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Otestujte sa

Prvá strana časopisu je už dlhodobo venovaná rôznym návodom a radám z oblasti používania zbraní a donucovacích 
prostriedkov, ktoré sú colníci oprávnení použiť pri služobných zákrokoch. Keďže nechceme len mentorovať, zvolili sme 
pre rok 2008 inú formu, ako sa oboznamovať s danou problematikou. Postupne budeme v časopise uverejňovať informá-
cie z článkov a obrázky, ktoré už boli použité alebo sú voľne dostupné. Zakaždým však zámerne urobíme niekoľko chýb 
a bude na vás, aby ste tieto naše „prešľapy“ objavili. V každom kole vyžrebujeme 1 správnu odpoveď, za ktorú bude čitateľ 
odmenený. Na konci roka potom 3 vyžrebovaní čitatelia, ktorí odpovedali správne vo všetkých kolách, dostanú ceny, ako 
aj malé prekvapenie. V prípade, že by sa takíto čitatelia nenašli, rozhodne najväčší počet správnych odpovedí.

Nakoľko ide o prvé kolo, napovieme vám, že sa v texte nachádzajú 3 chyby a jedna v obrazovej časti.
Vaše odpovede s uvedením chybnej informácie a zároveň správneho znenia súťažného textu zasielajte na adresu colneaktuality@colnasprava.sk do 4. 4. 2008. 
V odpovedi nezabudnite uviesť meno, osobné číslo a váš služobný úrad. Do predmetu správy uveďte „kvíz“. Odpoveď zaslaná po uvedenom termíne nebude ak-
ceptovaná. Mená vyžrebovaných a správne odpovede budú uvedené vždy v nasledujúcom čísle časopisu.

h.c.i. Mgr. Milan Pittich

Niečo na tých zbraniach nesedí

V tomto čísle si priblížime niekoľko zbraní, ktoré sú vo výzbroji colnej správy.

1. Automatické pištole Glock sú zbrane so skrytým bicím mechanizmom 
(SAFE ACTION), určené na mierenú, situačnú a obrannú streľbu. Všetky 
činnosti (odistenie, výstrel a automatické zaistenie) sú vykonávané po-
mocou kohútika. Glock 17 používa náboj 9 x 19 mm, kapacita zásobníka 
je 17 nábojov.

2. Pištoľ Glock 19 je verzia COMPACT, čo znamená, že je menšia ako štan-
dardná verzia. Tomu zodpovedá aj používané strelivo 9 x 18 mm a zmen-
šená kapacita zásobníka, ktorá je 15 nábojov.

3. Pištoľ CZ 75 D COMPACT je zmenšená a odľahčená verzia úspešného 
modelového radu CZ 75. Je to samočinná ručná palná zbraň s krátkym 
záklzom hlavne, určená na mierenú a situačnú streľbu do vzdialenosti 
50 m. Pištoľ CZ 75 D je konštruovaná na použitie náboja 9 mm LUGER. 
Kapacita zásobníka je 14 nábojov.

4. Automatická puška CZ 58 je dlhá ručná zbraň určená na streľbu jed-
notlivými ranami aj dávkami (malými 2 – 4 rany a veľkými 10 - 30 rán).  
Je to mimoriadne výkonná zbraň. Náboj stredného balistického výkonu 
7,62 x 39 mm má smrtiaci účinok po celej dráhe letu (cca 2800 m).
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Ľudia okolo nás sú samé prekvapenie. Týka sa to aj kolegov, s ktorými trávime 
značnú časť svojho času. Hoci dennodenne otvárame tie isté dvere, nadáva-
me na rovnakú neposlušnú tlačiareň a zdieľame spoločnú kanceláriu, častokrát 
o sebe vieme len málo a niekedy dokonca nič. Profesijnú masku totiž odloží 
a svoje iné – súkromné ja odhalí len nepatrná menšina. Na spomínaný dušev-
ný striptíz totiž treba odvahu. Tú nabral aj kolega Ivan Kamenský, ktorý sa vám 
vďaka svojmu netradičnému hobby predstaví v úplne inom svetle. Ak sa môže-
te podobným zaujímavým či netradičným koníčkom pochváliť aj vy, dajte nám 
vedieť. My v redakcii totiž radi vyzlečieme aj vás. Samozrejme, čisto verbálne. 
Nemusíme predsa vedieť a vidieť všetko.

Dana Šejirmanová
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Krátko z domova

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti začiatku nového roka srdečne poďa-
kovala za Vašu vysoko odbornú a činorodú prácu, ktorú ste vykonávali počas 
celého uplynulého roku, a súčasne Vám popriala, aby aj tento rok bol pre nás 
všetkých minimálne taký úspešný, ako ten predchádzajúci.
V roku 2007 colná správa vďaka Vám všetkým plnila svoje úlohy s vysokým na-
sadením, čoho jednoznačným preukázaním sú najmä čísla svedčiace o našich 
odvodoch finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ktoré prekročili plá-
nované ukazovatele, ale aj naše odvody v roku 2006. Zároveň jednou z mno-
hých našich prioritných úloh bolo aj zabezpečenie splnenia podmienok vstupu 
Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorej sme sa vzhľadom na 
našu prítomnosť na hranici s Ukrajinou museli aktívne zhostiť a ktorú sme zvlá-
dli v určenom čase a očakávanej kvalite. Dnes môžeme konštatovať, že napriek 
mnohým prekážkam, s ktorými sme sa vysporadúvali, bolo naše úsilie úspešné 
a aj vďaka nášmu pričineniu Slovenská republika do schengenského priestoru 
vstúpila.
Všetky zverené úlohy sme zvládli úspešne, a to aj napriek nášmu zvýšenému 
zaťaženiu, ktoré bolo okrem iného spôsobené aj začatím vykonávania auditu 
colnej správy či formovaním sa predstavy o zlúčení daňovej a colnej správy 

Príhovor generálneho riaditeľa CR SR
do jedného celku. Som si vedomá toho, že 
uvedené skutočnosti prinášajú pre Vás via-
ceré obavy o budúcnosť, no verím, že sme 
na dobrej ceste obhájiť naše postavenie 
a profesionálny výkon štátnej služby, kto-
rý častokrát uskutočňujeme vo veľmi ná-
ročných a zložitých podmienkach. Toto sa 
nám však môže podariť len spoločne, a to 
prostredníctvom Vašej vzornej práce a pro-
fesionálneho plnenia všetkých úloh, ktoré 
sú nám zverené a ktoré budú pre nás hlav-
ným argumentom na rokovaniach o budú-
com postavení colnej správy.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prajem Vám v tomto roku mnoho pracovných, ale aj osobných úspechov, zdra-
vie a pohodu, ktoré nám napomôžu pri spoločnom efektívnom plnení našich 
činností, a tým aj v preukázaní kvality a profesionality výkonu štátnej služby 
v colnej správe.

h.c.r. JUDr. Eleonóra Kročianová 

Všetci, ktorí svoj život zasvätili colníckej profesii, si 26. januára pripomínajú 
Medzinárodný deň colníctva. Hoci tendencia oslavovania tohto sviatku (a to aj 
na Slovensku) klesá, vždy sa nájde niekto, kto ho colníkom pripomenie.

Oslavujeme prvé stretnutie Rady
Colníkom z celého sveta dvíha povedomie aj dobre známa Svetová colná orga-
nizácia (World Customs Organization), ktorej počiatky súvisia práve s vytvore-
ním januárovej tradície. WCO vznikla 4. novembra 1952 pod názvom Rada pre 
colnú spoluprácu, ktorú sprvoti tvorilo 7 základných členov. Prvýkrát sa stretla 
26. januára 1953, a to už v rozšírenej verzii bohatšej o desať členov. A práve 26. 
január bol o pár rokov neskôr, v roku 1982, vyhlásený za Medzinárodný deň 
colníctva (International Customs Day).

Medzinárodný deň colníctva
tento rok trochu inak

Každoročné vyznamenania z WCO
WCO nezabúda ani na slovenských colníkov. Slovenská republika totiž prevza-
la členstvo vo Svetovej colnej organizácii po bývalej ČSFR a patrí tak medzi 
171 členských krajín. Tak ako po minulé roky, aj tohtoročný sviatok colníkov 
mal svoju hlavnú myšlienku. Tou sa pre rok 2008 stal boj proti nelegálnemu ob-
chodovaniu s drogami a psychotropnými látkami. WCO chce hlavne poukázať 
na závažnosť tohto celosvetového problému. O tom, že sú jej kroky na mieste, 
svedčia aj štatistiky, podľa ktorých v tomto roku zomrie okolo 8000 drogovo 
závislých.

Informovať verejnosť o rizikách drog je teda rovnako dôležité, ako boj proti 
tým, ktorí sa na ich distribúcii podieľajú. WCO preto v rámci osláv vo svojom 
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Krátko z domova a zo zahraničia

bruselskom sídle ocenila viacerých colníkov a bol medzi nimi aj náš colník  
– c.i. Ing. Ondrej Čurilla z CKÚ.

Aj doma dávali medaily
Na medzinárodný sviatok colníkov nezabudol ani rezort financií. Jeho šéf Ján 
Počiatek za prítomnosti štátneho tajomníka MF SR Petra Kažimíra a vedenia 
CR SR rozdával na rezortnej pôde vyznamenania. Za vzornú reprezentáciu col-
nej správy takto odmenil vybraných colníkov a colníčky, ktorým udelil spolu 
dve zlaté a dvadsať strieborných medailí.

Bez daru však neostal ani samotný minister. Colníci mu totiž venovali špeciálnu 
uniformu, na ktorej sa namiesto hodnostného označenia nachádzal titul minis-
ter. Ján Počiatek strávil v spomínanom dare celodenné rokovanie vlády. Urobil 
tak napriek tomu, že formálnosť kravát a oblekov veľmi neobľubuje. Aj takto 
chcel podľa svojich slov deklarovať, že si prácu colníkov váži. Ocenil najmä mie-
ru, akou sa colníci minulý rok podieľali na vstupe SR do schengenského priesto-
ru, keďže veľká časť agendy bola aj na ich pleciach.

-dš-

Nová kolektívna zmluva medzi CR SR 
a Podnikovým výborom sekcie colnej 
správy Slovenského odborového zväzu 
verejnej správy je od 14. februára 2008 
realitou. Svojimi podpismi ju v tento deň 
spečatili traja predstavitelia – generálny 
riaditeľ CR SR h.c.r. JUDr. Eleonóra Kro-
čianová, predseda Podnikového výboru 
Ľudovít Kajan a predsedníčka Sloven-
ského odborového zväzu verejnej správy 
Ing. Marcela Gatciová. Nová Kolektívna 
zmluva, ktorá bola následne uverejnená 
vo Vestníku CR SR ako príloha informácie 
č. 42,  bude platiť od 1. marca 2008 do 
28. februára 2009.

-dš-

Colné riaditeľstvo SR podpísalo zmluvu s odbormi

Na prelome januára a februára 2008 sa v Prahe stretli manažéri, koordinátori 
a experti colných správ EÚ, Chorvátska a Turecka. Spoločne sa rozhodli nájsť 
cestu k metóde benchmarkingu, ktorú ponúka komunitárny program Customs 
2013. Ako sme už v predchádzajúcich číslach časopisu uviedli, ide o porovná-
vaciu metódu pracovných procesov s cieľom zlepšiť vlastný výkon. Zástupco-
via benchmarkingového tímu porovnávajú a vyhodnocujú procesy vo vopred 
určenej oblasti, pričom výsledkom je určenie „best practice“, t. j. optimálne 
riešenie. 

Touto užitočnou a efektívnou metódou sa zaoberal aj seminár, ktorý pripravi-
la Európska komisia a zástupcovia colných správ, využívajúcich benchmarking 
(Veľká Británia, Nemecko, Holandsko, 
Fínsko, Česká republika a Poľsko). Hlav-
ným zámerom medzinárodného stret-
nutia bolo priblížiť a objasniť podstatu, 
význam, ako aj výhody benchmarkingu. 
Seminár bol určený koordinátorom, 
colným expertom, ale predovšetkým 
zástupcom senior manažmentu colných 
správ, ktorí disponujú strategickými in-
formáciami a majú právomoci rozhod-
núť o realizácii benchmarkingového 
projektu. Ten totiž ponúka možnosť 
zlepšenia výkonu v oblastiach, ktoré 
colné správy považujú za potrebné. 
Seminár prebiehal formou prezentácií 
a workshopov. Účastníci (koordinátori 
a experti) boli rozdelení do menších 
skupín, aby sa mohli aktívne zapájať 
do praktických cvičení. Ich cieľom bolo 
osvojiť si zručnosti v každej fáze bench- 
markingového projektu (plánovanie 
a príprava, návrh na projekt, získavanie 

Benchmarking a colníci sa stretli v Prahe
informácií a pracovné návštevy, záverečná správa, implementácia, hodnotenie 
projektu). Počas workshopu senior manažmentu boli navrhnuté oblasti pre vy-
užitie benchmarkingu v blízkej budúcnosti. Rezonovali témy dodávateľských 
reťazcov, uľahčovanie obchodu, schválených hospodárskych subjektov, analýzy 
rizika aj následných kontrol, systémov pre kontrolu exportu. Manažéri sa zhodli, 
že benchmarking je užitočným nástrojom, ktorý je založený na partnerstve pri 
zdieľaní informácií a poznatkov, nabáda k spolupráci, ale predovšetkým pomá-
ha riešiť problémy. Seminár uzavreli zástupcovia Európskej komisie s vierou, že 
k aktívnym krajinám, využívajúcim metódu benchmarkingu, pribudnú aj tie, 
ktoré sa doposiaľ neodvážili doň zapojiť. Takých bola totiž takmer polovica.

c.k. Mgr. Katarína Vivodová
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Nie je značka ako značka
Presvedčili sa o tom aj colníci CKÚ, a to pri dvoch prehliadkach predajní v Púcho-
ve a Lednických Rovniach, ktoré vykonali 15. 1. 2008. Textilný tovar, ktorý colníci 
zaistili, vykazoval znaky falzifikátu. Vzniklo tak podozrenie, že ide o zámerne 
neoprávnené označovanie textilných výrobkov ochrannými známkami, resp. 
známkami nimi ľahko zameniteľnými, zn. Lacoste, Puma, Nike, Adidas a Diesel, 
a to bez súhlasu oprávnených osôb, s pôvodom z tretích krajín. Po konzultácii 
so zástupcami oprávnených osôb zn. PUMA a LACOSTE bolo okrem iného za-
istených 31 svetrov, 24 tričiek s krátkym rukávom, 96 tričiek s dlhým rukávom, 
13 mikín, 5 športových súprav, 5 športových nohavíc, 5 zimných búnd.
Predbežná hodnota zaisteného tovaru prevýšila sumu 80 000 Sk. Väčšiu škodu 
však falšovatelia spôsobili jednotlivým spoločnostiam, ktorých straty dosiahli 
až 357 600 Sk. Oba prípady sú v štádiu vyšetrovania, pri dokázaní viny hrozí pá-
chateľom trest odňatia slobody až na 3 roky.

Odhalení priamo pri práci
Colnícko-policajná spolupráca sa vyplatila aj v prípade odhalenia nelegálnej 
výrobne cigariet. Výsledkom prehliadok domových a nebytových priestorov, 
ktoré colníci vykonali 15. 2. 2008, bolo zadržanie deväť Vietnamcov v obci Mo-
ravský Svätý Ján priamo pri nelegálnej práci. Dve kompletné linky určené na 
výrobu cigariet objavili v zrekonštruovanej hale bývalého poľnohospodárske-
ho družstva. Celkovo v nich colníci zaistili 1,3 milióna kusov cigariet značky 
Marlboro a 9,2 t tabaku. Paralelne prebiehala aj prehliadka istej súkromnej 
firmy v Malackách, ktorá slúžila ako sklad. Colníkom a policajtom sa podari-
lo okrem cigariet zadržať aj dvoch mužov, a to priamo pri nakladaní tovaru. 
Celkovo bolo počas cigaretovej akcie zaistených 4 924 960 kusov cigariet 
a 9240 kg tabaku. Spotrebná daň zo spomínaného fajčiva dosiahla sumu vo 
výške 28 175 616 Sk. Predbežná hodnota zaisteného zariadenia určeného na 
výrobu cigariet je niekoľko desiatok miliónov Sk, pričom jej presnú hodnotu 
určí až znalecký posudok. Za cigaretový biznis už vyšetrovateľ obvinil tri osoby, 
43-ročného muža z Plaveckého Štvrtka, 52-ročného muža z Bratislavy a 29-roč-
ného Vietnamca z Českej republiky.

Banskobystričania zadržali pašované cigarety
Colníci kontrolných mobilných skupín spod Urpína vykonali 18. 1. 2008 kontrol-
nú akciu v obci Detva. Počas nej „preklepli“ viacero áut, okrem iného aj moto-
rové vozidlo zn. Mercedes Benz imatrikulované na Ukrajine, ktorého posádku 
tvorili traja ukrajinskí štátni príslušníci. Pomocou mobilného inšpekčného ske-
novacieho systému zistili, že sa v batožine cestujúcich, ako aj v tajne vybudova-
ných úkrytoch v stenách a dverách vozidla, nachádzajú cigarety a alkoholické 
nápoje. Nasledovala dôkladná fyzická kontrola, počas ktorej colníci našli 496 
kusov spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek a 75 kusov spotrebiteľ-
ských balení liehu rôznych značiek. Všetky boli označené ukrajinskými kontrol-
nými známkami. V prípade uvedenia do obehu by štát poškodili o 40 681 Sk.
Slovenskí colníci už v minulosti prekazili pašerácke zámery Ukrajincom. Tí teraz 
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady
Korenie pašerákom nepomohlo
Bulharskí colníci majú na hraniciach s Macedónskom plné ruky práce. Pred 
časom sa im podarilo zhabať 47 kilogramov heroínu, ktorého hodnota by na 
čiernom trhu vystúpila na 6,6 milióna eur. Drogový kontraband našli colníci 
vo vozidle, ktoré smerovalo z Turecka do Albánska. Heroín, ktorý bol zabalený 
v 80 vrecúškach, bol ukrytý v dutom priestore automobilu. Pašeráci ho pred 
citlivým čuchom špeciálne vycvičených psov zamaskovali korením. Podcenili 
však dvojnohých colníkov, ktorí „korenenú“ drogu napriek tomu objavili.

Nelegálny obchod so zvieratami opäť bodoval
Brazílski ochranári, colníci a policajti mali pohotovosť. Z univerzitnej zoo to-
tiž zmizlo sedem zriedkavých bielych aligátorov, ktorých sa „noví majitelia“ 
pravdepodobne rozhodli predať do zahraničia. Každé zviera je hodné približ-
ne 10-tisíc amerických dolárov. Ide o albínske jedince, ktoré nemajú kožný 
pigment a ich oči sú výrazne ružové. Čo sa týka ich nájdenia, vyšetrovatelia 
a ochrancovia nie sú príliš optimistickí.
Pašeráci s jedinečnými druhmi zvierat sú totiž veľmi diskrétni. Aj vďaka tomu 
sa v Brazílii uskutočňuje až 10 percent svetového nelegálneho obchodu so 
zvieratami (najmä s papagájmi a inými vtákmi), ktoré sa predávajú do Európy 
a Spojených štátov amerických.

V boji o krokodíla vyhrali zubári
Prípady, ktoré riešia porušenie práv duševného vlastníctva, sa množia. Prispe-
li k tomu aj dvaja anglickí zubári, ktorí sa súdili s módnou značkou Lacoste. 
Za logo svojej zubnej ambulancie si totiž vybrali krokodíla, ktorý sa podľa 
odevného giganta až príliš podobal jeho značke. Lekári však argumentovali, 
že si krokodíla vybrali pre veľký počet zubov. „Značkový“ spor nakoniec vy-

riešil súd a britský úrad pre intelektuálne vlastníctvo Intellectual Property Of-
fice, ktoré dali za pravdu zubárom. Ich logo totiž obsahovalo slovné spojenie 
„zubárska prax“ a nemalo „lacosťácky“ červený jazyk.

Prílev z Ukrajiny...
zaznamenali na maďarsko-ukrajinskej hranici maďarskí policajti a colníci, 
ktorí tu počas jediného víkendu zadržali 12 ilegálnych migrantov. V rukách 
zákona skončili štyria Pakistanci, ktorí prekročili maďarské hranice z ukrajin-
skej strany. Dvaja z nich pritom ešte nemali 18 rokov. Všetci požiadali o šta-
tút utečenca rovnako ako aj štyria Afganci a Nigérijčan. „Zbierku“ prišelcov 
uzavreli počas toho istého víkendu ďalší traja Pakistanci, ktorí sa pokúsili 
neúspešne utiecť.

Mesačné sledovanie sa oplatilo
Španielski policajti a colníci opäť bodovali. Na lodi v Atlantickom oceáne totiž 
zaistili vyše 600 kilogramov kokaínu a zatkli sedem podozrivých. Loď, ktorá 
bola registrovaná vo Veľkej Británii, do španielskych vôd priplávala z Antíl. Jej 
pohyb sledovali ozbrojené zložky už mesiac. Razia sa uskutočnila medzi por-
tugalskými Azorskými ostrovmi a Madeirou. Práve tieto miesta sú totiž vstup-
nou bránou do celej Európy pre juhoamerických obchodníkov s drogami.

Neuveriteľné prekvapenie...
simuloval vodič nákladného vozidla, v ktorom rumunskí a maďarskí pohra-
ničníci objavili dvadsaťdva ilegálnych imigrantov z Moldavska. Prekvapivý 
náklad tvorilo 20 žien a dvaja muži vo veku 18 – 58 rokov. Všetci údajne sme-
rovali do Talianska, kde si chceli nájsť prácu.

-dš-

chceli zabrániť ďalšiemu odhaleniu skenovacím zariadením tak, že cigarety dô-
kladne zabalili do hliníkovej fólie a následne ich ukryli v dutinách vozidla. Tieto 
opatrenia im však nepomohli, a tak opäť skončili v rukách zákona.

Cestujúce v autobuse chceli pašovať cigarety
V tejto snahe im však 23. 1. 2008 zabránili colníci, ktorí na horskom priechode 
Dargov vykonali kontrolu autobusu na trase Trebišov – Košice. Pri kontrole ces-
tujúcich objavili v batožine 20-ročnej Márie G. a 43-ročnej Márie G. 57 kartónov 
cigariet zn. CLASSIC RED opatrených ukrajinskou kontrolnou známkou. Finanč-
ný únik objaveného fajčiva predstavoval necelých 40-tisíc Sk. Za priestupok 
hrozí obom východniarkam pokuta až do výšky 1 milióna Sk, najmenej však 
2000 Sk.

Nový kokaínový rekord 
Viac než 163 kg kokaínu v hodnote prevyšujúcej 1,6 miliardy korún. Tieto čísel-
né údaje patria kontrabandu, ktorý naši colníci zadržali v spolupráci s policajtmi 
9. - 10. 2. 2008. Najväčší drogový kontraband v histórii Slovenska bol uložený 
v kontajneri, konkrétne v 35 kartónoch určených na prepravu vína. Droga bola 
totiž rozpustená vo forme viskóznej tekutiny v 420 fľašiach a deklarovaná ako 
červené víno. Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť približne 546 000 uličných 
dávok kokaínu. Zásielka, ktorá bola vyexpedovaná z Južnej Ameriky loďou cez 
Hamburg, bola pravdepodobne určená na trh v Európskej únii. Vybraných col-
níkov participujúcich na tomto odhalení ocenila aj GR CR SR. Dňa 26. 2. 2008 
im na slávnostnom osobnom prijatí udelila disciplinárne odmeny.

-dš-
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Z praxe colných úradov alebo ako to riešime u nás

Nový rok, nové rubriky. Týmto heslom sa riadi aj redakcia Colných aktualít, kto-
rá vám v minulých číslach časopisu predstavila naše colné úrady. Hoci je čas na 
zmenu, budeme „regióny“ colnej správy mapovať aj naďalej. Vždy inú oblasť, 
ktorej sa colné úrady venujú, obohatíme o ich skúsenosti a názory. Tie prezen-
tovali niektoré z nich aj v pilotnej časti seriálu, ktorý sa zameria na ochranu 
práv duševného vlastníctva.

Odtiaľ potiaľ
Kontrolné orgány, ktoré sa zameriavajú na ochranu práv duševného vlastníctva, 
majú kompetencie v tejto oblasti rozdelené. Súčasná právna legislatíva SR totiž 
neumožňuje ani jednému z nich zakročiť, respektíve prijať opatrenia v celom 
spektre situácií, v ktorých sa môže tovar nachádzať. Colníci, ktorí sa riadia zá-
konom č. 200/2004 Z. z., môžu zaisťovať a prijímať opatrenia proti porušovaniu 
práv duševného vlastníctva iba pri tovare, ktorý je predmetom dovozu, vývozu 
a spätného vývozu. V praxi však dochádza k situáciám, keď je tovar vo voľnom 
obehu, ale nie je - alebo ani nebude určený na predaj v tuzemsku. Colné orgá-
ny sa môžu stretnúť s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva aj pri 
cestných kontrolách či v skladoch. V týchto prípadoch však nemajú zákonnú 
možnosť zasiahnuť.

Európska komisia to necháva na členov
Zalátanie spomínaných dier v kompetenciách colných správ je však otázne. 
Európska komisia totiž údajne neplánuje rozšíriť na komunitárnej úrovni kom-
petencie colných orgánov aj pri tovare, ktorý už nie je pod colným dohľadom. 
Podľa slov jej predstaviteľov však členským štátom nebráni, aby si potrebné 
kompetencie upravili na národnej úrovni. Túto možnosť už využili v Taliansku, 
Francúzsku, Slovinsku, Lotyšsku, Estónsku a v Českej republike.

Každý robí, čo môže
Obmedzenie kompetencií v oblasti práv duševného vlastníctva vnímajú aj col-
né úrady. Napriek tomu však robia, čo je v ich silách a, samozrejme, čo im zákon 
umožňuje. Do tejto kategórie spadajú úplné vnútorné kontroly tovarov, ktoré 
sú predložené na colné konanie, operatívne kontroly miest, kde sa koncentru-
je colné konanie, a práca s databázou dovozov a vývozov. Niektoré úrady (ako 
napríklad CÚ Trnava, CÚ Nitra atď.) disponujú aj vlastnou databázou nariadení 
na prijatie opatrení, ktorú pravidelne aktualizujú. Colné úrady v rámci kompe-
tencií mapujú aj situáciu výskytu falzifikátov a spolupracujú s výhradnými do-
vozcami, ako aj príslušnými štátnymi orgánmi. Odborné vedomosti si doplňujú 
na školeniach, ktoré organizujú najmä držitelia práv, medzinárodné inštitúcie 
a organizácie.

Prekvapenia v praxi
Vynaliezavosť tých, ktorí na falšovaní produktov profitujú, je často zarážajú-
ca. Potvrdzujú to aj prípady, o ktorých nás colné úrady informovali. Žiaľ, pre 
ich množstvo sa všetky spomenúť nedajú. Kolegovia z CÚ Nitra, CÚ Žilina, CÚ 
Trnava, CÚ Trenčín a CÚ Košice sa však zhodli na artikloch, ktoré sú falšované 
najčastejšie – ide najmä o textilné výrobky, obuv, kozmetiku, ale aj o potraviny 
či hračky. Hoci sa colníci zo spomínaných colných úradov s prípadmi porušenia 
práv duševného vlastníctva stretávajú pravidelne, vždy sa nájde čosi, čo ich ur-
čitým spôsobom prekvapí.

• Trenčín: Priamo na internete
Trenčania prišli na jedno z porušení práv duševného vlastníctva pri monitorova-
cej činnosti na internete. Objavili stránky www.mimibazar.sk, www.topshop.es-
tránky.cz, ktoré propagovali predaj falzifikátov a nedovolených napodobením 
tovarov svetových značiek (najmä NIKE, ADIDAS, PUMA). To, že nejde o originál-
ne výrobky, sa uvádzalo priamo v inzeráte. Colníci zakúpili jeden kus výrobku, 
ktorý pre potreby súdneho konania zaslali do Prešova. Odborní znalci z meno-

Ochrana práv duševného
vlastníctva
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vaných firiem následne potvrdili, že internetové stránky okrem nezákonného 
predaja používajú neoprávnene aj logá firiem.

• Trnava: Chyba vznikla inde
Trnavskí colníci sa zaoberali vývozom stomatologických súprav, na ktoré bolo 
vydané príslušné nariadenie. Po prijatí opatrenia však Trnavčania zistili, že zmlu-
vy medzi fyzickou osobou a právnickými osobami o vyhotovenie diela existujú. 
Problém teda nenastal vo výrobe a distribúcii falzifikátov, ale v (ne)zaplatení 
licenčných poplatkov. Z uvedeného dôvodu CR SR zrušilo rozhodnutie o zais-
tení tovaru pre nezákonnosť, pretože na tieto prípady sa nariadenie Rady (ES) 
č. 1383/2003 nevzťahuje. Došlo však k spresneniu textu interného nariadenia.

• Žilina: Aj to sa stáva
Prípad s nečakaným koncom zaznamenali aj Žilinčania. Pri výkone colnej kon-
troly zaistili kávu NESCAFE dovážanú z Ukrajiny. Balenie a označenie kávy sa 
totiž vôbec nezhodovalo s balením kávy uvedeným v opatrení proti porušo-
vaniu práv duševného vlastníctva. Podľa informácií oprávnenej osoby sú totiž 
falzifikáty označené jej ochrannou známkou vyrábané aj na Ukrajine. Po zasla-

ní potrebných informácií a fotodokumentácie oprávnenej osobe v Nemecku 
a dlhých komunikáciách v nemčine však nastala zmena. Oprávnená osoba totiž 
po dôkladnejšom preverovaní zistila, že zaistený tovar (káva NESCAFE) vyrába 
aj v jednej zo svojich prevádzok na Ukrajine. Originalitu výrobkov neskôr potvr-
dila v ďakovnom liste aj spoločnosť Nestle. Preto Colný úrad Žilina požiadal CR 
SR o doplnenie sortimentu výrobkov v opatrení proti porušovaniu práv dušev-
ného vlastníctva spoločnosti Nestle.

Kuriozity z SCÚ Trenčín alebo vedeli ste, že:
- žiadne ponožky NIKE sa nevyrábajú na Slovensku,
- spoločnosť NIKE nevyrába okuliare,
- neprimerane nízka cena je pri textile vždy podozrivá, treba skúmať aj kvalitu 

a šitie,
- parfumy svetových značiek sa nevyrábajú v tzv. tužkovom balení (8 ml, 

15 ml),
- v prípade Becherovky sa nikdy nepreváža iba obalové sklo na naplnenie; keď 

je na fľaši (na spodnej časti etikety) nápis BITTER alebo Hoffman, ide vždy 
o falzifikáty,

- v prípade parfumov Davidoff na svete neexistujú 2 výrobky s rovnakým kó-
dom výrobnej šarže, každý výrobok má jedinečné číslo.

-dš-
Poznámka: Článok obsahuje len údaje a informácie od tých colných úradov, ktoré 
zareagovali na výzvu redakcie. Za spoluprácu ďakujeme CÚ Žilina, CÚ Trnava, CÚ 
Trenčín, CÚ Košice a CÚ Nitra.

Z praxe colných úradov alebo ako to riešime u nás
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Schválené hospodárske subjekty (AEO) – súčasť moderného colníctva 21. storočia

Zvýšenie bezpečnosti colných operácií a ochrana tovaru sú nevyhnutnou po-
trebou fungovania medzinárodného obchodu, ktorý je poznamenaný teroris-
tickými útokmi v rôznych častiach sveta. Colné správy vo svete na čele so Sve-
tovou colnou organizáciou sa preto rozhodli konať. Výnimkou, samozrejme, 
nie je ani slovenská colná správa, ktorá sa od druhej polovice minulého roka 
začala intenzívne pripravovať na spustenie nového programu. Ten umožní pre-
vereným osobám získať štatút schváleného hospodárskeho subjektu.

Celosvetový boj za bezpečnosť
S iniciatívou zvýšenia bezpečnosti colných operácií prišla spomínaná Svetová colná 
organizácia (WCO). Tá v záujme zníženia rizika zneužitia obchodných zásielok na ne-
legálne ciele pripravila bezpečnostný program, do ktorého sa doteraz zapojili colné 
správy USA, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie. Na iniciatívu WCO zareagovala aj 
Európska únia, ktorá pristúpila k programu prostredníctvom bezpečnostnej novely 
colného kódexu a vykonávacieho predpisu (ich ustanovenia nadobudli platnosť 
1. 1. 2008). Pod európskou taktovkou vznikol colný bezpečnostný program, ktorý 
zvyšuje štandardy kontroly, nepretržitej analýzy rizík a podporuje úzku spoluprácu 
colných orgánov Spoločenstva. Okrem toho identifikuje a eliminuje tie subjekty, 
ktoré programovo porušujú colné predpisy, čím ekonomicky škodia nielen Spolo-
čenstvu, ale aj všetkým tým, ktorí predpisy dodržiavajú. Prevereným hospodárskym 
subjektom na druhej strane uľahčuje colné postupy.

Schválené hospodárske subjekty zvyšujú dôveryhodnosť
Schválené hospodárske subjekty (AEO - Authorised Economic Operators) majú 
viacero výhod. Nielenže garantujú správne uplatňovanie colných a bezpeč-
nostných predpisov, ale podieľajú sa aj na zvýšení spolupráce s colnými orgán-
mi Spoločenstva. Tí, ktorí prejdú náročným preverovaním zo strany colných 
orgánov a obstoja vo všetkých požadovaných kritériách, získajú výhody vyplý-
vajúce z udelenia štatútu AEO. Ten je totiž platný a teda im pomôže vo všetkých 
krajinách EÚ. O certifikát AEO môže žiadať každý hospodársky subjekt, ktorý má 
sídlo na colnom území Spoločenstva, dodržiava colné predpisy, vedie správne 
účtovníctvo, prehľadne eviduje colné a prepravné záznamy, je finančne solvent-
ný a uplatňuje normy bezpečnosti a ochrany. V neposlednom rade však žiadateľ 
musí mať jasne stanovené vnútorné postupy v prípade mimoriadnych udalostí, 
preverených a preškolených zamestnancov, písomne stanovenú zastupiteľnosť 
v prípade neprítomnosti zodpovedných pracovníkov, určenú zodpovednosť 

jednotlivých pracovníkov pri každej manipulácii s tovarom a množstvo ďalších 
činností a postupov, ktoré majú zabrániť nepovolenej manipulácii s tovarom 
a zneužitiu medzinárodného obchodu na nelegálne, resp. teroristické ciele.

Bezpečnosť, bezpečnosť a ešte raz bezpečnosť
Schválené hospodárske subjekty sú teda osoby, ktoré poskytujú dostatočné zá-
ruky a vyhovujú vo všetkých aspektoch bezpečnosti vrátane tzv. colnej bezpeč-
nosti. Pri schvaľovacom procese musia preukázať, že majú stanovené postupy 
na určovanie colnej hodnoty, pôvodu tovaru, zatriedenia do položky colného 
sadzobníka a vo všeobecnosti správne uplatňujú colné a ostatné predpisy. Záu-
jemcovia o štatút AEO majú na výber z troch typov certifikátov, čo sa odvíja od 
ich možností a špecifík podnikania:

1. Certifikát AEO - zjednodušené colné postupy (je určený najmä takým 
subjektom, ktoré nezodpovedajú za fyzickú bezpečnosť tovaru, napr. colným 
deklarantom a tiež takým subjektom, ktoré žiadajú o zjednodušené colné po-
stupy);
2. Certifikát AEO - bezpečnosť a ochrana (je určený tým, ktorí žiadajú o využí-
vanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe 
a výstupe tovaru na/z colného územia Spoločenstva, ale aj tým, ktorí sú zodpo-
vední za manipuláciu a uskladnenie tovaru;
3. Certifikát AEO „SUPER“ (spája colné a bezpečnostné aspekty).

V dodávateľskom reťazci nesie zodpovednosť každý
Schválené hospodárske subjekty by mali vytvárať dodávateľský reťazec. Kaž-
dý subjekt totiž zodpovedá len za svoju časť dodávateľského reťazca a za to-
var, ktorý je v reálnom čase práve v jeho správe. Zároveň zodpovedá aj za 
priestory a zariadenia v jeho prevádzke. Pre plné využitie výhod vyplývajú-
cich zo štatútu AEO je teda vhodné, aby subjekty zapojené v obchode splnili 
podmienky AEO. Reťazec schválených hospodárskych subjektov by mal byť 
zložený z výrobcu, vývozcu, zasielateľa, colného skladu, colného deklaranta, 
dopravcu až dovozcu.

Výmena vedomostí prebehla v Česku i doma
Slovenská colná správa sa v prípade AEO vrhla do neznáma, keďže spomína-
né činnosti doteraz nevykonávala. Pri príprave postupov spolupracovala s Ko-

misiou tak, aby boli zabezpečené 
všetky náležitosti na štandardnej 
európskej úrovni. V rámci programu 
CUSTOMS 2007/Exchange navštívili 
českú colnú správu zástupcovia CR 
SR, CÚ Žilina, CKÚ a CÚ Bratislava. 
Počas návštevy mohli slovenskí col-
níci konfrontovať vlastné poznatky 
v oblasti AEO s poznatkami českých 
kolegov a zúčastniť sa na pilotnom 
projekte vo vybranom hospodár-
skom subjekte na pražskom letisku. 
Následne im pracovnú návštevu 
vrátili aj českí kolegovia. Tí zavítali 
na Colný úrad Žilina, kde bolo zria-
dené špecializované pracovisko. To 
má na starosti väčšinu posudzovaní, 
preverovaní a potvrdzovanie certifi-
kátov. Česi sa tiež zúčastnili na jed-
nom z dvoch pilotných projektov, 
ktoré vykonali colné úrady Bratisla-
va a Žilina.

Ako to funguje v praxi
Problematiku AEO v podmienkach 
slovenskej colnej správy rieši aj pra-
covná skupina, v rámci ktorej sú na 

Postupy a pravidlá pre budúcnosť

Zástupcovia slovenskej colnej správy na stretnutí s českými partnermi na letisku Praha-Ruzyně počas prípravy pilotného projektu 
v oblasti AEO
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Colný inštitút informuje o pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Colná správa prešla za posledné roky rozsiahlymi zmenami. Počas svojej 15-roč-
nej existencie samostatnej slovenskej colnej správy sa musela prispôsobovať 
a zvládať obsahové i legislatívne zmeny súvisiace so vstupom SR do Európskej 
únie. Nová legislatíva a úlohy colnej správy si automaticky vyžadovali aj zmeny 
vo vzdelávaní, ktoré pre colnú správu zabezpečuje colný inštitút odboru perso-
nálneho manažmentu. Ten sa bude po progresívnych zmenách obsahovej nápl-
ne zameriavať na ďalšie inovácie v oblasti colníckeho vzdelávania.

Plány čakajú na schválenie
Colný inštitút chce v budúcnosti riešiť systém vzdelávania s prihliadnutím na 
jednotlivé etapy a profesijné činnosti vo výkone štátnej služby. Hoci predstavu 
o spomínaných plánoch už má, na realizáciu zmeny v systéme vzdelávania je 
nevyhnutná zmena zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov v znení 
neskorších podpisov. Navrhovaná zmena je v procese schvaľovania na MF SR. 
Ak však pripravované zmeny dostanú zelenú, vzdelávanie colníkov sa v praxi 
zefektívni a skvalitní. V záujme skvalitnenia vyučovacieho procesu sa pripra-
vuje prehodnotenie učebných osnov jednotlivých kurzov tak, aby odzrkadľo-
vali súčasné potreby praxe a aby bola zabezpečená väčšia previazanosť teórie 
s praktickými cvičeniami na získanie zručností, ktoré sú pri výkone jednotlivých 
služobných činností nevyhnutné.

Ako by to mohlo vyzerať
Hlavnou snahou je, aby každý novoprijatý colník prešiel prípravnou štátnou 
službou, počas trvania ktorej by mal zákonnú povinnosť získať príslušné colníc-
ke vzdelanie – základné alebo odborné, v závislosti od funkcie, do ktorej by bol 
pri prijatí do služobného pomeru ustanovený. Colnícke vzdelanie by mal colník 
získať pokiaľ možno bezprostredne po prijatí do služobného pomeru. Nado-
budnuté teoretické vedomosti i praktické zručnosti by tak za pomoci školiteľa 
mohol rozvíjať už priamo v praxi. Nová koncepcia by colníkom umožnila využiť 
dvojročné obdobie prípravnej štátnej služby na zaradenie do stálej štátnej služ-
by omnoho efektívnejšie.
V budúcnosti sa plánuje obmedziť počet colníkov zaradených v dočasnej štát-
nej službe, do ktorej by boli na prechodné obdobie prijatí a zaradení colníci 
hlavne s vysokoškolským vzdelaním vykonávajúci špeciálne činnosti. Opakova-

né vykonávanie dočasnej štátnej služby by bolo iba výnimočné. Ostatní colníci 
s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v súčasnej dobe prijímaní ako odborníci 
do dočasnej štátnej služby, budú podľa novej koncepcie taktiež zaradení do 
prípravnej štátnej služby a budú musieť absolvovať takisto bezprostredne po 
nástupe príslušný colný kurz určený pre funkciu, do ktorej boli ustanovení, tzn. 
OCK. Nebudú teda musieť absolvovať ZCK, ktoré je pre túto skupinu colníkov 
v súčasnosti nezaujímavé, pretože pri zaradení do stálej štátnej služby bez od-
borného colníckeho vzdelania by boli podľa súčasného katalógu pracovných 
činností v nižšej platovej triede. Vedenie colnej správy chce dosiahnuť, aby bol 
pri ustanovovaní do vyšších funkcií uplatňovaný kariérny postup. Dlhoročným 
colníkom s požadovaným vzdelaním chce tiež umožniť, aby sa o voľné miesto 
mohli uchádzať skôr, ako bude obsadené uchádzačom z civilu.

Novinkou by mali byť inovačné a rekvalifikačné kurzy
Súčasný systém vzdelávania zabezpečujúci ZCK a OCK sa spolieha na to, že 
si colníci dopĺňajú vedomosti priebežne samoštúdiom a v špecializovaných 
a doplnkových formách vzdelávania. Nová koncepcia však počíta s inovačným 
kurzom, ktorý by mal colník zotrvávajúci na rovnakej funkcii (alebo na prísluš-
nom úseku) absolvovať napr. raz za 5 rokov, a to povinne. Plány colného inšti-
tútu nezabúdajú ani na tých colníkov, ktorí počas svojej profesionálnej kariéry 
prechádzajú zmenou služobného zaradenia. Rozšíriť ich teoretické vedomosti 
i praktické skúsenosti im umožnia rekvalifikačné kurzy, ktoré budú musieť ab-
solvovať pri preložení resp. prevedení na inú funkciu, ale i pri opätovnom prijatí 
do služobného pomeru colníka.

Konečné zmeny sa dozvieme už čoskoro
Uvedené inovácie vo vzdelávaní, samozrejme, nie sú úplne kompletné. Okrem 
nich totiž colný inštitút pripravuje omnoho viac. Podrobnejšie informácie však 
nie sú namieste, keďže k schváleniu novej legislatívy ešte chýba rozhodujúci 
podpis kompetentných. Hoci môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek zo spomína-
ných zámerov, jedno je isté - vzdelávanie sa stále vyvíja a napreduje. Pri tvorbe 
jeho budúcej podoby sa však myslí nielen na potreby európskej legislatívy, ale 
i samotných colníkov.

Colný inštitút a -dš-

Colníci sa zrejme budú
vzdelávať po novom

každom colnom úrade určení colníci – špecialisti koordinujú-
ci činnosti jednotlivých úradov. Tie je totiž potrebné vykonať 
priamo v sídle žiadateľa. Náročnosť týchto úloh vyžaduje nový 
prístup colníkov, ktorí musia vyhodnocovať spoľahlivosť a bez-
pečnosť subjektov. Zavedenie elektronického colníctva umožní 
využiť schopnosti colníkov namiesto často jednotvárnej úrad-
níckej činnosti aj na špecializované činnosti. Medzi také patrí aj 
preverovanie plnenia kritérií AEO v prípravnom certifikačnom 
procese, ale aj kontrolovanie postupov po vydaní certifikátu.

Ešte bodka na záver
Postupy a pravidlá AEO treba vnímať nielen v kontexte zvy-
šovania bezpečnosti colných operácií, ale zároveň aj ako 
smerovanie, ktorým sa bude uberať colná správa v budúc-
nosti. Jej poslaním bude uľahčovať procesy tým, ktorí sú 
považovaní za dôveryhodné subjekty, pretože dôsledne do-
držiavajú predpisy.

c.i. Mgr. Vladimír Pisár a -dš-
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V histórii každého štátu sú obdobia, na ktoré ľudia neradi spomínajú. U nás by 
mnohí medzi ne zaradili aj rok 1968, ktorý nosí predovšetkým nálepku ruskej 
okupácie. Život colníkov však v colnej správe fungoval aj vtedy. Presvedčia vás 
o tom nasledovné riadky plné drobných radostí i starostí, zaujímavých faktov 
a udalostí.

Fakty, ktoré prekvapia i pobavia
- Generálnym riaditeľom CS ČSSR bol Stanislav Saur.
- V colnej správe pôsobilo v tomto roku cca 20 percent žien, pričom prvá „Eva“ 

bola do nej prijatá v roku 1952.
- Colný kontrolór Ján Lomnický a colný asistent Jindřich Sedláček na colnej po-

bočke Jablonec nad Nisou v rámci záväzku k 50. výročiu VOSR po pracovnom 
čase opravili a natreli strechu. Stavebný podnik by to bol v tej dobe schopný 
vykonať najskôr za dva roky. 

-  Aj keď sa úrady tvárili, že podporujú turistický ruch, „bežný“ občan čakal na 
víza do kapitalistických štátov 2 – 6 týždňov. Samozrejme, ak „bežnému“ ob-
čanovi tieto kompetentné úrady vycestovanie dovolili.

Colníci sa činili: Rekord v juhoslovanských autobusoch...
Cez hraničný priechod 
Halámky vstupovali 
v priebehu januára tri 
autobusy imatriku-
lované v Juhoslávii, 
v ktorých bol odhalený 
kontraband v celkovej 
výške 897 476 Kčs (na 
dnešné pomery s pri-
hliadnutím na kúpy-
schopnosť cca 13,5 mil. 
Sk) a colné pohľadávky 
predstavovali 447 489 
Kčs (cca 6,7 mil. Sk). 
Celkovo bolo spísa-
ných 112 protokolov, 
do väzby bolo vzatých 
7 osôb. Colníci zistili, 
že išlo o organizovanú 
činnosť, na ktorú boli 
najaté osoby z juho-
slovanského vidieka 
len za účelom prevozu 
tovaru. Organizátori 
boli obchodníci zo 
známeho viedenského 
Mexicoplatzu.

Solidárni colníci z Popradu
Kolegovia z colnice Poprad a jej pobočiek usporiadali zbierku na podporu vý-
stavby ALWEG-u (unikátny systém jednokoľajovej železnice) vo Vysokých Tat-
rách. Na účet v ŠBČ v Bratislave poslali 1400 Kčs (na terajšie pomery 21 000 Sk). 
Podľa výsledku akcie „ALWEG“ asi tento (aj keď výnimočný) čin oľutovali. V roku 
1970 totiž vtedajší minister dopravy ČSSR Alois Indra projekt zastavil. Namiesto 
neho čiastočne zrekonštruovali úzkorozchodnú trať Tatranskej elektrickej že-
leznice a peniaze na ALWEG spontánne vyzbierané celým národom skončili 
bohvie kde.

Záhadný zlodej balíkov a chúdence muchy
Na vyclievacích poštách to mali kolegovia colníci ťažké odjakživa, výnimkou 
nebol ani rok 1968. Boli totiž okamžite obvinení, ak čokoľvek adresátovi ne-
prišlo alebo sa stratilo. Nezavážila ani skutočnosť, že s tovarom veľakrát nepri-
chádzali do priameho kontaktu. Balíky a iné zásielky totiž rozbaľovali a znovu 
balili zamestnanci príslušnej pošty. Svoje si v tomto prípade „užili“ aj colníci na 
žilinskej pošte. Vedúcemu Colnice Žilina Jozefovi Skočdopole sa dostal do rúk 
ostrý list, v ktorom pisateľ obviňoval colníkov z krádeže. Sťažovateľ, ktorý po-
chádzal z okolia Žarnovice, dostával balíky z Ameriky. Jeho stará mama, ktorá 
sa za veľkou mlákou usadila, mu totiž v minulosti poslala pekný letecký sveter 
spolu s „plácačkami“ na muchy. Mladíkovi sa však sveter zapáčil natoľko, že jej 
napísal, aby mu poslala ďalší. Stará mama mu vyhovela a balíky posielala ako na 

Colná správa a rok 1968

Colníci pri spisovaní protokolov

Jediná známa dochovaná fotografia vedúceho Colnice Žilina (neskôr riaditeľa)  
Jozefa Skočdopole (v colnej správe pôsobil od apríla 1931 do marca 1977)

Zimná polnoc v Pomezí nad Ohří, február 1968 
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páse. Malo to však jeden háčik 
– balíky obsahovali len spo-
mínané nástroje na kántrenie 
múch, po svetroch nebolo ani 
stopy. Nečudo, že sa sťažova-
teľ nahneval. Na colnici rekla-
moval stratené svetre a písal 
ostré sťažnosti. Po šiestom 
balíku však došla trpezlivosť 
aj colníkom, mladíka vyzva-
li, aby si zásielku z Ameriky 
prišiel prevziať na pobočku 
osobne. Vytúženého svetra sa 
však nedočkal ani po otvorení 
nepoškodeného (už siedme-
ho!) balíka. Na koreň balíkovej 
záhady sa však prišlo - vnuk 
totiž opísal z americkej dekla-
rácie namiesto „sveter“ slovo 
„plácačka“. Starká, v mylnej 
predstave, že na Slovensku 
nemáme takéto technické vý-
dobytky, poslala ich vnukovi 
spolu asi dvadsať.

Colníci sa dokázali vynájsť vždy
Pred 40 rokmi chodili colníci preclievať tovar aj priamo do podnikov. Počas 
takejto praxe si vyvinuli rôzne grify, ktoré zaberali na lenivých zamestnancov. 
Medzi takéto know-how patrila aj nasledovná finta. Colník, ktorému sa kvalita 
expedovaného tovaru nepozdávala (napr. tovar poškodený pri nakladaní), po-
žiadal zodpovednú osobu o vlastnoručný podpis na rub deklarácie. Tým mala 
kompetentná osoba potvrdiť, že expedovaný tovar spĺňa požiadavky expedič-
ného príkazu na normu a kvalitu. Vedúci oddelenia technickej kontroly si tak 
veľmi dobre rozmysleli, či na seba zoberú odflinkanú prácu druhých. Výsledok 
spomínanej finty colníkov skoro vždy potešil. Tovar totiž vedúci takmer vždy 
prikázal vyložiť, rozbaliť a nedostatky odstrániť.

Pražská jar v colnej správe
Demokratizačný proces Pražskej jari sa začal v colnej správe prejavovať na celo-
štátnej porade, ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. marca 1968.
Účastníci porady sa uzniesli:
1. Unifikovať niekoľko typov hraničných priechodov.
2. Prehodnotiť platovú sústavu a odstrániť diferenciácie medzi platmi orgánov 

colnej správy a orgánov ministerstva vnútra.
3. Zabezpečiť plynulé zásobo-

vanie a vystrojovanie prí-
slušníkov colnej správy. Pre 
tento účel zvážiť zriadenie 
výroby nových rovnošiat na 
Slovensku, zvážiť zmenu jej 
farby a nahradenie roziet 
hviezdami.

4. Oboznámiť príslušné cen-
trálne orgány s ťažkou situ-
áciou na úseku zabezpečo-
vania rodinných bytov.

5. Zvážiť rozšírenie ekonomic-
kej samostatnosti pre úze-
mie Slovenska.

6. Zmeniť funkcie v colnej správe: namiesto samostatný colný kontrolór na 
vrchný kontrolór, namiesto colného inšpektora vrchný inšpektor a namiesto 
vedúceho colnice colný riaditeľ.

7. Pri prijímaní nových colníkov do zamestnania prísne dbať na kvalifikačné 
predpoklady. Novoprijatý colník musel mať od tohto obdobia maturitu. 
Ostatní zamestnanci si ju museli dorobiť do roku 1972.

Pokračovanie v budúcom čísle
h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak a –dš-

Foto: zbierka autora

Kontrola vlaku za pomoci štvornohého pomocníka, jar 1968

Rádiostanice VXV-010 boli pokusne testované 
pre využitie v colnej správe aj v roku 1968 (za-
čali sa testovať v roku 1967) na colnici Děčín – 
východná nákladná železničná stanica. Colné 
vybavenie nákladného vlaku sa skrátilo z 35 min 
na 3 min.

„Pikošky“ zo zahraničia 1968
- Rozmohlo sa pašovanie drog z Bejrútu do Viedne. Honorár kuriéra za jednu 

cestu s kufríkom predstavoval 4500 západonemeckých mariek. Išlo o sumu, 
ktorá prevyšovala tri a polročný plat osoby pracujúcej v československom 
priemysle.

- Colníci vo Švédsku začali používať proti pašerákom drog detektory. V tej dobe 
bolo len v hlavnom meste Štokholme 7000 drogovo závislých. U nás sa colní-
kom o takomto detektore ani nesnívalo.

- Na colnici v čílskom prístave Arica zadržali temperamentným Bolívijčanom tri 
papagáje, ktoré stále vykrikovali: „ Viva Fidel „ (Castro), „My sme guerilovia“ a „ 
Preč s Barrientosom“ (vtedajší bolívijský prezident). Osud majiteľov papagá-
jov nie je známy, ale v lepšom prípade prišli o vtákov, v horšom si posedeli 
v base (alebo naopak ?).

- Colní úradníci jej veličenstva vo Veľkej Británii odhalili najväčší kontraband 
za posledných 250 rokov. Išlo o 4 000 000 krabičiek cigariet s hmotnosťou 
4,5 tony. Krabička cigariet v tej dobe stála 10 penny.

- Colníci v Západnom Berlíne museli podľa predpisu opečiatkovať každú skon-
trolovanú vec. To sa stalo aj v prípade zásielky 100 kusov zvláštnych pošto-
vých známok, ktoré prišli do budapeštianskeho mestského múzea. Na každej 
známke bola vzorne odtlačená pečiatka colného úradu. Povinnosť je povin-
nosť, ale známky boli nepoužiteľné.

- Americkí colníci začali používať prístroj na kontrolu pašovania zlata. Vysielač 
slabých röntgenových lúčov spustil po detekcii zlata zvukový signál. Podobný 
prístroj bol použitý aj v seriáli o československých colníkoch „V znamení Mer-
kúra“, kde bol medzi sladkosťami odhalený zlatý prsteň obalený čokoládou.

- Zbohatnúť sa dalo kúpou starožitností v Sovietskom zväze. Nešlo však o žiad-
nu nezákonnú činnosť. Podľa časopisu Literaturnaja gazeta sa v oficiálnych 
obchodoch s možnosťou vývozu, dali nakúpiť starožitnosti (hlavne obrazy, 
ikony) za zlomkovú cenu svojej hodnoty v západnej Európe. Všetko prasklo, 
keď sa jeden cudzinec sovietskym colníkom pochválil, že sa z neho stal práve 
veľký boháč. Colníci to okamžite nahlásili na kompetentné miesta a s ďalšími 
vývozmi za výhodné ceny bol koniec.

Komisia pre zaistenie socia-
listického poriadku pri colnici 
v Komárne prejednávala v janu-
ári 1968 niekoľko prípadov neo-
právneného vyvážania zbraní. 
Ako úkryty boli zvolené paplón 
a plyšová hračka. (foto: vedúci 
colnice Komárno A. Árendáš)
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V určitom historickom období mali byť colná správa a finančná stráž zabud-
nuté ozbrojené zložky Československej republiky. Po februári 1948 sa totiž 
stali nepohodlné novým mocipánom, najmä pre vlastenecké zmýšľanie svojich 
príslušníkov, ktoré bolo v Masarykovej ČSR charakteristické. Agenda colnej 
správy bola od 24. 12. 1948 prenesená na okresné a krajské národné výbory 
a finančnú stráž k 1. 1. 1949 zrušili a zlúčili so Sborom národnej bezpečnosti. 
Našťastie máme možnosť, aj keď väčšinou v knihách vydaných v Českej repub-
like, pripomenúť si dávno zabudnuté hrdinské skutky našich predchodcov, 
ktorí hlavne v roku 1938 aj za cenu vlastných životov (na rozdiel od zbabelých 
politikov) bránili ČSR pred nemeckými, maďarskými a poľskými agresormi.

Ako monografie, ktoré sa podrobne venujú výhradne colníctvu, vyšli tieto dve 
knihy:
Historie celnictví v ČSSR
Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš 
FMZO-ÚCS, Naše vojsko, Praha 1977
Publikácia vyšla pri príležitosti 25. výročia vzniku 
Ústrednej colnej správy a bola určená hlavne jej 
pracovníkom. V knihe je opísaný vývoj colníctva na 
československom území až do obdobia socializmu, 
ale to jej neuberá na zaujímavosti a odbornosti. Rozší-
rením bádateľskej pôsobnosti, ako aj okruhu autorov 
bola o päť rokov vydaná nasledovná kniha – Celnictví 
v Československu: Minulost a přítomnost.

Celnictví v Československu: Minulost a přítomnost
Slavomír Brodesser, Vladimír Horváth, Jan Janák, František Mainuš, Mile-
na Pospíšilová, Jozef Watzka
Naše vojsko, Praha 1982
Ide o rozšírené vydanie Historie celnictví v ČSSR, ur-
čené aj širokej čitateľskej verejnosti. Zachytáva vývoj 
colníctva na území Československa od čias dávno mi-
nulých až do začiatku 80. rokov 20. storočia, a to na 
základe výsledkov štúdia archeologických nálezov, 
literatúry a archívnych prameňov z československých 
aj zahraničných archívov. Objasňuje úlohu cla, mýta, 
význam pražského ungeltu, vznik těšínskych obchod-
ných veľtrhov, colnej tarify Rakúsko-Uhorska, počiat-
ky samostatnej československej obchodnej politiky 
a úlohu finančnej stráže, ako aj Stráže obrany štátu, 
ktorá vznikla v roku 1936. Aj keď je kniha poplatná dobe svojho vzniku, ide o kva-
litné dielo, ktoré okrem iného pomohlo počas štúdia popri zamestnaní mnohým 
kolegom pri tvorbe seminárnych či diplomových prác z oblasti colnej politiky.

Medzi literatúrou venujúcou sa výhradne alebo z väčšej časti Finančnej stráži 
Československej a jej pôsobeniu v rámci Stráže obrany štátu možno uviesť tieto 
publikácie:
Finanční stráž Československá 1918 – 1938
Jaroslav Beneš
Fortprint, Dvůr Králové nad Labem 2005
Kniha sa venuje vývoju a činnosti finančnej stráže 
v období medzivojnových rokov. Opis jej osudov sa 
začína vznikom republiky v roku 1918 a končí v roku 
1938 neblahými udalosťami spojenými s konferen-
ciou v Mníchove. Nasledujúce obdobie do zrušenia 
finančnej stráže je opísané v skratke. Kniha sleduje 
históriu vzniku a vytvárania tohto ozbrojeného 
zboru v období prvej republiky vrátane informácií 
o rovnošatách, hodnostiach, organizačnom uspo-
riadaní a ďalších technických detailoch.

Stráž obrany státu 1936 – 1939
Jaroslav Beneš
Fortprint, Dvůr Králové nad Labem 2005
Publikácia pripomína históriu zboru Stráže obrany 
štátu - síce krátku, ale zato veľmi zaujímavú a po-
učnú. Kniha má za cieľ osvetliť vznik a utváranie 
Stráže obrany štátu, jej vnútornú štruktúru, fungova-
nie a vývoj, ale aj jej likvidáciu. Zaoberá sa bojovým 
nasadením stráže v rokoch 1938 – 1939. Kniha bola 
napísaná predovšetkým na základe podrobného štú-
dia archívnych dokumentov a zameriava sa na orga-
nizáciu a vývoj SOS. Spomienky pamätníkov a opisy 
bojového nasadenia stráže sú minimalizované. Tým 
sa kniha líši od väčšiny doterajších prác o SOS. Aj keď 
podľa svojho názvu postihuje obdobie rokov 1936 – 1939, je v nej stručne opí-
saný vývoj Stráže obrany štátu v slovenskom vojnovom štáte a diskusia o zno-
vuobnovení stráže v Československu po roku 1945.

Šluknovská zrada
Jaroslav Beneš, Jindřich Marek
Fortprint, Dvůr Králové nad Labem 2005
Ide o knihu spomienok bývalých príslušníkov fi-
nančnej stráže z inšpektorátu Šluknov na rok 1938 
a na službu v SOS. Spomienky príslušníkov Stráže 
obrany štátu dopĺňajú archívne dokumenty. Kniha 
obsahuje 45 dobových, prevažne nepublikovaných 
fotografií.

Můj útěk do gulagu 
Jan Demčík
Codyprint, Praha 2001
Životné osudy Jana Demčíka, ktorý sa narodil 
v roku 1913 na Podkarpatskej Rusi. V roku 1938 
nastúpil službu na severnej hranici Podkarpat-
skej Rusi v oddelení finančnej stráže Brustury. 
Spoločne s kolegami z oddelenia bol pridelený 
k jednotke Stráže obrany štátu a v jej rámci sa 
pripravoval na obranu ČSR. Po rozbití republi-
ky a okupácii Podkarpatskej Rusi Maďarskom 
v marci 1939 len ťažko hľadal zamestnanie. 
V roku 1940 utiekol do Sovietskeho zväzu, kde 
bol ako údajný fašistický vyzvedač odoslaný do 
tábora nútených prác, gulagu. V roku 1943 sa mohol zaradiť do vznikajúcej 
čs. jednotky v ZSSR ako veliteľ čaty 2. tankového práporu, s ktorým potom 
absolvoval cestu späť do vlasti.

Rovnice řešená zradou
Ota Holub
Naše vojsko, Praha  1983 (II. doplnené vydanie)
Kniha podrobne opisuje dramatické udalosti 
roku 1938 a boj jednotiek Stráže obrany štátu 
v československom pohraničí. Dôkladne opisuje 
aj zbabelosť vtedajších politikov, ktorí mylne dú-
fali, že za územné ústupky fašistickému Nemec-
ku, Maďarsku a beckovskému Poľsku zažehnajú 
nebezpečenstvo vojny.

Colníci v literatúre
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Vaše názory v priamom prenose

Úlohou začínajúcej rubriky, ktorá ponúkne nové pohľady, netradičné témy, 
nebude odpovedať, ale pýtať sa, nastoľovať témy, otázky či polemiky. Názov 
SPOZA PLOTA reprezentuje iný pohľad, možno nie je práve ten váš. Ak rozčerí 
hladinu, tak potom splní svoju úlohu. 

Colná správa. Mení sa jej obsahová náplň, menia sa ľudia, no nemenia sa nešvá-
ry, ktoré v nej pretrvávajú. Od 1. 1. 1993 sa vystriedalo vo vedení colnej správy 
nespočetne ľudí, z ktorých každý mal viac či menej záujem na presadzovaní 
určitého smerovania, istej doktríny.
Za čias federálnej colnej správy sa generálny riaditeľ zúčastňoval na zasadnu-
tiach vlády, čo zodpovedalo dôležitosti jej postavenia. V období po roku 1993 sa 
budovali kapacity novej slovenskej colnej správy. Začínalo sa z ničoho, bol ne-
dostatok odborníkov, jazykovo vybavených ľudí. Nasledovalo obdobie, keď sa 
rozhodovalo o ďalšom smerovaní spoločnosti a Slovenskej republiky ako štátu. 
Je paradoxom, že práve v období týchto rokov sa colnícke povolanie sofisti-
kovalo prijatím zákona o štátnoslužobnom pomere v roku 1998. Bola zavŕšená 
snaha o dosiahnutie pozdvihnutia colníckej profesie, jej významu i celej colnej 
správy. Začala sa éra zlepšenia postavenia colníkov, ich sociálnych istôt. V máji 
2004 však nastal zlom v podobe jednotného trhu Európskej únie a aplikácie 
pravidiel colnej únie. To malo za následok koniec kontroly tovarových tokov 
na vnútorných hraniciach únie. Slabou náplasťou zostala vonkajšia hranica Eu-
rópskej únie na hranici s Ukrajinou. To malo a má zásadný vplyv ústupu colnej 
správy z pozícií, ktoré za tie roky získala a vybudovala, no zároveň aj vďaka tejto 
krátkej hranici zostáva colná správa verná svojmu pôvodnému zameraniu.
V nedávnej minulosti sa presadzovala tendencia vytvorenia represívnej zložky 
v colnej správe, ktorá by používala policajné metódy práce, a do colnej správy sa 
dostávali postupne ľudia z prostredia polície, SIS, dokonca je možná aj infiltrá-
cia nežiaducich elementov. To malo postupne za následok začatie kastovníctva 

colníkov, neskôr ich delenie na tri skupiny: represívne zložky reprezentované 
najmä CKÚ, správu SPD a colný dohľad. To sa, žiaľ, prejavilo na ďalšom sme-
rovaní colnej správy, jej vnímaní vo verejnosti a tiež na ovplyvňovaní vzťahu 
verejnosti k colnej správe. V dôsledku toho dochádzalo k vnútornému štiepeniu 
colnej správy, jej oslabovaniu. Tieto procesy boli vnímané pozorne zo strany is-
tých záujmových skupín, ktorým tento proces nahrával do karát.
Dnes verejnosť vníma colnú správu cez prizmu prezentácie CKÚ pri rôznych 
represívnych aktivitách zameraných na potieranie nelegálnych aktivít vnútri 
i mimo colnej správy (akási rozviedka, okrem iného aj s využitím spravodaj-
ských foriem práce), ďalej vnímanie cez prizmu aplikácie kontroly správy SPD 
pri predaji alkoholických nápojov v malo- či veľkoobchode. Obe tieto oblasti 
vtlačili colnej správe akési kainovské znamenie. Aby toho nebolo málo, mediali-
zácia prípadov, nešvárov, bola realizovaná tak, že colnej správe len škodila. Kto 
mal záujem na vytváraní podobného obrazu vo verejnosti?
A na druhej strane kampaň pozitívnej prezentácie policajných zložiek v očiach 
verejnosti, ktoré sem-tam skalili správy o prešľapoch policajtov, čo však malo 
svoj cieľ: vzbudiť dojem, že policajné zložky sa vedia efektívne vyrovnať 
s nešvármi vo svojich radoch. 
Ako je vnímaný obraz colnej správy verejnosťou a colníkmi samotnými? Základy 
dnešného smerovania colnej správy položil generálny riaditeľ JUDr. Jasenovec. 
Kam teda smeruje potichu a po krôčikoch colná správa? Prežije colná správa 
rok 2010? V akej podobe? Bude súčasťou finančnej správy? Bude začlenená pod 
ministerstvo vnútra? Zostane zachovaná jej svojbytnosť a zostane začlenená 
v rezorte ministerstva financií? Sem nesporne historicky patrila a patrí. Ale či aj 
bude patriť, nedokáže v súčasnosti nikto zodpovedne potvrdiť.
Ak chcete na stránkach Colných aktualít čítať o tom, čo vás zaujíma, zapojte sa 
a pošlite svoje podnety a námety na adresu redakcie. 

-ec-

Spoza plota

Stůj! Finanční stráž!
Ota Holub
Naše vojsko, Praha 1987
Publikácia z voľne zostavených pútavých príbehov 
opisuje činnosť príslušníkov finančnej stráže od vzni-
ku ČSR až do roku 1948, keď bola FS zrušená. Auto-
rovi sa podarilo v jednotlivých prípadoch aj udalos-
tiach presvedčivo opísať mnohokrát tragický osud 
vtedajších ochrancov hraníc a poskytnúť celistvý 
obraz vývoja Finančnej stráže Československej. Aj 
napriek roku vydania (1987) ide o kvalitné dielo.

Tatranskí orli
Michal Chudík 
Ústredná správa Osvetového sväzu finančnej 
stráže, Bratislava 1946
Opis činnosti príslušníkov zboru Finančnej stráže 
SR vo Vysokých Tatrách za SNP. Je venovaná ľuďom, 
ktorí hrdinsky padli za slobodu počas 2. svetovej 
vojny: rešp. Jánovi Rašovi, dozorcovi Pavlovi Bilíko-
vi a dôstojníckemu zástupcovi četníctva Štefanovi 
Morávkovi. Spomína sa tu aj Šimon Ramšák (1913 – 
1973), ktorý nastúpil k FS v roku 1937 na oddelenie 
FS Javorina. Po zajatí gestapom 7. 9. 1944 bol väznený v Kežmarku na Tökölyho 
zámku. Rozsudok - trest smrti, bol zmenený najskôr na väzenie v koncentrač-
nom tábore, ktoré bolo po intervenciách priateľov a známych nahradené po-
kutou 20 000 KS. Z vypočúvania gestapom mal celý život podlomené zdravie. 
V roku 1972 ho menovali za prvého riaditeľa na Colnici Trstená, po jej odčlenení 
od Colnice Žilina.

Hraničáři pod Luží ´38
Kolektív autorov 
Fortprint, Dvůr Králové nad Labem 2003
Zborník venovaný príslušníkom armády, finančnej 
stráže a SOS, ktorí na jeseň 1938 bojovali nevyhláse-
nú vojnu v severných Čechách (prepadnutie colnice 
v Horní Světlé). Jedna z príloh obsahuje kompletný 
zoznam obetí mníchovskej kapitulácie a pohranič-
ných bojov v rokoch 1938 - 1939. Text sprevádza 
72 fotografií a plánov (čiastočne farebných).

Jednotka určení SOS – díl první
Radan Lášek 
Codyprint 2006
Dvojzväzkové dielo venované problematike pozo-
ruhodnej bezpečnostnej zložky sformovanej v pred-
večer 2. svetovej vojny. Prápory Stráže obrany štátu 
mali zamedziť nečakanému vpádu nepriateľa do ČSR 
a krátkodobou, ale úpornou obranou mali umožniť 
mobilizáciu a nástup čs. armády. Príslušníci SOS tak 
niesli najväčšiu ťarchu bojov nevyhlásenej pohra-
ničnej vojny, ktorú proti Československu viedli od 
septembra 1938 do marca 1939 postupne Nemecko, Poľsko a Maďarsko. V prvom 
zväzku nájdeme vyše 200 dobových fotografií, množstvo archívnych údajov o for-
movaní, výzbroji a výcviku jednotiek a spomienky niekoľkých desiatok príslušní-
kov SOS zaradených v 13 práporoch na území Čiech.

h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak
Pokračovanie v budúcom čísle
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Kliknite si... (predstavujeme zaujímavé webové stránky nielen pre colníkov)

Spolok colníkov sa od 22. novembra 2007 prezentuje po novom. Na interne-
te totiž spustil novú prezentáciu svojej webstránky, www.spolok.estranky.cz, 
ktorá napriek českej „koncovke“, plní funkciu hlavnej stránky.

Kde je vôľa, tam sa cesta nájde
Potreba internetovej prezentácie Spolku rezonovala už dlhší čas. Svojím roz-
hodnutím ju jeho členovia spečatili na októbrovej konferencii v Skalitom. Vďaka 
svojmu úsiliu ju jej tvorcovia spustili v osemdňovom predstihu a ako sa ukáza-
lo, úspešne. V priebehu necelých dvoch mesiacov si ju totiž prezrelo vyše 800 
návštevníkov. Ak ste boli jedným z nich, viete, že vás stránka na úvod privíta 
príjemným zeleným designom, na ktorom predstavuje samotný spolok, jeho 
opodstatnenie, ako aj historické pozadie. Pre tých, čo idú radi „na vec“, ponúka 
viacero volieb. Na výber máte pestré Menu, Fotoalbum z viacerých spoločen-
sko-športových akcií, ale aj Obľúbené odkazy. Medzi nimi okrem iného nájdete 
aj internetový magazín Spolkový informátor.

Virtuálny magazín
Ak radi čítate, diskutuje a vyjadrujete svoj názor, je Spolkový informátor aj pre 
vás. Keďže sa na jeho formovaní ešte len pracuje, je otvorený všetkým názorom, 
radám a nápadom. Vo svojich sekciách sa venuje témam súvisiacim s colníc-
tvom, jeho minulosťou, ale aj budúcnosťou. Ponúka priestor na diskusiu, názory 
a najmä otvorené vyjadrovanie.

Vo vlastnej réžii
Stránka nie je dielom profesionálnych webových designerov. Jej členenie je 
však veľmi jednoduché a prehľadné. Každý návštevník si nájde čosi zaujíma-
vé, ak nie medzi príspevkami a článkami, tak rozhodne vo Fotoalbume. Rozšíriť 
obzory si návštevník spolkárskeho webu môže aj vďaka odkazom na zaujímavé 

linky iných webstránok. Jednou z nich je aj WS Medzinárodnej organizácie col-
níckych múzeí, ktorá ponúka veľmi zaujímavý prehľad o existencii a expozíciách 
jednotlivých colníckych múzeí v Európe www.customsmuseums.org. Link na 
stránku Únie pracovníkov finančného sektora (UFE) www.ufe.ch ponúka zau-
jímavé informácie o významnom partnerovi Európskej komisie v rámci hospo-
dárskeho a sociálneho výboru.

Rebríček návštevnosti alebo záujem stúpa
Stránka spolku colníkov funguje len pár mesiacov, no jej tvorcovia už vedia, 
o čo je najväčší záujem. Svedčia o tom štatistiky, podľa ktorých sa na webovú 
stránku spolku prekliká stále viac záujemcov. V jej začiatkoch ju navštívilo 129 
ľudí, v decembri už 414 a v januári 2008 to bolo 527 ľudí. Túto stránku ľudia na-
vštevujú najčastejšie medzi 12. až 13. hodinou a neskôr vo večerných hodinách 
medzi 18. a 19. hodinou.
Na prvých troch miestach medzi príspevkami z pohľadu počtu prístupov vedú 
Spolkové a klubové orgány, Plán práce na rok 2008, nasledujú Kto sme, Z histó-
rie a Prihláška za člena spolku. Top vo Fotoalbume tvoria zábery z rubrík Sláv-
nostné udelenie medailí, 9. spolkový ples v Jílovišti, Konferencia spolku a Praž-
ský klub na Zemplíne.

O krok ďalej
Konštituovaním novej webstránky Spolok colníkov pokročil vo svojich aktivi-
tách, ale najmä výrazným spôsobom posilnil komunikáciu s okolím a hlavne 
tými, ktorým osud colníckej profesie nie je ľahostajný. Verejnosti tiež umožní 
lepšie spoznať aktivity spolku, ktoré boli niekedy nepochopené. Jednoducho si 
kliknite na www.spolok.estranky.cz. Staré známe „lepšie raz vidieť, ako stokrát 
počuť (či čítať)“ totiž platí aj v tomto prípade. Prajeme vám príjemný zážitok.

Mgr. Jozef Vaško a –dš-

WS Spolku colníkov po novom
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v januári a februári
60 rokov

Jozef Krištof 
CÚ Prešov

Marta Vikartovská 
CÚ Košice

55 rokov
Imrich Katona

CÚ Nitra

Daniela Stuhlová
CÚ Bratislava

Štefan Vasil
CÚ Košice

50 rokov
Anna Bobelová

CR SR

Margita Gálová
CR SR

Jozef Funka
CÚ Trnava

Jiří Hanžl
CÚ Košice

Pracovné jubileum 30 rokov

Vojtech Šalplachta, k 1. 2. 1978
CÚ Žilina

Vladimír Béber, k 1. 1. 1978
CÚ Košice

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Ľubica Procházková, k 1. 2. 1988
CR SR

Miroslav Bubla, k 16. 2. 1988
CÚ Nitra

Juraj Krupička, k 1. 2. 1983
CÚ Nitra

Elemér Geč
Dňa 5. 2. 2008 sme vzdali poslednú úctu a vďaku vzácne-
mu človekovi, príkladnému spolupracovníkovi a úprim-
nému priateľovi, h.c.k. Elemérovi Gečovi.
Zastavilo sa, navždy sa zastavilo srdce drahého a blízke-
ho človeka, ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali 
ho radi. Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás 
znamenala vzácnu podporu, zdroj radosti a spolupatrič-
nosti. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon príro-
dy, ho vytrhla z našej spoločnosti, z nášho kolektívu.
Lúčime sa s ním. Naposledy ho pozdravujeme. Skláňame 
sa pred ním a pred jeho životným dielom a v duchu si 
sľubujeme, že naň nikdy nezabudneme, že jeho pamiat-
ka v nás bude žiť.
V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, 
a predsa nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla 
i smutná a nečakaná správa o náhlom odchode nášho 
drahého kolegu spomedzi nás.
Celých 55 rokov žil a statočne pracoval medzi nami a po celý čas sme ho poznali ako dobrého priateľa. 
Nepoznal únavu, nedbal na čas, bol ochotný vždy stáť na svojom mieste, vo svojom pracovnom zara-
dení, aby sa svojou snaživou prácou pričinil o splnenie zverených úloh.
Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme! Colný úrad Košice

Róbert Ihnát
V pondelok 21. 1. 2008 sa konala posledná 
rozlúčka s naším kolegom c.nprap. Róber-
tom Ihnátom, ktorý nás opustil po dlhej 
a ťažkej chorobe dňa 19. 1. 2008 vo veku 
39 rokov. Slúžil na Pobočke Colného úra-
du Vyšné Nemecké, kde patril vždy medzi 
najlepších pri dosahovaní výsledkov pri 
odhaľovaní prípadov nelegálneho dovozu 
tovaru.

Česť jeho pamiatke!
Colný úrad Michalovce

Pavol Havran
V pondelok 21. 1. 2008 v Bruseli dotĺklo srdce nášho dlho-
ročného kolegu a priateľa Pavla Havrana z Nitry. Na jeho 
poslednej ceste sa s ním prišlo na mestskom cintoríne 
v Nitre rozlúčiť množstvo bývalých aj súčasných zamest-
nancov a colníkov Colného úradu Nitra, ale nielen tí, ktorí 
boli jeho blízkymi spolupracovníkmi, ale aj tí, ktorí ho po-
znali ako človeka neodmietajúceho pomoc či radu. Zo-
snulému vzdala poctu i Čestná jednotka colnej správy.
„Pali“, ako sme ho familiárne oslovovali, začal pracovať 
v colnej správe na Colnom úrade Bratislava, kde pôso-
bil od roku 1977 až do roku 1986, keď prestúpil na Col-
ný úrad Nitra, kde zotrval až do roku 1999 a odišiel do 
výsluhového dôchodku. Najväčšiu časť svojej služby na 

nitrianskom colnom úrade absolvoval na PCÚ Nitra-VK 
(9 rokov), okrem toho pracoval aj na PCÚ Topoľčany, na 
právnom oddelení a na OCPS. Deväť rokov pôsobil aj ako 
lektor colnej správy a jeho „vyučovacím predmetom“ bol 
Devízový zákon.
Odišiel jeden z tých, ktorí patrili do „starej gardy“, jeden 
z tých, ktorí vedeli aj pracovať, aj sa zabávať, proste ve-
deli žiť. Je vždy veľmi smutné, keď nás navždy opustí 
človek, ktorý je prakticky na vrchole svojho životného 
putovania, človek, ktorý si mohol vychutnávať zaslú-
žený odpočinok. „Pali“ nás opustil vo veku 51 rokov...  
Česť Tvojej pamiatke.

c.i. Bc. Stanislav Pacher

Rozlúčili sme sa s našimi kolegami
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Mladý zberateľ o svojom hobby

„Dobrý den, jmenuji se Michal Čán a pocházím z Nymburka. Jsem student 
a mezi mé záliby patří sbíraní rukávových nášivek ozbrojených sborů...“ 
Takto sa začínal mail, ktorý objavili vo svojej služobnej pošte kolegovia 
z CR SR. Mladý zberateľ „od susedov“, ktorý zbiera všetko súvisiace s ozbro-
jenými zbormi už osem rokov, si chcel svoju pestrú medzinárodnú zbierku 
rozšíriť aj o slovenskú colnú správu. Podobné prosby sú v pošte colníkov 
skôr výnimkou, a preto sme úprimnému záujmu neodolali. Rovnako ani 
príležitosti vyspovedať zberateľa. Veď mladých ľudí s takýmto koníčkom je 
dnes ako šafranu.

Cestu za nášivkami lemuje tanečnými krokmi
Dvadsaťjedenročný študent Univerzity Hradec Králové sa pýši viac než tisíckou 
nášiviek zo všetkých kontinentov sveta, ako aj štátov USA. Aj keď prioritným kon-
taktným kanálom zostáva internet a klasická pošta, mnohé kúsky získal osobne. 
Michal sa totiž venuje štandardným a latinsko-americkým tancom na profesi-
onálnej úrovni. Popri súťažiach si tak neraz odskočí k miestnym ozbrojeným 
zborom.

Inšpiroval ho „kolega“
Ozbrojené zbory (najmä polícia) Michala fascinovali už v detstve. O pár rokov 
neskôr narazil na rezortný časopis, v ktorom predstavovali policajta – zberateľa. 
Jeho záľuba Michala zaujala natoľko, že rozbehol vlastnú zbierku. Paradoxne ju 
však odštartoval policajnou nášivkou z amerického štátu Aljaška. Nášivka Mest-
skej polície z Českej Lípy dorazila až týždeň po nej.

Zbiera všetko
Michalova osemročná kolekcia obsahuje skutočne všetko, čo súvisí s ozbrojenými 
zbormi. Gro tvoria nášivky mestských a štátnych polícií, colných správ, väzenských 
služieb či najnovšie i hasičských a záchranných zborov. Okrem nich však obsahuje 
aj služobné odznaky, čapice, tričká a odborné publikácie či časopisy. Michal to-
tiž spomínané predmety nezbiera len pre potešenie. Zaujíma sa aj o históriu ich 
vzniku, pôvod, ako aj prostredie, v ktorom vznikli. Neujdú mu však ani aktuálne 
udalosti a trendy, ktoré sa v oblasti ozbrojených zložiek odohrávajú.

Cení si všetko, podmienkou je však originalita
Zanietený zberateľ si váži každý jeden exemplár. Samozrejme, má aj také, ktoré 
mu k srdcu prirástli najviac. Patrí k nim napríklad súbor nášiviek mestských po-
lícií z Českej republiky či USA, ktoré vynikajú farebnosťou a pestrosťou. Jedno 

pravidlo však Michal pri 
rozširovaní svojej zbierky 
nikdy neporušil – berie len 
originály, kópie nemajú 
v jeho zbierke miesto.

Zberateľstvo nie je koní-
ček, ale poriadny kôň
Tieto slová potvrdí zrejme 
každý, kto tomuto hobby 
podľahol. Pri „naháňaní“ 
nových kúskov totiž človek 
zažije mnoho – stretáva 
nových ľudí, spoznáva iné 
kultúry a zároveň sa zdo-
konaľuje v cudzích jazy-
koch.
Hoci aj v tomto koníčku 
ide hlavne o relax a odrea-
govanie, zberateľská vášeň 
opantá skôr či neskôr kaž-
dého. Aj Michal má už teraz 
vyhliadnutých pár exem-
plárov, ktorými plánuje 
obohatiť svojho nášivko-
vého „koňa“. Slovenskú tro-
fej si však z tohto zoznamu 
už môže vyčiarknuť.

-dš-

Do redakcie prišiel e-mail
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la kompletná krása. Na-
pätú atmosféru pociťuje 
hlinotvorca pri každom 
otváraní pece, pretože je 
zvedavý, ako bude finál-
ny výrobok vyzerať. Bude 
podľa jeho predstáv? 
Väčšinou nasleduje milé 
prekvapenie. Znásobuje 
ho aj takzvaný kolektívny 
pocit šťastia. Ak totiž gla-
zúra vyšla podľa predstáv 
autora, v klube panuje 
úprimná radosť a padajú 
obdivné slová. Vtedy je 
šťastný každý a zabúda 
sa na bežné starosti. Ešte 
väčšia radosť nastáva, ak 
hotový výrobok môžete 
niekomu darovať a ak hli-
nený darček urobí veľkú 
radosť. Vtedy autor vie, 
že jeho práca má zmysel.

Výrobky, ktoré urobili radosť mne aj niekto-
rým členom klubu, sú uverejnené na www.
predajdielo.sk.

P.S. Hlina je poddajná ako krásne telo ženy, 
a tak nie náhodou jeden múdry človek pove-
dal: „Ak sa nemôžeš maznať so ženou, tak sa 
maznaj s hlinou.“

Ing. Ivan Kamenský

Ak patríte k tým, ktorí sa môžu pochváliť 
netradičným alebo zaujímavým koníčkom, 
napíšte nám. Možno práve vy budete inšpi-
rovať tých, ktorí to svoje pravé orechové ešte 
len hľadajú. Vaše tipy či koníčky posielajte na 
adresu redakcie dana.sejirmanova@colna-
sprava.sk.

Každý človek musí mať v živote čosi, čo ho poháňa vpred, robí mu radosť a na-
pĺňa ho. Pre niekoho je to rodina, pre iného práca, ďalší majú okrem toho všet-
kého svoje hobby... Menšie či väčšie koníčky obohacujúce bežný život majú 
mnohí z nás. Výnimkou nie sú ani colníci. Napríklad ako Ivan Kamenský, ktorý 
svoj voľný čas zasvätil keramike.

Spoveď fanúšika hliny
Keď mi pred viac než rokom kolega navrhol, aby sme chodili do keramickej diel-

ne, mal som problém predstaviť si 
sám seba, ako sa pokúšam vytvoriť 
niečo z hliny. Zvedavosť mi ale ne-
dala, a tak sme to skúsili.

Prvé dotyky s masou
Po rozpačitých začiatkoch som 
postupne prenikal do techniky 
spracovávania hliny a objavoval jej 
krásu. Neskôr som však zistil, že tá 
nie je ukrytá len v samotnej hline. 
Postupom času sa totiž v dielni 
stretli ľudia rôzneho veku a profe-
sie, ktorých spojila rovnaká záľuba. 
A tak sobotňajšie večery trávim, 
presne ako oni, v spoločnosti tých, 
s ktorými sa cítim dobre.

Múza kope všetkými smermi
Je až neuveriteľné, čo všetko sa dá z hliny za pomoci rúk, hrnčiarskeho kruhu, 
glazúry, pece a s troškou predstavivosti vytvoriť. Na začiatku je to len neforem-
ná hruda, ktorú tvorca obra-
cia zo strany na stranu a roz-
mýšľa, čo by sa z nej dalo 
urobiť. Každé rozhodnutie 
je podmienené náladou, sta-
vom mysle alebo myšlienkou 
na toho, komu bude finálny 
výrobok určený. Potom ruky 
pracujú už automaticky a na-
koniec vytvoria dielo.

Od tvorby k technike
Po kreatívnom zrode, na 
ktorom participuje múza 
a tvorcove ruky, príde na rad pec, kam smeruje hlina hneď po zaschnutí a pre-
jde prvým výpalom. Po vychladnutí nasleduje druhá dôležitá fáza – nanášanie 

glazúry. Tento okamih je rovnako dôle-
žitý ako samotné modelovanie, farby 
totiž vdýchnu výrobku charakter a dušu. 
Rovnako je to aj s očami ženy. Každému 
sa páčia iné. Niekomu zelenkavé, inému 
hnedé alebo modré. Každé dávajú člo-
veku čosi, čo ho charakterizuje. Presne 
tak je to aj s glazúrou, vďaka ktorej do-
stáva hlina úplne iný význam a stáva sa 
jediným celkom.

Vždy prítomné prekvapenie
Hneď ako sa glazúra nanesie na vypále-
nú hlinu, putuje výrobok znovu do pece, 
aby sa pri viac ako tisíc stupňoch ukáza-

Ako nás nepoznáte

Radosť vypálená v peci



Posledná strana nášho časopisu patrila v minulom roku 
vám a vašim snímkam. Keďže ste nám ich posielali do sú-
ťaže, je načase ju vyhodnotiť. Stalo sa a má už aj svojho ví-
ťaza. Redakčná rada sa zhodla, že najlepšie cvakala Žaneta 
Olekšáková, ktorej víťazné snímky boli uverejnené v Col-
ných aktualitách č. 7-8/2007. Na to, aby ste na stupienku 
fotovíťazov stáli v budúcnosti aj vy, stačí málo. Poslať nám 
vaše obľúbené fotografie, presne tak, ako urobil aj Juraj 
Krupička.


