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Fotopríručka

Koordináciu streľby s pohybom je nutné intenzívne cvičiť suchým tréningom, na strelnici, s pomocou inštruktora. Dokonalá koordinovanosť a zvládnutie jednotlivých 
techník si vyžadujú potrebný čas a precízne vykonávanie jednotlivých fáz pri streľbe za pohybu. Nesmieme zabúdať ani na dodržanie potrebných bezpečnostných 
pravidiel. c.i. Bc. Marcel Kyseľ

Pohyb so zbraňou
Streľba za pohybu je samostatnou disciplínou, ktorá si vyžaduje kvalitné základy a dostatočný roz-
sah prípravy. Využívajú sa pri nej rôzne typy chôdze, prípadne pomalšieho behu. Uchopenie zbrane 
pri pohybe je samostatný úkon priamo závislý od okolností a situácii, v ktorej sa strelec ocitne. Poz-
rime sa na to bližšie.

POSTOJ (1): Strelec má nohy mierne pokrčené v ko-
lenách, je pripravený okamžite reagovať na aktuál-
nu situáciu pohybom do akéhokoľvek smeru. Jedna 
z hlavných zásad, ktorá by sa pri pohybe so zbraňou 
mala dodržať, je poloha ukazováka silnej ruky, ktorý 
je rovnobežne s hlavňou zbrane (mimo spúšte) až do 
bezprostredného momentu použitia zbrane.

POHYB VPRED (2): Špičky chodidiel „prehľadávajú“ 
priestor pred došľapom na celé chodidlo. Dolné časti 
nôh nahrádzajú oči a kontrolujú priestor pred strelcom 
a včas ho upozorňujú na prekážku, terénnu nerovnosť, 
jamu a podobne. Strelec vykonáva krátke kroky, špič-
ky nôh posúva tesne nad zemou a kráča len tam, kam 
„vidí“. Oči strelca spolu s hlavňou zbrane sú zamerané 
do miesta hrozby. Platí zásada - kam mieria oči, mieri aj 
zbraň. Intenzita pohybu je priamo závislá od znalosti 
terénu a jeho rizík, ako aj od aktuálnej situácie, v ktorej 
sa strelec ocitne.

POHYB DO STRÁN (3, 4): Zvyčajne sa využíva pri 
presune z krytu do krytu, a to vtedy, keď sa strelec 
potrebuje presunúť do pozície bez straty vizuálneho 
kontaktu s miestom hrozby. Pokiaľ je kryt vzdialenejší, 
použijeme „kryciu“ paľbu. Aj keď nezasiahneme, do-
núti to útočníka, aby sa ukryl, a tak získame potrebný 
čas na presun do krytu. Pokiaľ strelec nemá žiadny kryt 
v dosahu (smetné nádoby, stĺpy verejného osvetlenia, 
automobily, múry a rohy budov) mení neustále svoju 
pozíciu, a tým minimalizuje zásah zo strany útočníka.

POHYB VZAD (5, 6): Patrí medzi veľmi rizikové situácie, pretože strelec nevie, aký terén má za sebou. Je 
pravdepodobné, že môže zakopnúť alebo prepadnúť cez prekážku. V priamom streleckom konflikte nie je 
najväčším rizikom zranenie pri páde, ale chvíľkové prerušenie streľby, čo môže znamenať koniec. Technika 
prehľadávania priestoru je podobná ako pri pohybe vpred, avšak pohyb je pomalší a mal by sa používať na 
čo najkratšiu vzdialenosť. Jedna z techník pri pohybe vzad je streľba jednou rukou, pričom druhá slúži ako 
nárazník pred prekážkou.

STREĽBA (7): Pri pohybe pribieha vo fáze tesne pred 
došľapom na celé chodilo, keď je ťažisko tela najmenej 
vychýlené a telo sa nachádza v najstabilnejšom stave 
pri pohybe. Práve v tomto momente je totiž pravdepo-
dobnosť zásahu najväčšia. Pri presunoch dbáme na to, 
aby sme nestratili útočníka z očí. 
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Častokrát si kladiem otázku, čo je dobré na lete... Stáva sa mi to najmä v preplnených 
ranných, ale aj popoludňajších autobusoch, v obchodoch bez klímy, na ulici bez 
chládku... V letnom, častokrát akútnom delíriu však nič pozitívne nenachádzam, keď-
že akákoľvek forma ovlaženia (okrem plastovej pollitrovky s vodou v mojej kabelke) 
je práve v tej chvíli nehorázne vzdialená. Na alibi, ktorým vezmem toto ročné obdo-
bie na milosť, si spomeniem až neskôr - väčšinou až vtedy, keď formu pollitrového 
osvieženia zamením za ktorékoľvek prírodné kúpalisko či jazero. Vtedy mi tých od-
povedí napadá dostatok. A takýchto situácií zažívame všetci mnoho.. Pýtame sa sami 
seba, čo je asi také dobré na tej-ktorej veci. Práve v tom najväčšom teple, s jazykom 
prilepeným k podnebiu, sa však odpovede len tak ľahko nedočkáme. Musíme zabo-
jovať, počkať a zmysel sa nájde. Aj keď asi nie vždy. Ešte že leto v našich končinách 
býva spravidla len štvrť roka. Ale... ktožehovie.

Dana Šejirmanová
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Sieť hovorcov, ktorí informujú médiá o dianí na svojom colnom úrade, funguje 
už vyše roka. Rovnako ako naša colná správa však aj ona prechádza rôznymi 
zmenami. Menia sa mená i tváre. Tie aktuálne vám preto predstavíme v nasledu-
júcich riadkoch.

Nová hovorkyňa CR SR
Začnime odhora, teda od Colného riaditeľstva SR, ktoré od augusta 2007 na verej-
nosti prezentuje nová tvár. Generálnym riaditeľom CR SR bola k 1. 8. 2007 určená 
nová hovorkyňa - h.c.k. Ing. Martina Kereková, rodená Demová, ktorú vám predsta-
víme trochu detailnejšie.

Životopis 
Svoj profesijný rast odštartovala na Obchodnej akadémii v Šuranoch. Potom nasle-
dovalo ekonomické vysokoškolské vzdelanie spolu s doplňujúcim pedagogickým 
štúdiom, ktoré úspešne absolvovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. K colnej správe nastúpila v roku 2001 - začala 
na novovzniknutom oddelení spotrebných daní CÚ Bratislava. Rok po absolvovaní 
základného colného kurzu bola preložená na výkon služby na CR SR (odbor spotreb-
ných daní). Po absolvovaní odborného colného kurzu sa v roku 2005 stala členkou 
lektorského zboru pre výučbu predmetov „informačné systémy pri správe spotrebných 

daní“ a výcvikového predmetu „základy psychológie a komunikačné zručnosti“. 
Rok nato bola preložená na výkon služby na samostatné oddelenie pre strategické 
plánovanie CS. Po nedávnej reorganizácii colnej správy bola k 1. 7. 2007 zaradená 
na výkon služby na odbor - kancelária GR, oddelenie vzťahov s verejnosťou a straté-
gie. Zároveň ju generálny riaditeľ CR SR určil za svoju hovorkyňu.

-ds-

Oddelenie vzťahov s verejnosťou a stratégie informuje

Zmeny na postoch 
hovorcov

Hovorcu toho svojho colného úradu pozná hádam každý. Keďže určité zmeny (či už pokiaľ ide o hovorcov alebo ich hodnosti a tituly) nastali aj na regionálnej úrovni, uverej-
ňujeme ich aktuálny zoznam ešte raz. Tých nových vám predstavíme aj na snímkach.

Aktuálne tváre regiónov

c.k. Ing. Klára Baloghová 
Colný úrad Čierna nad Tisou

c.k. Mgr. Viktória Futejová
Colný úrad Prešov

c.k. Mgr. Milada Hubočanová
Colný úrad Trenčín

h.c.i. Ing. Ondrej Pištik
Colný úrad Žilina

h.c.i. Mgr. Tomáš Prochocký
Colný úrad Bratislava

c.k. PhDr. Zuzana Pavlíková
Colný úrad Košice

h.c.i. Mgr. Milan Kanka
Colný úrad Banská Bystrica

h.c.k. JUDr. Roman Porubský
Colný úrad Nitra

c.i. Bc. Silvester Nestarec
Colný úrad Trnava

Ďalší hovorcovia reprezentujúci colnú správu

h.c.k. Ing. Martina Kereková
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Výsledky pripomienkového konania k hodnostiam

Colná správa je živý orgán, v ktorom prebiehajú neustále zmeny. 
Sú reakciou na meniace sa ekonomické prostredie, požiadavky 
zo strany štátu, Európskeho spoločenstva, občanov, ale i zamest-
nancov. Z dôvodu vytvárania priaznivých podmienok ďalšieho 
uplatňovania colníkov sa preto vedenie CR SR zaoberalo otázkou 
pomenovania hodností a samotného vzhľadu hodnostného ozna-
čenia v colnej správe.

Zmeny smerujúce k ľuďom 
Súčasné pomenovanie hodností síce vychádza z dlhodobej tradície 
colníctva, no v záujme priblíženia colníckeho stavu ostatným ozbro-
jeným zborom SR (teda polícii, armáde a iným) bolo nevyhnutné 
zvážiť ďalšie používanie súčasných colníckych hodností. Na zá-
klade rozhodnutia generálneho riaditeľa CR SR boli s cieľom prijať 
možnú zmenu spracované viaceré grafické návrhy hodnostného 
označenia v colnej správe. Spracované návrhy, ktoré vychádzali 
z historických skutočností a súčasného pomenovania hodností, boli 
spolu s otázkami zaslané na pripomienkovanie všetkým organizač-
ným útvarom colnej správy. Vedenie colnej správy tak dalo jednoznačne najavo svoj 
záujem o názor všetkých podriadených. 

Hlas ľudu sa vyjadril
Výsledky colníckeho „plebiscitu" sa nevyhodnocovali ľahko. Postoje jednotlivých 

organizačných útvarov totiž boli diametrálne odlišné - prechádzali od aktívnych 
až po úplne pasívne. Pri útvaroch, ktoré sa k predloženým návrhom nevyjadrili, 
alebo ich vyjadrenie bolo nejasné, bol pri spracovaní výsledkov 
zaznamenaný negatívny postoj k položenej otázke, a teda boli 
zahrnuté do kategórie tých, ktoré chcú aj naďalej používať súčas-
né hodnosti. Celkovo bolo oslovených 115 organizačných útvarov 
colnej správy. 
Hoci presné číslo zúčastnených colníkov sa určiť nedá (počet 
zúčastnených, resp. oslovených colníkov závisel od nadriade-
ného dotknutého útvaru), odpovede na otázku a) - či sú orga-
nizačné útvary colnej správy za uskutočnenie zmien hodností 
- jednoznačne ukázali, že organizačné útvary sú naklonené 
vykonaniu týchto zmien, pretože až 94 útvarov sa vyslovilo klad-
ne. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 82 % hlasov za 
a 18 % proti. 

V druhej otázke, ktorá priamo nadväzovala na otázku a), sa útva-
ry colnej správy vyjadrovali k samotnému pomenovaniu hodností. 
Osemdesiatpäť útvarov sa vyslovilo za prijatie tzv. vojenského 
pomenovania hodností. Tridsať útvarov bolo za ponechanie súčas-

ného colníckeho pomenovania hodností. Vojenské alebo podobné pomenovanie 
hodností využívajú viaceré colné správy Európskej únie, okrem iného aj naše su-
sedné krajiny.
 
Posledná otázka c) sa týkala samotných grafických návrhov. Útvary colnej správy 

si vyberali z pripravených návrhov, ktoré im boli ponúknuté. Väč-
šina z nás má najbližšie práve k súčasnému výzoru hodnostného 
označenia. Najviac hlasov získal návrh č. 2, za ktorý hlasovalo 
38,02 % útvarov. Druhý bol návrh č. 1 s 27,27 % hlasov. Rozdiel 
medzi týmito návrhmi je iba v tom, že v návrhu č. 2 je na výlož-
kách umiestnený znak Merkúra. Ďalej sa návrhy umiestnili v tomto 
poradí: návrh č. 4 so 17,37 % hlasov, návrh č. 5 s 9,92 % hlasov 
a posledný návrh č. 3 s 7,44 % hlasov. 

Ako znel rezultát
Pokiaľ pôjde všetko podľa nášho „hlasovania“, mali by sme v bu-
dúcnosti používať tzv. vojenské pomenovanie hodností a k súčasné-
mu vzhľadu označenia nám pribudne aj znak Merkúra. Nepôjde 
však len o „kozmetickú“ úpravu. Táto zmena totiž prinesie „ľahšie“ 
uplatnenie colníkov v iných ozbrojených zboroch po ich odchode 
z colnej správy, ako aj naše celkové priblíženie sa k nim, pričom naj-
viac očakávame zjednotenie našich platových náležitostí a výhod. 
Možno práve takto by sme k tomu urobili prvý úspešný krok...

h.c.k. Mgr. Stanislav Ďurina

Zmena hodností v colnej správe
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Krátko z domova i zo zahraničia

Slovenská colná správa má ďalšieho partnera, s ktorým bude spolupracovať 
v colných otázkach. Konkrétne Macedónsku republiku, s ktorou generálna riadi-
teľka CR SR JUDr. Eleonóra Kročianová podpísala 16. júla 2007 v Skopje dohodu 
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach. Za Macedónsku republiku 
dohodu podpísal generálny riaditeľ macedónskej colnej správy Vanco Kargov.

Spomínaná dohoda o spolupráci má napomôcť zabezpečiť správne uplatňovanie 
colných predpisov a pomôcť v boji proti ich porušovaniu. Jej súčasťou je aj technic-
ká spolupráca oboch colných správ. Umožňuje vzájomnú výmenu colníkov, s cieľom 
oboznámiť sa s novými postupmi a metódami colnej práce druhej zmluvnej strany. 
Vďaka dohode sa môžu uskutočňovať aj školenia v rozličných oblastiach činnosti col-
ných orgánov.
Podpisovanie dohody sa využilo i na zhodnotenie doterajšej spolupráce colných 
správ. Generálna riaditeľka slovenskej colnej správy prisľúbila macedónskej strane 
našu pomoc pri jej integračných snahách do EÚ, a to nielen odovzdaním našich skú-

seností, ale aj formou výmenných stáží colníkov macedónskej colnej správy na Slo-
vensku. V rámci návštevy sa uskutočnili aj expertné rokovania, na ktorých našu colnú 
správu predstavili riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov Colného riaditeľstva 
SR JUDr. Bôriková a vedúci oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu JUDr. Andrej 
Hanus. So zástupcami medzinárodného oddelenia macedónskej colnej správy prero-
kovali možnosti vzájomnej spolupráce oboch colných správ v systéme oficiálnej roz-
vojovej pomoci SR koordinovanej slovenskou Agentúrou pre medzinárodnú oficiálnu 
rozvojovú spoluprácu. Obe strany sa dohodli, že po určení prioritných oblastí mace-
dónskou stranou predloží Colné riaditeľstvo SR projekt na spoluprácu medzi obidvomi 
colnými správami, ktorý bude hradiť Slovenská republika. 
Dohoda o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s Macedónskou 
republikou je v poradí už 14. dohodou o spolupráci v colných otázkach s krajinou 
mimo Európskej únie, čo popri aktoch Európskeho spoločenstva v oblasti colnej spo-
lupráce vytvára ďalšie možnosti spolupráce našich colných orgánov.

c. i. JUDr. Andrej Hanus

Uskutočnia sa aj výmenné stáže 

Brusel. Pre väčšinu z nás mesto známe ako centrum európskych inštitúcií, mesto 
našich europoslancov. Raz ročne, vždy koncom júna, sa tu však na dva a pol dňa 
stretáva aj celý colnícky svet. Tak tomu bolo aj tento rok, keď sa v priestoroch 
Svetovej colnej organizácie (WCO) stretli najvyšší predstavitelia colných správ na 
rokovaní jej najvyššieho orgánu – Rady.

Spoločné ohliadnutie
Rokovanie už po 17. krát otvoril a viedol generálny tajomník WCO Michael Danet, 
ktorý privítal 35 nových najvyšších predstaviteľov colných správ, medzi nimi aj našu 
generálnu riaditeľku. Je impozantné vidieť v jednej obrovskej miestnosti vyše 350 
ľudí reprezentujúcich 152 colných správ zo 171 členov WCO, všetky farby pleti, 

kultúry a jazyky. Napriek tomu miestnosťou znel ale iba jeden jazyk – colnícky.
Bilancoval sa predchádzajúci rok - čo sa nám podarilo urobiť v oblasti zjednodu-
šovania a uľahčovania medzinárodného obchodu, integrovaného riadenia hraníc, 
kde colné orgány zohrávajú vedúcu a riadiacu funkciu pri zabezpečovaní colného 
konania, koordinujú prácu všetkých ostatných zainteresovaných orgánov s cieľom 
urýchľovať a zjednodušovať tento proces. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ na-
pomôcť urýchľovaniu legálneho medzinárodného obchodu. Na druhej strane sa 
nezabúda ani na dôležitosť úlohy colných orgánov pri zabraňovaní nelegálnemu 
obchodu, v boji proti pašovaniu drog, nebezpečných materiálov, zbraní, pri ochrane 
finančných záujmov štátov, ale aj pri ochrane života a zdravia obyvateľstva – hlavne 
v oblasti boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Colnícky svet sa zišiel v Bruseli
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Krátko z domova i zo zahraničia

Columbus bojuje proti pirátstvu
WCO sa v rámci programu Columbus (budovanie kapacít) snaží po celom svete na 
najvyšších fórach upozorniť na potrebu vybudovania colných správ schopných per-
sonálne i technicky zabrániť dovozu a vývozu takých tovarov, ktoré porušujú práva 
duševného vlastníctva a svojím zložením a kvalitou často ohrozujú zdravie, ba aj 
život obyvateľstva. Často ide o tovar používaný v bežnom živote ako lieky, hračky, 
potraviny, zbrane, ba aj náhradné dielce pre autá či lietadlá. Keďže je všeobecne 
známe, že medzi najväčších producentov falšovaného tovaru patrí práve Čína, pod-
nikli sa mnohé kroky, aby sa zamedzilo pirátstvu z tejto strany. Boli uzavreté zmluvy 
medzi USA a Čínou a EÚ a Čínou, čo snáď prispeje k zodpovednejšiemu postupu 
čínskych colných orgánov pri vybavovaní žiadostí o administratívnu spoluprácu.

Colníci a ich budúcnosť
Nezabudlo sa ani na otázku colníckej budúcnosti, ktorej sa WCO venovala v dis-
kusii s jednoznačným názvom Colníctvo v 21. storočí. Členovia WCO sa zhodli, že 
úloha colníctva zostáva rovnaká aj v blízkej budúcnosti.
Colnícka profesia totiž stále plní rovnaké úlohy. V prvom rade zabezpečuje im-
plementáciu obchodnej politiky prostredníctvom dodržiavania pravidiel a postu-
pov v colnom konaní, kontrolu medzinárodného legálneho obchodu a zavádzanie 
uľahčení pre legálny obchod. Okrem toho obohacuje štátny rozpočet, čiže sa stará 
o výber cla, daní a iných platieb pri dovoze a vývoze tovaru a participuje aj v ob-
lasti zaisťovania bezpečnosti. Ide o najviac vyzdvihovanú funkciu, ktorá zaisťuje 
bezpečnosť národnú, ekonomickú, ale aj ochranu osôb, zvierat a rastlín a zahŕňa 
aj boj proti porušovaniu colných predpisov a proti organizovanému zločinu v tejto 
oblasti. Rozdiel medzi svetovými colnými správami je nielen v ich kompetenciách, 
ale najmä v spôsobe, ako svoje úlohy plnia.

Historické zmeny ovplyvnené ekonomickým záujmom
Mnohých zaujala najmä otázka členstva Európskeho spoločenstva vo WCO, ktorá 
je nielen zložitou právnou, ale zároveň aj citlivou témou. Členstvo vo WCO z roku 
1950 bolo totiž umožnené len štátu, resp. vláde colného územia, a nie spoločen-
stvu štátov (únii), ako je Európske spoločenstvo. Rada Svetovej colnej organizácie 
tento komplikovaný právny problém vyriešila dočasne. Európskemu spoločenstvu 
umožnila na obdobie 5 rokov (od 1. júla 2007) vykonávať členstvo vo WCO 
a mať rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovia. Oblasť kompetencií ES 
bola upravená tak, že ak pôjde o veci patriace do kompetencie ES, bude mať pri 
hlasovaní toľko hlasov, koľko členských štátov je prítomných na rokovaní, a vo ve-
ciach patriacich do výlučnej kompetencie členských štátov ES nebude mať žiadny 
hlas. Za touto historickou zmenou stojí aj ekonomický záujem WCO – vstupom ES 
totiž získa ročne členský príspevok vo výške 1 milióna eur. Ten taktiež prispieva 
k príjmom, ktoré WCO potrebuje na plnenie vytýčených úloh. Členský príspevok 
SR patrí medzi tie najnižšie a na finančný rok 2007/2008 predstavuje 0,154 %, 
čo je 20 706,90 eur.

Pracovne osobné stretnutia
Na záver najvyšší predstavitelia colných správ v tajnom hlasovaní zvolili z 11 kandi-
dátov riaditeľa taríf a obchodu, ktorým sa stal zástupca Kamerunu Antoine Manga 
Massina. Stretnutia WCO však nemajú len čisto pracovný charakter. Vždy sa po-
čas nich nájde aj priestor na vzájomné osobné prerokovanie niektorých otázok, na 
opätovné stretnutie s priateľmi, ako aj na nadviazanie kontaktov s colníckym svetom. 
Aj vďaka tomu bola naša účasť na tomto rokovaní úspešná. Takže, veľká colnícka 
rodina, o rok dovidenia.
 v.c.r. JUDr. Eva Bôriková

Priestory nášho rekreačného a školiaceho zariadenia vo Veľkom Mederi sú 
v týchto prázdninových dňoch využívané nielen na trávenie dovoleniek. 3. júla 
2007 sa v ňom z čisto pracovných dôvodov stretli najvyšší predstavitelia colných 
správ Maďarska a Slovenska, aby si tu počas horúceho letného dňa vymenili in-
formácie dôležité pre jednotný postup pri uplatňovaní colných predpisov, najmä 
pri ochrane vonkajšej hranice s Ukrajinou.

Na tento účel bola maďarským kolegom poskytnutá prezentácia TALON, ktorú slo-
venskí colníci používajú na evidenciu prestupu osôb a dopravných prostriedkov, 
ako aj na kontrolu dovozu tovaru oslobodeného od cla cez ukrajinskú hranicu. 
Maďarským kolegom sa tento systém páčil. Získané informácie chcú preto využiť 
pri tvorbe vlastného informačného systému, ktorý by komplexne riešil problematiku 
dodržiavania obchodno-politických opatrení. Návšteve bola prezentovaná aj nová 
organizačná štruktúra CR SR, ktorá je účinná od 1. júla 2007. Generálna riaditeľka 
CR SR h.c.r. JUDr. Eleonóra Kročianová predstavila Dr. Jánosovi Nagyovi, komisá-
rovi Colnej a finančnej stráže Maďarskej republiky, aj nové tváre na námestníckych 
postoch. Maďarskí zástupcovia otvorili okrem iného otázku používania motorových 

Pracovné stretnutie na dovolenkovej pôde

vozidiel (registrovaných v Slovenskej republike) na ich území v spojitosti s vyhý-
baním sa dodržiavaniu predpisov upravujúcich platenie registračného poplatku, 
ktorý spravuje Colná a finančná stráž Maďarskej republiky. Maďarskí vodiči ho 
musia platiť pri prvom uvedení motorového vozidla do prevádzky. Slovenská stra-
na ponúkla maďarským kolegom pomoc pri sprostredkovaní žiadostí slovenským 
orgánom polície o získanie informácií potrebných na ďalšie analýzy tejto proble-
matiky. Rokovania prebiehali v priateľskom ovzduší bez striktného a dogmatického 
dodržiavania pravidiel a protokolu a diplomacie, čo prispelo k príjemnej, osobnej 
atmosfére.
Po spoločnom obede a káve podpísali najvyšší predstavitelia oboch colných 
správ slávnostne Dohodu o organizovaní výmenných rekreačných pobytov na rok 
2007/2008. Na jej základe sa určili konkrétne počty a podmienky rekreácie na-
šich kolegov v Maďarsku v obľúbených strediskách Bakonszeg a Hévíz a naopak 
maďarských kolegov u nás na Donovaloch. Toto vzájomné stretnutie len potvrdilo, 
že najlepšiu a najpríjemnejšiu spoluprácu udržujeme s našimi najbližšími priateľmi, 
medzi ktorých už dlho patria aj maďarskí colníci.

v.c.r. JUDr. Eva Bôriková
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Prešovčania zadržali nebezpečný lieh
Nelegálne vyrobený lieh je problém, s ktorým sa colníci stretávajú ako na bežiacom 
páse. Zabrániť jeho výrobe sa 29. 6. 2007 podarilo prešovským colníkom, ktorí vyko-

nali dve prehliadky nebytových priestorov v okrese Stará Ľubovňa. Počas nich zaistili 
1175 jednolitrových fliaš spotrebiteľského balenia liehu (SBL) označených etiketami 
Vodka jemná, 936 jednolitrových fliaš s etiketami Kopaničiarska slivovica a 4029 
falošných kontrolných známok. Okrem toho Prešovčania našli približne 1200 litrov 
kvapaliny vykazujúcej 40-percentnú stupňovitosť obsahu alkoholu, ako aj kompletné 

a funkčné zariadenie na filtráciu liehu a jeho spracovanie do spotrebiteľských balení 
(prázdne jednolitrové fľaše SBL a etikety s označením Vodka jemná, Kopaničiarska 
slivovica a Fernet citrus, ktoré boli používané pri nelegálnej výrobe liehu). Colníci zis-
tili, že pri výrobe falošného alkoholu sa používal nevyhovujúci syntetický lieh, poľsky 
nazývaný „rozčenčalnik", ktorý obsahoval zdraviu škodlivé látky a nebezpečné kovy. 
Pri prvej kontrole v staroľubovnianskom okrese bolo dokopy zaistených 3311 litrov 
SBL uvedených značiek s obsahom 40 % alkoholu, ktorého hodnota bola 548 467 
Sk. Únik na spotrebnej dani z liehu dosiahol až 374 805 Sk. Ak by sa štyrom nele-
gálnym falšovateľom alkoholu podarilo uviesť 4029 ks kontrolných známok na ozna-
čovanie SBL do daňového voľného obehu, vznikol by tak únik na spotrebnej dani 
z liehu vo výške 456 083 Sk.
Kontrola colníkov však pokračovala. Vo vytypovanej garáži v Starej Ľubovni našli 
ešte 360 litrov SBL rôznych značiek s obsahom 40 % alkoholu (Moravská hruška, 
Kopaničiarska slivovica, Borovička slovenská, Vodka jemná). Hodnota zaisteného 
„garážového“ alkoholu bola 59 634 Sk a únik na spotrebnej dani z liehu bol vyčísle-
ný vo výške 40 752 Sk. Prešovská akcia sa teda skončila úspešne pre colníkov, ktorí 
celkove zaistili 3671 litrov SBL s obsahom 40 % alkoholu. Súhrnný únik na spotrebnej 
dani z liehu bol vyčíslený na 871 640 Sk.

Prezradil ich nezákonný odpad

Bratislavským colníkom sa 16. 7. 2007 podaril skutočne rekordný kúsok. Colníci na 
pobočke CÚ Bratislava - Letisko dostali colné vyhlásenie, podľa ktorého malo ísť o 307 
kusov klimatizačných zariadení z Číny. Colníkom však bola firma podozrivá, keďže 
jej meno figurovalo aj na dokladoch v súvislosti s nezákonnou prepravou rakúskeho 
odpadu na Slovensko. Pristúpili preto k úplnej vnútornej kontrole, pri ktorej sa ich po-
dozrenie potvrdilo. Za dverami kontajnera našli 18 klimatizačných jednotiek, za kto-
rými sa nachádzali kartónové obaly naplnené cigaretami rôznych značiek. Spolu išlo 
o 843 kartónov, teda 8 430 000 kusov cigariet. Colný dlh, ktorý by vznikol dovozom 
tohto tovaru, dosiahol 24 433 849 Sk, z čoho clo tvorilo 4 855 680 Sk. Spotrebná 
daň z tabakových výrobkov predstavovala 14 331 000 Sk a DPH 5 247 169 Sk.

Dvojitá sila zasiahla
Colníkom Colného kriminálneho úradu sa v spolupráci s príslušníkmi Obvodného 
oddelenia PZ SR Detva podarila ďalšia úspešná akcia, ktorá sa opäť týkala nelegál-
nej výroby a distribúcie alkoholu. Počas dvoch domových prehliadok v Detve a jej 
blízkom okolí našli v prehliadaných objektoch podomácky zhotovené zariadenie na 
výrobu liehu - varný kotol s potrebným príslušenstvom, 2840 litrov alkoholu rôznej 
stupňovitosti (tzv. rožovka) a cca 3000 litrov kvasu z raže. 
V spomínanom prípade sa už začalo trestné stíhanie dvoch podozrivých osôb, a to 
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby liehu. 
Predbežne vyčíslená škoda spôsobená štátu únikom na spotrebnej dani z liehu pred-
stavuje cca 210 000 Sk.
 -ds-
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady

Taký malý muničný sklad...
našli nemeckí colníci pri Frankfurte nad Mohanom. Na vášnivého zberateľa zbraní 
upozornila neúmyselne jeho sestra, u ktorej colníci na letisku objavili poloautomatic-
kú strelnú zbraň. Následne navštívili aj jej 42-ročného brata, u ktorého okrem iného 
našli aj 4 pušky vrátane dvoch poloautomatických zbraní, 17 pištolí a 1875 rôznych 
nábojov. Za ilegálny dovoz niektorých zbraní mu hrozí v Nemecku trest nepodmie-
nečného odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Rakúske stop drogám
To urobili policajti a colníci z Rakúska zatknutím ôsmich Nigérijčanov. Skupinu mužov 
a žien, ktorí mali predať drogy za cca 220 000 eur, pozorovali už od začiatku tohto 
roka. Vodcom dílerskej skupiny bol 31-ročný žiadateľ o azyl z Nigérie, ktorý mal kon-
takty v Holandsku a v Južnej Amerike. Peniaze, ktoré získal z nekalých kšeftov, inves-
toval do výstavby víl v Nigérii. Na tie mu zarábali díleri, ktorých vek sa pohyboval od 
22 do 36 rokov. Bande sa podarilo speňažiť okolo 17 kg marihuany, menšie množstvá 
kokaínu a heroínu, ktoré odoberali väčšinou černosi, Arabi, ale aj niektorí Rakúšania. 

Falošný tón veľa napovie
Niekedy aj to, že sa v nevinne vyzerajúcom klavíri nachádza 250 kg kokaínu. Dro-
gová polícia i colníci brnkli na tú správnu strunu, keď si na klavíri, ktorý bol podozrivo 
ťažký, odskúšali jeho zvuk. Vďaka čudnému tónu, ktorý vylúdil, zistili, že s ním nie je 

všetko s kostolným poriadkom. Nájdený kokaín bol natlačený do všetkých možných 
zákutí vnútri nástroja. Majiteľ piana, ktoré bolo súčasťou zásielky vecí z domácnosti 
z Bogoty smerujúcej do Panamy, sa zatiaľ nenašiel.

Keď nábytok vynáša
Takmer 250 kg kokaínu a 12 zadržaných členov medzinárodného drogového gangu 
z Brazílie, Kolumbie, Konga a Španielska - tak sa skončilo niekoľkomesačné úsilie 
španielskych kriminalistov a colníkov. Drogová skupina mala jasný plán, drogy chce-
la z Južnej Ameriky previezť v nábytku a drevených policiach, ktoré pochádzali od 
istej fiktívnej nábytkárskej firmy. Plán gangu stroskotal aj zásluhou zamestnanca dre-
vospracujúceho priemyslu, ktorý pri spracúvaní poličiek naďabil na úkryt s drogou. 
Hoci gang postupne pozmenil metódy práce a drogy začal pašovať v písacích sto-
loch, odhaleniu a zadržaniu neušiel.

Drogy mali preniesť čučoriedky
Mladé, sotva 16-ročné dievčatá mali prepašovať z Ghany kokaín v hodnote 300 000 
libier. Tak by sa dal charakterizovať zámer drogových gangov, ktorí chceli mladé 
čučoriedky využiť na pašovacie účely. Znemožnila im to však operácia Westbridge, 
na ktorej spolupracovala Ghana s Veľkou Britániou. Akcia sa zamerala na boj proti 
pašerákom drog, ktorí používajú miestne letisko ako vstupnú bránu na európsky trh.

Nepoučiteľní kuriéri narkotík
Napriek mnohým neúspešným pokusom s pašovaním títo ľudia neustále hazardujú 
nielen so svojou slobodou, ale aj so zdravím. Hazardoval aj Brazílčan na letisku 
v Ríme, pričom nechtiac odhalil sám seba. Jeho žalúdok preplnený 150 balíčkami 
kokaínu totiž toľké množstvo nezvládol, a keď mu v ňom pár balíčkov prasklo, muž 
odpadol. Kokaínová cesta tridsaťročného Brazílčana sa skončila okamžitou hospitali-
záciou v nemocnici a bojom o život.

Zelený spolujazdec
Aj tak by sa dalo nazvať pomerne veľké množstvo marihuany, ktoré sa cez rakúsko-
-maďarský hraničný priechod snažil prepašovať motorkár z Maďarska. 15 kg mari-
huany pochádzajúcej z Holandska mal ukrytých v ruksaku a v príručných taškách 
svojho motocykla. Cena tohto množstva drogy na trhu dosahuje cca 50 miliónov 
forintov.  -ds-
 Foto: archív

Zmena, ktorú ministri odklepli v stredu 2. augusta 2007, by mala viesť k zmene 
niektorých pravidiel a postupov platiacich pre pohyb tovaru medzi EÚ a tretími 
štátmi na území SR. Novela obsahuje aj návrh opatrení na zabránenie protipráv-
neho konania osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.
Okrem spomínaného tiež navrhuje procesné riešenie zničenia tovaru, ako aj prob-
lematiky postupovania všetkých pohľadávok colných úradov voči dlžníkom v kon-
kurze a v likvidácii na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou 
štátu. Doterajšie colné konanie chce nahradiť správnym konaním.  
Novela Colného zákona má zároveň upraviť aj postavenie národného colného 

experta, vyslaného do inštitúcie EÚ, ktorý bude môcť byť vyslaný na najmenej šesť 
mesiacov a najviac na štyri roky. Na rozdiel od súčasnej úpravy, keď je národný 
expert v neplatenej zálohe, bude v navrhovanej právnej úprave národný expert 
zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov. Návrh upravuje aj 
jeho platové náležitosti. Úhrada výdavkov, súvisiaca s platovými náležitosťami, 
bude podľa MF zabezpečená v rámci limitu výdavkov Colného riaditeľstva SR.

Pripomienkovaný zákon by mal podľa Ministerstva financií SR platiť od 1. októbra 
tohto roka. -ds-

Novela colného zákona dostala 
od vlády zelenú

Týka sa nás
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Európske zmeny na východe
Májový vstup SR do EÚ bol pre prešovský colný úrad jedným z najdôležitejších 
aspektov, ktoré ho ovplyvnili. Zmeny, ktoré postihli celú colnú správu, sa dotkli aj 
„východniarov“. Prejavili sa vo výkone štátnej služby, teda v colnom dohľade, a to 
zánikom pohraničných pobočiek. Prechod správy spotrebných daní na colné úra-
dy v rámci 1. etapy už ani netreba spomínať. Rozsiahle a zásadné zmeny sa však 
na Colnom úrade Prešov prejavili predovšetkým v jeho územnej pôsobnosti k 1. júlu 
2005 v rámci 2. etapy reorganizácie colnej správy. V priebehu tejto etapy sa Colný 
úrad Prešov stal sčasti nástupníckym colným úradom vtedy zanikajúceho Colného 
úradu Poprad. Územná pôsobnosť CÚ Prešov a aj jeho pracovný obvod sa teda 
výrazne rozšírili, a to do nasledujúcich okresov: Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bar-
dejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Kežmarok 
a Poprad. Výnimku tvorí len okres Levoča, zaradený pod územnú pôsobnosť Colného 
úradu Košice a okres Snina, ktorý je v pôsobnosti Colného úradu Čierna nad Tisou. 

Čísla, ktoré hovoria za všetko
Rok 2006 bol pre Prešovčanov úspešný. Svedčia o tom aj nasledujúce fakty. Tie prvé 
sa týkajú štátneho rozpočtu, do ktorého úrad odviedol takmer 3,57 mld. Sk. Percentu-
álne sa na celkovom odvode podieľali v najvyššej miere spotrebné dane – cca 65 %, 
ďalej daň z pridanej hodnoty – cca 32 % a v neposlednom rade clo – cca 3 %.

Prešovský úrad získal v roku 2006 aj zaujímavé prvenstvo. Bol totiž vyhodnotený ako 
úrad, ktorý najefektívnejšie vynakladal finančné prostriedky na svoju prevádzkovú 
činnosť. Jednotlivé nákladové podpoložky sa podieľali na celkovom čerpaní výdav-
kov, ktoré v roku 2006 predstavovali cca 20 mil. Sk, nasledovne: spotreba energie 
– 33 %, služby a stravovanie – 32 %, doprava a prepravné – 18 %, nájom zariade-
ných budov – 8 %, tovary a materiál – 6 %, opravy strešných zariadení budov – 2 % 
a cestovné náhrady – 1 %.

Spotrebné dane vedú v odvodoch
Správa spotrebných daní má na CÚ Prešov svoje špecifické postavenie. V predchá-
dzajúcom roku totiž boli spotrebné dane najvýraznejšou položkou, ktorá podstat-
nou mierou ovplyvnila výšku odvodov do štátneho rozpočtu (odvod zo spotrebných 
daní predstavoval cca 2,34 mld. Sk). Najväčší podiel, t. j. odvod vo výške 885 mil. 

Colný úrad Prešov

V našom seriáli, ktorý vám postupne predstaví všetky colné úrady a ich špe-
cifiká, sme sa tentoraz presunuli na východ Slovenska, a to priamo do metro-
pole Šariša. Vitajte na Colnom úrade Prešov!

Obrázok �. 3 – graf 
Nap��anie ŠR za rok 2006

DPH
1 130 704 495 

clo
104 417 816

SPD
2 334 482 112 

clo
DPH

SPD

Obrázok �. 4 – Tabu�ka

Spotrebné dane - odvod r. 2006
SPD z MO 885 465 431
SPD z liehu 864 244 548
SPD z piva 583 631 252
SPD z vína 231 187
SPD z tabaku 909 694
Odvody celkom 2 334 482 112

Obrázok �. 5 - graf

Spotrebné dane - odvod r. 2006

SPD z piva
SPD z vína

SPD z tabaku

SPD z MO

SPD z liehu

Obrázok �. 6 - Tabu�ka

Druh SPD Minerálny olej Lieh Tabakové výrobky Pivo Víno
Da�ové subjekty

celkom
571 3016 - 8 8

 2
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Sk, predstavuje spotrebná daň z minerálneho oleja, nasleduje odvod zo spotrebnej 
dane z liehu vo výške 864 mil. Sk a odvod zo spotrebnej dane z piva vo výške 584 
mil. Sk.

Na colnom úrade bolo ku koncu minulého roka zaregistrovaných celkove 3603 da-
ňových subjektov. Najväčší počet z nich - 2961 - tvoria predajcovia spotrebiteľského 
balenia liehu, druhé v tomto rebríčku sú užívateľské podniky pod správou spotrebnej 
dane z minerálneho oleja, ktorých je 546, a zvyšných deväť predstavujú daňové 
sklady. V roku 2006 bola správa spotrebných daní v rámci výkonu daňového do-
zoru zabezpečovaná taktiež daňovými kontrolami, ktoré boli nariadené v 462 prí-
padoch.

Počet daňových subjektov z pohľadu spotrebných daní:

Prešovské KOMOS-y strážia dianie v teréne
Okrem všadeprítomných a potrebných spotrebných daní nesmieme zabudnúť ani na 
výkon colného dohľadu, ktorý na colnom úrade zabezpečujú jeho pobočky: PCÚ 
Prešov NS, PCÚ Poprad, PCÚ Svidník, PCÚ Humenné a PCÚ Stará Ľubovňa. PCÚ 
Poprad taktiež zabezpečuje colný dohľad na Letisku Poprad-Tatry.
Na dodržiavanie colných pravidiel dozerajú aj na východe Slovenska kontrolné mo-
bilné skupiny (KOMOS), ktoré sú zriadené na SCÚ Prešov, SCÚ Bardejov a SCÚ 
Poprad. Okrem iného sa špeciálne zaoberajú ochranou práv duševného vlastníctva, 
kontrolou dodržiavania podmienok CITES a podobne. O minuloročných úspechoch 
SCÚ Prešov KOMOS svedčia aj nasledovné top prípady:
1. Kameňolom blízko Vranova nad Topľou - 3 cisternové zásielky - odhalenie 51 200 lit-

rov minerálneho oleja v rámci dovozu v rozpore so zákonom č. 98/2004 Z. z., únik 
na spotrebných daniach: 742 500 Sk.

2. Dodávkové vozidlo pod hraničným priechodom Tatranská Javorina - odhalenie 
prepravy 2 100 litrov 98 % liehu na daňové územie v rozpore so zákonom č. 105/
2004 Z. z., únik na spotrebných daniach: 570 528 Sk.

3. Objekt bývalého Roľníckeho družstva v Svetliciach - zabezpečenie 14 500 litrov 
spotrebiteľského balenia liehu neoznačených podľa zákona č. 105/2004 Z. z.

4. Kamenárstvo blízko Medzilaboriec - dômyselne vybudovaný úkryt pod objektom 
- zabezpečenie 661 kartónov cigariet s ukrajinskými kolkovými známkam, únik na 
spotrebnej dani: 224 740 Sk.

5. Balíkové zásielky - odhalenie pašovania ukrajinských cigariet, celkove 616 kartónov. 
Únik na cle a daniach: 357 030 Sk.

6. Bardejov - zaistenie omamnej látky (marihuana, 135 g, cca 200 dávok), technologic-
kého zariadenia na pestovanie týchto rastlín, za použitia donucovacích prostriedkov 
aj páchateľa podozrivého z trestného činu nedovolenej držby a výroby omamných 
látok a prekurzorov podľa § 171 ods. 2 Trest. zák. 300/2005 Z. z.

Colníci s presnou muškou
Tak ako colníci na iných colných úradoch aj Prešovčania majú svoje športové druž-
stvá (futbalové, volejbalové, kolkové či stolnotenisové), s ktorými sa pravidelne 

zúčastňujú na turnajoch, rôznych podujatiach a súťažiach, a to aj s úspechom. Na-
príklad 13. ročník volejbalového turnaja colnej správy sa pre prešovských colníkov 
skončil víťazstvom.
Svoje významné postavenie však majú na colnom úrade najmä strelci. Prešovský stre-
lecký tím pravidelne reprezentuje colný úrad na každoročných streleckých súťažiach, 
v ktorých sa umiestňuje na popredných priečkach.

Organizačná štruktúra CÚ Prešov k 1. 8. 2007:

 c.k. Mgr. Viktória Futejová
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História cestného hraničného priechodu v Trstenej

Existenciu a formovanie bývalého Colného úradu v Trstenej značne ovplyvnila mi-
nulosť samotnej Oravy. Hoci už ako úrad nefunguje, stále je súčasťou našej colnej 
histórie. A to s faktmi verejne známymi i neznámymi.

Na Orave dobre, na Orave zdravo... na Orave tvrdo
Územie Oravy bolo z hľadiska obchodu dominantné už v minulosti. Svedčia o tom 
aj najstaršie písomné záznamy z 13. storočia, podľa ktorých Oravou už vtedy vie-
dla dôležitá obchodná cesta z Uhorska do Poľska zvaná tiež Ptolemajova (neskoršie 
Soľná alebo Poľská). Pre obchodníkov však bola Orava dôležitá aj neskôr. Najviac 
využívanou bola historická cesta, ktorú poznáme aj dnes pod názvom Krakovská. 
Keďže všetok obchod zo starej monarchie išiel práve cez ňu, bola pre obyvateľov 
zdrojom mnohých výhod. Okrem toho však bola paradoxne aj príčinou biedy a utr-
penia oravského ľudu. Práve po nej totiž išli vojská poľského kráľa Jána Sobieského 
na pomoc Viedni proti Turkom a zničili 40 oravských dedín. Neskôr (v roku 1848) 
Oravou prechádzali aj ruské vojská pod vedením generála Paskieviča, ktoré išli na 
pomoc Kossuthovej revolúcii v Uhorsku. Oravčania sa z prechodu oboch armád spa-
mätávali pomerne dlho.

Sporný kúsok zeme
Po skončení 1. svetovej vojny mali ostať hranice medzi ČSR a Poľskom na historic-
kej rakúsko-uhorskej hranici. Dňa 1. 12. 1918 bol preto zriadený cestný Colný úrad 
v Podwilku. Poľsku sa to však nepozdávalo, a tak sa územie stalo sporným a bolo 
vyhlásené za plebiscitné. Počas nedoriešených územných požiadaviek sa dalo úze-
mím prechádzať obojstranne a bez sankcií. Kontrola bola vykonávaná len náhodne, 
a to len na ceste. Život na tomto území organizovala a financovala medzinárodná 
plebiscitná komisia, v ktorej boli okrem zástupcov ČSR a Poľska aj členovia z Ang-
licka, Francúzska, Talianska a USA. K plebiscitu (hlasovaniu) napokon nedošlo. 23. 
7. 1920 totiž podpísali dohodu, na ktorej základe 13 obcí pripadlo Poľsku a celé 
Těšínsko zostalo v ČSR.

Zárodky Colného úradu v Trstenej
Dňa 1. 8. 1920 bol 6 km od hraníc v Trstenej definitívne zriadený cestný colný úrad, 
a to na historickej Krakovskej ceste. Na priechode pôsobili vždy traja príslušníci fi-
nančnej stráže, ktorí spadali pod Inšpektorát Finančnej stráže v Trstenej. Keďže bol 

Ťažko skúšaná stavba
úrad určený len pre malý pohraničný styk, nebol veľmi vyťažený. V roku 1921 ním 
prešlo okolo 1500 ľudí (cca 4 ľudia denne). Až do roku 1922 na hraniciach pô-
sobilo vojsko, ktoré bolo postupne striedané novovybudovanou finančnou strážou. 
Tú premenovali v roku 1923 na Pohraničnú finančnú stráž. Neskôr bol Colný úrad 
v Trstenej určený pre diaľkový styk, ktorý mu umožňoval vykonávať aj pasové kon-
troly. Spomínaný colný úrad prešiel ešte mnohými zmenami. Počas 2. svetovej vojny 
bol totiž presťahovaný do Podwilku, odkiaľ bol po jej skončení znovu premiestnený 
do Trstenej.

Nevyhovujúce priestory si pýtali zmenu
Potrebu novej budovy colného úradu si kompetentní uvedomovali čoraz urgentnej-
šie, no realizovať sa podarila až v roku 1951. Dovtedy boli kancelárie umiestnené 
v prenajatých priestoroch. Budova však mala svoje nedostatky - bola drevená, nena-
chádzala sa priamo v Trstenej, ale pomerne ďaleko na Krakovskej ceste. Medzitým 

Colnica Trstená 50. roky 20. storočia. Snímka s naozaj krásne vykreslenou, priam idylickou atmosférou.

Trojica colníkov na Colnici Trstená v 50. rokoch minulého storočia
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sa však stavala nová colná budova priamo na štátnej hranici. V apríli 1964 vznik-
la Colná odbočka Trstená, ktorá bola kvôli spoločnému vybavovaniu cestujúcich 
umiestnená na poľskej strane. Ani táto budova však nevyhovovala výkonu služby 
a podmienkam, ktoré boli na ňu kladené. Bola malá, tmavá, neútulná a nepraktická. 
Vystavať novú, pre colnú správu vyhovujúcu budovu, bolo teda ešte akútnejšie. 

Colnícka kalvária Trstená – Chyžné 1969 
Aj naoko jednoduché veci sa dokážu riadne skomplikovať. Vzorovým príkladom toho 
je aj výstavba novej budovy hraničného priechodu Trstená – Chyžné, ktorá sa začala 
v roku 1968. Trstenská odysea sa začala 25. októbra 1967, keď sa v poľskom Zako-
panom stretli stavební odborníci na modernizáciu cestných hraničných priechodov. 
Jedným z bodov programu bola aj výstavba nového hraničného priechodu Trstená 
– Chyžné. Podrobnosti z oravskej „patálie“ sa dozvedáme už len zo spomienok 
bývalého riaditeľa Colnice Žilina Jozefa Skočdopole, ktorý v rokoch 1968 – 1972 
osobne dohliadal na výstavbu novej budovy a zariaďoval ju. Komisionálne konanie, 
vyhľadanie staveniska, zadanie, vypracovanie dokumentácie a rokovanie s dodáva-
teľom – to bolo podľa jeho slov ešte pomerne jednoduché. Teda v porovnaní s tým, 
čo ho čakalo neskôr.

Veci neuveriteľné
Problémy sa začali už pri vybavovaní pozemkov, na ktorých mal hraničný priechod 
stáť. Jednoduché nebolo zohnať ani samotné stavebné povolenie. Ústredným orgá-
nom pri každej výstavbe bol totiž vtedy odbor výstavby na národnom výbore. Postupo-
vať sa dalo len veľmi zložito a komplikovane. V prvom rade sa muselo ísť k štátnemu 
notárovi s geometrickým plánom a výkazom plôch parciel určených pre stavbu. Ako 
majiteľ parciel bol v pozemkovej knihe všade uvedený majiteľ „Rišanova raľa“. Zákon 
však niečo také nepoznal, keďže nebola uvedená konkrétna právnická ani fyzická 
osoba. Príkaz ONV však znel jasne: „Treba jednať s majiteľmi!“ Na takýto prípad 
bol krátky aj notár, ktorý sa s čímsi takým stretol prvýkrát. Až u predsedu senátu sa 
dopátrali, že majiteľmi je istá skupinka ľudí, čo však situáciu ešte viac skomplikovalo. 

V obrábaní rale sa striedali, 
každý rok to bol niekto iný. 
Striedavé obrábanie pozem-
ku sa opakovalo, až kým sa 
všetci z majiteľov nevystrie-
dali, a potom začali odzno-
va. Problém pre výstavbu 
budúcej colnice však bol 
v tom, že spoločnosť vlast-
níkov právne neexistovala 
a majitelia neboli ani v po-
zemkovej knihe.

Zúfalstvo a la Trstená sa 
začína
Zamotaná situácia si vy-
žadovala rýchle riešenie. 
Jediným rozumným krokom 
sa ukázalo požiadať ONV 
o poručníka a pozemky vy-
vlastniť. Peniaze sa mali po 
vyvlastnení uložiť do depozi-
tu na súde, ktorý mal potom 
rozhodnúť, čo s nimi ďalej. 
Radosť však netrvala dlho. 
ONV trvalo na vyhľadaní 
majiteľov. Nájsť jedného 
však ešte nič neznamena-
lo - Orava je totiž veľká 
a navyše majitelia už dlhšie 

pozemky neobrábali. Nakoniec Jozef Skočdopole uprosil referenta, aby žiadosť 
o vyvlastnenie zamietol až po vydaní stavebného povolenia. Našťastie sa našiel pa-
ragraf, ktorý to umožňoval.

Príbeh pokračuje
Po spomínaných peripetiách nastala druhá fáza urgovania, čakania a zase urgova-
nia všetkých kompetentných, čo mohli v danej fáze rozhodnúť. Odpovede prísluš-
ných úradov však dávali ďalšie úlohy, ktoré sa, našťastie, dali presunúť na projek-

tantov. To však znamenalo ďalšie čakanie a urgovanie projektantov. Ani potom ale 
nemala colnica vyhrané - nasledovalo vybavenie istej „maličkosti“: odňatie poľnohos-
podárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe. Napísala sa žiadosť na národný výbor 
- odbor lesného, pôdneho a vodného hospodárstva. Odpoveď prišla rýchlo a s ňou 
aj siahodlhý papier popisujúci ďalšie úlohy na splnenie. Väčšina vecí už bola hotová, 
ale okrem iného bolo treba vybaviť aj súhlas JRD s odňatím pôdy, výpočet hodnoty 
úrody, bonitu pôdy atď. Aj to sa však podarilo rovnako ako získanie súhlasu krajské-
ho národného výboru. Zdalo sa, že starosti sú z krku. Lenže socialistická mašinéria 
vedela prekvapiť.

Problémy striedali problémy
Dodávateľ stavby mal všetko - okrem ľudí, ktorí by budovu postavili. Pracovníkov na 
Orave nebolo a tí, čo by mohli byť, robili inde. Tam, kde lepšie platili a zamestnávali 
na dobu neurčitú. Lenže stavať sa muselo. Možným východiskom boli robotníci z Poľ-
ska (vtedy PĽR), na čo však bol nevyhnutný súhlas z Varšavy. Rovnako to fungovalo aj 
u nás, kde krajský národný výbor musel čakať na rozhodnutie ministerstva. Zvolané 
porady na úrovni ONV priniesli len kopu prísľubov, ktoré však Colnicu v Trstenej 
nepostavili. Po dlhšom bezvýchodiskovom čakaní začala Colnica Žilina rokovať 
samostatne, a to spolu s okresným stavebným podnikom ako dodávateľom stavby. 
Všetko dianie sa rozbehlo až vtedy, keď do „kauzy“ zainteresovali „stranícke or-
gány“. Došlo k rokovaniu v Novom Targu, počas ktorého prišiel aj súhlas z Varšavy 
a prísľub na pracovnú zmluvu s Krakovom. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Dlho 
očakávaná a tvrdo vybojovaná výstavba hraničného priechodu sa slávnostne začala 
1. marca 1969. 

Trstená dnes
Vybojovaná Trstená (s malými stavebnými úpravami) fungovala až donedávna, 
keď bol v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ k 30. 4. 2004 na hra-
ničnom priechode ukončený výkon služby. V správe ho mal CÚ Žilina až do 31. 8. 
2006, keď bola budova odovzdaná do správy Krajského riaditeľstva PZ Banská 
Bystrica. Dňa 30. apríla 2007 o 12.00 hod. bolo na cestnom hraničnom priechode 
Trstená - Chyžné za účasti prezidenta Policajného zboru generála JUDr. Jána Packu 
a hlavného veliteľa Hraničnej stráže Poľskej republiky brig. generála SG Miroslawa 
Kušnierczaka otvorené spoločné kontaktné pracovisko slovenskej polície a poľskej 
hraničnej stráže.

h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-

Colnica na poľskej strane v 60. rokoch 20. storočia

Na snímke z 50. rokov minulého storočia je poľ-
ský kolega obklopený československými colníkmi 
(druhý sprava). Na stene pod štátnym znakom je 
zavesený lampáš, uzákonený Colným monopolom 
z roku 1835, s označením „Colný úrad“. V rakúsko-
-uhorskej monarchii boli takto označené policajné 
a „četnické“ budovy, ako aj inštitúcie s nočnou po-
hotovosťou.
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Mobilný inšpekčný systém na kontrolu vozidiel a kontajnerov

Je to už rok, čo colná správa disponuje zariadením, ktoré má colníkom pomôcť pri 
vykonávaní kontrol. Ide o mobilný inšpekčný systém na kontrolu vozidiel a kontaj-
nerov, ktorý bol pridelený Colnému úradu Bratislava. Pomáha mu pri činnostiach 
spojených s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru na celom území SR.

Trochu histórie alebo čo bolo pred prácou v teréne
Mobilný röntgenový inšpekčný skenovací systém na kontrolu vozidiel a kontajnerov 
HCV - Mobile (medzi zainteresovanými jednoducho „skener“) bol uvedený do pl-
nej prevádzky 4. októbra 2006. Vtedy totiž nadobudlo účinnosť nariadenie, ktoré 
pojednáva o jeho používaní. Pred uvedením zariadenia do plnej prevádzky však 
bolo potrebné uskutočniť celý rad rôznych úkonov súvisiacich s výberom osádok, ich 
odborným zaškolením a preskúšaním, ako aj s vybavením príslušných povolení. Pred 

samotným nasadením bolo uskutočnených niekoľko obhliadok, ale aj analyzovaných 
niekoľko desiatok fotografií potencionálnych miest nasadenia v rámci pracovných 
obvodov jednotlivých colných úradov. Všetko sa muselo udiať tak, aby bolo vyhove-
né prevádzkovo-priestorovým a technickým požiadavkám zariadenia na jeho správ-
nu funkčnosť. Dôraz bol tiež kladený na pokrytie možných „rizikových“ teritórií. 
Využitie skenera bolo prezentované viackrát, či už na poradách riadiacich pracovní-
kov colnej správy, na neformálnych stretnutiach a priamych ukážkach s colníkmi na 
výkonných útvaroch, v rôznych formách prezentácie obrazových materiálov, ako aj 
v rámci vzdelávacích aktivít. Colníci v základnom colníckom kurze vo Veľkom Mederi 
sa s ním mohli oboznámiť osobne, a to nielen počas verbálnej prezentácie, ale aj pri 
názornej ukážke. A musím podotknúť, že systém zaujal. 

Bratislavský skener s celoslovenskou pôsobnosťou
Colný úrad Bratislava vykonáva s jeho pomocou nepravidelný colný dohľad a daňo-
vý dozor, ktoré sú uspôsobené tak, aby bol skener nasadzovaný pružne na celom 
území Slovenskej republiky. To totiž predstavuje časť colného územia Spoločenstva, 

Dohľad trochu inak, a hlavne úspešne
berúc do úvahy práve sa vyskytujúce trendy v oblasti porušovania colných alebo 
daňových predpisov. Mobilný skener je nasadzovaný plánovane, s využitím opera-
tívnych postupov pri získaní a analýze informácií. Vo výnimočných prípadoch dochá-
dza k jeho mimoriadnemu nasadeniu, ktoré sa od tohto plánu odkláňa. Požiadavky 
na pravidelné nasadenie sú zasielané jednotlivými colnými úradmi po vyhodnotení 
vhodnosti miesta nasadenia, vychádzajúc z obrazovej dokumentácie alebo z pria-
mej obhliadky miesta. Colný úrad Bratislava vykonáva dohľad vo vlastnom pra-
covnom obvode, ako aj v obvodoch iných colných úradov. Na tejto činnosti zatiaľ 
participovali colné úrady Čierna Nad Tisou, Prešov, Košice, Trnava, Trenčín, Žilina, 
Nitra a Colný kriminálny úrad. Okrem toho tiež spolupracuje s niektorými špecializo-
vanými zložkami policajného zboru. Podpora, ktorú pre mobilný skener vykonávali 
jednotlivé útvary žiadajúcich colných úradov, bola na vysokej úrovni a k obojstrannej 
spokojnosti, za čo všetkým zúčastneným patrí vyjadrenie vďaky.

Spoločné úspechy tešia všetkých
Osádky sa naozaj majú čím pochváliť. Početnosť „záchytov“ je značná, a to aj 
vďaka využitiu informácií z blízkosti východnej hranice. Najväčšiu časť tvoria práve 
dodávkové automobily registrované na Ukrajine či v Poľsku. Tranzit cez naše územie 
si spestrujú aktivitami súvisiacimi s nezákonnou prepravou tovaru podliehajúceho 
spotrebným daniam (najmä cigariet a alkoholu). 

Legálna inšpirácia nelegálnych praktík
Osádky pracujúce so skenerom sa počas svojej činnosti stretnú naozaj s kadečím. 
Zaujímavým bolo napríklad priznanie jednej zaistenej osoby, ktorá prezradila, že 
námety na úkryty čerpá práve z internetových stránok poľskej colnej správy. 
Medzi najväčšie zadržania patrí odhalenie 5241 ks neoznačených spotrebiteľských 
balení cigariet. Ak načrieme do štatistík, tak zistíme, že za prvý polrok 2007 bolo 
so skenerom odhalených 51 prípadov v rôznej štruktúre. Zadržaných bolo 17 507 
neoznačených spotrebiteľských balení cigariet, 1150 neoznačených spotrebiteľských 
balení liehu, odhalených viac ako 1000 litrov nafty či 13 nelegálnych migrantov, 

ale aj desiatky rôznych druhov úkrytov potenciálnych na nelegálnu prepravu tovaru, 
čo súčasne znamenalo získanie cenných poznatkov pre budúcu činnosť. Práca so 
skenerom tiež pomáhala pri zabezpečovaní opatrení súvisiacich so stratégiou vstu-
pu Slovenskej republiky do schengenského priestoru. Pre úplnosť treba dodať, že 
spomínané činnosti skenera sprevádzalo aj množstvo problémov zariadenia, najmä 
hardvérových porúch, ktoré boli priebežne odstraňované vlastnými silami a prostried-
kami, ako aj s pomocou dodávateľského subjektu. 

Nevyhnutná bodka na záver...
sa týka všetkých tých, ktorí s nami pri činnostiach s mobilným skenerom spolupracujú 
a pomáhajú nám. Patrí k nim stacionárne zariadenie vo Vyšnom Nemeckom, ale aj 
mobilné zariadenie používané v českej colnej správe. Mobilný skener je neoceniteľ-
ným pomocníkom colníkov pri ich práci. Jednotlivé osádky vďaka nemu a ich profesi-
onálnemu prístupu pomáhajú budovať dobré meno svojho úradu, ako aj celej colnej 
správy, za čo im patrí veľké poďakovanie.

h. c. k. Miroslav Nedorost
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Colné správy Európskej únie alebo ako to funguje v Spoločenstve

Leto už automaticky súvisí s cestovaním a dovolenkami. Takto letne sme 
sa teda inšpirovali aj v našej rubrike o európskych colných správach, 
ktorých mapovanie presunieme zo strednej a nám blízkej Európy na se-
verovýchod. Konkrétne si na mušku vezmeme Suomen Tasavalta, teda 
Fínsku republiku. Tá má okrem svojich tisícich jazier aj iné bohatstvá 
a úspechy, o ktorých sa dozviete, ak tento článok dočítate dokonca.

Krátke zoznámenie
Fínska colná správa (tulli) dozerá, podobne ako jej európske „kolegyne“, na 
ochranu a reguláciu domáceho, ako aj zahraničného trhu prostredníctvom 
vyberania cla z dovážaného tovaru. 2600 fínskych colníkov pracuje pod 
ministerstvom financií. Centrálnu administratívu tvorí Národná colná rada, 
ktorá šéfuje piatim regionálnym administratívam a colnému laboratóriu.

Zákazník náš pán
Fínska tulli si uvedomuje, že všetko sa začína aj končí pri zákazníkoch, teda 
pri spoločnostiach komunikujúcich s colnou správou. Colná správa preto 
pripravila pre tieto spoločnosti tzv. partnerské programy, pomocou ktorých im po-
máha pri operáciách súvisiacich s colným konaním. Vďaka úzkej spolupráci colníkov 
s podnikateľským sektorom sa skvalitňuje a monitoruje priebeh obchodných transak-
cií. Táto vzájomná súhra prebieha už od podpísania prvého memoranda o porozu-
mení a podnikateľské subjekty pomoc colníkov využívajú s obľubou, o čom svedčí aj 
počet tých, ktorí sú do takéhoto partnerského programu zapojení. Len koncom roka 
2006 to svojím podpisom potvrdilo až 45 spoločností, ktoré navyše pomoc nielen pri-
jímajú, ale aj rozdávajú. Každý z obvodov, ktoré fínsku colnú správu tvoria, má totiž 
skupinu colníkov špecializujúcu sa na spätnú väzbu, takže zákazníci prostredníctvom 
svojich ohlasov môžu pomáhať rozvíjať a vylepšovať aktivity fínskych colníkov. Služ-
by zákazníkom uzatvára tzv. zákaznícky tréning. Na jeho vypracovaní a zameraní 
sa podieľajú aj zástupcovia spoločností, pre ktoré je určený.

Daň za úspechy
Fínsko sa vyznačuje pomerne vysokou životnou úrovňou. Do štátnej kasy značne 
prispieva aj export, ktorý v roku 2006 v porovnaní s predchádzajúcim stúpol o 17 % 
a dosiahol 61,4 bilióna eur. Vďaka susedstvu s Ruskom je Fínsko vyťaženou tranzitnou 
krajinou. Len za rok 2006 cez ňu do Ruska prepravili takmer 3 milióny ton tova-
ru. Všetko si však pýta svoju daň. Vyberá si ju aj vzrastajúci tranzit, ktorý preťažuje 
takmer všetky (no najmä tie najznámejšie) hraničné priechody na východnej hranici. 
Obyvatelia kamiónmi preplnených oblastí majú v čerstvej pamäti vianočné kolóny, 
ktoré dosahovali z Vaalimaa do Hamina dĺžku až 50 km. Problém s dopravou si uve-
domujú obe strany, fínska i ruská. Na jeho odstránenie už vytvorili spoločné pracovné 
skupiny, ktoré hľadajú možné východiská.

Rusko dáva zabrať
A to poriadne. Ruské nekalé praktiky, týkajúce sa ekonomiky, skúšajú schopnosti 
fínskej colnej správy čoraz častejšie. Ide najmä o dvojité fakturovanie, ktoré ne-

poškodzuje len ekonomiku domácej ruskej, ale aj fínskej strany. Najväčšiu hrozbu 
pre Fínsko však predstavuje organizovaný zločin z Ruska a baltských štátov. Proti 
neustále sa vylepšujúcim praktikám čiernych obchodníkov však colná správa bojuje. 
Disponuje mobilným skenovacím zariadením, ktoré jej - podobne ako aj u nás - umož-
ňuje nečakané kontroly podozrivých. Na hraniciach Ruska s Fínskom ich vykonávajú 
spoločné radiačné skupiny pozostávajúce z colníkov oboch krajín.
Zločin prenikajúci zo susedných krajín sa Fíni snažia eliminovať celoplošne, a to 
prostredníctvom PCBG. Ide o kooperáciu medzi políciou, pohraničnou strážou a col-
níkmi, ktorá v posledných rokoch vzrástla. Prekrývanie právomocí, zdieľanie doku-
mentov a ich výmena, to všetko uľahčuje prácu v teréne. Spomínaný fínsky PCBG mo-
del vykazuje dobré výsledky, a preto na stretnutiach štátov EÚ je často prezentovaný 
aj ako vzorový spôsob spolupráce.

Boj na medzinárodnom poli
Baltské krajiny, medzi ktoré patrí aj Fínsko, vytvorili spoločnú skupinu zameranú proti 
podvodom a zločinu. Podpisom ju potvrdili predsedovia vlád všetkých 11 štátov ešte 
v roku 1996. Odvtedy došlo už k mnohým spoločným operáciám, tréningom, ako aj 
výmene informácií, ktoré boli namierené proti drogovému zločinu, ilegálnej migrá-
cii a pašovaniu. Fínsko, ktoré predsedalo baltským krajinám počas minulého roka, 
pripravovalo na tohtoročné predsedníctvo svojho suseda z druhej strany Fínskeho 
zálivu - Estónsko.
Vlani sa realizovalo vyše 30 operácií, z ktorých najúspešnejšia bola operácia Se-
aborne. Desať baltských krajín pod vedením fínskej colnej správy sa zameralo na 
spomínané problematické dvojité fakturovanie a pirátstvo. Vďaka zohranosti a pro-
fesionalite Rusko ušetrilo 6 miliónov eur, ktoré by ináč stratilo na daniach. Celkove 
colníci zaistili 62 dvojitých faktúr a 262 000 pirátskych produktov.

Colný alarm verejnosti
Fínska colná správa spustila (rovnako ako ostatné členské správy WCO) verejnú kam-
paň proti pirátstvu a falšovaným produktom. Od 1. januára 2007 zásobuje verejnosť 
potrebnými informáciami a plagátmi, ktoré občanov - spotrebiteľov varujú pred na-
podobneninami (od medicínskych výrobkov až po spotrebiteľský tovar) a upozorňujú 
na riziká s nimi spojené. Plagáty s výstižnými heslami oslovujú spotrebiteľov najmä na 
letiskách, v prístavoch, ako aj na všetkých colných úradoch.

Spomienky si cenia
Od začiatkov novovekej colnej správy Fínska uplynulo sotva 200 rokov. Jej korene, 
súvisiace s výberom mýta a cla, však siahajú až do 13. storočia, hoci trh začal inten-
zívnejšie rozkvitať až v 16. storočí. Všetky existujúce pozostatky a dokumenty z tohto, 
ako aj neskoršieho obdobia Fíni prezentujú v colníckom múzeu, ktoré je prístupné 
zadarmo. Tradičnú prezentáciu colníckej histórie dopĺňa tohto leta aj výstava oslavu-
júca storočnicu colného laboratória.

-ds-

Fínska colná správa
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Šport

Športový areál hotela Merkúr na Zemplínskej Šírave 7. júla 2007 ožil. Konal sa tu 
totiž druhý ročník turnaja v nohejbale, ktorý jeho zakladatelia pomenovali na pa-
miatku nášho tragicky zosnulého kolegu, kamaráta, priateľa a spoluzakladateľa 
Klubu colníkov Michalovce (KCM) - Memoriál Bc. Petra Štelmáka. Aj takto, bojmi 
o zemplínsky tanier Klubu colníkov Michalovce, si chceme uctiť osudy i pamiatku 
našich priateľov, členov a kolegov, ktoré nám nie sú ľahostajné. Aj touto cestou si 
ich uchovávame v pamäti takých, akí boli.

Účastníci sa tešili z krásneho počasia od samého rána. Atmosféra bola vynikajúca 
o to viac, že sa ku dvom družstvám KCM do turnaja prihlásilo družstvo Klubu colní-
kov Žilina. Okrem neho prijalo naše pozvanie aj družstvo kolegov z Klubu celníků 
Praha (KC Praha), ktorí boli v tom čase našimi hosťami. Družstvá si zmerali sily 
v zápasoch každý s každým za neutíchajúcej podpory skandujúcich kolegov z Pra-

Boje o zemplínsky tanier
hy, ktorým kontroval náš spolkový 
predseda Jožko Vaško spolu s ne-
hrajúcimi kolegami. Finále ako 
vyvrcholenie turnaja predzname-
návalo výdatný a chutný obed, 
ktorým sme zakončili krásne strá-
vené dopoludnie.
Slávnostné vyhodnotenie a odo-
vzdávanie cien, originálnych 
zemplínskych tanierov od sveto-
vo známeho keramického majstra 
pána Parikrupu z Pozdišoviec, sa 
uskutočnilo v podvečerných hodi-
nách na klubovom majálese pod 
altánom hotela Merkúr. Ceny 
odovzdal predseda KCM. Ako 
gesto priateľstva venovali víťazi 
svoje ceny kolegom z Prahy a zá-
roveň im podarovali aj ročníkový 
tanier. Nezabudlo sa ani na 
vyhodnotenie najlepšieho hráča 
turnaja, ktorým sa stal Rudko Ša-
maj. Nechýbala ani cena útechy, 
ktorou bol súbor žltých šiltoviek 
pre družstvo KC Praha.
Po slávnostnom vyhlásení výsled-
kov turnaja sa začal majáles. 
Rozprúdila sa zábava spojená 

s hudbou a tancom, ktorá trvala až do skorých ranných hodín. Najväčšou odme-
nou pre organizátorov bola spokojnosť všetkých účastníkov. Kto neverí, nech sa 
príde o rok presvedčiť. Ste srdečne zvaní, priatelia.
Na východe republiky začala vznikať pekná tradícia, ktorá prispieva k rozvoju 
priateľských vzťahov medzi stavovskými organizáciami a ich členmi. Už teraz sa 
všetci tešíme na budúci ročník. Tak o rok opäť dovidenia!
 
Výsledky turnaja:
1. miesto Klub colníkov Michalovce B 
2. miesto Klub colníkov Michalovce A 
3. miesto Klub colníkov Žilina 
4. miesto Klub celníků CŘ Praha

Bc. Marcel Šejvl
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Pražskí kolegovia opäť na Zemplíne a Zakarpatskej Ukrajine

Kolegovia z Klubu celníků CŘ 
Praha zavítali 3. – 8. júla 2007 
na Zemplín. Nešlo však o let-
nú dovolenku. Českí kolegovia 
prijali pozvanie Klubu colníkov 
Michalovce a na Zemplín prišli 
v rámci poznávacieho zájazdu, 
ktorý zahŕňal i návštevu Zakar-
patskej Ukrajiny.

Nestrácali ani minútu
Michalovský Klub colníkov spolu 
s priateľmi pripravil pre svojich 
hostí skutočne pestrý a zaujímavý 
program, ktorý sa začal už cestou 
z Prahy. Kolegovia z Klubu colníkov 
Žilina vybavili exkurziu v novom zá-
vode spoločnosti KIA Motors Co. 
v Tepličke nad Váhom, kde sa českí 
hostia oboznámili s najnovšími po-
stupmi výroby osobných automobi-
lov. Po zaujímavom programe bolo 
načase si oddýchnuť, na čo slúžilo 
aj príjemné ubytovanie v hoteli Ší-
rava. Tu pražských colníkov osobne 
privítal predseda KCM Bc. Mar-
cel Šejvl a oboznámil ich s ďalším 
programom.

Kultúrou a zážitkami nabité dni 
V stredu čakala na českých hostí prehliadka kaštieľa a skanzenu v Humennom, 
ktorú popoludní výprava zamenila za pamätník na Dukle a prehliadku mesta 
Svidník. Výlet sa vydaril napriek tomu, že počasie nebolo príliš ukážkové.
Štvrtkový výlet na Ukrajinu sa začal už v skorých ranných hodinách. Po vý-
datných raňajkách sa vyrazilo cez hraničný priechod Vyšné Nemecké na 
Zakarpatskú Ukrajinu, kde sa uskutočnila prehliadka výrobne čokoládových 
cukroviniek firmy AVK v Mukačeve a miestneho zámku. V rámci obeda nebolo 
možné (a ani potrebné) odolať takým špecialitám ako boršč, šašlík, pelmene 

a pod. Pri spiatočnej ceste na hraničnom priechode Užhorod všetkých čakalo 
srdečné stretnutie s riaditeľom Užhorodskej colnice M. Paradom, ktorému čes-
kí kolegovia odovzdali darčeky a pozvánku na septembrový futbalový turnaj 
v Prahe. 
Vizuálne „ochutnávky“ prerušila piatková ochutnávka lahodného tekutého 
moku. Na českých kolegov čakali známe tokajské vína v Malej Tŕni u pána 
Ostrožoviča. Ten lahodnú chuť vín spestril pútavým odborným výkladom o ich 
výrobe, spojeným s prehliadkou pivníc. Po degustácii výlet pokračoval, a to 

návštevou mesta pod Šiatorom na maďarskej strane. Piatok sme 
spolu zavŕšili vyhliadkovou plavbou po Zemplínskej Šírave.

V zdravom tele zdravý duch
Sobota bola po náročnom štvordňovom programe športovo od-
dychová. Od ranných hodín prebiehal v športovom areáli hotela 
Merkúr Memorial Bc. Petra Štelmáka (píšeme o ňom na strane 16) 
- nohejbalový turnaj o zemplínsky tanier KCM. Svoje sily si zmerali 
štyri slovenské družstvá ako aj kolegovia z Prahy. Tí, ktorým sa za 
loptou behať nechcelo, sa vybrali do Michaloviec, kde ochutnali 
tibavské vínka v miestnej predajni Tibavín u pána Irchu. 

Záverečná tancovačka
V podvečerných hodinách usporiadal hostiteľský KCM klubový 
majáles pod altánom vedľa hotela Merkúr. Súčasťou majálesu 
boli dobrá hudba, tanec, špeciality zemplínskej kuchyne na grile 
a dobrá nálada. K tomu všetkému sa čapovalo slovenské pivko, 
popíjalo tibavské vínko a výborné ovocné destiláty zo sobraneckej 
pálenice firmy Plynroz. V takejto príjemnej nálade boli vyhlásené 
výsledky nohejbalového turnaja, odovzdané ceny za umiestnenie, 
cena pre najlepšieho hráča, ale aj ceny útechy. Vo výbornej atmo-
sfére sa tancovalo a diskutovalo až do skorých ranných hodín. 
V nedeľu ráno sa s pražskými kolegami za všetkých rozlúčil pred-
seda Spolku colníkov SR Jozef Vaško spoločne s manželkou.

Poznávací zájazd nemal chybu
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v júli a auguste
60 rokov

Miroslav Mikušík
CÚ Nitra 

Peter Ondrejička
CR SR

55 rokov
Eduard Rapčan

CÚ Banská Bystrica

Mária Filová
CÚ Banská Bystrica

Zoltán Somogyi
CÚ Nitra

Jozef Pestun
CKÚ

Marián Dobrík
CR SR

50 rokov
Magda Záleská

CÚ Trenčín

Barnabáš Géresi
CÚ Čierna nad Tisou

Jozef Gönczy
CÚ Čierna nad Tisou

Jozef Kocsi
CÚ Čierna nad Tisou

Marian Šolony
CÚ Žilina

Miroslav Vyšlan
CÚ Žilina

Helena Halászová
CR SR

Stanislava Ličková
CR SR

Jozef Cingel
CR SR

Zoltán Décsi
CR SR

30 a 35 rokov v CS
Anna Mižáková k 1. 7. 1972

CÚ Košice

20 a 25 rokov v CS
Renáta Marcinková k 1. 8. 1987

CÚ Nitra

Katarína Stanová k 16. 8. 1982
CÚ Nitra

Peter Bajza k 1. 7. 1982
CÚ Trenčín

Krásneho životného jubilea 85. rokov sa 21. júna 2007 dožil bývalý a zároveň 
prvý riaditeľ Colnice Nitra Pavol Gála. Zablahoželať mu pri tejto príležitosti prišli 
bývalí kolegovia z CÚ Nitra - riaditeľ CÚ v.c.r. Ing. Miloš Záhorský, h.c.i. Bc. Stani-
slav Pacher a Marta Štepanayová, ktorí oslávencovi odovzdali aj malý upomien-
kový darček. Okrem blahoželaní sa aj spomínalo, a to na pôsobenie oslávenca 
v colníckych radoch.

Pán Gála nastúpil do colnej služby v roku 1941, keď pôsobil na colnom úrade v Se-
redi. V ďalších rokoch pracoval na Colnici Komárno, pobočka Nitra, kde vykonával 
prerokovávanie dovážaných a exportovaných zásielok v pracovnom obvode Prievi-
dza – Zlaté Moravce – Šurany – Leopoldov – Sereď. V roku 1972 bol vymenovaný 

Bývalý riaditeľ Colnice Nitra oslávil okrúhle jubileum
za riaditeľa novovytvorenej vnútrozemskej colnice v Nitre, kde zotrval až do svojho 
odchodu do dôchodku. V súčasnosti žije so svojou manželkou v Nitre.

Pán Gála s manželkou sa v júni stali terčom fyzického útoku neznámeho páchateľa, 
ktorý ich pod hrozbou smrti žiadal o vydanie finančnej hotovosti a iných cenností. 
Pán Gála utrpel zlomeninu krčka stehennej kosti a pomliaždenia časti tela, ktoré si 
lieči v nemocnici. Predpokladaná dĺžka liečenia bola stanovená na 3 mesiace.

Touto cestou mu želajú všetci zamestnanci Colného úradu Nitra rýchle uzdravenie 
a spokojné prežitie „jesene“ svojho života.

h.c.i. Bc. Stanislav Pacher a CÚ Nitra

Čo povedať na záver? 
Snáď len toľko, že sa opäť podarilo zorganizovať veľmi vydarenú akciu, ktorá 
prebehla za spolupráce Klubu colníkov Žilina. Menovite Ing. Rudolfa Šamaja, 
ktorý zabezpečil exkurziu v novom žilinskom automobilovom závode. Svojou 
príjemnou spoločnosťou sa zapojil aj MVDr. Ľuboš Smriga z Klubu colníkov 
Michalovce. Českým kolegom robil sprievodcu po Zemplíne i na Zakarpatskej 
Ukrajine, a to s veľmi pútavým výkladom, ktorý svedčil o výborných znalos-
tiach jeho rodného regiónu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave 
a organizácii českej návštevy podieľali. Veríme, že nadviazaná družba a pria-
teľstvá budú pokračovať i po ďalšie roky. Najbližšie sa česko-slovenské vzťa-
hy budú môcť opäť rozvinúť v Jílovišti, kde sa začiatkom septembra uskutoční 
futbalový turnaj. Mužstvo Spolku colníkov SR sa na svojich českých súperov 
už teraz teší.

 Bc. Marcel Šejvl
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IX. ročník majstrovstiev Colnej správy SR v love rýb udicou 

Nitriansky colný úrad spolu s PV a ZO SLOVES Štúrovo zorganizoval po ročnej 
pauze opäť stretnutie „tichých bláznov“. Rybári si svoje sily zmerali od 14. – 15. 
júna 2007 na IX. ročníku majstrovstiev Colnej správy SR v love rýb udicou.

Raj pre ryby i rybárov
Majstrovstvá sa konali priamo v rybárskom raji - na jazere Carpparadise Zemian-

Colnícki rybári súťažili v raji
ska Olča. Svoj názov nedostalo jazero s vyše štyridsaťročnou vo-
dou náhodou. Nachádzajú sa v ňom totiž kapitálne ryby rôznych 
druhov (kapor, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, 
ostriež...), ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu ne-
bolo možné vyloviť. Nasadené kapry rôznych veľkostí si tu pre-
to žijú ako v raji. Takto vznikol aj názov revíru: CARP PARADISE 
– RAJ KAPROV. O jeho kvalitách sa presvedčili aj zamestnanci 
colnej správy, ktorí chytali v trinástich trojčlenných družstvách. Na 
ich zápolenie sa prišli pozrieť a pretekárov povzbudiť aj námest-
ník generálneho riaditeľa CR SR v.c.r. Ing. Bc. Milan Olejár a pred-
seda sekcie SLOVES Ľudovít Kajan.

Aby to ryby nebolelo
Pravidlá majstrovstiev boli jasné - lov bol možný s jednou udicou há-
čikom bez protihrotu, ale zato ľubovoľným spôsobom. Nezabúdalo 
sa však ani na to, čo bolo pre pretekárov najpodstatnejšie, a to na 
samotné ryby. Rozhodca, ktorý sa nachádzal v každom sektore (A, 
B, C), mal vždy matrac na položenie ryby a dezinfekčný prostriedok 

na ošetrenie rany po háčiku. Po zmeraní ryby, ktorá musela mať nad 30 cm, ju musel 
súťažiaci ihneď vrátiť do vody, a to maximálne šetrne. Na dĺžke však v tomto prípade 
skutočne záležalo, za každý cm bol totiž pridelený jeden bod. V prípade rovnosti 
bodov určilo poradie množstvo ulovených rýb. 

Všetko sa to napokon skončilo nasledovne:
Družstvá
1. miesto a Putovný pohár GR CR SR - CÚ Banská 
Bystrica, 163 bodov 
2. miesto - CÚ Košice, 151 bodov
3. miesto - CR SR, 116 bodov

Jednotlivci
1. Ján Matola, CÚ Košice, 151 bodov
2. Ján Ťažár, CÚ B. Bystrica, 106 bodov
3. František Kurčík, CÚ Trnava B, 43 bodov

O najväčší úlovok sa postaral víťaz v kategórii jednot-
livcov Ján Matola, ktorý ulovil 79 cm dlhého a 10 kg 
vážiaceho kapra. Úspešné zvládnutie rybárskej akcie 
a dobrú organizáciu však mal pod taktovkou niekto 
úplne iný. O všetko dôležité sa postarali Ing. Peter Bit-
ter, Ervín Gyuran, Tibor Suchovský, Ing. Peter Gettvert 
a Ing. František Árendás. Aj vďaka ich nasadeniu pa-
novala medzi rybármi dobrá a uvoľnená nálada.
 -ds-
 Foto: h.c.i. Ing. František Árendás



Na príjemné dovolenkové chvíle spomína rád 
hádam každý. Mozaiku zo svojich ciest, ktorú 
tvoria zábery domáce i zahraničné, tentoraz 
poslala Mgr. Žaneta Olekšáková. Ak si chce-
te zasúťažiť,  zaspomínať a navyše mať svoje 
zábery  aj na stránkach nášho časopisu, po-
šlite nám ich do redakcie. Maximálne však 
3 snímky.


