahko preskočiť geografické hranice a prejaviť sa aj v doteraz nepostihnutých oblas-
tiach. Našťastie si to uvedomuje aj spoločnosť, ktorá reaguje na uvedenú situáciu aj 
tým, že podporuje vysokoškolské štúdium krízového riadenia a manažmentu na Slo-
venských vysokých školách (napr. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor ochrana pred hospodársky-
mi katastrofami, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, odbory 
občianska bezpečnosť, krízové riadenie, záchranné práce). Civilnou ochranou sa 
však nezaoberá len na akademickej pôde. Dôkazom toho je aj aprílový kurz inštruk-
torov civilnej ochrany, na ktorom sa zúčastnili aj zodpovední referenti CO zo šiestich 
colných úradov a Colného riaditeľstva SR.

Limbašský kurz ochrany
Spomínaný kurz venovaný civilnej ochrane sa konal pod záštitou Vzdelávacieho 
a technického ústavu civilnej ochrany MV SR. Jeho účastníci sa stretli v Stredisku vzde-
lávania a prípravy na civilnú ochranu v Limbachu a tejto problematike sa venovali od 
23. do 27. apríla 2007. Kurz sa uskutočnil pod výstižným mottom: „Viacej šťastia ako 
profesionality? alebo Nevedomosť neospravedlňuje, nezáujem trestá.“
Našich inštruktorov čakala ústna skúška z legislatívy upravujúcej oblasť CO. Po jej 
úspešnom absolvovaní pred trojčlennou komisiou im vedúci Strediska vzdelávania 
a prípravy na CO v Limbachu Dr. Jozef Vaczula odovzdal osvedčenie o získaní od-

Nevedomosť neospravedlňuje, 
nezáujem trestá

bornej spôsobilosti na vykonávanie prípravy štábov a odborných jednotiek a prípravy 
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie 
prvej pomoci. Držiteľmi osvedčenia, ktorého platnosť je časovo obmedzená na tri 
roky, sú: c. stržm. Dana Kišková (CR SR), c.k. Ing. Katarína Krčová (CR SR), Ján Čurilla 
(CÚ Banská Bystrica), Lucia Gumanová (CÚ Košice), Ing. Ján Kacej (CÚ Prešov), h.c.k. 
Ing. Ladislav Hammerschmidt a c. k. Mgr. Milada Hubočanová (CÚ Trenčín).

CO v podmienkach colnej správy
Na nevyhnutnosť civilnej ochrany nezabúdajú ani naši „céočkári“. Pri vypracová-
vaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na základe 
vyhodnotenia analýzy konkrétneho územia a pri preškoľovaní zamestnancov, štábov 
a odborných jednotiek prihliadajú na potreby spoločnosti a na celosvetovú politic-
kú situáciu. Nezabúdajú ani na konkrétne pokyny a postupy využiteľné pri ochrane 
života a zdravia pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu. 
Okrem toho boli vyzvaní, aby sa zapojili do európskeho programu Predchádzanie, 
pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík, ktorý 
je zameraný predovšetkým na ochranu kritickej infraštruktúry (EPCIP – Európsky 
program zameraný na ochranu kritickej infraštruktúry). Jeho cieľom je podporovať 
aktivity EÚ na zlepšenie bezpečnosti občanov a v boji proti terorizmu.1)

c.k. Mgr. Milada Hubočanová

Poznámka:
1) Bezpečnosť a ekonomika EÚ, ako aj spokojnosť jej občanov závisia od určitej 
infraštruktúry a služieb, ktoré poskytujú. Zničenie alebo narušenie infraštruktúry za-
bezpečujúcej kľúčové služby by mohlo spôsobiť straty na životoch, majetkové ujmy 
a rozpad morálky a dôvery verejnosti v EÚ. Problém spočíva v tom, že nízka úroveň 
ochrany kritickej infraštruktúry v určitých členských štátoch, môže prispieť k zvýšeniu 
zraniteľnosti ostatných členských štátov.

prednášku na tému „Hospodárska politika Slovenskej republiky v procese integ-
rácie“. Mala veľmi dobrý ohlas v radoch colníkov, ktorí sa na nej dozvedeli 
mnoho nových a zaujímavých poznatkov. Ďalšie prednášky sú naplánované 
ešte v júni 2007, a to na témy: „Spoločná poľnohospodárska politika EÚ“ a „En-

vironmentálna politika – ekologické 
dane a dane z energií“, ktoré budú 
prednášať skúsení profesori. Ako 
perspektívni a budúci správcovia 
nového typu daní z energií si radi 
vypočujeme prednášku na túto ak-
tuálnu tému.
Za dva roky sa toho dá stihnúť 
skutočne veľa. Toto je len malá bi-
lancia toho, čo sme urobili v oblasti 
vzdelávania nad rámec povinných 
aktivít. Keďže nám nechýba chuť 
ani elán, chceme v rozvíjaní zača-
tého diela pokračovať aj v ďalších 
rokoch. Ak patríte k lektorom našich 
colných kurzov aj vy a chcete sa 
k nám pridať, máte dvere otvorené. 
Vašu účasť na spomínanom projekte 
radi uvítame.

h.c.i. Ing. Magdaléna Mydliarová



12

Naša minulosť - Zaujímavosti spred štyroch desaťročí

Colná správa a rok 1967

História každého štátu má svoju kontroverznú éru, ktorú si niekto chváli, iný na-
opak zatracuje. K takým bezpochyby patrí aj obdobie pred 40 rokmi. Vari k naj-
známejším môžeme zaradiť práve rok 1968, ktorý sa do pamäti každého jedinca 
zapísal čímsi iným. Pražská jar, okupácia... to všetko poznáme. Mnohé vážne, ale 
teraz už aj kuriózne veci sa však diali aj rok predtým. Aké, to si už môžete pre-
čítať v dnešnom obhliadnutí za minulosťou. Tentoraz si teda na mušku vezmeme 
známe i menej známe fakty a udalosti, ktoré boli v colnej správe charakteristické 
pre rok 1967.

Pätnáste výročie
To slávila slovenská colná správa 1. augusta 1967. Presne toľko rokov totiž v tento 
deň uplynulo od ustanovenia colnej správy ako samostatného komplexného útvaru 
štátnej správy. Ministerstvo financií metodicky riadilo zložky CS, ktoré boli začle-

nené do „ľudovej správy“ (národné výbory) až do roku 1948, no to sa ukázalo 
ako nedostatočné. V praxi totiž dochádzalo k mnohým zásahom národných výborov 
nielen do vecnej agendy, ale aj do personálneho obsadenia colníc. Jednostranné 
preraďovanie pracovníkov colníc do iných odvetví pod správou národných výborov 
bolo na dennom poriadku a spôsobovalo veľké množstvo rozporov medzi národ-
nými výbormi a ministerstvom financií. Nová organizácia colnej správy bola preto 
skutočne potrebná. Už čoskoro k nej aj došlo, a to prostredníctvom vládneho naria-
denia č. 27/1952 Sb. o organizácii colnej správy. Ústredná colná správa sa po vzo-
re ZSSR a po rozchode s fiškálnym poňatím cla stala zvláštnou zložkou ministerstva 
zahraničného obchodu, ktoré pozostávalo z kádrového, kontrolného, medzinárod-
ného, organizačného a právneho oddelenia.

Veci nové i staré
Hlavnou činnosťou organizačne vynovenej colnej správy bolo odhaľovanie osôb 
cestujúcich na falošné doklady, osôb ukrytých, ako aj osôb, ktoré sa snažili o násil-
ný prechod štátnej hranice. Colná správa sa pripravovala na postupné preberanie 
úloh od ministerstva vnútra (išlo o politicko-bezpečnostné úlohy pasových orgánov 
a pohraničnej stráže). Uvedené smerovalo k zjednodušeniu a urýchleniu kontrolného 
procesu na štátnych hraniciach so socialistickými štátmi. Na určených hraničných 
priechodoch prevzali pracovníci colnej správy kontrolu cestovných dokladov. Tú vy-
konávali na štátnych hraniciach s Poľskom a Maďarskom aj v minulosti, ale len na 
priechodoch určených pre malý pohraničný a turistický styk.

Colnícke premiéry
Na základe dvojstranných dohôd s Poľskom a Maďarskom kontrolovali colní-
ci viaceré cestovné doklady: cestovný pas (okrem diplomatického, služobného 
a zvláštneho), cestovný preukaz, cestovný preukaz totožnosti, cestovnú prílohu 
k občianskemu preukazu, cestovnú súpisku, turistickú priepustku, hraničnú priepust-
ku a preukaz pre prekročenie štátnej hranice do obmedzenej vzdialenosti. V tomto 
období nastúpili medzi colníkov „pasovákov“ aj štvornohí kolegovia - colná správa 
totiž začala po prvýkrát využívať služobných psov na vybraných cestných a želez-
ničných hraničných priechodoch. Nebola to však zďaleka jediná premiéra – prvý 
raz bolo uplatnené aj vykonávanie spoločnej colnej kontroly len na území jedné-
ho štátu, čo výrazne skrátilo colné konanie, a to schválením zmluvy ČSSR s Poľ-
skom dňa 6. 4. 1967 o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných 
prostriedkov prestupujúcich československo–poľské štátne hranice v železničnom 
a cestnom styku.
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Udalosti a zaujímavosti, ktoré prekvapia i pobavia
Je ich skutočne mnoho, väčších i menších udalostí a faktov, ktoré sú dnes známe len 
tým ľuďom, čo ich osobne zažili alebo písomne zaznamenali. Pár z nich vám ponú-
kame aj v nasledovnej historickej mozaike:
• V colnej správe sa dalo zamestnať aj bez absolvovania základnej vojenskej služ-

by. Plat colníka po škole bol v roku 1967 okolo 960 Kčs, po zdanení približne 
720 Kčs.
Štvrťročne si colníci prilepšovali odmenami, a to vo výške 300 Kčs.
Plat riaditeľa colnice v preddôchodkovom veku predstavoval 2200 Kčs, po zda-
není cca 1650 Kčs.
Priemerný plat sa pritom pohyboval okolo 1400 Kčs, po zdanení cca 1050 Kčs.

• 3. marca 1967 navštívil prezident republiky Antonín Novotný mesto Varnsdorf. 
Pri tejto príležitosti si prezrel aj rozostavaný cestný hraničný priechod. Spoločne 
s vedúcim colnice Rumburk J. Novotným a náčelníkom pasovej kontroly kapitánom 
Faloutom sa rozhodol neplánovane navštíviť príslušníkov pohraničnej polície NDR, 
čím spôsobil v jej radoch paniku.

• Ústredná colná správa začala testovaciu prevádzku využitia rádiostaníc v colnej 
správe. Prvé dva kusy rádiostaníc WXN010 boli testované na colnici Děčín. Ich 
využitie bolo následne plánované na väčších hraničných, vnútrozemských a že-
lezničných pracoviskách. Ani 40 rokov po začatí testovacej prevádzky však nie je 
rádiová sieť CS dokončená.

• Colníci sa mohli zúčastniť na letnom pobyte v Krkonošiach (Thámovy Boudy v Peci 
pod Sněžkou). Plne vybavená izba stála na noc a osobu 4 Kčs (odborára 2 Kčs).

• V noci z 19. na 20. februára 1967 sa pokúsili československí občania Pollák 
a Hančik o násilný prechod automobilom Tatra 111 cez hraničný priechod v Pe-
tržalke. Na zadržaní narušiteľov sa podieľal colný inšpektor Kozinka a npor. Piv-
ko z pasovej kontroly. Okrem mimoriadnej odmeny boli odmenení aj ministrom 
vnútra.

• Vo výstroji boli zrušené kravaty z PVC a boli nahradené kravatami z polyesteru. 
Tiež začali byť prideľované nové ušianky z tesilu. Ženy, ktoré mali ušianky so 
sklopnými chráničmi, sa konečne dočkali nových haleniek. Colníci si teda znovu 
polepšili.

• Na konferencii ROH bola vyhodnotená ako najlepšia colnica Bratislava a získa-
la putovnú vlajku s odmenou 9000 Kčs (na dnešné pomery to predstavuje cca 
140 000,- Sk).

• V máji 1967 začal vychádzať časopis Ústrednej colnej správy CLO - DOUANE.
• Koncom júna 1967 sa začal nakrúcať film „Deň na hraniciach“. Natáčalo sa 

sčasti skrytou kamerou na hraničných priechodoch v Českých Valeniciach, Ha-

lámkach, Dolnom Dvořišti, Rozvadove a Folmave. Niektoré príhody, ktoré boli pre 
život na „hraniciach“ typické, boli rekonštruované a spätne nahrané. Film, ktorého 
režisérom bol Jiří Papoušek, mal byť uvedený koncom roka do kín.

• V roku 1967 bola dokončená rekonštrukcia hraničných priechodov: Halámky, Voj-
tanov, Pomezí nad Ohří, Dolní Lipka, Cínovec (postavený v roku 1934) a Mezi-
městí. Práce na modernizácii objektov pokračovali v Komárne, Petržalke, Dolnom 
Dvořišti, Hatiach, Milhosti, Otoviciach, Královci a Mikulove. Stavebné prípravy 
boli začaté v Trstenej, Železnej Rude a Šahách.

• Dňa 25. – 26. októbra sa v poľskom Zakopanom stretli stavební odborníci zao-
berajúci sa modernizáciou a výstavbou cestných hraničných objektov. Išlo hlavne 
o modernizáciu cestných hraničných priechodov Javorina – Lysá Poľana a Kudro-
wa Zdroj – Náchod. Tieto objekty mali byť podľa pôvodného plánu modernizo-
vané v roku 1970. Na spomínanom stretnutí sa prerokúvala aj otázka prestavby 
priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek (od roku 1969 bola na ňom plánovaná 
medzinárodná premávka), Harrachov – Jakuszyce (nová budova so zastrešením) 
a nová budova na československej strane namiesto nevyhovujúcej poľskej budovy 
na priechode Trstená – Chyžné.

• Trojkorunové mince sa stali výhodným vývozným artiklom, predajné automaty 
v NSR ich totiž nevedeli rozlíšiť od západonemeckých mariek (1 DM = na čiernom 
trhu 20 Kčs). Obidve mince vážili 5,5 gramu. Československá pozostávala z 800 
dielov medi a 200 dielov niklu, pričom západonemecká marka mala pomer ne-
patrne rozdielny (750 : 250). Trojkorunáčka sa na čiernom trhu dala predať až 
za 50 fenigov

Veselo aj za hranicami
• Rok 1967 bol OSN vyhlásený za Rok medzinárodného cestovného ruchu. Juho-

slávia, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko a NDR (od 20. júla) úplne zrušili vstupné 
víza. India zrušila vstupné víza pri pobyte do siedmich a USA pri pobyte do pia-
tich dní.

• Najkurióznejší hraničný priechod bol otvorený na izraelsko–jordánskej hranici 
(pri Maudelbaumovej bráne v Jeruzaléme). V praxi ho mohli využívať len diplo-
mati. Žiadny občan s vízami Izraela v pase totiž nebol vpustený do Jordánska, 
a ani do žiadneho z arabských štátov. Izraelčanom síce vstupné víza arabských 
krajín v pase turistov nevadili, ale prekážali Jordáncom, ktorí ich odmietli pustiť 
do Izraela. Obyčajní smrteľníci tak museli cestovať z jednej strany Jeruzalema do 
druhej cez Európu.

h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak a –ds-
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CUSTOMS 2007

Každoročne sa začiatkom leta v niektorej z členských krajín Európskej únie koná 
výročné stretnutie národných koordinátorov výmenných pobytov, tzv. exchanges, 
ktoré sú už pomerne známou formou účasti na programe aj v prostredí sloven-
skej colnej správy. Tento rok sa predmetné stretnutie, tzv. burza, uskutočnilo na 
Slovensku. Nakoľko sa posledné 
dve stretnutia uskutočnili v su-
sediacich krajinách a krajinách 
s podobnou situáciou v rámci 
členstva v EÚ, národný koordi-
nátor vyjadril ochotu doplniť 
dve predchádzajúce hosťujúce 
krajiny, aby tak v srdci Európy 
vznikol akýsi trojlístok novopri-
jatých krajín, ktoré toto stretnutie 
zorganizovali.

Na stretnutie boli pozvaní národní 
koordinátori exchanges všetkých 
členských a kandidátskych krajín 
Európskej únie a zástupca Európ-
skej komisie. Stretnutia sa zúčast-
nili všetci pozvaní a je potrebné 
podotknúť, že prvýkrát v histórii 
fungovania programu Customs 
2007 malo na stretnutí svojho 
zástupcu aj Španielsko. Pán Jose 
Luis R. Cantareno, ktorý je ná-
rodným koordinátorom programu 
v Španielsku, vyjadril potešenie 
z účasti na burze a zároveň pri-
sľúbil spoluprácu španielskej col-
nej správy, rovnako ako aj účasť 
zástupcov jeho krajiny na nasle-
dujúcich akciách organizovaných 
v rámci programu Customs 2007. 
Prvýkrát sa burzy zúčastnil aj zá-
stupca Chorvátska, ktoré je novou 

Slovensko privítalo zástupcov členských
krajín EÚ, Turecka a Chorvátska

členskou krajinou a rovnocenným partnerom v rámci programu 
Customs 2007.

Na stretnutí boli prerokovávané otázky finančného pozadia 
organizácie výmenných pobytov, efektívnejšieho riadenia 
exchanges a možnosti podpory a riešenia problémov pomo-
cou exchanges. Počas neformálnej časti programu prebehla 
výmena žiadostí o účasť na exchanges medzi jednotlivými ko-
ordinátormi. Slovenská colná správa požiadala o realizáciu 30 
exchanges a zároveň sme boli požiadaní o prijatie 11 účastní-
kov a organizačné zabezpečenie týchto exchanges v priebehu 
roku 2007. Najčastejšími oblasťami štúdia zástupcov slovenskej 
colnej správy pre exchanges sú napríklad: koncepcia schvá-
leného hospodárskeho subjektu, oblasť duševného vlastníctva 
či legislatívne otázky. Naopak, zástupcovia iných krajín majú 
záujem o štúdium problematiky colných postupov (konkrétne 
riešenia pri veľkých hospodárskych subjektoch), oblasť apliká-
cie legislatívy Spoločenstva, oblasť TIR, NCTS.

V závere stretnutia sa zástupca Európskej komisie poďakoval za 
zabezpečenie plynulého priebehu podujatia, za profesionálny 
prístup zo strany slovenskej colnej správy a tiež za organizáciu 

neformálnej recepcie. Podujatie bolo zhodnotené veľmi pozitívne aj ostatnými účast-
níkmi stretnutia, čo tiež prispieva k úspešnej reprezentácii colnej správy a v koneč-
nom dôsledku aj Slovenska.

c.i. Mgr. Žaneta Olekšáková
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Naše šesťnohé tímy to v Česku všetkým ukázali

Colná správa Českej republiky usporiadala v dňoch 13. – 18. mája 2007 
jubilejné 10. majstrovstvá psovodov psov na vyhľadávanie drog rozšírené 
o 1. majstrovstvá psovodov psov na vyhľadávanie tabaku s medzinárodnou 
účasťou. Šampionát sa uskutočnil v meste Frýdlant.

Slovenská hymna
na frýdlantskom námestí

Účasť na spomínaných majstrovstvách bola aj tento rok vysoká. V kategórii drog na-
stúpilo 31 psovodov a psov, ktorí súťažili ako jednotlivci. Medzi sebou tiež súperilo 15 
družstiev, z ktorých 8 tvorili psovodi CS ČR, polície a väzenskej služby ČR, zo zahra-
ničných hostí štartovali družstvá Lotyšska, Poľska, Ruska, USA a Slovenska. Šesťnohé 
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Aj takto sa dá charakterizovať športový, už 13. ročník volejbalového turnaja col-
nej správy. Tento rok prebiehal od 10. 5. do 11. 5. 2007 v Senci, kde si colníci 
z celého Slovenska zmerali svoje volejbalové zručnosti.

Hoci tohtoročný volejbalový turnaj zdobila kontroverzná trinástka, športové nasade-
nie hráčov nijako nepoznačila. Volejbalisti súperili v dvoch skupinách (A, B), a to 
zabehaným systémom každý s každým. Družstvá, ktoré skončili v oboch skupinách 
na prvých dvoch priečkach, následne postúpili do finále, kde sa už rozhodlo o defi-
nitívnom víťazovi. 
Nezabudlo sa ani na najlepších športovcov - titul najlepšieho nahrávača patril Du-
šanovi Simonisovi z prešovského úradu, najlepším smečiarom sa stal jeho prešovský 
kolega Pavol Močkovský a najvšestrannejším hráčom Karol Sabadoš z CÚ Nitra. 
Spomenutí víťazi si odniesli zaslúžené hodnotné ceny, kým tí ostatní sa museli uspoko-
jiť s dobrým pocitom, ktorý po takej vydarenej športovej akcii určite mali. A to nielen 

Colníci si to rozdali pod sieťou
vďaka všetkým zúčastneným hráčom, ale najmä zásluhou trnavských organizátorov, 
ktorí 13. ročník zvládli na jednotku.

 

-ds-

Priebežné výsledky vyzerali nasledovne:

Skupina A   Skupina B
1. CÚ Nitra   1. CÚ Prešov
2. CÚ Čierna nad Tisou  2. CÚ Bratislava

Po finálnom súboji, v ktorom sa stretli víťazné volejbalové tímy oboch sku-
pín, vyzeralo konečné poradie takto:

1. CÚ Prešov   4. CÚ Bratislava
2. CÚ Nitra   5. CÚ Trnava
3. CÚ Čierna nad Tisou

tímy mali vyhľadávať omamné látky (heroín, kokaín, 
hašiš, marihuana a extáza), ktoré boli poukrývané 
v priestoroch školských tried, nákladných a osob-
ných vozidiel, autobusoch, železničných vagónoch 
a batožinách. Každá disciplína mala na odhalenie 
miesta ukrytej látky stanovený časový limit.
V kategórii jednotlivcov zvíťazil Ľubomír Petruš 
(PCKÚ Prešov), ktorý so svojím psom dosiahol 
v čuchových disciplínach fantastický výkon. Stra-
tili len 6 bodov zo 600 možných (1-2 body tím 
stráca, ak pes chvíľku váha pri označovaní miesta 
úkrytu, pokiaľ od neho odbehne a okamžite sa 
vráti, strata je 10 bodov).
Na druhom mieste sa umiestnil psovod Polície ČR 
a tretia skončila bývalá majsterka Európy Pavla 
Rybová z CS ČR.
V kategórii družstiev sa darilo domácim - vyhralo 
ju CR Plzeň, na druhom mieste sa umiestnili naši 
(Ľubomír Petruš a Miroslav Trauer) a na treťom 
mieste skončilo družstvo CR České Budějovice. 
V kategórii „Tabak“ štartovalo 13 psovodov. Slo-
vensko zastupovali Jozef Okuliar a Ján Puškáš, 
ktorí medzi družstvami skončili na druhom mieste za víťazmi z Poľska. Tretiu priečku 
obsadilo Rakúsko.
Partneri z Českej republiky venujú majstrovstvám republiky každoročne veľkú pozor-
nosť. Otvárací ceremoniál sa koná na mestskej radnici za účasti predstaviteľov mesta, 
vedenia GŘC, ministerstva financií. Vyhlasovanie výsledkov prebieha na hlavnom 
námestí pred historickou radnicou mesta. Práve tu sme počuli tóny slovenskej hymny, 

ktoré v nás vždy vyvolávajú pocity hrdosti, vlastenectva a radosť z víťazstva. Je jed-
no, či ich počujeme v Poľsku, na majstrovstvách Európy v Rakúsku, či ako naposledy 
v Česku. Svojimi výkonmi sme získali v očiach kolegov rešpekt a úctu, na čom nám 
záleží.
Verím, že s dosiahnutými úspechmi je spokojné i vedenie colnej správy.

Milan Kadlecaj
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Tohtoročný jubilejný 10. ročník hokejového turnaja colnej správy SR sa 
konal pod záštitou Colného úradu Trenčín. Športové zápolenie sa zo-
mlelo na malom zimnom štadióne veľkého hráča Mariána Gáboríka 
MG RINK.

Deväť hokejových mužstiev z Colných úradov Bratislava, Trenčín, Žilina, Banská Bys-
trica, Trnava, Košice, Čierna nad Tisou a z Colného kriminálneho úradu Bratislava 
na ľadovú plochu vykorčuľovalo 24. 4. 2007. Organizátori sa riadili starým známym 
heslom - čas sú peniaze - a preto sa rozlosovanie do skupín uskutočnilo už vopred, 
a to 18. 4. 2007 za prítomnosti vedenia trenčianskeho colného úradu. Systém hry 
bol jednoduchý, hralo sa v dvoch skupinách. Ich víťazi hrali o zlato a tí, ktorí skončili 
v rámci skupín druhí, bojovali o bronz. Turnaj prebiehal podľa pravidiel ľadového 
hokeja, na čo dozerali rozhodcovia SZĽH.

Okrúhly ročník hokejového
turnaja pod taktovkou Trenčanov

Domáce mužstvo CÚ TN

Najväčšie hokejové umenie a kvalitu predviedli hráči z CÚ Banská Bystrica, ktorí 
v boji o prvenstvo porazili CKÚ Bratislava 3 : 2. Na druhom mieste skončili hoke-
jisti z CKÚ Bratislava a domáci Trenčania sa umiestnili na 3. mieste. Za najlepšieho 
hráča turnaja bol vyhlásený Vladimír Uhliar z CÚ Trenčín, najlepším strelcom sa stal 
Peter Šuna z CÚ Banská Bystrica a ako najlepší brankár bol vyhodnotený Oto Gaš-
parec z CÚ Banská Bystrica.

Po športovom výkone boli ocenení všetci víťazi - najlepšie mužstvá dostali poháre 
a diplomy a jednotlivcov potešili diplomy a vecné ceny. Ocenenia odovzdal osob-
ne riaditeľ Colného úradu Trenčín Ing. Ivan Kuterka, ktorý bol zároveň riaditeľom 
turnaja. Okrúhly ročník hokejového turnaja sa skončil aj vďaka kvalitnému organi-
začnému zabezpečeniu zo strany domáceho trenčianskeho úradu na výbornú. A čo 
dodať na záver? Snáď, že hokejová tradícia zostane zachovaná a budúci rok v nej 
pokračujeme opäť na ľadovej ploche!

c. k. Mgr. Milada Hubočanová

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Víťazné mužstvo CÚ BB
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O tom, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, sa presviedčame takmer 
každý deň. Začiatkom roka otriasol slovenskou verejnosťou prípad výbuchu plynu 
v rodinnom dome v Krompachoch, pri ktorom ruiny pochovali dvoch ľudí - mladú 
mamičku a jej päťročnú dcérku. Nešťastie prežil len starší syn Jakubko, ktorý po 
početných zraneniach spôsobených popáleninami strávil v nemocnici niekoľko 
týždňov. Na pomoc chlapcovi, ktorý z minúty na minútu zostal bez svojich najbliž-
ších a bez strechy nad hlavou, boli po celom Slovensku organizované finančné 
zbierky.

Nešťastie nechodí po horách, ale...
Ľahostajní k osudu Jakubka nezostali ani colníci a zamestnanci Colného úradu 
v Košiciach. Po vyhlásení finančnej zbierky na podnet vedenia colného úradu 
v rámci svojich možností vyzbierali 25 640 Sk korún a zaslali ich na účet konta 
„Jakubko“ s presvedčením, že pomôžu zmierniť ťažkú situáciu Ringošovcov, kto-
rých táto tragédia postihla.
V mene pána Ringoša týmto vyjadrujeme všetkým prispievateľom úprimné ďaku-
jem.

CÚ Košice

Naši jubilanti v máji a júni
Tatiana Klačanová 

CÚ Bratislava

Viera Bošková
CÚ Bratislava

Mária Hanáková 
CÚ Bratislava

Ladislav Múranica 
CÚ Žilina

Anna Bučeková
CÚ Žilina

Štefan Tóth
CÚ Banská Bystrica

Tomáš Václavík
CÚ Košice

Milan Harasty
CÚ čierna nad Tisou

Alexander Tuca
CÚ čierna nad Tisou

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Ivan Kamenský k 1. 6. 1987
CKÚ

Ján Varga k 1. 5. 1987
CÚ Nitra

Jozef Trník k 1. 6. 1982
CÚ Čierna nad Tisou

Ladislav Seňan k 1. 6. 1987
CÚ Prešov

Marián Šolony k 1. 5. 1982
CÚ Žilina

50 rokov

V nedeľu 6. mája 2007 o 14.00 hodine mi bolo obzvlášť ťažko a smutno na duši. 
Dôvodom bola skutočnosť, že navždy dotĺklo srdce nášho dobrého kolegu, priateľa, 
dobrého a veselého človeka a môjho „krstného colníckeho tatka“ – Stanka Marti-
šoviča, nášho Baču, ako sme ho familiárne prezývali. Rozlúčiť sa s ním v hojnom 
počte prišli najmä jeho bývalí kolegovia z CÚ Bratislava, zo Zvolena, Žiliny či okolia 
Trnavy, tiež priatelia a známi zo Suchej nad Parnou, odkiaľ pochádzal. Bača ma 
zasväcoval do colníckej práce, na bývalej „Áčke“ na Hlavnej stanici a neskôr na 
Björnsonovej, kde sa pobočka presťahovala.
Keď som v deväťdesiatom na „Áčke“ začínal ako elév, netušil som, akého fajn chlapa 
a človeka v Bačovi spoznám a akú kopu nezabudnuteľných chvíľ s ním počas svojej 
colníckej kariéry zažijem. Boli to nádherné časy a na partiu „starých colňákov“ okolo 
neho s radosťou neustále spomínam, na mená Milan Andrejko, Ján Stovíček, Otília 
Rodová, nebohý Matej Puhovič, kolegyňa Zelenková, Jozef Bulka, Miroslav Leška jr., 
Jarmir Halík, Milan Mikláš či nebohá Ivetka Šipkovská.
Ľudia ho mali radi, dôkazom toho bola i hojná účasť jeho kolegov a priateľov pri 
rozlúčke s ním na jeho poslednej ceste. On po celý život rozdával radosť, hýril 
svojím osobitým humorom a kde sa zjavil, bolo hneď veselo. Spomínam si na 
„sklad číslo 5“ na Pražskej ulici či na moju prvú komisiu strávenú na jahodách 
u Janka, alebo na OCK a predmet Stroje a prístroje. On mal, ako sa vraví, „hlavu 
mapu“. Spoznal som ho, keď mal 38 rokov a bol na vrchole svojej životnej a pra-
covnej sily. Miloval život, no nadovšetko svoje deti, mal rád ľudí. A ak éterom znel 

futbalový nápev „ŠK Slovan...“, hneď bolo 
jasné, že Bača je nablízku.
Ako sa vraví, nič ľudské mu nebolo cudzie. 
Priznajme sa, každý máme svoje silné a slabé 
stránky, len o tých svojich slabých veľmi nera-
di hovoríme. Skôr si to všímame na druhých 
a poukazujeme na ne. On si z tejto ľudskej 
malosti nikdy nerobil problém, skôr naopak, 
fantasticky to vedel parodovať a jeho povest-
ný humor na lektorských zasadnutiach nám 
bude veľmi, veľmi všetkým chýbať.
Odišla colnícka legenda, odišiel „pán col-
ník“, pán lektor, ktorý mal rád svoje povola-
nie, ktoré pokladal za čosi viac, než len za 

svoju prácu, ale to vedia skôr pochopiť iba tí starší.
Patril do generácie colníkov, ktorá vedela žiť, pracovať, zabaviť sa, vystrájať a bola 
vždy veselá. Boli hrdí na to, že sú colníkmi, čo dnes akoby zapadalo prachom, nuž 
darmo, niet divu, keď nás takí colníci, akým bol Bača, opúšťajú. Bačko náš, bude nám 
za Tebou veľmi smutno, mali sme Ťa radi... Česť Tvojej pamiatke.

Tvoje „colné“ krstňa
Mgr. Jozef Vaško, h.c.i. vo výslužbe

Bača náš, mali sme Ťa radi...
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Pracovné príležitosti vniesli zmeny do života Dublinu

Máj 2004 bol prelomový. Tentoraz nehovorím o láske, ktorá podľa pranostík 
v tomto období povinne z každého z nás prýšti, ale o otvorení pracovného trhu 
Veľkej Británie a Írska. Oba štáty novým členským krajinám povolili legálne pra-
covať na svojom území. A tie to aj patrične využili. 

Nová Amerika 
Sama som bola jedným z mnohých Európanov, ktorí si to na zelený ostrov namierili. 
Írsko sa vo veľmi krátkom čase naplnilo Poliakmi, Maďarmi, Slovákmi a Čechmi, ktorí 
rozobrali všetky možné i nemožné pracovné pozície. Od najnižších upratovačských 
až po vyššie manažérske posty. Tých druhých bolo spočiatku, samozrejme, menej. Po 
dvoch rokoch sa však situácia trochu zmenila. 

Poľské Írsko či írske Poľsko?
Dvojročná perióda niekedy znamená veľa, inokedy málo. V prípade Írska, konkrétne 
jeho hlavného mesta, platí ten prvý prípad. Môj návrat do dublinských ulíc ma sprvoti 
doslova šokoval. Nie množstvom cudzincov, ktorí ho okupovali aj predtým, ale zmenou 
v takzvanom východoeurópskom štýle. V exteriéri, ale aj interiéri je totiž viditeľné, kto 
z dvojročných prišelcov Dublinu šéfuje. Poľské obchody, poľské noviny (a to nie jedny), 
rádio či poľské nápisy vo veľkých írskych obchodných reťazcoch. To tu pred tým veru 
nebolo. Poliaci sú takmer všade, v obchodoch, fastfoodoch, na ulici, a to v pozíciách 
rôznych. Nájdete ich medzi žobrákmi, predavačmi, obsluhujúcim personálom v hote-
loch, ako aj v pozíciách manažérov či vedúcich. Úspešne, no hlavne masívne sa za-
členili do írskeho kolektívu. Nečudo, že Íri takmer každého od nich inak vyzerajúceho 
Európana (teda iných kvalitatívnych, no najmä, čo sa žien týka, kvantitatívnych znakov) 
považujú za Poliaka. Bežne sa vám stane, že vám predavač v obchode odpovie po 
poľsky a ani sa nepýta, či Poliakom skutočne ste. A to je už trochu pritiahnuté za vlasy.

Januárová novinka v balkánskom podaní
Ďalším nedávno vzniknutým javom, ktorý vás v uliciach prekvapí, je prítomnosť rumun-
ských skupiniek, ktorým sa v Dubline zjavne darí. Vstupom Rumunska a Bulharska do 
EÚ sa obom krajinám otvorili nové možnosti. Nie síce pracovné, ale aspoň pobytové 
- čo si novovstúpenci patrične vychutnávajú. Do Írska sa sťahujú celé rumunské rodiny, 
a to často aj trojgeneračné. Od malých bábätiek až po starcov, odetí v „cigánskych“ 
krojoch, potulujú sa mestom, žobrú od ľudí a polihujú na tráve. Tak by sa dala zhrnúť 
aktivita Rumunov, ktorí sa s udomácnením veľmi nebabrali. O tom, že sa v EÚ cítia 
naozaj ako doma, svedčí aj ich suverénne a častokrát aj agresívne správanie. Nie je 
raritou, že vás malá Rumunka naučenou angličtinou prosí o pár drobných a o pár mi-
nút neskôr na ňu narazíte v jednom z miestnych fastfoodov, kde si predražené jedlo 
niekedy nedoprajete ani vy. Navyše, ak si neodpustíte poznámku, čo v drahom reťaz-
ci hľadá, keď pred chvíľou tvrdila, že nemá ani na chlieb, osopí sa na vás šťavnatými 
nadávkami domácich. Môže si to dovoliť - tým myslím jedlo aj nadávanie. Nikto jej 
totiž nič nepovie a šetriť na stravu či ubytovanie v skutočnosti nemusí. Miestne úrady 
totiž pre chudobných prišelcov vytvorili tzv. armády spásy, kde majú ubytovanie na 
úrovni a dvakrát denne stravu. 

Starý dobrý Guiness ostáva
Aspoň čosi ostáva v Dubline nemenné - veselá írska povaha súvisiaca s dodržiavaním 
povestného írskeho pitného režimu, tá domácim ostala. Mladé ženy či dievčatá si stá-
le rady pochutnajú na pivku či vínku, a to v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Írov 
mužov v tomto kontexte ani nespomínam, to je totiž už samozrejmosť. Jediné, v čom 
zrejme Íri trochu poľavili, je ich povestný katolicizmus. Ten už, zdá sa, nehrá takú pod-
statnú úlohu - u mladších generácií už vôbec. Utvrdil ma v tom aj kostol, ktorý domáci 
prerobili na bar. Hoci starobylé vnútro ostalo nepoznačené, aktivity, ktoré v ňom 
miestni s radosťou vykonávajú, sa s tými kresťanskými nedajú ani len porovnať. 
Jednoducho povedané: Íri zamenili kostol za krčmu. Pri prechádzke mestom a sledo-
vaní ich správania sa zdá, že nielen v tomto jedinom prípade. 

-ds-

Európsky boom s írskou príchuťou



Prírodné variácie niekedy dokážu prekvapiť. O to väčšmi, ak 
vznikli v sivom Anglicku, kde ich počas svojho výletu zachytil 
Tomáš Schäffer. Ak sa o svoje dovolenkové či bežné fotozá-
žitky chcete podeliť aj vy, nasledujte jeho príklad a pošlite 
nám ich do redakcie. Najviac však 3 kusy. 


