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Fotopríručka

V reálnej situácii sa často stáva, že musíme čeliť útoku aj z inej než čelnej strany. V takom prípade mu-
síme náš strelecký postoj podľa možnosti zmeniť a otočiť sa do smeru očakávanej hrozby. Silnou stra-
nou u praváka sa rozumie pravá strana, u ľaváka identicky ľavá. Slabou stranou je strana opačná.

Stranové zmeny postoja pri streľbe

Obr. 1 a 2
Pri otočení do slabej strany (ak stojíme 
k potenciálnej hrozbe slabou stranou) 
vykročíme silnou nohou vpred na slabú 
stranu. Následne prenesieme váhu tela na 
silnú nohu a otáčame celý trup do smeru 
cieľa. Súčasne s otočením tasíme zbraň 
alebo v prípade, že ju držíme v ponose, 
zdvíhame ju do úrovne očí.

Obr. 3 a 4
Pri otočení do silnej strany vykročíme sla-
bou nohou vpred na silnú stranu, prenesie-
me váhu na silnú nohu a začneme rotáciu 
trupu. Zároveň s rotáciou trupu tasíme 
zbraň alebo ju dvíhame do úrovne očí. 
Obidva tieto úkony musia byť vykonávané 
súčasne, aby nedochádzalo k strate času.

Obr. 5 a 6
Otočenie o 180 stupňov je zložitejší a aj 
časovo náročnejší manéver. V jednom 
z variantov začíname v prvej fáze otáčať 
hlavu v smere slabého ramena. Súčasne 
s tým prekročíme silnou nohou pred slabú, 
a to približne na „desiatu hodinu“ Prenesie-
me váhu na silnú nohu a začneme rotovať 
trupom. Zároveň tasíme zbraň.

Všetky tieto zmeny postoja je možné kom-
binovať so zmenou polohy tela do kľaku 
alebo aj ľahu. Vždy je však dôležité, aby 
sme si uvedomili, že pri zmene postoja do-
kračujeme len tam, kam periférne vidíme, 
a je nutné venovať zvýšenú pozornosť 
bezpečnosti. Prst musí byť bezpodmieneč-
ne mimo spúšte až do momentu samotnej 
streľby!

c.i. Mgr. Milan Pittich
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Športoví fanúšikovia často vedú diskusie o tom, ktorý šport je na Slovensku národný. 
Taký, čo má prevahu, najlepšie výsledky, ako aj svojich priaznivcov. Ak myslíte na 
duel „futbal – hokej“, športovo by sa dal popísať ako „nerozhodne“. Osobne si však 
myslím, že na čele najobľúbenejších športov, ktorým ľudia, Slovákov nevynímajúc, 
holdujú, je beh. Poznáme ho v dvojakom štýle, pričom má každý svojich verných 
zástupcov. Číslo jeden - beh športový. Aj keď tento narýchlo vyfabrikovaný názov 
nezodpovedá žiadnej zaužívanej terminológii športovcov, je už chronicky známy. 
Je to beh za medailami, dobrým pocitom a športovými zážitkami. Presne taký, aký 
každoročne predvádzajú aj naši colnícki bežci na Košickom maratóne mieru.
Druhou kategóriou je beh životný, ktorý paradoxne praktizujeme všetci (česť výnim-
kám). Ten má s predošlým variantom spoločné len jedno - rýchle tempo. Dennodenne 
sa naháňame, utekáme a šprintujeme za niečím, čo namiesto spomínaného maratónu 
pripomína skôr psie dostihy. Presne ako štvornohí pretekári za zvieracou trofejou, aj 
my utekáme za svojím „zajkom“, a to častokrát rovnako bezmyšlienkovo a neúnavne. 
V snahe dostať, čo je na dosah, valcujeme všetko, čo príde do cesty. 
Oba niečím podobné, no dušou úplne odlišné behy majú svojich priaznivcov, ktorých 
počet neustále rastie. To, ktorý z nich vedie, zistíte aj sami. Stačí si len vyjsť von a tro-
chu si zabehať. Športu zdar. Dana Šejirmanová
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Krátko z domova

Príprava Slovenska na Schengen opäť pokročila. Stalo sa tak aj vďaka rekon-
štrukcii ďalšieho hraničného priechodu Ubľa - Malyj Bereznyj, ktorý je po troch 
mesiacoch opäť v plnej prevádzke.

Začnime od piky
Colný hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj sa nachádza na severovýchode 
Slovenska, a to na úseku štátnej hranice s Ukrajinou. Do jeho vzniku (11. 4. 1995) 
fungoval na území východného Slovenska len priechod Vyšné Nemecké, ktorý bolo 
potrebné odbremeniť. Ubľa spočiatku slúžila len ako medzištátny colný hraničný prie-
chod pre občanov Slovenska a Ukrajiny. O dva roky neskôr (1. 7. 1997) získala šta-
tút medzinárodného colného hraničného priechodu s nepretržitou prevádzkou, ktorý 
slúži pre osobnú aj cestnú nákladnú dopravu motorovými vozidlami do hmotnosti 3,5 
tony, vrátane nákladu. Od 1. júla 2005 patrí Pobočka colného úradu Ubľa - colný 
hraničný priechod do organizačnej štruktúry CÚ Čierna nad Tisou.

Východniarske dvojičky
Colné hraničné priechody Vyšné Nemecké a spomínaná Ubľa sú si veľmi podobné. 
Oba používajú najmä obyvatelia prihraničnej oblasti na tzv. ekonomickú turistiku, 
a to hlavne kvôli značným rozdielom v cenách tabakových a alkoholických výrob-
kov, ako aj pohonných látok. Najčastejší artikel, ktorý sa cez Ubľu dováža i vyváža, 
je stavebný materiál najrôznejšieho druhu, farby, laky a drogistický tovar. Dovoz to-

Ďalší krok k Schengenu
varu obchodného charakteru sa na tomto hraničnom prie-
chode vyskytuje len ojedinele. Nepôsobia na ňom totiž 
špedičné firmy, ktoré by poskytovali svoje služby týkajúce 
sa zabezpečenia colného dlhu.

Nevyhnutné zmeny s podporou EÚ
V súvislosti s naším vstupom do Európskej únie vzrástol 
aj význam colného hraničného priechodu Ubľa. Jeho re-
konštrukcia, ktorá sa týkala výstavby kontrolnej haly, bola 
nevyhnutná. Rozbehla sa od 11. júna 2007, keď bol prie-
chod dočasne uzatvorený pre verejnosť. Okrem spomína-
nej rekonštrukcie sa uskutočnila aj výstavba chodníka pre 
chodcov a väčšieho počtu jazdných pruhov. S financova-
ním kontrolnej haly vrátane technologického zariadenia 
a nevyhnutných úprav colného hraničného priechodu 
súvisiacich s naším vstupom do schengenského priesto-
ru nám pomohol aj Schengenský prechodný fond, a to 
sumou 79 786,56 eur. Zo štátneho rozpočtu SR na pro-
jekt poputovalo 56 076 623,64 Sk a 644 529,54 eur. 
Vďaka týmto financiám bola Ubľa 13. septembra 2007 
vynovená a opäť sprevádzkovaná. Slávnostne ju v tento 
deň otvoril podpredseda vlády SR a minister vnútra Ró-
bert Kaliňák spolu s ministrom financií Jánom Počiatkom.

Poslednú bodku ešte nedali
Ubľa svoju finálnu tvár ešte zmení - v roku 2008 sa totiž 

pripravuje ďalšia etapa rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať kompletnú renováciu hlav-
nej budovy colného hraničného priechodu.

-ds-

Českí a slovenskí colníci na Donovaloch
September je pre väčšinu z nás mesiacom, keď sa po období dovoleniek začína 
rutinná práca - so všetkým, čo k nej patrí. Takto pracovne sa prvý jesenný mesiac 
začal aj pre zástupcov českej a slovenskej colnej správy. Tí sa pod vedením svojich 
najvyšších predstaviteľov stretli v priestoroch nášho rehabilitačného zariadenia 
Donovaly.

Počasie nebolo česko-slovenskému stretnutiu veľmi naklonené. Neprestávajúci dážď 
a zima (netradičné na toto ročné obdobie) nás sprevádzali počas celého trojdňového 

pobytu. Aj napriek tomu sme hneď v prvý večer po príchode do zariadenia ukázali 
našim českým kolegom neďaleký Vlkolínec, najzachovalejšie dedičstvo našej ľudo-
vej architektúry zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva 
UNESCO. O zaujímavý a erudovaný výklad sa postaral PaedDr. Ján Pavlík z Mest-
ského úradu Ružomberok. Upršané počasie však nebolo úplne na škodu. Vytvorilo 
totiž dobrú pracovnú atmosféru, počas ktorej sme prediskutovali aktuálne otázky 
výkonu služby, ako aj otázky spojené s problematikou zlučovania colnej a daňovej 
správy, ktorá v Česku naberá veľmi ostré kontúry. Nezabudlo sa ani na tému spolu-
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práce v oblasti kompetencií Colného kriminálneho úradu, úlohy, ktoré 
nás čakajú pri elektronizácii colných postupov v rámci programu EÚ 
eCustoms a zabezpečovaní plnenia úloh colnej správy v zjednotenej 
Európe. Keďže nešlo o jednostranný monológ, ale o skutočnú diskusiu, 
v úzkom kruhu sa povedali aj veci, ktoré väčšinou vo vzťahu k zahrani-
čiu ostávajú skryté pod „pokličkou“. Českí a slovenskí colníci otvorene 
hovorili o silných, ale aj slabších miestach, s cieľom hľadať spôsoby ich 
riešenia. Posledný deň sme českým kolegom ukázali naše pobočky na 
východnej hranici s Ukrajinou – Vyšné Nemecké a Ubľu, ktoré zabez-
pečujú „starú klasickú colníčtinu“. Pochválili sme sa zrekonštruovaným 
colným priechodom Vyšné Nemecké i úspechmi colníkov pri používaní 
skenera. Ubľa, ktorá je už teraz kompletne zrekonštruovaná, bola vte-
dy v poslednom štádiu dokončovania. Slávnostné otvorenie kontrolnej 
haly bolo už takmer na dosah. Pohľad na ňu vyvolal u niektorých čes-
kých kolegov – bývalých „výkoňákov“, sentimentálne spomienky na 
staré časy. U nich totiž už takéto pobočky colného úradu nenájdete.
Počasie sa nad nami uľútostilo až v deň odchodu, keď sa oblaky ko-
nečne dostali nad kopce Veľkej Fatry. Naši českí kolegovia tak aspoň 
na chvíľu videli krásnu prírodu, ktorú sme im pôvodne plánovali uká-
zať. Aj bez prírodnej exkurzie však stretnutie splnilo naše očakávania 
- vytvorilo totiž základy ďalších pravidelných kontaktov vedenia obi-
dvoch colných správ.

 

v.c.r. JUDr. Eva Bôriková

Slovenskí a americkí colníci sa stretli v bratislavskom hoteli Apollo na školení za-
meranom na identifikáciu komodít, ktoré prebiehalo od 9. do 11. októbra 2007. 
Pod jeho organizáciu sa podpísali hneď viacerí, a to americké veľvyslanectvo 
v Záhrebe, v spolupráci s Ministerstvom energetiky USA so sídlom vo Washingto-
ne D.C., a Národný úrad pre jadrovú bezpečnosť (NNSA).

Z každého rožka troška
Na školení sa okrem 13 colníkov zúčastnili aj príslušníci hraničnej a cudzineckej 
polície a zástupca Ministerstva hospodárstva SR. Naši kolegovia si pod vedením 
odborníkov vypočuli prezentácie Debiky Pal, Dona Johnstona, Timothy Hastyho, ako 
aj ďalších expertov na Program zabránenia zneužitia tovarov dvojakého použitia. 
Z domácej ponuky zaujal príspevok nášho kolegu a člena lektorského zboru Jána 
Garguláka (CÚ Čierna nad Tisou) či pani 
Dagmary Dubeckej z Ministerstva hospo-
dárstva SR. Školenie bolo určené všetkým, 
ktorí sú zainteresovaní na výkone kontroly 
exportu materiálov, ktoré by sa mohli zne-
užiť pri zadovážení zbraní hromadného 
ničenia, ako aj zariadení, ktoré sú identi-
fikované na kontrolných zoznamoch Sku-
piny nukleárnych dodávateľov (NSG), 
Austrálskej skupiny (AG) a v Kontrolnom 
režime raketovej technológie (MTCR). 
Školenie však bolo určené aj pre za-
mestnancov Ministerstva hospodárstva 
SR, ktorí vydávajú povolenia na dovoz, 
vývoz, nakladanie s tovarom dvojakého 
použitia. Konkrétne ich oboznámilo s ci-
vilným využitím takéhoto tovaru, ako aj 
o jeho využití v rámci zbraní hromadného 
ničenia (WMD).

Dar od Američanov
dostaneme na budúci rok
Delegácia amerických expertov sa 12. 

10. 2007 stretla so zástupcami Odboru medzinárodných vzťahov CR SR a colné-
ho inštitútu, s ktorými diskutovali o termínoch ďalších návštev. Dohodli sa na nasle-
dujúcej sérii školení, ktorá bude určená najmä colníkom vnútrozemských pobočiek 
vykonávajúcich colné konanie, kontrolným mobilným skupinám a colníkom Colného 
kriminálneho úradu. Americká vláda prisľúbila slovenskej colnej správe aj darček, 
ktorý má dostať v priebehu budúceho roka. Pôjde o tri prístroje na analýzu kovov 
– prenosné röntgenové fluorescenčné zariadenia s viacnásobným využitím. Prístroje 
sa dajú využiť na kontrolu tovaru, identifikáciu vzácnych kovov, na kontrolu kontami-
nácie rýb a živočíšnych produktov ťažkými kovmi, ako aj na kontrolu kontaminácie 
plastov ťažkými kovmi (napr. hračky) či kontrolu obsahu olova vo farbách, alebo 
prítomnosti fosforu v liekoch.

c.k. Mgr. Katarína Nagyová

Školenie na tému zabránenia
zneužitia tovarov dvojakého použitia
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Slovenské top prípady
Tekutý odpad
... odhalili colníci CKÚ, ktorí vykonali 6. 9. 2007 kontrolnú akciu so zameraním na 
preverenie dovozu neznámej látky, pravdepodobne minerálneho pôvodu, z Českej 
republiky. Olej, ktorý našli v okolí mesta Krupina, bol dovezený na cisternovom ná-
kladnom vozidle evidovanom v Českej republike a vyčerpaný do statických nádrží 
v poľnohospodárskom družstve pri Krupine, a to v celkovom množstve cca 18 000 
litrov. Podľa všetkého išlo o účelový dovoz odpadu minerálneho pôvodu, ktorý mal 
byť uskladnený a ponechaný na území Slovenskej republiky. Skutočné zloženie do-
vezenej látky však preukáže až kriminalistická expertíza. V danej veci nebola zatiaľ 
obvinená žiadna osoba a vec je stále v štádiu objasňovania.
Podľa získaných informácií bola zadržaná zásielka len prvou časťou z celkového 
plánovaného množstva - na odhalené miesto sa totiž malo z Českej republiky doviezť 
celkove cca 300 000 litrov uvedenej nebezpečnej látky.

Zúfalý pokus
... urobili páchatelia z michalovského okresu po tom, čo im 19. 9. 2007 colníci CKÚ 
a policajti zaistili pri kontrole motorového vozidla pašované cigarety s ukrajinskými 
kontrolnými známkami. Konkrétne išlo o 30 kartónov cigariet značky Boss, ktorými 
štátu spôsobili colný dlh v hodnote 19 675 Sk. Keď páchateľom ich pašovanie ne-
prešlo, pokúsili sa colníkov a policajtov podplatiť, a to sumou 2000 Sk. Na vodiča 
spomínaného vozidla tak čaká dvojité obvinenie - za prečin porušenia predpisov 
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a za trestný čin podpláca-
nia. Týmto sa však spoločná akcia dvoch zložiek neskončila. Ďalšiu kontrolu vykonali 
colníci v spolupráci s policajtmi vo Vranove nad Topľou, a to pri cúvaní vozidla do 

garáže, kde mal vodič Alexander V. v spolupráci s ďalšou osobou vykonať vykládku 
cigariet. Colníci našli v batožinovom priestore vozidla 210 kartónov cigariet zn. Clas-
sic, opatrených ukrajinskými kontrolnými známkami. V zadnej časti garáže sa nachá-
dzalo ďalších 183 kartónov cigariet zn. Boss Gold a 185 kartónov cigariet zn. Boss 
Classic, všetky opatrené ukrajinskými kontrolnými známkami. Colný dlh nájdeného 
tovaru tvoril čiastku 379 079 Sk. Trestný prípad postúpili vyšetrovateľovi vo Vranove 
nad Topľou, ktorý už začal trestné stíhanie voči Alexandrovi V. Celkový colný dlh, 
ktorý bol štátu spôsobený, predstavuje 398 754 Sk.

Dvojité zoskupenie opäť bodovalo
Aj tak by sa dala nazvať vydarená akcia colníkov CKÚ, ktorí spolu s trnavskými poli-
cajtmi zabodovali. V pondelok 17. 9. 2007 kontrolovali na trnavskom sídlisku Linčian-
ska dve vozidlá, BMW a Mercedes. V odkladacej skrinke toho druhého našli 52 g 
neznámej drogy. Policajná expertíza potvrdila, že išlo o heroín, z ktorého by sa dalo 
vyrobiť približne 560 dávok. Spomínaná návyková látka patrila dvom zadržaným, 
a to 46-ročnej Bratislavčanke, ktorá mala drogy odpredať 65-ročnému Trnavčanovi. 
Ďalších asi 50 dávok heroínu prechovávala žena vo svojom byte. Vyšetrovateľ už 
oboch obvinil z drogovej trestnej činnosti a spracoval návrh na ich stíhanie. Za díler-
stvo im môže hroziť až 10 rokov väzenia.

Poliak porušil práva duševného vlastníctva
Tak znie verdikt, ktorý sa potvrdil po niekoľkotýždňovom dôslednom vyšetrovaní. 
Všetko sa začalo úspešnou kontrolnou akciou, ktorú podnikli prešovskí colníci v spo-
lupráci s oddelením hraničnej polície ešte 16. 5. 2007. Na hraničnom priechode Lysá 
nad Dunajcom skontrolovali motorové vozidlo imatrikulované v Poľskej republike. Ob-
javili v ňom rozváňajúci nelegálny náklad, ktorý sa nachádzal v cestovných taškách. 
Colníci našli 2813 kusov toaletných vôd a parfumov rôznych obchodných značiek 
(Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Lancôme, Amor Amor, Angel Men, Giorgo Armani). Ich 
majiteľ, fyzická osoba poľskej národnosti, priznal detaily týkajúce sa tovaru. Predmet-
ný tovar bol podľa jeho slov z Turecka a na colné územie Európskeho spoločenstva 
vstúpil v Bulharsku. Spôsob nadobudnutia voňavého tovaru, ktorého hodnota bola 
cca 3000 USD, však spomínaná fyzická osoba nevedela preukázať. Keďže tovar bol 
dovezený nezákonne a vzniklo dôvodné podozrenie z porušenia colných predpisov, 
prešovskí colníci tovar zaistili. Zároveň sa na základe podozrenia colníkov potvrdilo, 
že Poliak porušil práva duševného vlastníctva viacerých oprávnených osôb. Uvede-
ním výrobkov na trh by vznikla škoda vo výške 5 641 329 Sk.

Naložená kobra z Vietnamu
Preparát kobry kráľovskej (Ophiophagus hannah) z Vietnamu - tak znelo rozhodnutie 
pracovníkov Poradného zboru CITES, ktorí len potvrdili tušenie košických colníkov. 
Tí na košickom letisku 28. 9. 
2007 objavili za pomoci de-
tekčnej techniky spomínané-
ho plaza v batožine cestujú-
ceho. Kobra bola naložená 
v uzavretej 10-litrovej skle-
nenej fľaši v alkohole (cca 
40 %). Cestujúci občan viet-
namskej národnosti s trvalým 
pobytom v SR, ktorý cestoval 
z Vietnamu cez Viedeň do 
Košíc, nepredložil potrebné 
doklady a týmto konaním po-
rušil colné predpisy. O tom, 
či bude skutok cestujúceho 
kvalifikovaný ako trestný čin 
alebo priestupok, rozhod-
ne hodnota dovezeného 
exemplára, ktorú posudzuje 
vedecký orgán CITES.
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady
Takmer bombovú zásielku
... sa podarilo zaistiť tureckým colníkom, ktorí našli nebezpečnú chemikáliu pri kon-
trole nemeckého mikrobusu. Na hraničnom priechode s Bulharskom zadržali dvoch 
Švajčiarov, ktorí 510 kg trhaviny pentrit údajne chceli pašovať na priemyselné úče-
ly. Ani jeden z nich však nedokázal predložiť dokumenty, ktoré by to potvrdzovali. 
Oficiálny adresát - istá turecká firma - pritom akúkoľvek účasť na prípade odmietla. 
Trhavina, ktorú muži chceli prepašovať, mohla okrem iného poslúžiť aj na výrobu 
Semtexu.

Umelecký vývoz
Aj tak možno pomenovať pokus istého podvodníka, ktorý chcel prepašovať obrazy 
v hodnote viac ako 17 miliónov libier. Tento zámer mu však prekazili britskí colníci, 
ktorí umelecké diela zaistili. Podľa colníkov muž sfalšoval dokumenty, ktoré potom 
poskytol vládnej agentúre zodpovednej za udeľovanie licencií pre obrazy určené 
na vývoz. Najpozoruhodnejším spomedzi pašovaných obrazov bol majstrovský kus 
Portrét umelca od holandského maliara Michiela van Musschera, pochádzajúci zo 
17. storočia, ktorého hodnotu vlani ocenili na 6,6 milióna libier. Vláda naň uvalila 
v roku 2006 dočasný zákaz vývozu, pretože obraz označili za dielo výnimočného 
estetického významu a vhodný materiál na štúdium umenia holandských majstrov 
a ich maliarskych techník. Zákaz exportu slávnej maľby vydali vládni predstavitelia, 
aby britským múzeám poskytli viac času na získanie finančných prostriedkov na kúpu 
tohto výnimočne drahého obrazu. Nenašiel sa však žiaden záujemca a po vypršaní 
zákazu získala maľba povolenie na vývoz.

Prekvapenie pod strechou
To zažili poľskí colníci, ktorí pod strechou kamióna smerujúceho na Ukrajinu objavili 
120-kilogramovú zásielku heroínu. Drogy (rozdelené do 270 balení) sa nachádzali 
v špeciálnej priehradke. Akcia poľských colníkov patrí medzi najväčšie, aké sa im 
v krajine zatiaľ podarili. Nečudo, veď hodnota objavených narkotík dosiahla vyše 
9 miliónov dolárov.

Týždňový pobyt v kontajneri
... absolvovalo 15 utečencov, ktorých španielski policajti a colníci objavili v istej 
nákladnej lodi. Osem mužov, dve ženy a päť detí pochádzajúcich pravdepodobne 
z Palestíny javilo známky silného zoslabnutia. V úkryte, v ktorom strávili asi jeden týž-
deň, ich objavil okoloidúci robotník. Ten začul hlasy a následne konal.

Holanďania objavili dvojité „káčka“
Konkrétne išlo o kokaín, ktorý zaistili holandskí policajti a colníci v prepravnom kon-
tajneri naplnenom kávou z Kostariky. Drogy, ktoré mali podľa odhadov hodnotu 80 
miliónov eur, odhalili colníci za pomoci psov pred dvoma týždňami. Zadržali aj troch 
pašerákov, a to mužov vo veku 25, 40 a 59 rokov. Policajti a colníci tak zazname-
nali ďalší neuveriteľne veľký, no nie najväčší úlovok v holandskej histórii. V septembri 
2005 zhabali colníci v Rotterdame 4600 kilogramov kokaínu ukrytého v kotúčoch 
masívnych oceľových káblov na lodi.

Sušené ovocie a biely bonus
Sto kilogramov heroínu za približne šesť miliónov eur - to zasa bol úlovok bulharských 
colníkov, ktorí našli drogy pri kontrole tureckého kamióna na dvojstrannej štátnej hrani-
ci. Heroín bol ukrytý v 2100 balíčkoch, ktoré boli zakomponované v náklade sušené-
ho ovocia a orieškov, určených pre holandský trh. Bulharsko-turecké hraničné priecho-
dy sú zrejme pre pašerákov čoraz atraktívnejšie - len v uplynulých dvoch mesiacoch sa 
tam totiž colníkom podarilo zhabať celkove takmer 400 kilogramov heroínu.

Čínska invázia atakuje už aj rumunský trh
Ten sa snažia chrániť rumunskí colníci, ktorí nachádzajú stále viac falzifikátov po-
chádzajúcich z Číny. Pri jednej z posledných kontrol nákladov v prístavnom meste 
Konstanca objavili asi 12 000 párov falšovanej čínskej značkovej obuvi. Od začiatku 
kalendárneho roka 2007 pritom zhabali rumunskí colníci už 200 000 párov takých-
to výrobkov.

-ds-

Na štadióne bodovali bratislavskí colníci
Tí v spolupráci s Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície Bratislava vykonali 
30. 9. 2007 kontrolnú akciu na burze v priestoroch štadióna ŠK Inter Bratislava. 
Zmiešaný tím oboch zložiek sa zameral na pátranie po tovare, ktorý unikol colné-
mu dohľadu, ako aj kontrolu pobytu cudzincov na území SR. Colníkom sa podarilo 
zaistiť viac ako 1000 kusov tovaru (najmä textilných výrobkov), ktorého pôvod 
predávajúci nevedeli riadne preukázať. Tovar, ktorý colníci našli na pôde Interu, 
je však iba zlomkom nelegálne dovážaných artiklov, ktoré sa colná správa snaží 
odhaliť už pri vstupe na územie Európskej únie. Colný úrad Bratislava len za po-
sledné dva mesiace zaistil pri colnom konaní takmer 90 ton nelegálne dovážaného 
tovaru. Išlo prevažne o textilné výrobky, parfumy a výrobky galantérie ako kabelky, 
opasky či peňaženky. V týchto prípadoch dochádza nielen k porušeniu práv dušev-
ného vlastníctva, ale často (najmä pri textile a parfumoch) aj k dovozu škodlivých, 
až zdraviu nebezpečných výrobkov z dôvodu vysokého obsahu nežiaducich che-
mických látok.

Bulharsko-slovenský biznis
Colníci CKÚ podnikli 4. 10. 2007 akciu zameranú na nelegálnu výrobu cigariet. 
Vykonali prehliadku podnikateľských priestorov v obci Orechová Potôň v okrese Du-
najská Streda, pri ktorej odhalili kompletnú výrobnú linku na výrobu cigariet a balia-
cu linku na balenie do spotrebiteľského balenia. Počas zásahu boli spomínané linky 
v plnej prevádzke a obsluhovalo ich sedem osôb (päť občanov Slovenskej republiky 
a dvaja občania Bulharska). Bulhari sú bývalými pracovníkmi oficiálneho závodu na 
výrobu cigariet, a preto mali za úlohu nastaviť obidve linky už na plnohodnotnú pre-
vádzku. Bez ich skúsenej pomoci by výrobu nebolo možné spustiť. Úloha Slovákov 
bola jednoduchšia - pracovali ako výrobní robotníci a obsluhovali linky. Colníkom sa 
akcia podarila ešte v začiatkoch prevádzky výrobnej linky, fungovala totiž len cca 
4 dni. Vďaka správnemu naplánovaniu akcie vznikla čo najnižšia škoda Slovenskej 
republike na daňových únikoch. Pri prehliadke colníci zaistili cca 13 ton cigaretového 

tabaku v kartónových krabiciach, ktorý bol balený asi po 100 kg, a 314 000 kusov 
cigariet značky Marlboro. Celkový daňový únik, resp. škoda spôsobená štátu zo 
zaisteného tovaru bola 22 073 382 Sk. Colníci zaistili aj komponenty nevyhnutné 
na výrobu spotrebiteľského balenia cigariet značky Marlboro. Ak by ich nelegálni 
výrobcovia použili, mohli by vyrobiť až 12 910 000 kusov cigariet balených v spot-
rebiteľských baleniach.

-ds-
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Zoznamka s deviatimi kandidátmi

Colné úrady, ktoré vám pravidelne predstavujeme, sú rozmiestnené po celom 
Slovensku. Západ, stred i východ sme si už čiastočne zmapovali. Tentoraz sa 
však presunieme na médiami často spomínanú východnú hranicu, ktorá ovplyv-
ňuje chod a zameranie celého úradu.

Úrad, ktorý chráni colnú hranicu
Colný úrad Čierna nad Tisou patrí medzi úrady, ktorých činnosť, pozíciu a význam 
udáva v prvom rade regionálne začlenenie. V súčasnosti totiž úrad spravuje celý 
úsek 98-kilometrovej štátnej hranice s Ukrajinou. Okrem toho územný obvod colného 
úradu zahŕňa aj štyri okresy z košického a prešovského kraja, a to Trebišov (v súčas-
nosti sídlo colného úradu), Michalovce, Sobrance a Snina. Tisianskočierňanský úrad 
zaisťuje výkon služby a ďalšie činnosti v dvoch základných oblastiach, konkrétne na 
úseku colného dohľadu a správy spotrebných daní. To všetko zabezpečuje desať 
odborných útvarov – oddelení, 8 pobočiek a 4 stanice colného úradu. Na samot-
nom úseku štátnej hranice pôsobia 4 colné hraničné pobočky, z toho dve železničné 

(PCÚ Čierna nad Tisou a Maťovce) a dve cestné (Vyšné Nemecké a Ubľa). Ďalším 
hraničným priechodom s Ukrajinou sú Veľké Slemence – Mali Selmenci. Úrad má 
svoje pobočky aj vo vnútrozemí: dve sú zamerané na správu spotrebných daní (PCÚ 
Snina a Trebišov) a ďalšie (PCÚ Michalovce a PCÚ Dobrá, Terminál kombinovanej 
dopravy) sú kombinovanými pobočkami pre colný dohľad a správu spotrebných 
daní. Útvary colného úradu dopĺňajú jeho štyri stanice, ktoré sa delia na výkon kon-
trolného mobilného dohľadu a tzv. colné stanice. Celkovo pôsobí na colnom úrade 
473 colníkov a zamestnancov v štátnej a verejnej službe.

Mladé mesto a najväčší suchozemský prístav
Colný úrad vznikal súbežne s mestom, ktorého meno nesie v názve. Samotná Čierna 
nad Tisou vznikla až v roku 1946 v chotári obce Čierna, v ktorom na základe vlád-
neho uznesenia z toho istého roku začali budovať prekládkovú stanicu pre výmenu 
tovarov so ZSSR po železničnej trati. Napriek tomu, že Čierna nad Tisou je mladým 
a aj dnes malým mestom situovaným v najodľahlejšom kúte Východoslovenskej níži-

Colný úrad Čierna nad Tisou
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ny, v časoch svojho najväčšieho rozvoja sa stala jednou z dopravne i ekonomicky 
najdôležitejších častí štátu. Za tento titul vďačila prekladisku, ktorého kapacita bola 
porovnateľná s väčšími námornými prístavmi aj v medzinárodnom meradle. A hoci 
mesto prešlo mnohými zmenami, dodnes mu dominuje prekladisko so železničnými 
koľajami normálneho, ale aj širokého rozchodu.

Pikošky z minulosti
S colným úradom na Východoslovenskej nížine sa spájajú udalosti, o ktorých mnohí 
ani netušia. Jedna z nich sa udiala ešte v jeho začiatkoch. V roku 1947 mal úrad len 
10 colníkov, ktorí pracovali na spomínanom železničnom prekladisku. Práve na ňom 
sa vtedy udiala vykládka obilia, ktorá zahnala hrozbu hladu v dôsledku veľkého 
sucha. Cez tento železničný priechod tiež previezli z Moskvy späť do štátnej úscho-
vy na Pražskom hrade národné zlato, ukrývané pred nemeckými vojskami v čase 
2. svetovej vojny.

Colníci majú stále plné ruky práce
Železničné hraničné priechody, ktoré spravujú PCÚ Čierna nad Tisou a Maťovce, 
dostávali zabrať nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Skladba najvýznamnejších 
dovážaných a vyvážaných komodít sa časom profilovala, no najvýraznejšie zmeny 
boli spôsobené zmenou spoločenského zriadenia a zavedením trhovej ekonomiky 
po roku 1989. Hlavnými dovoznými artiklami zostali aj naďalej suroviny ako ruda 
a drevo. Vývozu dnes dominujú potravinárske výrobky - soľ, cukor, slad, ako aj stro-
je a prístroje, konštrukcie, polotovary z ocele, výrobky zo železa, dlaždice, časti 
automobilov, spekané magnézium, ingoty či pneumatiky. Vznik Pobočky colného 
úradu Maťovce bol ovplyvnený nielen nárastom objemu tovaru, ale aj výstavbou 
Východoslovenských železiarní v Košiciach, ktoré jej činnosť ovplyvňujú dodnes. 
Dovoz základnej hutníckej suroviny, železnej 
rudy, podnietil vybudovanie samostatnej vetvy 
širokého rozchodu vedúcej práve cez Maťovce 
priamo do železiarní. V súčasnosti túto poboč-
ku charakterizuje aj prečerpávanie ropných 
produktov, dovoz paliva a uhlia pre Elektráreň 
Vojany.

Mediálne známe „dvojičky“
Colný úrad Čierna nad Tisou je už automaticky 
spájaný s cestnými hraničnými priechodmi Vyš-
né Nemecké a Ubľa. Oba prešli v posledných 
mesiacoch významnou rekonštrukciou. Aj vďa-
ka tomu splnilo Slovensko štandardné podmien-
ky na vstup do schengenského priestoru. Oba 
hraničné priechody využíva aj okolité obyvateľ-
stvo, ktoré kvôli zvyšujúcim sa cenám niektorých 
tovarov prevádzkuje tzv. ekonomickú turistiku. 
Okrem bežných artiklov osobnej spotreby, žiaľ, 
dochádza aj k nezákonnému dovozu tovaru, 
(najčastejšie cigarety, alkohol, benzín a nafta), 
ktorý majú v obľube pašeráci zo slovenskej 
i ukrajinskej strany.
Poslednú možnosť prestupu štátnej hranice 
s Ukrajinou dáva hraničný priechod Veľké 
Slemence – Mali Selmenci s obmedzením pre 
malý pohraničný styk pre peších cestujúcich 

a cyklistov, s prevádzkou od 08.00 do 20.00 hod. Napriek tomu ho charakterizuje 
rušný pohyb osôb a preprava najmä záujmového tovaru podliehajúceho vysokým 
spotrebným daniam, ako sú tabakové výrobky.

Pašeráci verzus skener
Výrazné cenové rozdiely tovarov podliehajúcich vysokej spotrebnej dani prispievajú 
k porušovaniu predpisov. Colný úrad a colná správa sa nelegálne podnikanie snažia 
eliminovať, a to aj prostredníctvom zabezpečenia technickými prostriedkami, školení 
či kontrol a úprav režimu a postupov výkonu služby. Najvýraznejšie im v tomto boji 
pomáhajú špeciálne zariadenia, ktoré sú predmetom stáleho záujmu colníkov, médií, 
ale aj verejnosti. Ide o inšpekčný skenovací systém THSCAN 1215HS inštalovaný na 
colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké a spravovaný Oddelením špeciálnych 
technológií. Zariadenie, ktorým bola obdarovaná SR, sa používa na kontrolu kontaj-
nerov a nákladných vozidiel. Už vo veľmi krátkom čase k nemu pribudne aj špeciálny 
systém na kontrolu železničných vozidiel THSCAN RF6010, ktorý sa už v súčasnosti 
inštaluje na colnom hraničnom priechode v Maťovciach.

Čo bude ďalej...
Colný úrad Čierna nad Tisou v dohľadnom čase čakajú výrazné zmeny. Tie nastanú 
nielen v súvislosti s reorganizáciou jeho štruktúry, ale najmä so zmenou sídla colného 
úradu, ktorým sa stane ešte v tomto roku okresné mesto Michalovce.

c.k. Ing. Klára Baloghová a -ds-

Počet nelegálne dovezených cigariet odhalených na colných hraničných 
pobočkách CÚ Čierna nad Tisou v roku 2007
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Colná správa buduje rádiokomunikačný systém so šifrovou ochranou informácií

Slovensko prešlo počas svojho už trojročného členstva v EÚ viacerými zmenami. 
Podniklo mnohé legislatívne úpravy, ktoré si naša integrácia v rámci európskych 
spoločenstiev vyžadovala. Nevyhnutné kroky smerom k spoločenstvu musela 
podniknúť aj slovenská colná správa. Jedným z nich bola aj príprava a budovanie 
rádiokomunikačných systémov slúžiacich predovšetkým ozbrojeným zložkám.

Systém, bez ktorého to nejde
Na to, aby sa naša colná správa mohla pripojiť k už existujúcim integrovaným 
komunikačným systémom vyspelej Európy, bolo potrebné vybudovať kvalitné, 
spoľahlivé a utajované rádiové spojenie - slovom Astro Digital. Na vzniku tejto ko-
munikačnej infraštruktúry colná správa trpezlivo pracovala, a to úspešne. Systém 
je totiž plne vyhovujúci aj pre postupnú integráciu do paneurópskeho štandardu 
TETRA.

Ako sa všetko začalo
Profesionálny rádiokomunikačný systém colnej správy sa začal budovať v období 
rokov 1991 - 1992 pod vedením Generálneho riaditeľstva ciel Praha. Podľa vte-
dajšieho zámeru mal systém slúžiť predovšetkým pre výkon služby pri náročných 
podmienkach operatívnej činnosti staníc colnej stráže. Tento spôsob komunikácie 
sa však stal nedostatočným z dôvodu technickej a prevádzkovej nespôsobilosti 
zariadení a taktiež zmeny organizácie novovzniknutej slovenskej colnej správy. 
Postupne sa totiž vytvárali rôzne operatívne skupiny a oddelenia s nárokom na 
absolútne inú technickú vybavenosť rádiokomunikačnou technikou. Ústredná colná 
sprava SR sa v roku 1998 začala zaoberať návrhom na zriadenie združeného rá-
diokomunikačného systému so šifrovou ochranou informácií slúžiaceho nielen col-
nej správe, ale aj niektorým špeciálnym zložkám MV SR, ako napríklad Národnej 
protidrogovej jednotke SR, Úradu na ochranu ústavných činiteľov a iným. Národná 
protidrogová jednotka SR (NPJ SR) začala uvažovať o budovaní tohto systému ešte 
skôr, a to na základe podpísanej dohody medzi vládou SR a UNDCP (United Na-
tions Drug Control Program), ktorá pojednávala o dodávke základnej technológie 
pre jeho výstavbu. V nasledujúcich dvoch rokoch OSN dodala moderný digitálny 
rádiokomunikačný systém Motorola Astro Digital v základnej výbave, ktorý pozo-
stával z konvenčných retranslačných staníc, vozidlových a prenosných rádiostaníc. 
Týmto bol vytvorený základný, predovšetkým technický rámec pre začatie výstavby 
utajenej rádiovej prevádzky pre NPJ SR na území tzv. veľkej Bratislavy.

Rokovania colných a policajných orgánov boli úspešné
Colné riaditeľstvo SR predložilo na MV SR návrh na spoločné budovanie pred-
metného rádiokomunikačného systému. Po niekoľkonásobných vzájomných rokova-
niach s policajnými zložkami a rozsiahlej legislatívnej príprave bol zámer zavŕšený 
podpisom dohody medzi MF SR a MV SR na úrovni rezortných ministrov. Colná 

Motorola Astro Digital
bude slúžiť colníkom i policajtom

sprava následne od Telekomunikačného úradu SR získala požadované frekvenčné 
spektrum. Týmto bol spustený proces realizácie prác, pričom sa postupne pristúpilo 
ku koordinovanému komplexnému a etapovitému budovaniu systému.

Rozdelenie priorít
Ministerstvo vnútra a CR SR si budovanie rádiokomunikačnej infraštruktúry Mo-
torola Astro Digital rozdelili. Colníci sa sústredili na prihraničné oblasti územia 
a policajti na celé vnútrozemie. Colné riaditeľstvo SR už v súčasnosti vo vlastných 
režimových priestoroch prevádzkuje technológiu pod názvom Zónový kontrolér, 
ktorá koordinuje a riadi komunikáciu celej siete. Vzhľadom na prioritu dnešných 
dní, zameranú na komplexné zabezpečenie úseku štátnej hranice s Ukrajinou, col-
ná správa rozhodla o prednostnom vybudovaní komunikácie práve v tejto lokalite. 
Pre túto oblasť sú už pripravené technologické komponenty na inštaláciu troch urče-
ných a schválených rádiových kót. Zostáva doriešiť už len vybudovanie spojovacej 
trasy, ktorá zabezpečí prepojenie rádiových bodov s riadiacim pracoviskom v bu-
dove CR SR. Ukončením tejto etapy bude zabezpečené plnohodnotné vysunutie 
komunikácie do požadovanej lokality.

Realita a plány na dosah
Ministerstvo vnútra (MV) už vybudovalo lokálnu komunikáciu v priestore všetkých 
krajských miest s kapacitou jedného kanála pre komunikačnú potrebu predo-

všetkým vlastných špeciálnych zložiek. Tie plánuje 
colná správa (CS) postupne vzájomne prepojiť 
a pripojiť na centrálny kontrolér Astro SmartZone 
prostredníctvom siete MV tak, aby tvorili jednotnú 
komunikačnú bázu. Po vybudovaní komunikácie na 
úseku štátnej hranice s Ukrajinou chce colná správa 
postupne doplniť a rozšíriť existujúcu rádiokomunikač-
nú technológiu prevádzkovanú v krajských mestách 
SR o jeden kanál, čím bude vybudovaná dostatočná 
hovorová kapacita aj pre operatívne zoskupenia CS 
vrátane spoločnej súčinnostnej komunikačnej kapaci-
ty. Prepojením všetkých existujúcich rádiových bodov 
vznikne jednotná rádiová sieť CS a MV s pokrytím 
územia Slovenska v prvej etape na cca 75 %. Takto 
vybudovaná sieť bude umožňovať komunikáciu medzi 
jej jednotlivými užívateľmi bez ohľadu na ich geogra-
fickú polohu v rámci pokrytia územia rádiovým sig-
nálom. Pre komplexné pokrytie územia SR rádiovým 
signálom bude potrebné vybudovať ešte 28 rádio-
vých pozícií, ktoré zabezpečia rádiovú komunikáciu 
na približne 98 % územia SR. V súčasnosti existujúce 
(budované) rádiové body – Bratislava, Trnava, Nitra, 
Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Kráľova Hoľa, Prešov 
vrátane úseku štátnej hranice s Ukrajinou (Čierťaž, 
Nastaž, Cirov Vrch) budú tvoriť nosnú kostru systému, 
na ktorú sa budú postupne pripájať novovybudované 

rádiové body v súlade s v vydaným prevádzkovým povolením Telekomunikačného 
úradu SR.

-ds-
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Zámery colného inštitútu na školský rok 2007/2008

Plnenie úloh colnej správy si vyžaduje, aby bol každý colník a zamestnanec pro-
fesionálne pripravený na každodenný výkon služby, ako aj na výkon služobných 
a pracovných činností. Túto požiadavku zabezpečuje vybudovaný systém vzde-
lávania, ktorý reaguje na spoločenské, ekonomické a legislatívne zmeny. V kon-
frontačnom procese medzi teóriou a praxou sa tak uskutočňuje profesionálna 
príprava colníkov a vzdelávanie sa stáva nie privilégiom, ale potrebou.

Novinky pre študujúcich
Nové trendy vzdelávania zaradil do svojho učebného repertoáru aj colný inštitút, 
keďže sa javia ako efektívne a zohľadňujú požiadavky a potreby colnej praxe. Patria 
k nim stále užšie špecializácie odborných colných kurzov, jazykové vzdelávanie col-
níkov a zamestnancov colnej správy zaoberajúcich sa agendou EÚ, ako aj colníkov 
nominovaných do výborov a pracovných skupín Európskej komisie a Rady, vytvára-
nie prostredia virtuálnej školy pre colníkov v súvislosti s pripravovaným elektronickým 
vzdelávaním a modernizácia vyučovacích technológií.

Vzdelávanie colníkov je už v plnom prúde
V školskom roku 2007/2008 colný inštitút otvoril triedu základného colného kurzu 
v Školiacom a rehabilitačnom stredisku vo Veľkom Mederi. V prvom polroku tohto 
školského roka bude ukončený základný colný kurz pre colníkov v dočasnej štátnej 
službe v Bratislave, ktorý sa začal ešte v II. polroku školského roka 2006/2007. Ob-
sahovou náplňou ZCK sú odborné predmety pozostávajúce z výučby základných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, odborných interných predpisov, colných, 
daňových a tovaroznaleckých predmetov a praktických predmetov spojených s vý-
cvikom. Odborné colné kurzy sú výberovou formou vzdelávania, pričom výber col-
níkov na štúdium do OCK vykonáva príslušný služobný úrad na základe výsledkov 
dosiahnutých v prijímacom konaní a limitu určeného colným inštitútom. Cieľom týchto 
kurzov je získanie a rozšírenie odborných vedomostí a príprava colníkov na výkon 
profesijných činností. V školskom roku 2007/2008 sú špecializované na:
- výkon colného dohľadu (1 trieda CÚ Košice, 1 trieda Donovaly),
- výkon colného dohľadu a daňového dozoru so zameraním na KOMOS (1 trieda 
Vyšehradné),
- colnú a daňovú kriminalitu (1 trieda – v Školiacich a rehabilitačných strediskách 
podľa organizačných možností colného inštitútu),
- správu spotrebných daní (od II. polroka školského roka 2007/2008).

Pre každú špecializáciu je vypracovaný vzdelávací projekt, učebný plán a učebné 
osnovy jednotlivých predmetov. V druhom polroku školského roka 2007/2008 bude 
vzdelávanie colníkov organizované v súlade s požiadavkami praxe a bude tiež rea-
govať na prípadné legislatívne zmeny.

Doplnkové formy vzdelávania opäť otvorené
Systematické rozširovanie, aktualizovanie a prehlbovanie vedomostí a získavanie 
zručností na výkon služobných činností bude colný inštitút v tomto školskom roku 
zabezpečovať aj naďalej v doplnkových a špecializovaných formách vzdelávania. 
Pozornosť bude venovať nasledovným oblastiam:
- prehlbovaniu a aktualizovaniu vedomostí z účtovníctva (pre colníkov zaradených 
na výkon štátnej služby na úsek správy spotrebných daní a následných kontrol – 1 
trieda v Patinciach),
- spoločnému colnému sadzobníku a tovaroznalectvu (1-mesačná cyklická príprava 
colníkov realizovaná na colných úradoch),
- jazykovému vzdelávaniu,
- priebežnému vzdelávaniu,
- skvalitňovaniu riadiaceho procesu vedúcich pracovníkov a nadriadených,
- príprave a vzdelávaniu lektorov,
- hospitačnej činnosti,
- mediálnej komunikácii.

Nie je učiť ako učiť
Modernizácia vzdelávacieho procesu, didaktické opatrenia a využívanie intenzív-
nych foriem vzdelávania patria medzi najnáročnejšie formy lektorskej činnosti. Vy-
žadujú si profesionalitu, tvorivosť, komunikačné zručnosti, pedagogický talent a v ne-
poslednom rade kvalitnú prípravu na vyučovací proces. V tomto duchu vyvíja svoje 
úsilie aj colný inštitút a jeho lektorský zbor, ktorý verí, že sa naplánované vzdelávacie 
aktivity podarí zrealizovať.

 

Colný inštitút

Nie privilégium, ale nevyhnutná potreba

Na tohtoročnom ročníku Dňa NATO, 
ktorý sa uskutočnil v sobotu 15. septem-
bra v susednej Českej republike na letis-
ku v Ostrave-Mošnove, návštevníci mohli 
vidieť nielen rôzne lietadlá a vojenskú 
pozemnú techniku, ale napríklad aj ex-
ponáty z éry studenej vojny, hasičskú 
techniku, vybavenie a výzbroj jednotiek 
polície, väzenskej služby, mestskej polí-
cie a ďalších elitných útvarov, ale takisto 
techniku a zariadenia využívané na 
pracoviskách colnej správy. Na snímke 
je pojazdný skener vystavovaný Colnou 
správou Českej republiky.

-r-

Colníci na Dni NATO
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V histórii Rakúsko-Uhorska fungovalo veľa daní. Jedna z nich, ktorá niesla zvlášt-
ny názov potravná, však bola prevzatá aj do daňového systému Československej 
republiky. Potravná daň bola medzi obyvateľstvom veľmi nepopulárna, čo ne-
pridalo ani na obľúbenosti pohraničnej finančnej stráže, ktorá zabezpečovala jej 
vyberanie a s tým spojenú kontrolu.

Kto žil vo väčšom, platil
Korene dane pochádzajú zo starovekého Ríma, v ktorom osoba pristihnutá pri pašo-
vaní potravín výbercom dane (Publikánom) mohla byť predaná do otroctva. V stre-
doveku sa podstata tejto dane pretransformovala na určitú formu terajšej spotrebnej 
dane, ktorá bola organizovaná viac-menej živelne. Svoj systém vo výbere získala až 
za Rakúsko-Uhorska. Od roku 1829 sa postupne vyberala ako štátna daň na hrani-
ciach veľkých miest, akými boli Praha, Brno, Bratislava (od roku 1850), Viedeň, Ľvov, 
Krakov, Štajerský Hradec (nem. Graz), Linec, Lublaň, Innsbruck a čiastočne aj Terst. 
Filozofia tejto dane totiž predpokladala, že obyvatelia 
väčších miest majú väčšie príjmy a môžu teda znášať 
väčšie dane. Tie sa na nich prenášali vo forme vyšších 
cien potravín a predmetov dennej spotreby. Mestá, kde 
sa spomínaná daň vyberala, boli vyhlásené za uzavreté 
a každý dovoz tovaru (napr. piva, vína, liehovín, cukru, 
petroleja, mäsa, muštu, sviečok, mydla, uhlia atď.) mu-
sel byť prihlásený úradníkovi na colnici. Okolo každého 
mesta bola vytýčená potravná čiara s hustou sieťou col-
níc a strážnych stanovíšť, kde prebiehala prísna kontrola 
každého dopravného prostriedku, ako aj cestujúceho. 
Úsek „čiary potravnej dane“ bol vyznačený zvláštnymi, 
v primeranej vzdialenosti postavenými očíslovanými stĺp-
mi s nápisom „Čiara potravnej dane.

Systému neušiel nik
Promptnosť úradníkov bola v tomto období úctyhodná. 
Ak sa niekde vyskytol nový priechod cez „čiaru potrav-
nej dane“ (napr. zrútenie objektu na hranici mesta), bola 
tam okamžite umiestnená závora alebo brána s unifor-
movaným colníkom. Daň vyberal štát od roku 1878. 
Vstupovať do mesta s tovarom bolo povolené len cez 
takzvané „mestištia“, za prvej republiky ľudovo nazýva-
né „akcíz“. Na každom vstupe do mesta boli stanovené 

úradné hodiny a cez miesta, kde nebol nepre-
tržitý pracovný čas, sa v noci nesmelo cestovať. 
Napríklad Praha mala v roku 1906 celkove 31 
úradov potravnej dane na čiare, pri čom v no-
ci sa mohlo do mesta vstupovať len cez úrady 
s nepretržitou službou. Prehliadky a vyberanie 
poplatkov boli veľmi prísne. Predpisy dávali 
výbercovi dane pomerne veľké kompetencie. 
Ak mal podozrenie, že sa pod šatstvom po-
dozrivého nachádza pašovaný tovar, mohol 
vykonať jeho osobnú prehliadku. Pri prechode 
cez úrad potravnej dane museli zastaviť aj 
prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Ten, 
kto prevážal predmet podliehajúci dani, musel 
vystúpiť a aby nezdržoval premávku, mohol 
po zaplatení na ten istý lístok pokračovať 
ďalšou linkou. Systém potravnej dane myslel 
aj na tých, ktorí tovar cez mesto len prevážali. 
Zaplatili zaň na vstupe poplatok, ktorý im bol 
pri výstupe z mesta vrátený.

Posmešky vyústili
do verbálneho embarga
Na „mestištiach“ dochádzalo veľmi často ku 
konfliktom, ktoré boli vyvolané cestujúcimi i vo-

dičmi hromadnej dopravy. Tí prví považovali spomínanú daň (hlavne počas prvej 
republiky) za stredoveký prežitok, no a tí druhí obviňovali úradníkov zo zdržovania 
a šikanovania. Často sa stalo, že vodič kontrole ušiel, čo sa, samozrejme, neskon-
čilo bez následkov. Vodič bol následne obvinený zo spoluviny „z podludnictva“. 
Slovné útoky, časté nadávanie a posmešné poznámky vodičov na adresu úradníkov 
nakoniec Dopravný podnik mesta Prahy prinútili konať. Výnosom č. 45/1904 svojim 
zamestnancom zakázal akýkoľvek verbálny kontakt s vyberačmi daní.

Potravná daň počas obdobia prvej ČSR
Ani rozpadom Rakúsko-Uhorska sa (napriek veľkým očakávaniam) potravná daň 
nezrušila. Naopak zákonom č. 264/1920 Sb. z. a n. a vyhláškou 265/1920 Sb. 
z. a n. bola zaradená do právneho poriadku ČSR. Nariadením vlády ČSR č. 675/
1920 Sb. z. a n. o organizácii potravnej dane na čiare boli od 1. 1. 1921 daňou 
poverené výhradne orgány štátnej správy. Jej výber vykonávali úradníci potravnej 

Potravná daň na čiare (1829 – 1944)

Financ potravnej dane na čiare prepúšťa povoz do Bratislavy

Neprejdú! Financ na stráži pred úradom potravnej dane na čiare, Bratislavské predmestie 1944
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dane (dôchodkoví úradníci t. j. „daňováci“), príslušníci pohraničnej finančnej stráže, 
ako aj osoby pôsobiace doposiaľ vo výbere potravnej dane. Tie však museli prejsť 
zo stavov obce do stavov štátnej správy. Určité zmeny nastali aj v rozsahu dane 
týkajúcej sa potravín (mäso, syry, ryža, ovocie, zelenina...), piva, vína, muštu, sena, 
slamy a mydla. V prípade tranzitu tovaru cez mesto, mohol byť k nemu za určitý 
príplatok pridelený úradník vykonávajúci dozor. Daň sa nevymerala v prípade, že 
bola menšia ako 20 halierov.

Ľudia nadávali, obce si prilepšili
Výber potravnej dane bol pre štát veľmi dôležitý, čo bolo viditeľné aj v návrhu štátne-
ho rozpočtu na rok 1920. Ten rátal, že výber dane bude predstavovať 2 700 000 
korún. O rok neskôr bol už predpoklad výberu dane vo výške 31 000 000 korún 
(nárast o 11 a pol násobok). Spomínaný finančný nárast zapríčinili mierne zvýšené 
sadzby, ako aj nasadenie pohraničnej finančnej stráže na výber dane k 1. 1. 1921. 
Prirážku k potravnej dani si mohli individuálne stanovovať aj obce zahrnuté do uzav-
retého územia. Po dohode s ministerstvom vnútra a financií mohli k potravnej dani 
stanoviť prirážku (až do výšky 50 % sadzby dane) a určovať samostatné obecné 
dávky (ale len zákonom odôvodnené), ktoré spolu so samotnou daňou vyberali 
úradníci na čiare. Finančná správa si za uvedenú službu 
mohla odrátať oprávnené náklady - réžiu (max. polovi-
cu z obecnej prirážky), zostatok bol príjmom obcí. Tie 
mohli kontrolovať vyberanie svojich prirážok a dávok 
a tiež s týmto cieľom nahliadať do príslušných účtovných 
dokumentov úradov potravnej dane. Aj to bol jeden z dô-
vodov, prečo sa obce v obvode dane tvrdo bránili jej zru-
šeniu. Vďaka ich úsiliu prežila potravná daň aj daňovú 
reformu v roku 1927.

Potravná daň počas slovenského štátu
Nepopulárna daň prežila aj počas obdobia slovenské-
ho štátu za druhej svetovej vojny, uplatňovala sa však už 
len v Bratislave (od r. 1850). Pokus o jej zrušenie urobil 
Úsporný výbor snemu. V svojom návrhu uviedol, že by 
mala byť odstránená ako prvok stredovekého národo-
hospodárstva. Výbor chcel ukončiť aj obťažovanie ces-
tujúcich, ktorí putovali do Bratislavy. Ani tieto argumenty 
však nestačili. Štát, mesto Bratislava a do istej miery aj 
personál slúžiaci pri výbere dane z nej totiž profitovali. 
Všetky pokusy o jej zrušenie boli neúspešné, k čomu 
prispeli aj argumenty vedenie mesta. Jedným z nich bol 
aj moderný bitúnok, ktorý v hlavnom meste Slovenskej 
republiky vybudovali spolu s ústavom na skúmanie kva-
lity mäsa a mlieka. Bez vedomia veterinárnych úradov 
sa tak do mesta nedostali nekvalitné potraviny, čo by 

sa bez úradov potravnej dane nedalo zabezpečiť. 
Nezanedbateľná bola aj vybraná čiastka, ktorá vo 
vojnovom období predstavovala istý príjem. Tieto 
argumenty hovorili za ponechanie dane, ako aj ce-
lého systému jej zabezpečenia.

Fungovanie v praxi
V marci 1944 vykonávalo v Bratislave v oblasti 
potravnej dane službu 70 príslušníkov pohranič-
nej finančnej stráže a 5 dôchodkových úradníkov, 
ktorým bol nadriadený Inšpektorát finančnej stráže 
Bratislava II. Nešlo pritom len o jej výber, ale aj 
o všetky služby s ňou súvisiace. Úradníci partici-
povali na strážení čiary, hliadkovaní, sprevádzaní 
tovaru, na dozore v skladoch, kontrole dobytka, 
účtovníctve a podrobnej kontrole vozidiel.
Hranice potravnej čiary okolo Bratislavy sa pre-
hliadnuť nedali, pretože boli vyznačené stĺpmi s vý-
stražnými tabuľkami. Do mesta sa dalo dostať len 
cez sedem periférnych úradov potravnej dane. Šesť 
z nich zdaňovalo tovar z vidieka. Siedmy bol Dunaj-
ský most, kde sa zdaňoval tovar z prístavu. Priamo 
v meste boli štyri útvary potravnej dane, z čoho tri 
boli železničné (Hlavná stanica, Filiálna stanica 

a stanica Nové Mesto) a štvrtý sa nachádzal na mestskom bitúnku.
Úrad tiež kontroloval všetky trhy v meste, zdaňoval porážky (aj súkromné) a všetky 
nápoje (v skladoch, hostincoch a pod.). Príslušníci na bitúnku dozerali nad precho-
vávaním dobytka, ako aj nad jeho porážkami, ktoré potom zdanili. Prevádzkovali 
tiež dozor na trhovisku ošípaných, kde prepisovali tovar z predávajúceho na kupca. 
Službu úradov potravnej dane na čiare vykonávali príslušníci pohraničnej finančnej 
stráže s plným výstrojom a výzbrojou.

Epilóg alebo raz to muselo prísť
Všetko sa raz skončí. Toto pravidlo neobišlo ani systém potravnej dane, ktorému za 
čias Protektorátu Čechy a Morava definitívne odzvonilo po prijatí vládneho nariade-
nia č. 186/1942 Sb. Potravná daň na čiare bola zrušená k 1. 6. 1942. Podobným 
smerom sa uberal aj snem Slovenskej republiky, ktorý uvedenú daň zrušil k 1. 7. 
1944 Zákonom č. 67/1944 Sl. z. Podľa dobových dokumentov Ministerstva financií 
SR nebol nikto z úradníkov, resp. príslušníkov pohraničnej finančnej stráže prepus-
tený. Všetci boli pridelení na nové pracoviská v rámci ministerstva alebo finančnej 
stráže.

h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak a –ds-

Jeden z úradov potravnej dane na čiare na jar 1944 (pred zrušením)

Pred colnou prehliadkou na Štefánikovom moste v Bratislave roku 1944
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Spravodajstvo z colných úradov

Národný deň colníkov si 21. septembra väčšina colných úradov už tradične pripo-
mína spoločne s potenciálnymi budúcimi colníkmi, a to deťmi. Pre ne colníci pripra-
via vždy zaujímavý program. Výnimkou nebol ani tento rok. Deti zo základných 
i stredných škôl si „colníčtinu“ a jej priebeh v praxi mohli vychutnať na viacerých 
colných úradoch. Zo všetkých oslovených sa o svoje zážitky podelili len niektoré. 
A ako to na ich pôde v ten deň vyzeralo, si môžete prečítať vďaka ich ochote 
v nasledujúcich riadkoch.

Colný úrad Košice ožil vravou detí i dospelých
Slnečný piatok 21. septembra bol pre mnohých posledným pracovným dňom v týžd-
ni. Pre košických colníkov a deti, ktoré sa na Národnom dni colníkov zúčastnili, bol 
však tento deň výnimočný.

Colníci CÚ Košice sa ani tento rok nedali zahanbiť a k siedmemu výročiu Národ-
ného dňa colníkov pripravili pre verejnosť zaujímavé ukážky ilustrujúce ich prácu. 
Po krátkom privítaní a prezentácii colníci oboznámili deti so štruktúrou a činnosťou 
Colného úradu Košice. Malým návštevníkom tiež predviedli, ako zaisťujú nebezpeč-
ných a ozbrojených páchateľov a zastavujú vozidlá. Keďže uniformovaní hostitelia 
používali autá, výstrely do vzduchu, technické prostriedky, ako aj hmaty, chvaty, kopy 
a údery sebaobrany, staršie deti ohodnotili tieto „akčné“ ukážky ako najzaujímavej-
šie. Bodovali aj kolegovia zo Stanice CÚ, ktorí deťom predviedli odber vzoriek pohon-
ných hmôt z nádrže motorového vozidla. Každý z návštevníkov si túto činnosť chcel 
hneď vyskúšať.
Mladších účastníkov si získali najmä naši štvornohí kolegovia, ktorí predviedli svoju 
majstrovskú šikovnosť pri vyhľadávaní drog a cigariet ukrytých vo vozidle. Tieto ukáž-
ky zaujali nielen školákov základných škôl, ale aj najmladšiu účastníčku, ktorou bolo 
2-ročné dievčatko v sprievode svojho otecka.
Po programe sa mohli deti pod dozorom colníkov pozrieť na zbrane, autá a vyskúšať 
si nepriestrelnú vestu, ktorá mnohým „potenciálnym“ colníkom podlomila kolená. Po 
rušnom dni sme sa s návštevou rozlúčili sladkým poďakovaním a prísľubom, že o rok 
im na Národný deň colníkov pripravíme opäť čosi zaujímavé.

Zoborskí colníci zaujali, poučili a vyšťavili
Svoje dvere otvoril žiakom miestnych základných škôl, širokej verejnosti a regionál-

Deň colníkov bol v znamení detí
nym médiám aj Colný úrad 
Nitra. Jeho colníci si slávnost-
nú „matúšovskú“ atmosféru 
vychutnávali už od rána, ktoré 
bolo presýtené očakávaním, 
prípravami a slávnostnými bie-
lymi košeľami.
Svoj národný deň odštartoval 
colný úrad oficiálne, a to sláv-
nostným nástupom všetkých 
colníkov a zamestnancov, kto-
rým riaditeľ colného úradu po-
blahoželal a poďakoval za ich 
obetavosť a prístup k plneniu 
úloh vyplývajúcich z činností 
colnej správy. Po slávnostnom 
príhovore s jeho atmosférou, 
ktorú mali možnosť vnímať aj 
žiaci, pedagógovia, deti za-
mestnancov colného úradu, 
ako aj médiá, bola hosťom 
formou prezentácie priblížená činnosť a úlohy colného úradu. Návštevníci úradu sa 
mohli oboznámiť aj s jednotlivými technickými prostriedkami a výstrojom colníkov po-
užívaným pri plnení služobných činností. Svoju prácu v teréne predviedol aj psovod 
so služobným psom, ktorý vykonal zaistenie nebezpečných páchateľov pri vlámaní 
do objektov strážených colnou správou. Pozornosť všetkých zaujal aj inštruktor seba-
obrany, ktorý spolu s kolegami a členmi karate klubu predviedol ukážky sebaobrany 
a použitie miernejších donucovacích prostriedkov. Deti sa tradične najviac zaujímali 
o výstroj a výzbroj colníkov, a to o použitie zastavovacieho pásu, samopalu, pištole 
a nosenie nepriestrelnej vesty. Pre spestrenie im colníci pripravili rôzne vedomostné 
kvízy, ako aj športové disciplíny, pri ktorých si mohli zastrieľať na terč z plynovej 
pištole. Bohatý program sa však týmto ešte nekončil. Nitrania pripravili v zasadačke 
colného úradu prehliadku preparovaných exponátov zvierat (leva, jaštera, krokodíla 
a pod.) a motýľov, vystavených v súvislosti s uplatňovaním ich ochrany Dohovorom 
CITES. Prekvapenie čakalo na deti aj na chodbe colného úradu, kde sa im premietali 
kreslené rozprávky. Nezabudlo sa ani na doplnenie energie, ktorú návštevníci po ta-
kom akčnom dni skutočne potrebovali. Zamestnanci colného úradu pre nich pripravili 
malé občerstvenie, ktoré zožalo veľký úspech.
Deň colného úradu splnil svoj účel. Za všetko hovorili šťastné tváre detí, ktoré mali 
možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti. Ich reakcie svedčili o tom, že náš sviatok 
s nami prídu osláviť aj o rok.

Pod Urpínom to taktiež žilo
Banskobystrický úrad oslávil 21. september rovnako ako jeho kolegovia - Dňom otvo-
rených dverí. Prezentácie colnej správy, techniky a výzbroje používanej hliadkami 
KOMOS sa v tento deň konali nielen na úrade, ale aj na jeho pobočkách.
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Spravodajstvo z colných úradov

Colníci z Banskej Bystrice oslovili základné i stredné školy, pre ktoré na jednotlivých 
pobočkách pripravili pestrú škálu colníckych prezentácií a praktických ukážok. Aj 
keď program sa z pobočky na pobočku jemne odlišoval, v podstate bol takmer 
identický. Žiaci a študenti spoznali činnosť colnej správy, konkrétnej pobočky a vše-
obecne záväzné a k bežnému životu potrebné predpisy. To, že zaujali, potvrdila aj 
diskusia a početné otázky na adresu colníkov. Po teoretickom základe prišli na rad 
aj praktické ukážky, medzi ktoré Bystričania zaradili u mládeže obľúbené zákroky 
pomocou služobného psa, techniku a výzbroj hliadok KOMOS či použitie donu-
covacích prostriedkov. Žiaci si so záujmom vyskúšali prácu s UV lampou, vyhľadá-
vanie znakov pravosti na kontrolných známkach a peniazoch, ako aj plombovacie 
kliešte a prostriedky na odber vzoriek. Spomedzi bystrických pobočiek, ktoré hostili 
väčšinou školákov a študentov, sa vymykala PCÚ Veľký Krtíš. Jej „Deň otvorených 
detí“ totiž využili najmä podnikateľské subjekty, ktoré sa informovali o aktuálnych 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Mali záujem najmä o poskytnutie infor-
mácií o správnom vyplňovaní tlačív, ako aj možnosti doručenia tlačiva po ukončení 
pracovného času pobočky. Pre predajcov spotrebného balenia liehu boli prezentova-
né zápisy z „Oznámení o príjme, výdaji a stave zásob SBL“ do aplikačného progra-
mového vybavenia „LIEH“. Ako vlani, aj tento rok bol najväčší záujem o informácie 
týkajúce sa správneho nahlasovania zmien v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 98/2004 
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, o účele použitia daňovo zvýhodneného 
minerálneho oleja na poľnohospodárske účely a o lehotách na podanie opakova-
nej žiadosti na vydanie odberného poukazu na daňovo zvýhodnený minerálny olej. 
Podnikateľská verejnosť tiež privítala prezentáciu internetovej stránky colnej správy, 
o ktorej niektorí nemali informácie.

Bratislavskí colníci sa spojili
Pred budovou Colného riaditeľstva SR sa v tento deň stretli colníci riaditeľstva, CÚ 
Bratislava a CKÚ, aby pre deti základných škôl pripravili to, čo malých divákov baví 
najviac: názorné ukážky v praxi.
Žiaci obklopení colníkmi mali na výber z viacerých sfér. Svoj pútavý program pre 
nich pripravili členovia Jednotky služobných zákrokov, ktorí im názorne ukázali jed-
notlivé zásahy, svoju výstroj a výzbroj. Deti s rešpektom a zatajeným dychom sledo-
vali, čo sa počas zásahu „kukláčov“ v skutočnosti deje. Mnohí využili aj možnosť 
dotknúť sa skutočného kukláča, vyskúšať si nepriestrelnú vestu či niektorý z donucova-
cích prostriedkov. Zvedavých návštevníkov upútala aj expozícia, ktorú zorganizoval 
CÚ Bratislava. Ten pre deti pripravil exponáty rôznych živočíchov, rastlín a hmyzu, 
ktoré sú chránené dohovorom CITES. Zaujímavým bol pre deti aj mobilný röntgen, 
ktorým colníci odhalili množstvo pokusov pašovania. Colnícku mozaiku určenú deťom 
príjemne spestril colnícky „dozor“ colníkov a colníčok, ktorí deťom radi odpovedali 
na zvedavé otázky.

Deň colníkov po trnavsky
Na Národný deň colníkov nezabudol ani CÚ Trnava. Podobne ako jeho kolegovia 
z iných častí Slovenska, aj on zorganizoval Deň otvorených dverí. Verejnosť sa tak 
mohla bližšie oboznámiť s prácou colníkov a prezrieť si priestory, v ktorých pracujú.
Hostia mohli pozorovať trnavských colníkov v akcii nielen na hlavnom ústredí úra-
du v Senici, ale aj na jeho pobočkách. Pohostinnosť colníkov využilo 150 študentov 
Obchodnej akadémie, ktorí sa zaujímali o administratívnu prácu a tlačivá či o prácu 
s programovým vybavením. Študenti si tiež prezreli skladové priestory na usklad-
ňovanie tovaru i colné priestory, kde sa vybavujú kamiónové zásielky. Trnavčania 
sa však vybrali aj do terénu, konkrétne na jednu zo senických ZŠ, kde zorganizo-
vali prezentáciu svojej práce, spojenú s ukážkami nácvikov sebaobrany, techniky, 
výstroja a výzbroje či práce psovodov. Deti sa živo zaujímali o zbrane, s ktorými 
pracujú colníci, o pištole, samopaly či automatické pušky, donucovacie prostriedky, 
putá a obušky. Mladí zvedavci si tiež skúsili, ako sa pohybuje v nepriestrelnej veste 
a čo sa nachádza v špecializovanom vozidle colnej správy. Samozrejme, veľkú po-
zornosť si vyslúžil psovod so psom Maxom, ktorý predviedol ukážky vyhľadávania 
predmetov. Štvornohý colník to bezchybne zvládol a nedal sa zmiasť, ani keď mu 
hľadaný predmet viackrát premiestnili do rôznych úkrytov.
Okolo 350 žiakov základných škôl colníci okrem ukážok aj poučili. Ochotne totiž 
odpovedali na ich zvedavé otázky, ktoré sa týkali colníckej práce, technických para-
metrov zbraní, výstroja a techniky.

Text: hovorcovia príslušných colných úradov a -ds-
Foto: CÚ
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Nijmegen - mekka chodeckej obce opäť prilákala celý svet

Nijmegen. Pre väčšinu z nás neznáme slovo. O čosi lepšie sú na tom skalní tipu-
júci, pre ktorých je slávny kvôli holandskej Eredivisie. Úplne najviac však mesto 
Nijmegen znamená pre Holanďanov. Každoročne sa totiž v júni stáva ich špor-
tovým pupkom sveta, suplujúcim metropolu Amsterdam. Aj tento rok sa v ňom 
konal nezvyčajný chodecký maratón Vierdaagse, a to už po 91. raz. Vierdaagse 
znamená pre všetkých chodcov to, čo Holmenkollen pre milovníkov klasického 
lyžovania alebo Ironman Hawaii pre triatlonových nadšencov. Kto nezažije, mož-
no ani neuverí.

Ako sa stal z „pochodíka“ pochod
Korene pochodu sa viažu k začiatku 20. storočia, keď sa trasa dennej patroly členov 
holandskej finančnej stráže na hraničnom pomedzí s Nemeckom blížila k dĺžke 50 
km. Práve vtedy sa príslušníci ostatných ozbrojených zložiek na znak súdržnosti spon-
tánne rozhodli napodobniť svojich kolegov. Postupne sa však tento pochod menil 
a čoraz viac získaval na nezvyčajnej popularite. Oslovoval najmä ľudí s turistickou 
krvnou skupinou, najprv uniformovaných, no časom aj civilistov. V súčasnosti sa na 
ňom zúčastňuje vyše 40-tisíc chodeckých prívržencov z celého sveta (od Južnej Ame-
riky cez Izrael až po Japonsko).

Chodí, chodí, všetko chodí...
Aj tak by sa dal zhrnúť program tohto jedinečného podujatia, ktorý je rozložený 
do štyroch dní. Počas nich musí väčšina účastníkov absolvovať megachôdzu dlhú 
200 km. Každý zo štyroch dní má vymedzenú vlastnú trasu, vedúcu cez usadlosti 
v okolí Nijmegenu, po typických holandských hrádzach. Do štartovného poľa neod-
mysliteľne patria asi 20-členné jednotky mnohých armád sveta vo svojich národných 
uniformách. Tie pochodujú s plnou poľnou na chrbte vážiacou okolo 20 kg. V zora-
dených šíkoch absolvujú svoju dennú 40-kilometrovú trasu. Pritom je samozrejmosťou, 
že v každej takejto zložke sú zastúpené aj členky nežného pohlavia, dokazujúc tak 
stieranie rozdielov pohlaví. Farebný kolorit nekonečného zástupu dopĺňajú služobné 
uniformy policajných jednotiek. Keďže sú bez batohov, šliape sa im podstatne ľahšie, 
no aj dlhšie. Musia totiž absolvovať 50 km. Obsadenie pelotónu sa rokmi trochu 
zmenilo. Väčšinu z neho už dnes tvoria civilisti rôzneho veku, a to od adolescentnej 
mládeže až po dôchodcovských seniorov. Pre rovnosť podmienok absolvuje každá 
veková kategória adekvátnu vzdialenosť. Muži pochodujú 50 km, ženy 40 km a na 
dva krajné vekové spektrá čaká takisto úctyhodných 30 km chôdze v každom po-
časí.

Športový sviatok, na ktorom nesmie chýbať ani noha
Pre celý región je Vierdaagse najdôležitejšia udalosť roka, kvôli ktorej si mnohí oby-

vatelia berú dovolenky. Nájdu sa však aj takí, ktorí tak 
urobiť nemusia. Niektorí zamestnávatelia - lokálpatrioti 
totiž dávajú svojim podriadeným voľno, napomáhajúc tak 
vytvoreniu nevšednej a jedinečnej diváckej atmosféry. Po-
čas maratónu sú teda okraje ciest lemované populáciou 
nadšených domorodcov každého veku od batoliat až po 
tých najstarších. Usadení pred svojimi obydliami na po-
hovkách a pred prestretými stolmi s miestnymi dobrotami 
zdravia okoloidúcich. Ich ratolesti robia pre mašírujúcich 
„bufet“ a zásobujú ich nielen vodou, ale aj ovocím, zele-
ninou, sladkosťami či inými pochutinami. Slovom všetkým, 
čo človeka povzbudí počas nekonečnej etapy. Námestia 
miest a dediniek sú zapratané obyvateľmi, ako u nás 
v čase odpustkov. Všetky reštaurácie a kaviarničky sú 
beznádejne preplnené. Ovzduším znejú tóny speváckych 
zborov, kapiel a orchestrov všetkého druhu. Každý si prí-
de na svoje, striedajú sa škótske gajdy a neodmysliteľné 
kockované kilty, brazílski bubeníci s rytmom samby, vo-
jenské orchestre, ale aj dychovky a popová a bigbítová 
scéna so svojou širokou škálou repertoáru.

Záverečné kilometre plné gladiol
Posledný šesťkilometrový úsek pred cieľom vďační a vľúdni 
Holanďania vytvoria ako úsek s príznačným názvom - Via 

gladiolu, počas ktorého rozdávajú absolventom pochodu kytice gladiol. Členovia 
ozbrojených zložiek na tomto poslednom úseku trate defilujú na znak opätovnej úcty 
v slávnostných uniformách. Na to všetko sa prizerajú aj netradiční fanúšikovia. Na 
okrajoch cesty sa nachádzajú stany s pacientmi z resuscitačných oddelení nemocníc, 
ktorí sú hadičkami napojení na lekárske prístroje a sú pod dohľadom zdravotného 
personálu. Práve pri nich končia mnohé kvety chodcov, završujúc tak svoj prirodzený 
kolobeh. V samotných uliciach mesta sú tesne pred cieľom postavené tribúny pre 
zástupy vítajúcich divákov. Vo vyzdobených VIP lóžach nechýba generalita holand-
ského spoločenského a politického života na čele s predstaviteľmi kráľovskej rodiny. 
Všetko sa to, samozrejme, odohráva pred objektívmi televíznych a filmových štábov.

Oslavy striedajú oslavy
Počas chodeckých júlových dní život Nijmegenu pulzuje v dvoch prelínajúcich sa 
úsekoch. Prvý od piatej do piatej je vyhradený hlavne pre aktívnych účastníkov. Pri 
štarte ich zdravia zástupy liberálnej a bujarej holandskej mládeže s neodmysliteľný-
mi zelenými plechovkami v rukách. Neskôr štafetu preberá oslavujúca pospolitosť 
a pozvoľne sa začína úsek druhý. Na námestiach Nijmegenu sa spúšťa kolotoč 
diskoték a voľnej zábavy, ktorá doznieva až v čase brieždenia. Náladu navodzujú 
diskdžokeji miestnych rádií. Popri vôni tabaku z nespočetných cigár a ich menších 
príbuzenských druhov detegujú zmysly skúsených pozorovateľov miestami aj chuť 
marihuany, ktorá je tu bežne dostupná vo vybraných sieťach obchodov. Tento stereo-
typ opantáva mesto celý týždeň.

Kempingové mestečko hostilo sparťanskými podmienkami
S akciou takých veľkých rozmerov automaticky súvisí množstvo organizačných prob-
lémov. Pre všetkých 40-tisíc ľudí totiž treba zabezpečiť ubytovanie. Keďže by pre 
takú veľkú športovú masu zrejme nestačili všetky hotely a penzióny mesta, organi-
zátori pre väčšinu cezpoľných pripravili v mestskom parku kempingové mestečko. 
V takýchto sparťanských pomeroch, so studenou tečúcou vodou, regenerujú účastníci 
do štartu najbližšej etapy. Vojenské zložky majú svoje tábory rozložené v poliach 
pozdĺž trate, kde ich čakajú armádne stany i maringotky s poľnými kuchyňami. Je 
zvykom, že holandské zložky na tento nezvyčajný pochod pozvú aj svojich zahra-
ničných družobných kolegov, ktorí sú potom ich hosťami. To je prípad aj holandskej 
colnej správy, ktorá sem už roky pravidelne pozýva svojich partnerov. Tohto roku 
tvorilo colnícku delegáciu v pelotóne Vierdaagse 200 členov. Asi jedna tretina z nich 
pochádzala zo 16 členských krajín, zoskupených v ECSA (Európska colnícka športo-
vá asociácia), medzi nimi aj colníci zo Slovenskej republiky. Hostitelia nás ubytovali 
v príjemnom prostredí hotelového komplexu, ktorý slúži aj pre holandských vrcholo-
vých športovcov pred významnými športovými akciami. Podujatie sprevádzala doko-

Slovenskí colníci na pochode v Holandsku
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Šport

Aktívni aj pasívni stúpenci minifutbalu oslavovali 8. septembra 2007 svoje okrúhle 
výročie. Práve v tento deň sa totiž konal v poradí už desiaty ročník minifutbalové-
ho turnaja o Pohár riaditeľa Colného úradu Košice, ktorý si nenechali ujsť nielen 
hráči, ale ani ich skalní fanúšikovia.
Na spomínanom turnaji sa zúčastnilo 10 mužstiev. Okrem družstiev Colného úradu 
Košice či zástupcov CR SR sa v rámci „open“ turnaja po prvýkrát predstavili aj tímy 
z maďarskej colnej správy, Infinity arény, Správy finančnej kontroly, COPS a Tech-
nickej univerzity Košice. Mužstvá, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, odštartovali 
boj o pohár v doobedňajších hodinách. Po vyčerpávajúcich zápasoch sa do finále 
prebojovali tí najlepší, a to výber CÚ Košice s mužstvom Technickej univerzity Košice 
a Infinity aréna s Inšpekciou GR CR SR. Svoje družstvo prišiel povzbudiť aj riaditeľ 
Inšpekcie GR CR SR Pavol Augustín, ktorý nemeral cestu nadarmo. Jeho chlapci sa 
prebojovali až do semifinále.
Prehry colníkov (domáci podľahli až po penaltovom rozstrele) nakoniec vyústili do 
„bratovražedného“ súboja o bronz, z ktorého vyšli víťazne Košičania. Prvé priečky 
však obsadili futbalisti Technickej univerzity Košice, ktorí sa predviedli excelentným 
výkonom. Niet sa čo čudovať, lebo v ich radoch sa predstavili aj niekdajší futsáloví 
reprezentanti.
Po ukončení turnaja sa účastníci presunuli kúsok od centra košického futbalu. V reš-
taurácii pri „Lokomotíve“ v Čermeli sa po slávnostnom vyhodnotení, ktoré mal pod 
patronátom dlhoročný organizátor colníckeho futbalu v Košiciach Miki Makróczy, 
uskutočnila záverečná, nie nepodstatná časť akcie - posedenie. Tu sa už nerozdávali 
góly ani body, ale dobrá atmosféra. V nej si športovci vymieňali tipy a triky, ako 

dosiahnuť víťazstvo na ďalšom 11. ročníku turnaja, na ktorý sa už teraz všetci tešíme.
Riaditeľ colného úradu JUDr. Adrián Holomani ocenil najlepších. Zaslúžené ocene-
nia si z jeho rúk prevzali aj:
Patrik Naster (CÚ Košice) - najlepší strelec turnaja (9 gólov),
Eduard Kračmár (Infinity aréna Košice) - najlepší brankár turnaja,
Jozef Džurina (TU Košice) - najlepší hráč turnaja.

c.k. PhDr. Zuzana Pavlíková

Boje v košickej Infinity aréne

Lackovce sa 6. septembra 2007 stali dejiskom 5. rezortných majstrovstiev Colnej 
správy v praktickej combat streľbe. Tak ako po minulé roky ich mali pod svojím 
organizátorským palcom Colný úrad Prešov v spolupráci so SLOVES-om.

Na východe Slovenska 
sa stretli a svoje umenie 
so zbraňou predviedli 
strelkyne a strelci colného 
riaditeľstva, Colného kri-
minálneho úradu, ako aj 
colných úradov. Do boja 
o absolútne víťazstvo sa 
zapojili tak jednotlivé druž-
stvá, ako aj jednotlivci, me-
dzi ktorými prebiehal veľký 
a nekompromisný boj s je-
diným cieľom - vyhrať.
Napriek pochmúrnemu 
jesennému počasiu sa celá 
súťaž niesla v príjemnej, 

V Prešove s maximálnym nasadením
i keď „bojovej“ atmosfére, s chvíľkami napätia, maximálnej sústredenosti a nasa-
denia. Colný úrad Prešov opäť potvrdil svoje hostiteľské a organizačné schopnosti, 
vďaka ktorým sa strelecké majstrovstvá vydarili po všetkých stránkach. Bojovnosť 
a súťaživosť, ktoré sú pri pretekoch v combat streľbe alfou a omegou, však mali v ré-
žii samotní súťažiaci. Zaslúžené víťazstvo si z Lackoviec odniesli len tí najzručnejší, 
ktorým ocenenia a víťazný putovný pohár odovzdal riaditeľ Colného úradu Prešov 
c.r. Ing. Ľubomír Medvec. Na stupienku víťazov to vyzeralo nasledovne:
Družstvá strelcov: 1. CKÚ Bratislava (Marián Pekárik, Peter Velký, Jozef Novák), 2. 
CÚ Banská Bystrica (Ján Kubinec, Vladimír Dolník, Jozef Sedliak), 3. CÚ Bratislava 
(Pavol Keszocze, Peter Prokop, Roman Hervay)
Družstvá strelkýň: 1. CÚ Banská Bystrica (Martina Gregorcová, Gabriela Zaťková 
a Martina Kšeňáková, CR SR), 2. CÚ Bratislava (Mária Šindlerová, Renáta Gergely-
ová, Sylvia Almasiová), 3. CÚ Prešov (Ľudmila Pempeková, Soňa Samseliová, Miriam 
Uhrínová)
Strelci: 1. Albert Santus (CÚ Nitra), 2. Peter Velký (CKU Bratislava), 3. Alexander 
Sagan (CR SR)
Strelkyne: 1. Martina Gregorcová (CÚ Banská Bystrica), 2. Mária Šindlerová (CÚ 
Bratislava), 3. Gabriela Zaťková (CÚ Banská Bystrica)

c.k. Mgr. Viktória Futejová

nalá organizácia a precíznosť. Colníci boli rozdelení do 15 skupín. Vedúcimi skupín 
boli domáci matadori s minimálnou 20-násobnou účasťou, disponujúci nespočetnými 
skúsenosťami. Počas každej etapy boli pre nás na trati pripravené tri zastávky s ob-
čerstvením. O regeneráciu síl sa staral aj zdravotnícky personál, ktorý poskytoval 
masáže a nutnú reparáciu doráňaných chodidiel.

O čosi lepšie ako vlani...
bolo tohtoročné počasie. Minuloročné 40-stupňové teploty, ktoré viedli k mnohým 
kolapsom a, žiaľ, v dvoch prípadoch aj k úmrtiam, sa našťastie nezopakovali. Tohto 
roku panovali trošku prijateľnejšie podmienky. Teploty sa pohybovali „len“ do 33  C 
a vážnejšie prípady zoslabnutých účastníkov organizátori nezaznamenali. Meteoro-
lógovia síce hlásili pravdepodobnosť zrážok počas celého maratónu, no ich prog-
nózy sa splnili až v posledný deň, a to asi 15 minút pred cieľom, keď to už málokto 

čakal. Intenzita letnej búrky však bola taká výdatná, že v priebehu minúty bol každý 
premočený do nitky.

Ročník ohraničený dvomi jubileami
Presne tak sa dá charakterizovať tohtoročné podujatie. Vlani sa konal jubilejný 90. 
ročník, na ktorý sa pripravovalo celé mesto s obzvlášť veľkým zreteľom. Budúci rok 
bude výnimočný z pohľadu holandskej colnej správy - už po 50. raz sa totiž na 
maratóne, ako aj na jeho organizácii podieľajú colníci, na čo sú naši holandskí kole-
govia patrične hrdí. Jubilujúci rok nám nezabudli pripomenúť ani pri našom odchode, 
keďže s našou účasťou na ňom opätovne rátajú. Pripraviť sa naň údajne plánujú ešte 
na vyššej úrovni ako teraz, čo je dosť ťažké predstaviť si pri ich terajšej precíznosti 
a organizovanosti. Veď uznajte, čo už zlepšovať na pupku sveta...

Peter Bartoš a -ds-
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Naši jubilanti v septembri a októbri
55 rokov

Darina Dupkalová
CÚ Žilina

Emília Fáková
CÚ Banská Bystrica

Jozef Štefánik
CÚ Banská Bystrica

50 rokov

Pavel Mochnáč
CÚ Čierna nad Tisou

Lýdia Kernová
CÚ Košice

Arpád Vicencz
CÚ Nitra

Darina Kacková
CKÚ

Zoltán Száraz
CR SR

Oľga Behúľová
CR SR

Peter Paulík
CR SR

20 a 25 rokov v CS

Imrich Gerhát, k 1. 9. 1987
CÚ Trnava

Aj tak by sa dal charakterizovať južanský súrodenec Španielska, ktorého si mnohí 
„neznalí“ spájajú práve s touto krajinou. Portugalsko je však iné, unikátne a svoj-
ské. Svojím južanským temperamentom, bohatými a dych vyrážajúcimi scenéria-
mi a svojím typickým pôvabom si vás omotá ľahšie než ktorýkoľvek španielsky 
mačo.

Žijeme tri dni a dnešný je ten druhý...
Také je známe portugalské porekadlo doplnené výrokom portugalského básnika 
Casimira de Brita. Keďže sa v domácich nezaprú južania, ktorí nezaprú ani svoju 
typickú „siestovitosť“, pre nič sa veľmi netrápia, nikam sa neponáhľajú a už vôbec sa 
nestresujú. Za všetko hovorí ich často používaná „almanha“ (zajtra). Nič nestojí za 
naháňanie, všetko počká dozajtra. S touto životnou filozofiou sa stretnete už v letis-
kovej hale. Nedočkavosť a chuť vtrhnúť do ulíc Lisabonu, ktorú väčšina návštevníkov 
má, dokáže schladiť niekoľkohodinové čakanie pri pasovej kontrole. Aj to vám však 
dokážu spestriť úsmevy a pohodová nálada miestnych, ako aj tých, ktorí túto krajinu 
nenavštevujú po prvýkrát.

Rande s veľkým mestom
Rozmanitosť, ktorá by mohla byť synonymom tejto prioceánskej krajiny, je viditeľná 
už v samotnom hlavnom meste, ktoré opísať nie je vôbec jednoduché. Lisabon totiž 
prekvapí svojou multikultúrnosťou, z ktorej doslova nestíhate. Očarí, nadchne a ak ste 
slabšej povahy, ktorá sa dá šarmom miest ľahko kúpiť, úplne „zabije“. Najmä, ak na 
to všetko, čo v ňom nájdete, nie ste pripravení. Vplyv výpravných a dobrodružných 
ciest, ktorými sa táto krajina zapísala do histórie, vidno všade. Každá ulica, dom či 
štvrť má niečo svojské, špecifické a prudko očarujúce. Nájdete tu pritom zo všetkého 
niečo, prvky rímskej, arabskej, španielskej a, samozrejme, i domácej „kuchyne“. Pre-
chádzkou starobylým a väčšinou nezrenovovaným mestom narazíte na nespočetný 
počet námestí a námestíčok, múzeí, kostolov a všakovakých oblúkov. Pomedzi to všet-

ko sa preplietajú usmievaví turisti. Tí akčnejší sa tmolia mestom po vlastných, no a tí 
pohodlnejší využívajú typické portugalské žlté električky, ktoré turistov porozvážajú po 
najatraktívnejších a najstarších častiach starého mesta. Pozornosť návštevníkov pútajú 
aj farebné kachličky azulejos, ktoré lemujú steny obchodov, budov a plotov. Odniesť 
si ich môžete aj vo forme suvenírov, ktoré miestni predavači ponúkajú vo svojich ma-
lých a tovarom preplnených obchodíkoch. Okrem nich by ste do vašej spomienko-
vej zbierky mali zaradiť aj typického portugalského kohúta, ktorý je pre túto krajinu 
znamením viery a nádeje. Odniesť si ho môžete v rôznych podobizniach, či už ako 
magnetku na chladničku, emblém na hrnčeku či vrchnák na víno.

Nič nie je zadarmo
Lisabon si určite zapamätáte aj bez upomienkových predmetov, a to najmä pre jeho 

všeobecnú otvorenosť a priateľskosť. 
Tou disponujú aj všadeprítomní díleri 
drog, ktorí vám bez akéhokoľvek okúňa-
nia ponúknu marihuanu, hašiš či koks. 
Ak odmietnete, milo sa pozdravia a svo-
ju pozornosť namieria na iný objekt zá-
ujmu. Omnoho dotieravejší a aj drzejší 
sú miestni navigátori na parkoviskách, 
ktorí vám svojimi posunkami radi ukážu 
voľné miesto. Sprvoti nepochopiteľné 
aktivity pochopíte po vystúpení z auta. 
Za túto „nápomocnú“ službu chcú to-
tiž peniaze. Centmi ich už takmer ani 
neuspokojíte, drzo pýtajú viac. Dať im 
aspoň čosi sa však predsa len oplatí. 
V tomto prípade zabudnite na turistickú 

Portugalsko
- originál obmývaný Atlantikom
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hrdosť a svoje zásady. Tie sú síce potrebné, ale na lisabonskom parkovisku vás môžu 
vyjsť draho. Odmietnutie vnímajú parkoviskoví navigátori dosť osobne. Šmuhy na ich 
sebavedomí, ktoré ste tam vaším „lakomým“ prístupom zanechali, doslova uvidíte. 
Častokrát aj na fasáde vášho auta. Trojicu prekvapivých miestnych „špecialít“ do-
pĺňajú miestni žobráci. Tí sú síce súčasťou každého väčšieho mesta, no tí lisabonskí 
skutočne chytia za srdce. Na žobranie sú totiž dvaja - spoločnosť im robia malé krehko 
pôsobiace čivavy. V papuľke držia malé vedierka aj celé hodiny bez pohybu a skleslo 
hľadia pred seba. Kombinácii mladého Portugalca hrajúceho na bendžo a trasúceho 
sa minipsíka neodolá takmer žiadny turista.

Hlavne pokoj a pohoda
Napriek spomínaným „parkoviskovým podnikateľom“ je Lisabon mierumilovné a prí-
jemné mesto. Presvedčia vás o tom domáci, ktorí vo všetkom radi pomôžu. Keď nie 
plynulou angličtinou, tak aspoň veselou pantomímou, ktorá zabaví, no čo je hlavné, 
aj pomôže. Do starobylých ulíc mesta akoby stále neprenikol uponáhľaný európsky 
duch. Spomínaný „amanha prístup“, ktorým všetko odkladajú na zajtra, vidno aj v uli-
ciach Lisabonu. Nič neponáhľa ani nesúri natoľko, aby to človeka vytrhlo z pokojného 
slnkom zaliateho života, a to ani v hlavnom meste. Ľudkovia s radosťou vysedávajú, 
hrajú šachy či kolky a všetko naokolo ignorujú. S chlapskými poznámkami na adresu 
nežnejšieho pohlavia sa tu tiež nestretne-
te. Portugalci príjemne prekvapia svojou 
úctivosťou, z ktorej by sa iné južanské 
národy pokojne mohli čo-to priučiť.

Nájsť ten správny smer
si treba zaslúžiť
Ten, kto chce z Portugalska vidieť viac 
ako hlavné mesto, má na výber viacero 
alternatív. Univerzitná Coimbra, severné 
a známym mokom preslávené Porto či 
divoký naturálny juh. To sú len niektoré 
z možností, ktoré najčastejšie oslovia 
turistov bažiacich po Portugalsku. U tých 
živelnejších vyhráva juh, za ktorým cestu 
si treba na portugalských cestách vybo-
jovať. Problematické je najmä blízke okolie Lisabonu, ktorý môžete opustiť viacerými 
spôsobmi - tým najatraktívnejším je však najdlhší most Európy nosiaci meno známeho 
portugalského dobrodruha Vasca de Gamu. Zdolať vyše 17-kilometrovú vzdialenosť 
nad oceánom nie je problém. Ten nastáva až vtedy, keď opustíte lisabonské brehy. 
Zrazu ste mimo hlavného centra, a to pravé spoznávanie nelisabonského Portugalska 
sa môže začať. Portugalci majú totiž malý deficit, ktorý razom odhalí každý vodič 
nepoznajúci domáci terén. Značky a označenia. Tie portugalským cestám chýbajú, 
takže 90 percent z cesty neviete, kam idete. Ak sa niektorá značka aj vyskytne a vzbu-
dí vo vás navigačný optimizmus, pár ďalších kilometrov vás vyvedie z omylu. Prekva-
piť dokáže aj miesto, kde sú niektoré označenia situované. Inkognito sa ukrývajú po 
bokoch či na opačných stranách cesty tak, že uniknú aj tomu najpozornejšiemu oku. 
Zdolať neoznačené križovatky ponúkajúce tri až štyri alternatívy si preto vyžaduje 
buď veľmi silno vyvinutú intuíciu alebo enormné množstvo šťastia. Nie je teda výnim-
kou, že sa motáte neustále dokola a spoznávate aj to, čo ste vlastne vôbec nemali 
v pláne. Akoby Portugalci nechceli, aby ste ich hlavnú perlu opustili. A keď sa tak už 
rozhodnete, aspoň miňte čo najviac benzínu. Prvotný dojem týkajúci sa navigačného 
embarga, ktorý môžete pri jazde na portugalských cestách nadobudnúť, nie je úplne 
pravdivý. Portugalci označenia miest majú - všetky sú však sústredené na platených 

diaľnicach, ktoré vás presne dovedú na hľadané miesto. Aj tu teda platí, že za kvalitu 
treba zaplatiť, a to celkom slušne.

Krvácajúce stromy

Rozmanitosť, ktorá charakterizuje hlavné mesto, je typická pre celú krajinu. Uvedomíte 
si to práve cestou na juh, kde na malom kúsku zeme uvidíte všetko. Palmy, ihličnany, 
suché stepi a početné korkové duby. Práve tie sú pre domácich oprávnenou srdcov-
kou. Portugalsko totiž pokrýva 60 percent svetovej výroby korku, čo by ste pochopili aj 
keby ste to nevedeli. Duby sú všade. S olúpanou kôrou, ktorá odhaľuje krvavočervený 
kmeň, pripomínajú oskalpované očíslované obete. Tými sa prakticky aj nedobrovoľne 
stávajú. Kôra im totiž zabezpečuje ochranu pred častým ničivým požiarom a bez nej 
sú vystavené „upáleniu“. Portugalci na ich skalp musia čakať až deväť rokov, len vtedy 
je kôra kvalitná a môže byť odobratá. Stromu dajú číslo, prejde ďalšia časová perióda 
a proces sa opakuje.

Treba vedieť, kam ísť
Toto pravidlo platí v Portugalsku obzvlášť. Turisti pokazení prešpekulovanou infraštruk-
túrou iných prímorských destinácií sa častokrát nesprávne nazdávajú, že tu nájdu pres-
ne to, čo aj inde - sieť prímorských penziónov a iných foriem ubytovania. Pri márnom 
hľadaní však ostávajú zaskočení, takúto turistickú kultúru totiž domáci nepestujú všade. 
Rozhodne sa nachodíte, respektíve najazdíte, kým čosi nájdete. To, že je portugalské 
mesto väčšie a nachádza sa pri šumiacom Atlantiku, ešte neznamená, že vás aj ubytu-
je. A hoci je južný región Algarve na turistov zvyknutý, aj tu treba vedieť, kam ísť, aby 
ste v malých dedinkách zbytočne nedesili a hľadaním penziónu nebavili domácich.

Ponúknite sa prosím
Južný región je skutočnou portugalskou chuťovkou, ktorú každoročne „ochutnáva“ čo-
raz viac zahraničných turistov. Ponúka im veľké hotely, dovolenkárske dedinky, kempy, 
kasína a 250 km pláží, ktoré patria medzi najčistejšie v Európe. Domáci sú si toho 
vedomí. Na značkové embargo preto zabudnite, tu je všetko sprehľadnené a správ-
ne usmernené. Putovanie juhom sa tak stáva skutočnou lahôdkou, ku ktorej prispieva 
aj šumiaci oceán, aj krásne pieskové pláže a nenapodobniteľné oranžovo jantárové 
kamenné formácie s malými piesočnými zátokami. Spomínanú scenériu si môžete vy-
chutnať aj z malého a útulného Lagosu, ktorý turistov milo prekvapí a pohostí. Desiatky 
obchodíkov, malých i väčších reštaurácií, barov ponúkajúcich chutné portugalské vína 
a sangriu – toho sa nedá len tak ľahko nabažiť. A fungujú až do neskorej jesene, ktorá 
je tu slnečná a pre nás Stredoeurópanov stále takmer letná.

Duch malého dievčatka
Región Algarve bude už asi večne spájaný s malou Britkou Madelaine, ktorá sa tu 
pred pár mesiacmi stratila z hotelovej izby svojich rodičov. Portugalci pre jej nájdenie 
urobili veľa, čo ešte aj teraz potvrdzujú plagáty a letáky s jej podobizňou. Sú takmer 
všade, na obchodoch, reštauráciách či v letiskových priestoroch. Usmievavá tvár 
malej Britky pôsobí až desivo, najmä po všetkých skutočnostiach, ktoré k jej prípadu 
odzneli. Hoci sa nádej, že ju objavia, pomaly vytráca, plagáty ostávajú. Jediný, kto 
sa ich odváži dotknúť, je jemný portugalský vietor a dážď. No ten je v tejto krajine len 
výnimkou. Nešťastný prípad Madelaine pozmenil aj zámery vlády, ktorá plánovala re-
gión spropagovať mohutnou kampaňou. Na tú si zrejme bude musieť Algarve počkať 
do budúceho roka. Spomínaná propagácia určite zasiahne všetko, čo má, a to váš 
záujem i pozornosť. Ak sa tak stalo už teraz alebo s myšlienkou navštíviť Portugalsko 
flirtujete už dávnejšie, mám pre vás jedno upozornenie. Rátajte s najhorším a buďte 
pripravení, že v ňom stratíte to najcennejšie - svoje srdce, ktoré vás do slnkom zaliatej 
krajiny bude stále volať. -ds-



Posledná strana patrí už tradične rôznorodej fotodokumentácii. Tejto tradícii 
zostávame verní, aj keď ste nám tentoraz výnimočne žiadne súťažné fotky 
nezaslali. Nasledujúce fotografie preto dopĺňajú a rozširujú portugalský ces-
topis zo str. 18 a 19.  

Najdlhší most Európy Vasco de Gama

Rušná lisabonská ulica

Útulné zákutia Algarve

Prírodný útvar typický pre Portugalsko


