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Otestujte sa

Tentoraz sme vám nachystali malú detektívku, ktorej vylúštenie nechávame na vás. Ak uhádnete prešľapy vášho „kolegu“ 
Mira, máte výhru takmer vo vrecku. Samozrejme, len v prípade, že nám správne odpovede zašlete a my vás vyžrebujeme. 
Držíme palce!

Príbeh takmer detektívny

Z omylu ho vyviedli na obvodnom oddelení, kde mu pri spisovaní zápisnice pripomenuli zákon č. 190/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Je totiž vlast-
níkom súkromnej zbrane a tento zákon sa na neho vzťahuje aj keď je colník. Nepríjemným otázkam policajtov a problémom sa však nevyhol ani Peter. Čo porušili 
naši strelci a akým konaním – to je už otázka pre vás. Prezradíme len, že Miro pri porušovaní zákona „vyhral“ nad Petrom 3:1.
Odpovede na otázku zasielajte do 2. 6. 2008 na adresu colneaktuality@colnasprava.sk, s uvedením mena, osobného čísla a vášho služobného úradu.

h.c.i. PhDr. Milan Pittich, Foto: h.c.i. Ing. Ján Ščerbík

1. Pre Mira, ktorý je viac než rok colníkom a má za sebou úspešné absolvova-
nie základného colného kurzu, nadišiel deň D. Konečne dostal zbrojný preukaz 
skupiny A, ako aj nákupné povolenie, a tak mu nič nestálo v ceste ku kúpe vy-
snenej „čezety“, inak CZ 75 P-01, pištole kalibru 9 x 19. Zbraň sa mu dokonca 
podarilo kúpiť a zaevidovať ešte v ten istý deň.

2. Po úspešnom dni sa potreboval so svojou radosťou s niekým podeliť. A poda-
rilo sa. Pri vystupovaní z auta totiž zbadal kamaráta Petra, ktorý sedel v neďale-
kej reštaurácii. Pištoľ odložil do priečinka v aute, aby nebola zbytočne na očiach. 
Doma starostlivo odložil zbrojný preukaz spolu s preukazom zbrane, aby ich 
ochránil pred stratou tak, ako mu to ukladal zákon. Potom už rýchlo zbehol dole, 
pričom z auta nezabudol zobrať svoj nový poklad, aby sa ním pochválil Petrovi.

3. Petra nová kamarátova zbraň hneď nadchla. Sám bol totiž známy strelec, po-
ľovník, vlastník zbrojného preukazu skupiny D a aj poľovného lístka. Doma mal 
guľovnicu, brokovnicu, malokalibrovku a na stenách trofeje, ktoré dokazovali 
jeho dobrú mušku. Mirovi teda hneď navrhol, aby ju išli odskúšať. Tomu nebolo 
viac treba. Zaplatili za kofolu a priamo z reštaurácie sa pobrali na už dávno ne-
používané smetisko. Malo dve výhody – nikto naň už nechodil a poskytovalo 
mnoho bezpečných cieľov. Čo na tom, že nemali okuliare ani chrániče sluchu, 
budú predsa vonku a tam sa to dá vydržať.

4. Mirova premiérová streľba sa skončila nad očakávanie. Hrdý majiteľ novej 
zbrane vystrieľal za necelú polhodinu dve škatuľky nábojov 9 mm Luger, ktoré 
po ceste zobral z domu Peter. Ten sa však už k testovaniu kamarátovej zbrane 
nedostal. Čoskoro ich totiž prerušil zvuk motora prichádzajúceho auta s červe-
no-modrým majákom. Miro v domnení, že nevykonal nič zlé, policajtom opísal 
všetko od doobedňajšej kúpy pištole až do chvíle, kým prišli. Všetko bolo pred-
sa legálne, ani jeden z nich nepil, k zraneniu nedošlo, tak sa snáď nič nedeje.

Správne odpovede z minulého čísla
1. Všetky činnosti (odistenie, výstrel a automatické zaistenie) sú vykonávané 
pomocou spúšte, nie kohútika.
2. Glock 19 používa strelivo 9x19, nie 9x18
3. Pištoľ CZ 75 D COMPACT je samonabíjacia, nie samočinná zbraň
4. Na obrázku je Kalašnikov vz. 47, nie AP vz. 58

Keďže niektoré dostupné pramene používajú názov automat pre samočinnú 
zbraň, uznali sme ako správne aj odpovede, v ktorých ste uvádzali, že GLOCK 
nie je automatická zbraň.
Zo správnych odpovedí vyžrebovala šťastná ruka šéfredaktorky nášho časopisu 
výhercu 1. kola, ktorým je h.c.k. Miloš Kirner z CÚ Košice.
Výhercovi blahoželáme a zasielame vecnú odmenu.
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Čas strašne letí. Nechce sa mi veriť, že odo dňa, keď som bojovala so svojím 
prvým „colníckym“ úvodníkom, prešli už tri roky. Priznám sa, neverila som, že 
pri tom všetkom tak dlho vydržím. Absolventovi vysokej školy sa totiž zdajú tri 
roky ako hotová večnosť. Človeku už pracujúcemu však tých 1095 dní ubeh-
ne ako voda. Prvé pracovné stretnutia, rozhovory, prvé potykanie si so šéfkou 
a premiérová služobná cesta, na ktorú vďaka deviatim hodinám stráveným 
v služobnom aute spomíname dodnes. Určite viete, o čom hovorím. Každý má 
predsa vlastné spomienky, ktoré opatruje vo svojom súkromnom archíve. Len 
málokedy sa nájde niekto, kto ich vyňúra a odtajní. My však svojho historické-
ho „ňúrača“ v našej redakcii máme. Je ním Marcel Šuštiak, ktorý prečíta stovky 
pamätí a vyhľadá desiatky zdrojov len preto, aby obohatil váš spomienkový de-
pozit. A nesklamal ani tentoraz. Symbolické obzretie sa späť patrí kontroverzné-
mu roku 1968, ktorý vám Marcel opätovne priblíži aj z inej než oficiálne známej 
stránky. Fanúšikovia zaujímavostí a zábavných pikošiek si tak určite prídu na 
svoje. Predtým, než sa do historického koláčika zahryznete, snáď ešte jedno 
varovanie: okupácii, ktorá bola pre toto obdobie taká charakteristická, sa po 
prečítaní Marcelovho článku určite nevyhnete.

P. S. Alibi týkajúce sa následkov spomínaného článku – nemajte strach, okupá-
cia dobrej nálady a úsmevu na perách sa (podľa mňa) dá nejako vydržať.
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Krátko z domova

Zákon o štátnej službe colníkov už čoskoro oslávi svoje okrúhle výročie. Ne-
zabudlo na to ani vedenie CR SR, ktoré pri príležitosti jeho blížiaceho sa už 
desiateho jubilea uskutočnilo slávnostnú poradu generálneho riaditeľa CR SR. 
Pozvanie na ňu prijali aj všetci bývalí generálni riaditelia pôsobiaci od prijatia 
tohto zákona. Cieľom príjemného stretnutia bývalých šéfov bolo aj oceňovanie 
ich práce. Zlatú medailu za vzornú službu udelenú ministrom financií SR prijala 
z rúk generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva SR JUDr. Eleonóry Kročianovej 
trojica JUDr. Jaromír Kaličiak, JUDr. Milan Jasenovec a Ing. Jozef Gönczöl. Všetci 
boli ocenení za vzorný a vysokoprofesionálny výkon štátnej služby, a to nielen 
počas pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa, ale aj počas celého trvania 
svojho služobného pomeru. Táto medaila je však súčasne aj poďakovaním 
slovenskej colnej správy za ich činnosti, na základe ktorých plní výkon štátnej 
služby svoje úlohy aj v súčasnosti. Ocenených potešilo aj zriadenie galérie ge-
nerálnych riaditeľov CR SR vo vestibule Colného riaditeľstva SR.
 redakcia

Na pôde CR SR sa rozdávali medaily

Vedenie
odovzdalo
ocenenia bývalým generálnym
riaditeľom
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Krátko z domova

Podporu v duchovných otázkach potrebujú neraz aj zamestnanci ozbrojených 
síl a zborov. Uvedomila si to aj cirkev, a preto vytvorila vlastné štruktúry – Ordi-
nariát OS a OZ SR (ďalej len Ordinariát). Na čelo týchto štruktúr boli ustanovení 
ordinári s cirkevnou právomocou. V slovenských ozbrojených silách a zboroch 
funguje takýto Ordinariát od marca 2003. Po štyroch rokoch sa k nim pridali 
a podporu v rámci duchovna získali aj colníci. Pomocnú ruku im totiž v tejto 
oblasti poskytuje riaditeľ odboru kontroly a inšpekcie Ing. Pavol Augustín CSc., 
ktorý sa stal členom pastoračnej rady Ordinariátu.

Šesťročné úsilie sa vyplatilo
Práce na Základnej zmluve medzi SR a Svätou stolicou sa začali ešte v roku 1997. 
Jej podpísanie v roku 2000 otvorilo cestu k stanoveniu podrobností o výkone 
duchovnej služby v ozbrojených silách a zboroch. V priebehu nasledujúcich 
troch rokov sa na vytvorení súčasného Ordinariátu pracovalo skutočne tvrdo 
a intenzívne. Zriadili sa expertné komisie zo strany ministerstva obrany i Konfe-
rencie biskupov Slovenska, uskutočnili sa mnohé pracovné rokovania, vypraco-
vali sa a pripomienkovali potrebné dokumenty. Trojročné pracovné nasadenie 
zožalo svoje úspechy 14. 8. 2002, keď vláda jednohlasne schválila návrh na uza-
tvorenie medzinárodnej Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej služ-
be katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej 
republiky. Po podpisovom akte (21. 10. 2002) zmluvu ratifikoval aj prezident SR 
Rudolf Schuster, a to 28. 10. 2002. Ordinariát OS a OZ SR však zriadil oficiálne až 
pápež Ján Pavol II, a to na základe zmluvy 20. 1. 2003.

Oslavy boli na symbolickom mieste
Prvým ordinárom sa stal Mons. František Rábek, ktorého slávnostne inauguro-

Ordinariát OS a OZ SR oslavuje
prvú päťročnicu

vali 1. 3. 2003 v Kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave. V rovnakom kostole sa 
konala aj tohtoročná slávnostná omša, ktorou si zúčastnení pripomenuli piate 
výročie vzniku Ordinariátu. Mons. Františkovi Rábekovi a náčelníkovi Generál-
neho štábu OS SR generálovi Ľubomírovi Bulíkovi pri tejto príležitosti odovzdali 
medailu Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky 3. stupňa. Ordinár 
bol ocenený aj plaketami od rektora Národnej akadémie obrany prof. Jána Kur-
tyho za prínos pri výchove mladých a vedecký prínos do výchovy. Spoločenská 
slávnosť bola ukončená odovzdaním Pamätnej medaily a Ročenky Ordinariátu 
k 5. výročiu jeho vzniku prítomným hosťom.

Základné fakty
Ordinariát je postavený na úroveň diecézy. Na čele Ordinariátu je Mons. Fran-
tišek Rábek, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 20. 1. 2003. V minulosti 
boli generálnymi vikármi plk. ThLic. Marko Trochan, pplk. ThLic. Michal Štang 
a v súčasnosti tento úrad zastáva mjr. Mgr. František Počurek.
 -dš-

Komunikácia so subjektmi, s ktorými colná správa prichádza do kontaktu, musí 
byť jasná a jednoznačná. Uvedomuje si to aj Kancelária generálneho riaditeľa, 
ktorá je gestorom poskytovania informácií za Colné riaditeľstvo SR. Z uvede-
ných dôvodov sa rozhodla rozšíriť prístup poskytovania informácií formou or-
ganizovania celoslovenských seminárov na rôzne odborné témy.

Premiéra s početnou účasťou
Prvou lastovičkou bol seminár na aktuálnu tému „Schválené hospodárske 
subjekty“. Odhadnúť účasť zo strany verejnosti nebolo jednoduché, keďže išlo 

o prvú akciu tohto druhu organizovanú Colným riaditeľstvom SR. Na základe 
informácií z colných úradov bolo nakoniec oslovených 52 najväčších podni-
kateľských subjektov z celého Slovenska. Záujem o seminár prejavilo dvadsať 
z nich a spolu ich zastupovalo 34 pracovníkov. Na samotnom seminári sa k nim 
pridalo ešte deväť colníkov z jednotlivých colných úradov.

Dve muchy jednou ranou
Všetci zúčastnení hodnotili seminár veľmi pozitívne. Lektori JUDr. Denisa Díri-
ová a Mgr. Vladimír Pisár museli okrem pripravených prezentácií zodpovedať 
otázky účastníkov. Tí prišli na seminár dobre pripravení. Ako sa hovorí, na lekto-
roch nezostala nitka suchá. Pre množstvo informácií, ktoré z úst lektorov odzne-
li, sa colné riaditeľstvo rozhodlo uverejniť prezentácie na internetovej stránke 
colnej správy. Zástupcovia zúčastnených spoločností si ich môžu bez problé-
mov stiahnuť, a tak ich ľahšie odovzdať svojim zamestnávateľom. Kancelária 
generálneho riaditeľa hodnotí akciu, ktorá sa uskutočnila pod jej taktovkou 
v spolupráci s colným odborom a CÚ Žilina, veľmi pozitívne. Podujatie splnilo 
cieľ odovzdania informácií. Spoločnosti, ktoré majú záujem požiadať o vydanie 
certifikátu „schváleného hospodárskeho subjektu“, dostali priestor na obozná-
menie sa s problematikou. Pri podaní žiadosti budú mať určite menej otázok, 
ako aj nedostatkov vo vyplnených tlačivách. Zároveň bol nepriamo splnený aj 
druhý cieľ colnej správy, a to uľahčovať colné konanie. Pokiaľ bude záujem zo 
strany verejnosti, colné riaditeľstvo bude podobné podujatia organizovať raz 
mesačne, vždy na inú aktuálnu tému. V apríli Kancelária generálneho riadite-
ľa CR SR zorganizovala v spolupráci s colným odborom ďalší seminár na tému 
„Elektronické colné konanie“.

 h.c.k. Mgr. Stanislav Ďurina a -dš-

Nový prístup colnej správy v komunikácii s podnikateľmi
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady

Dušan potrápil predavačov falzifikátov
Prešovskí colníci si v spolupráci s pracovníkmi SOI, políciou a zástupcami opráv-
nených osôb spoločností Adidas, Puma, Nike a Reebok opäť posvietili na po-
rušovanie práv duševného vlastníctva. V rámci súčinnostno-kontrolnej akcie 
Dušan IV. sa zamerali na predaj a distribúciu tovaru vo vopred vytypovaných 
piatich obchodných prevádzkach. A trafili sa dobre. Na základe odborného po-
súdenia osobitných vlastností výrobkov zástupcami oprávnených osôb sa totiž 
potvrdilo, že prešovskí predavači zákazníkom ponúkali výrobky porušujúce 
práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Išlo o napodobeniny výrobkov fi-
riem Adidas, Reebok, Puma a Nike, ktoré svojím vzhľadom a niektorými znakmi 
mohli oklamať viacerých naivných zákazníkov.
Zástupcovia SOI-ky uložili na podozrivý tovar potrebné opatrenie priamo na 
mieste a výrobky boli zaistené pred predajom. Z trhu stiahli 108 párov športovej 
obuvi, 334 kusov textilných výrobkov a 4 kusy cestovných tašiek.
Napodobneniny známych značiek by po predaji zákazníkom spôsobili škody 
až vo výške 726 096 Sk. Jednotlivými prípadmi sa bude po oficiálnom zaslaní 
odborných posudkov zástupcami oprávnených osôb zaoberať aj polícia.

Podnikavý dôchodca
Privyrobiť si na staré kolená sa dá aj v dôchodkovom veku. Presvedčil sa o tom 
muž žijúci v obci Krakovany, ktorý vo svojom dome nelegálne prechovával za-
riadenie na výrobu liehu. Vo svojej „mini továrničke“ vyrábal lieh bez povolenia 
a následne ho predával záujemcom z Krakovian a blízkeho okolia.
Tomuto podnikaniu dali červenú až colníci CKÚ, ktorí u dôchodcu vykonali 
20. 3. 2008 domovú prehliadku. Počas nej objavili v prístavbe rodinného domu 
dve kompletné nelegálne zariadenia na výrobu liehu v celkovej hodnote cca 

30 000 Sk, 375 litrov tekutiny vykazujúcej stopy liehu a necelých 3000 litrov 
kvasu pripraveného na destiláciu. Predbežná hodnota zaistených liehovín bola 
75 000 Sk, pričom predpokladaný únik na spotrebnej dani z liehu dosiahol pri-
bližne 60 000 Sk. Na páchateľa už bolo začaté trestné stíhanie za nepovolenú 
výrobu liehu, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Ukrajinské cigarety do Talianska nedorazili
Colníkom zo žilinského úradu sa podarila ďalšia úspešná akcia. V noci z 3. na 
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Ukryté cigarety colníkom neušli
Colníci Colného kriminálneho úradu 9. 4. 2008 zasahovali na východe Sloven-
ska. Akcia pod ich taktovkou sa konala v katastri obce Orechová, okres Sobran-
ce. Na paškál si zobrali Škodu Octavia, v ktorej objavili utajovaný náklad. Ten sa 
v podobe cigariet nachádzal v batožinovom priestore vozidla, a to v špeciálne 
vybudovanom úkryte za zadnými sedadlami, v bočných stenách batožinového 
priestoru, ako aj v samotnom batožinovom priestore. Konkrétne colníci zais-
tili 54 620 kusov (273 kartónov) cigariet zn. Classic, LM a Malboro opatrených 
ukrajinskou kontrolnou známkou, z ktorých colný dlh tvoril takmer 200 000 Sk. 
Vodičom bol 29-ročný mladík zo Sobraniec, ktorý si v prípade dokázania viny 
môže posedieť vo väzení od 6 mesiacov do 3 rokov.
 -dš-

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

Zahraničné top prípady
Obľúbená „ruská cestička”
Štáty bývalého Sovietskeho zväzu sú medzi pašerákmi obľúbené. Práve cez ne 
sa totiž pašeráci snažia pašovať heroín a iné drogy. Jednému z takýchto pokusov 
však zabránili kazašskí colníci, ktorí na hranici s Ruskom zaistili 537 kilogramov 
afganského heroínu. Nelegálnym podnikavcom urobili poriadny škrt cez rozpo-
čet. Z rekordnej zásielky by totiž bolo možné vyrobiť až 3,5 milióna dávok.

Náhrada za kávu?
Belgickí colníci a policajti sa dočkali nepríjemného prekvapenia. V antverpskom 
prístave zadržali 110-kilogramovú zásielku kokaínu, ktorej hodnota by v poulič-
nom predaji dosahovala najmenej päť miliónov eur. Drogy objavili v kontajneri 
z Kolumbie, v ktorom sa mala pôvodne nachádzať známa kofeínová pochutina. 
Pre kávových fajnšmekrov by to však bola prisilná káva.

Padol nový český rekord
Colníci bodovali aj v susednom Česku. V nárazníku auta totiž objavili 15 kilogra-
mov heroínu, ktorý chceli pašovať dvaja českí občania z Macedónska. Drogy, 
ktoré našli colníci počas kontroly auta na diaľnici pri Brne, boli zrejme určené 
pre český trh. Heroínový úlovok je najväčší svojho druhu od roku 2005. Jeho 
hodnota predstavuje 15 miliónov českých korún.

Také malé talizmany…
objavili bulharskí colníci v autobuse na turecko-bulharskom hraničnom prie-
chode. Spolu s policajtmi zhabali 39 kilogramov heroínu v 40 balíčkoch ukry-
tých v tajných priehradkách tureckého autobusu, ktorý smeroval z Turecka do 
Rumunska. Colníci odhadli celkovú hodnotu drog na 3 milióny amerických do-
lárov. Bulharsko, ktoré v minulom roku vstúpilo do Európskej únie, bojuje s do-

vozom heroínu aj posilnením hraničných kontrol. Len v roku 2007 zadržali colné 
úrady 977 kilogramov heroínu, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom. Heroín bol časťou z celkových 2269 kilogramov drog, ktoré 
úrady skonfiškovali v minulom roku. To znamená, že drogy boli v krajine obja-
vené každé tri dni.

Turecka fazuľa
Odlišnosť kultúr sa prejavuje v mnohých veciach. Napríklad aj v definícii struko-
vín. Šofér z Turecka totiž svoj náklad definoval ako fazuľu, moldavskí colníci však 
okrem nej objavili vo vreciach aj 200 kilogramov heroínu. „Strukovinová” zmes 
prevyšujúca hodnotu 15 miliónov dolárov bola doposiaľ najväčšou zásielkou 
zaznamenanou v tejto krajine. Heroín, ktorý prišiel z Afganistanu, smeroval do 
jednej z krajín Európskej únie.

Príliš drahý odpad
Aj tak sa dá klasifikovať prípad, ktorý vyšetrovali bolívijskí colníci a policajti. Vo 
vreciach s organickým hnojivom našli tri tony kokaínu. Droga, ktorá bola určená 
na úplne iné než hnojivé účely, bola ukrytá v 94 vreciach s hydinovým trusom 
v kamióne z Peru.

Colníkom pomáhajú psy
Tureckí colníci dostávajú zabrať, ich krajina je totiž hlavným tranzitným bodom 
pre pašovanie drog z Blízkeho východu a centrálnej Ázie. Na elimináciu drogo-
vého prílevu robia rôzne opatrenia. K tým najzákladnejším patrí asistencia ich 
štvornohých kolegov, ktorí im pomohli aj pri zaistení 255 kilogramov heroínu. 
Droga bola schovaná nákladnom aute, ktoré prichádzalo z Iránu.
 -dš-

4. 4. 2008 odhalili nezákonný dovoz tovaru v dodávkovom vozidle imatrikulo-
vanom v Ukrajine. V jeho dutinách a v batožinovom priestore bol ukrytý tovar, 
ktorý nebol predložený k colnej kontrole. Po počiatočných prehliadkach vozidla 
colníci našli 90 spotrebiteľských balení liehu rôznych značiek označených ukra-
jinskými kontrolnými známkami, ktoré boli ukryté v spodnej časti batožinového 
priestoru vozidla. Po kompletnej demontáži sa však tento nález rozšíril o 1020 
spotrebiteľských balení cigariet (t. j. 20 480 ks)  zn. Marlboro a LM označených 
ukrajinskými kontrolnými známkami. Všetok tovar následne Žilinčania zaistili.
Colný dlh, ktorý dosiahol výšku 75 000 Sk, bol Ukrajincami zaplatený v plnej 
výške. Prichytení pašeráci cestovali do Talianska, kde plánovali nezákonne do-
vezený lieh a cigarety umiestniť na trh Európskeho spoločenstva. Obom ukra-
jinským občanom hrozí za porušenie colných predpisov pokuta vo výške do 
100 000 Sk. Okrem nej si však môžu za mrežami posedieť až tri roky, a to v prípa-
de preukázania spáchania trestného činu.
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Z praxe colných úradov alebo ako to riešime u nás

Mapovanie našich colných úradov pokračuje. Tentoraz sme sa zamerali na 
oblasť, ktorú vystihuje päť jednoduchých písmen – CITES. O svoje skúsenosti 
v rámci tohto colníkom dobre známeho dohovoru sa s nami podelili kolegovia 
zo Žiliny, Košíc, Prešova, Michaloviec, Nitry, Trnavy i Banskej Bystrice.

Čo vieme v skratke
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živo-
číchov a rastlín (známy tiež ako Washingtonský dohovor) patrí medzi hlavné ná-
stroje svetovej stratégie ochrany prírody. Kompetentní chcú prostredníctvom 
CITES-u zabrániť úplnému vyhubeniu chránených druhov, ku ktorému dochá-
dza aj pre ich bezohľadné získavanie na obchodné účely. Tento Dohovor sa však 
netýka len živých organizmov, ale aj 
častí ich tiel a výrobkov z nich (ko-
žušiny, slonovina, koraly, orchidey, 
kaktusy a pod.).

Colníkom pomáha „zelený papa-
gáj“
Colné úrady sa v rámci uvedenej 
agendy riadia právnou úpravou Eu-
rópskeho spoločenstva a viacerými 
národnými právnymi predpismi. 
Ohrozené druhy chránia v praxi 
viacerými spôsobmi, ku ktorým 
patria aj pravidelné kontroly moto-
rových vozidiel detekčnou kontro-
lou prostredníctvom RTG prístroja. 
Spomínané kontroly sa odohrávajú 
najmä na pohraničných pobočkách 
úradov – letiskách (napríklad v Koši-
ciach, v Bratislave či Poprade). Col-
níkom pri práci pomáha program 
Green Parot (zelený papagáj), ktorý 
využívajú na predbežné určenie jed-
notlivých druhov chránených živo-
číchov a rastlín. Program totiž obsa-
huje databázu fotografií chránených 
živočíchov a rastlín, ale aj rôzne vý-
robky, ktoré z nich boli vyrobené.

Úzka spolupráca prináša výsledky
Colníci sa, samozrejme, na ochrane ohrozených druhov nepodieľajú sami. Pri 
určovaní jednotlivých exemplárov úzko spolupracujú s členmi Poradného zbo-
ru CITES, a to podľa jednotlivých špecializácií. Tí prípady s colníkmi konzultujú 
a ak je to potrebné, dokonca sú prizývaní ku každej zásielke, pri ktorej by mohlo 
ísť o dovoz alebo vývoz ohrozeného druhu.

Najviac práce je na letiskách
Skúsenosti so zvieracími podnikavcami majú najmä colné úrady, ktorých po-
bočky sídlia na medzinárodných letiskách. Svoje o tom vedia colníci z CÚ Ko-
šice, ktorí odhalili najviac prípadov ohľadom CITES-u práve na Medzinárod-
nom letisku v Košiciach. S pašovaním ohrozených druhov bojujú aj colníci na 
bratislavskom letisku, ktoré je z hľadiska svojej polohy transportným miestom 
mnohých turistov, aj tých s nekalými úmyslami. Omnoho „vychovanejší“ turisti 
zrejme používajú letisko v Poprade, na ktorom colníci z CÚ Prešov v poslednom 
čase nezistili žiadne porušovanie Dohovoru. CÚ Michalovce, ktorý dohliada aj 
na ukrajinskú hranicu, sa s pašovaním ohrozených druhov často nestretáva, a to 
aj kvôli turistom uprednostňujúcim iné artikle nelegálneho vývozu či dovozu. 
V roku 2007 zaznamenal len 3 colné kontroly v „citesáckej“ oblasti. Vo väčšine 
prípadov ide o zvieratá určené pre ZOO.

Košickí colníci suveníry nepodporujú, ani tie vojenské
Najúspešnejšie obdobie v rámci „citesáckych“ zaistení mali Košičania v roku 
2002, počas ktorého odhalili 6 prípadov porušenia Dohovoru. Paradoxné bolo, 
že až v 5 prípadoch išlo o vojakov profesionálnej služby, ktorí sa vracali z misie 
UNMEE v Eritrei. K suvenírom, ktoré si chceli naši vojaci doniesť, patrili okrem 
iného aj 3 kusy korytnačieho panciera, 42 dikobrazích ostňov, lebka opice či 26 
koralov. Výnimkou pri pašovaní nie sú ani medvedie exempláre (väčšinou vy-
preparované kože, vypchané kusy, či živé zvieratá). Najväčšiu radosť však urobí 
colníkom, keď nájdený „tovar“ ešte žije. Napríklad ako sivý papagáj Žako, ktorý 
bol prepravovaný v príručnej batožine cestujúceho. Posledný medializovaný 
prípad, ktorý košickí colníci zaistili v minulom roku, bol dovoz jedného prepará-
tu kobry kráľovskej, naloženej v liehu.

Dohovor, ktorý chráni život
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Z praxe colných úradov alebo ako to riešime u nás

Analýza rizika a Manažérstvo bezpečnostných rizík, taký bol názov školenia, 
na ktorom sa zúčastnili colníci, ktorí sú funkčne zaradení na útvaroch – miest-
nych jednotkách analýzy rizika. Tie vznikali priebežne od minulého roka na 
všetkých colných úradoch.

Školenie colníkov prebiehalo pod taktovkou univerzity
Garantom školenia bola Katedra bezpečnostného manažmentu Fakulty špeci-
álneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá na základe rokovaní s CR 
SR pripravila vzdelávací program. Ten prebiehal v troch termínoch týždenných 
kurzov v Školiacom a rehabilitačnom stredisku Veľký Meder. Školenie, ktoré sa 
uskutočnilo pod záštitou Centrálnej jednotky analýzy rizika CR SR, prišiel otvoriť 
námestník generálneho riaditeľa CR SR v.c.r. PhDr. Jozef Turčák.

Výmena skúseností padla na úrodnú pôdu
Táto vzdelávacia aktivita bola zameraná na objasnenie pojmov bezpečnosť a ri-
ziko, na definovanie a odhalenie rizík v priemyselnom a sociálnom prostredí, rizík 
v doprave, riadenie bezpečnostných rizík, ale najmä na identifikáciu a klasifiká-
ciu rizík v colnej správe. Cieľom bolo najmä prepojenie teoretických poznatkov 
s praxou a ich implementácia do podmienok výkonu štátnej služby. Vzájomnou 
diskusiou so školiteľmi a ich ústretovosťou sa však školenie rozvinulo do spoloč-
nej snahy identifikovať riziká, nájsť možné varianty riešení a ich eliminácie, ako aj 
do nastolenia prognóz rozvoja analýzy rizika v podmienkach colnej správy. Zá-
verečné dva dni patrili najmä aktuálnym a praktickým záležitostiam nevyhnut-
ným pre potreby efektívneho vykonávania služobných povinností školiacich sa 
colníkov. Školitelia preskúšali na modelových prípadoch rôzne analytické metó-
dy, a to prostredníctvom aplikačných programových vybavení.
Nové útvary si odniesli certifikát i skúsenosti
Školiaci sa colníci dostali na záver školenia certifikáty o úspešnom absolvovaní 
kurzu „Manažérstvo bezpečnostných rizík“ od dekana Fakulty špeciálneho in-
žinierstva prof. Ing. Ladislava Šimáka PhD. za účasti zástupcov vedenia CR SR. 
Okrem tohto osvedčenia mal však kurz aj iné pozitíva. K tým hlavným patrilo 
získanie teoretických poznatkov z oblasti analýzy rizika, ako aj možnosť riešenia 
aktuálnych problémov v rizikových oblastiach. Colníci sa na týchto stretnutiach 
mohli dohodnúť na ďalšom postupe riešenia sporných otázok v rámci ochrany 
záujmov Slovenskej republiky. Útvary analýzy rizika si tak mohli ozrejmiť nejas-
nosti, konzultovať svoju činnosť medzi sebou, ako aj s Centrálnou jednotkou 
analýzy rizika CR SR, čo sa v nemalej miere prejaví v praktickom vykonávaní 
služobných činností a ich vyššej efektívnosti.

c.k. Ing. Martina Leitmannová
c.i. Mgr. Ivan Ďuriš

Útvary analýzy rizika si vymieňali skúsenosti vo Veľkom Mederi

CÚ Michalovce vtáky za veľkú mláku nepustil
Do minulosti, konkrétne do roku 2002, načreli aj Michalovčania, ktorí vtedy za-
znamenali zaujímavý prípad vývozu papagájov. Pri vykonávaní kontroly osob-
ného vozidla objavili 92 papagájov patriacich do skupiny B CITES. Keďže vodič 
nemal potrebné vývozné povolenie, vtáky mu boli zhabané. Ich hodnota by na 
čiernom trhu dosiahla takmer 100 000 Sk.

Časť darčeka ostala v Nitre
Colníci spod Zobora sa počas svojej praxe stretli s viacerými prípadmi. Pobočky 
colného úradu v minulosti zaznamenali napríklad nezákonný dovoz a vývoz ha-
dov, pavúkov, brošní zo slonoviny. Najviac si však colníci zapamätajú zaujíma-
vé, ba niekedy až paradoxné prípady. Medzi také patril aj balík obsahujúci dva 
klobúky, na obvode ktorých sa nachádzal pásik so zubami z krokodíla druhu 
Crocodylus porosus (CITES B). Hoci zásielka obsahovala dve povolenia na vývoz 
z Austrálie, majiteľ nemal potrebné dovozné povolenie z Ministerstva životné-
ho prostredia SR. Darček, ktorý mal byť prekvapením od netere, nakoniec muž 
dostal, avšak bez pásikov. Tie museli byť z klobúkov odstránené.

Trnavčania museli pritvrdiť
Kontroly v teréne sa osvedčili aj colníkom trnavského colného úradu. Tí mali 
počas svojej praxe „šťastie“ na viaceré ohrozené druhy. V júli 2004 zadržali bul-
harského občana, ktorý prevážal v autobuse päť užoviek Cerebus, jednu jaš-
teričku Phelesuma Madegascarienns a veľké množstvo rôznych chránených 

druhov pavúkov prepravovaných v 124 nádobách. Colníci zintenzívnili aj kon-
trolu tovaru so zameraním na chránené rastliny, a to na PCÚ Brodské, kde nebol 
predtým zaznamenaný ani jeden „citesácky“ prípad. Po zavedení opatrení však 
došlo k zmene. Colníci zaistili v roku 2003 až 401 rastlín a o rok neskôr 83 rastlín. 
Všetky boli odovzdané do botanickej záhrady v Bratislave a prepadli v prospech 
štátu.

Putovné výstavy pre verejnosť
Colníci v minulosti zorganizovali viaceré akcie súvisiace s propagovaním Medzi-
národného dohovoru. Patrila k nim aj putovná výstava v roku 2003, ktorú robil 
každý colný úrad. Vďaka exponátom a odborným a aj pútavým prednáškam, 
sa široká verejnosť dozvedela nové informácie o CITES-e. Výstavy prenikli me-
dzi mnohých respondentov aj vďaka záujmu slovenských médií. Okrem toho 
niektoré colné úrady (ako aj ten pod Urpínom) poskytujú z „citesáckych“ školení 
propagačné materiály, ktoré posielajú na letiská či do cestovných kancelárií.

-dš-

Poznámka: Článok obsahuje len údaje a informácie z tých colných úradov, ktoré 
zareagovali na výzvu redakcie. Za spoluprácu ďakujeme CÚ Banská Bystrica, CÚ 
Žilina, CÚ Trnava, CÚ Nitra, CÚ Michalovce, CÚ Košice a CÚ Prešov.
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Colné správy Európskej únie alebo ako to funguje v Spoločenstve

Európska colná únia slávi svoje štyri krížiky až v júli, no prípravy na oslavy 
tohto okrúhleho výročia sú už v plnom prúde. Projektová skupina, ktorú vy-
tvorila EÚ, má už za sebou viacero stretnutí, propagačné materiály nadobudli 
konkrétne tvary a ich výroba je v záverečnej fáze. To všetko len preto, aby člen-
ské štáty oslávili svoju európsku štyridsiatku na najvyššej úrovni.

Základom je symbol
Jedným zo symbolov, na ktorých sa projektová skupina zhodla, je logo. To sa 
ocitlo na titulnej strane nášho časopisu už v prvom tohtoročnom čísle. Ako 
základný symbol charakterizujúci výročie by ho mali colné správy využívať pri 
všetkých výročných prezentáciách, ako aj na materiáloch použitých na svoju 
propagáciu. V colníckom svete toto logo zrejme pobudne dlhšie než len počas 
výročných osláv. Pozitívne reakcie členov Únie zrejme 
prispejú k tomu, že z neho budú po júlových oslavách 
odstránené letopočty vyjadrujúce štyridsiatku. Sta-
ne sa tak oficiálnym symbolom Európskej colnej únie 
a bude používané aj naďalej.

Oslavy nielen pre colníkov
Európske colné oslavy sú venované nielen zasväteným, 
ale aj širokej verejnosti, prípravy na ne sú teda zame-
rané aj týmto smerom. Európsku colnú úniu si totiž 
laici často zamieňajú s EÚ a jej význam, ako aj históriu 
veľmi nepoznajú. Organizátori osláv sa preto rozhodli 
dať výročiu informačný až didaktický charakter. Na pre-
zentáciu minulosti, prítomnosti i budúcnosti Európskej 
colnej únie pripravili plagáty, pohľadnice, videoklipy, 
špeciálnu internetovú stránku v šiestich jazykových verziách, ako aj mnohé 
sprievodné akcie. Pre všetkých proeurópsky orientovaných je pripravený Deň 
otvorených dverí, za ktorým však, v prípade záujmu, budete musieť vycestovať 
až do Bruselu.

Pár užitočných štatistík
 Európska colná únia má v súčasnosti 27 členských colných správ, v roku 1968 

ju tvorilo len zakladajúcich 6 členov.
 Colné správy prekontrolujú každoročne približne 1600 miliónov ton nákladu 

z lodí a cca 8 miliónov ton nákladu leteckej dopravy.
 Colníci skontrolujú v priebehu roka takmer 175 000 000 colných deklarácií, 

čo robí v priemere 5,6 deklarácie za sekundu.
 Rok 2006 bol pre európske colné správy významný, colníkom sa totiž podari-

lo zaistiť vyše 128 miliónov pirátskych výrobkov.
 Colné konanie trvalo v roku 1988 cca 30 minút, v súčasnosti sa tento čas zre-

dukoval na cca 2 minúty.

V septembri aj na medzinárodnom festivale
Holandsko žije celoročne mnohými festivalmi, ktoré 
pútajú pozornosť domácich i zahraničných fanúšikov. 
Medzi také patrí aj známy festival National Taptoe, na 
ktorom sa každoročne v jeseni zúčastňuje približne 
60 000 návštevníkov. Rotterdam navštívia, aby videli 
vybrané hudobné formácie, ktoré prechádzajú prísnym 
výberom poroty. Tento rok sa takejto pocty dostalo aj 
Orchestru holandskej colnej správy, v ktorom hrá 85 
amatérskych a profesionálnych hudobníkov. Na hu-
dobnom festivale, ktorý bude trvať od 24. do 29. sep-
tembra, hudobníci musia prezentovať nimi vybranú 
tému. Holandskí umelci sa rozhodli, že si za tú svoju 
zvolia 40. výročie Európskej colnej únie. Vo svojom vy-
stúpení chcú masovému publiku predstaviť všetkých 

27 členov únie, a to prostredníctvom ich uniforiem, ktoré si na túto príležitosť 
od colných správ vyžiadali. Colná štyridsiatka tak bude mať v krajine veterných 
mlynov skutočne excelentnú prezentáciu, na ktorej sa môžete zúčastniť aj vy. 
Veď Rotterdam nie je až tak ďaleko... -dš-

Európska colná štyridsiatka zavíta
aj do krajiny veterných mlynov

Náš seriál, ktorý vám postupne predstavuje okolité colné správy, pokračuje aj 
v roku 2008. Tentoraz sa pozrieme do krajiny, ktorú si kvôli jej podobne znejú-
cemu názvu často mýlia práve so Slovenskom. To, či je táto podobnosť namies-
te aj v rámci kompetencií a fungovania colnej správy, zistíte v nasledujúcich 
riadkoch.

Podobná a predsa odlišná
Slovinská colná správa z pohľadu počtu zamestnancov a vzhľadom na úlohy, 
ktoré plní pri zabezpečovaní štátnej fiškálnej politiky, je jednou z najdôležitej-
ších štátnych inštitúcií v Slovinsku. Rovnako ako naša colná správa, aj slovinská 
spadá pod ministerstvo financií a medzi jej hlavné úlohy patrí výber cla, daní 
a iných poplatkov pri dovoze, ako aj správa spotrebných daní. Plnením svojich 
úloh sa aktívne podieľa na ochrane a regulácii domáceho, ako aj zahraničné-
ho trhu. Vznik colnej správy Slovinska sa viaže k 25. júnu 1991, teda k dátumu 
vzniku nezávislého Slovinska. Colnú správu tvorí 1780 zamestnancov. Na čele 
colnej správy je generálne riaditeľstvo v Ľubľane, ktoré šéfuje 10 regionálnym 
riaditeľstvám.

Slovinská colná správa
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Boj proti nelegálnemu obchodu
Slovinská colná správa predstavuje modernú, dobre organizovanú, technicky 
vybavenú organizáciu s kvalitnými skúsenosťami, ktorá plní svoje úlohy na pro-
fesionálnej úrovni. Poslaním slovinských kolegov je okrem spomínanej fiškálnej 
politiky aj ochrana zdravia obyvateľstva, ktorú zabezpečujú aktívnym bojom 
proti nelegálnemu dovozu nebezpečných komodít, akými sú napr. zbrane, nar-
kotiká, tovar dvojakého použitia, škodlivé látky a podobne.

Medzinárodné vzťahy
Spoluprácu na medzinárodnej úrovni zabezpečuje jeden z deviatich odbor-
ných útvarov generálneho riaditeľstva a tým je kancelária generálneho riadi-
teľa. Okrem úloh v oblasti externej komunikácie a plnenia úloh organizačného 
charakteru pre GR je hlavnou úlohou kancelárie GR najmä príprava stanovísk 
pre GR na dôležité medzinárodne rokovania, akými sú napr.: Pracovná skupina 
Rady pre colnú spoluprácu, Zasadnutie Rady WCO, Skupina pre colnú politiku 
EK a iné. Okrem kancelárie GR sa aj ostatné odborné útvary zaoberajú úlohami 
na medzinárodnej úrovni, ale len v rozsahu vymedzenom ich odborným zame-
raním. Vstupom Slovinska do schengenského priestoru colníkom práce neu-
budlo, naďalej sa podieľajú na ochrane externých hraníc EÚ a na spomínanej 
ochrane medzinárodného trhu. V záujme efektívnych výsledkov pri potláčaní 
a zamedzovaní nelegálneho obchodu spolupracujú aj s ostatnými ozbrojenými 
zložkami štátu.

Úspešná 17-ročná cesta
Počas 17-ročnej existencie slovinskej colnej správy zažili colníci mnoho úspe-
chov aj na medzinárodnom poli. K tým najväčším však zaraďujú svoje členstvo 
v Svetovej colnej organizácii (WCO), ktoré Slovincom (rovnako ako nám) umož-
ňuje celosvetovú spoluprácu i praktické prepojenie s ostatnými colnými sprá-
vami. V súčasnosti majú s okolitými štátmi podpísaných 23 bilaterálnych zmlúv 
upravujúcich colnú spoluprácu. Slovinská colná správa spolupracuje s mnohý-
mi medzinárodnými organizáciami aj európskymi inštitúciami (SECI, OSN, TIR). 
Zároveň Slovinsko spolu s Chorvátskom, Maďarskom a Talianskom vytvorilo 
skupinu QUDRILATERAL, ktorá sa podieľa na riešení colných otázok.

Aktívni športovci
Tento titul slovinským kolegom rozhodne patrí. Pravidelne sa totiž zúčastňujú 
nielen na domácich, ale aj na medzinárodných športových podujatiach, ktoré 
organizujú colné správy. Od roku 1997 bojujú o titul v Medzinárodnej lyžiarskej 
súťaži colných správ šiestich alpských krajín. Na snehu im kontrujú kolegovia 
z Rakúska, Francúzska, Talianska, Nemecka a Švajčiarska. Slovinci sú vďaka svoj-
mu športovému duchu aj členom ECSA (Európskej colníckej športovej asociá-
cie), a to od roku 2006.

Slovinci nás povedú dvakrát
Minulý rok sa im totiž podarilo získať členstvo v Politickom výbore WCO, v rám-

ci ktorej budú dva roky reprezentovať stanovisko a názo-
ry 18 krajín regiónu WCO strednej a východnej Európy. 
Okrem toho však Slovinci šéfujú aj Rade EÚ, ktorú povedú 
do júna tohto roka. Obvyklou iniciatívou predsedajúcej 
krajiny Rady EÚ je organizovanie konferencií aj v colnej 
oblasti. A preto slovinskí kolegovia zorganizovali v marci 
tohto roku medzinárodnú konferenciu so zameraním na 
podporu regionálnej a bilaterálnej spolupráce v juhový-
chodnom európskom regióne.

Záťahy proti ilegalite sa vyplácajú
Úspechy slovinských colníkov potvrdzujú aj aktuálne šta-
tistiky. Podľa nich v roku 2007 mali colníci 74 cigaretových 
prípadov, pri ktorých úhrnné množstvo predstavovalo 
11 925 160 kusov cigariet, väčšinou značiek Memphis 
a Marlboro. Colníci prekazili plány aj mnohým pašerákom 
omamných látok. Počas minulého roka sa im totiž podarilo 
odhaliť šesť kontrabandov heroínu, kokaínu a marihuany. 
Najväčší kontajner, ktorý odhalili v prístave Koper, obsaho-
val až 37 kg kokaínu.

Anonymná telefonická linka pre všetkých
Pre všetkých, ktorí chcú bojovať proti nelegálnemu do-

vozu a pašovaniu tovaru (cigariet, alkoholu, zbraní atď.) majú slovinskí kolego-
via jednoduché riešenie – linku +386 2222 1122, na ktorú môžu ľudia bezplatne 
telefonovať 24 hodín denne. Colníkom tak neraz pomôžu obyčajní ľudia, ktorí 
majú podozrenie z páchania zločinu a oznamujú konkrétne údaje o nelegál-
nych podnikavcoch.
 -jz- a -dš-
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(Pokračovanie z minulého čísla)
Spomienky na okupačný rok 1968 pokračujú. O tom, že nie sú len plné smútku 
a vzdoru, ste sa presvedčili už v prvej časti venovanej tomuto obdobiu. Aby 
sme však toto tvrdenie ešte viac podčiarkli, uverejňujeme aj pokračovanie, 
ktoré pre vás pripravil náš aktívny „historik“ Marcel Šuštiak.

Colnícky list Dubčekovi
Účastníci celoštátnej porady vedúcich colníc ČSSR, ktorá sa konala v dňoch 19. – 
21. 3. 1968 pri počúvadlianskom jazere pri Banskej Štiavnici, sa v liste zaslanom 
prvému tajomníkovi ÚV KSČ Alexandrovi Dub-
čekovi postavili za obrodný proces spoločnosti. 
Žiadali v ňom „... aby bol preskúmaný politický 
a ekonomický dopad doterajších bezpečnost-
ných opatrení na štátnej hranici.“ Colníci sa tiež 
postavili za požiadavku, aby z verejného, hos-
podárskeho a politického života odišli všetci, 
ktorí sa v minulosti skompromitovali.

Náznak demokracie zvaný „rehabilitácie“
Závan demokratického procesu sa prejavil aj 
v colnej správe, a to zriadením rehabilitačných 
komisií. Zamestnanci sa na ne mohli obrátiť, ak 
chceli dať prešetriť v minulých rokoch krivdy 
na nich spáchané. Komisiu pre Čechy a Mora-
vu riadil námestník GR Karel Krejča a komisiu 
pre Slovensko vedúci Colnice Komárno Marek 
Árendáš.
Poznámka: Bolo by zaujímavé poznať ďalšie 
osudy vedúcich uvedených komisií, ako aj prí-
padov, ktoré riešili. Ak máte o nich nejaké in-
formácie, budeme vďační za ich zaslanie. Radi 
ich v niektorom z budúcich čísiel uverejníme.

A teraz o tom, ako sa zjednodušovanie občas nevypláca
Byrokracia má svoje úskalia, ktoré vždy boli, sú, aj budú. Obísť ich a uľahčiť 
administratívu pri vystavovaní tovaru na veľtrhu chceli aj brnianski colníci. Tí 
navrhli v roku 1961 zjednodušiť colný záznam (tlačivo MZO-200/Cel.). Pôvod-
ne dobre mienená myšlienka sa však zmenila na zlý sen, a to aj pre náhodu. 
Návrh colníkov z Brna sa totiž dostal do časopisu colnej správy NDR Sozialis-

tische Zollkontrole č. 3/1965. Nemcom sa 
však návrh zapáčil. Po vznesení určitých 
„pripomienok a návrhov“ dali podnet na 
zavedenie tejto jednoduchšej veľtrhovej 
colnej deklarácie vo všetkých krajinách 
vtedajšieho socialistického tábora. V roku 
1963 bol uvedený návrh konzultovaný na 
konferencii vedúcich colných správ krajín 
socialistického tábora, kde bol schválený 
štatút skupiny colných expertov pre štú-
dium možnosti zjednodušenia a zjedno-
tenia colných formalít. Pôvodom brnian-
sky nápad vyústil až do konečnej Dohody 
o zjednodušení colného prejednávania 
tovaru určeného na výstavy a veľtrhy. 
Tá bola podpísaná 24. 7. 1965 v Berlíne 
a následne uvedená do praxe. Po troch ro-
koch fungovania dohody došlo k porade 
expertov colných správ NDR, PĽR, ZSSR, 
MĽR, BĽR a ČSSR. Všetci sa zhodli na tom, 
že fungovanie v praxi je problematické. 
Počiatočný dobrý nápad českých colníkov 

sa totiž po pripomienkach a zmenách obrátil proti nim. Colníkom pri prejedná-
vaní tovaru pre výstavy a veľtrhy iba pridal na práci.
P. S. Za colnú správu ČSSR bolo na medzinárodnom fóre vyhodnotených ako chyb-
ných 94% všetkých „vaľtržných“ deklarácií, z čoho na colnici v Brne asi radosť nemali.

Rovnošata colnej správy prebehla dlhoročný maratón
Používanie a nosenie rovnošiat pracovníkov colnej správy upravovala smernica 
č. 1/1965. Tú však Ústredná colná správa navrhla zmeniť už v roku 1968, a to pre 
viacero dôvodov.
Druh a modrú farbu vtedajších rovnošiat pridelila colnej správe Štátna pláno-
vacia komisia. Rovnakým dizaj-
nom pôvodne tiež disponovali 
aj uniformy Československých 
aerolínií a Štátnej leteckej 
správy. Postupne sa však rady 
nositeľov týchto rovnošiat roz-
rastali a rovnaká látka i farba 
boli prideľované aj pre organi-
zácie ako Verejná poriadková 
služba, Dopravný podnik hl. 
mesta Prahy, Československá 
autobusová doprava, technic-
ká inšpekcia národných výbo-
rov, Čedok, spoje či pre rôzne 
kapely (podnikové dychovky 
a pod.), vrátnikov v podnikoch, 
pracovníkov československé-
ho červeného kríža, podnikové 
požiarne zbory a pod.
Ústredná colná správa sa preto 
rozhodla pre zmenu, ktorá sa prejavila zeleným označením čiapok a výložiek. 
Na čiapkach boli navyše zavedené tvrdé štítky, na náplecníkoch funkčné ozna-
čenie.

Kolotoč zmien v colníckej garderóbe pokračoval
Sivé košele z popelínu boli počas roka 1968 nahradzované košeľami z hodváb-
neho špeciálne farbeného popelínu s polovystuženým golierom. V roku 1969 
ich mali vystriedať tzv. dederonky z Jitexu Písek. Zmeny nastali aj v kravatách, 
ktoré boli dovtedy vyrábané z PVC. Keďže sa krčili a lámali, boli nahradené po-
lyesterovými.
V prípade daždivého počasia mohli colníci použiť RADKU. Reč je, samozrejme, 
o plášti z tohto materiálu, ktorý bol pôvodne dvojradový. Kvôli úsporám bol 
však nahradený jednoradovým, ale s trojitým sedlom proti dažďu.
Hľadanie toho správneho materiálu s veľkým M prebiehalo aj v prípade výstelky 
zimnej bundy. Colníci si počas služby odskúšali vložku z plyšu i z molitanu. Mo-
litan sa po roku musel vymeniť. Nedržal formu, pukal a nemal ani dostatočné 
tepelné vlastnosti. Neosvedčila sa ani navrhnutá plyšová vložka, ktorú v roku 
1969 vystriedala kožušinová. Tento materiál sa rovnako osvedčil aj na colníc-
kych ušiankach.
Látka na rovnošaty bola navrhnutá z tesilu, ktorý vyrábal n. p. Texilana v Liberci. 
Novinkou bolo aj zavedenie zimnej a letnej verzie rovnošaty (z ťažšieho a ľah-
šieho materiálu). Colníkom sa osvedčilo používať popri poltopánkach aj tzv. 
kanady.

Problémy, problémy a ešte raz problémy
Situáciu okolo uniforiem komplikovali viaceré faktory, jedným z nich boli aj 
dodávatelia. Kvalita materiálu z Mosilany Brno bola totiž čoraz nižšia a farebne 
nejednotná. Situáciu ohľadom oblečenia skomplikovalo aj prijatie 300 nových 
colníkov. To „zamávalo so skladom“ natoľko, že sa košele veľkosti číslo 38 a 39 
stali nedostatkovým tovarom. Nájsť vhodného výrobcu pre taký počet zamest-
nancov, aký mala colná správa, nebolo jednoduché. Pre veľké podniky to bolo 

Colná správa a rok 1968
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v centrálne plánovanej ekonomike málo a pre malé veľa. Nakoniec sa však hľa-
danie vyplatilo. Podnik VKUS Hradec Králové mal navyše jednu výhodu, a to 
centrálnu výrobu. Výroba rovnošiat, ktorá v minulosti prebiehala vo viacerých 
podnikoch, sa totiž ukázala ako nevhodná. Olivovozelenú farbu (akú používali 
ostatné ozbrojené zbory) získali colníci do vienka až na prehliadke v Hradci Krá-
lové, ktorá sa konala v apríli 1969. Uvedenou rovnošatou boli postupne v obdo-
bí rokov 1969 až 1971 vystrojení všetci zamestnanci colnej správy.

Ťažká cesta za slobodou

V polovici februára 1968 sa pokúsil istý mladý človek s odcudzenou Tatrou 111 
– požiarnou cisternou na hraničnom priechode Hatě dostať do Rakúska. Hra-
ničná závora však bola odolnejšia, ako očakával. Materiálna škoda na vozidle 
dosiahla 196 tisíc Kčs. Z dobových dokumentov však nie je známe, ako spo-
mínaný „kaskadér“ skončil. Môžeme len dúfať, že za uvedený pokus nezaplatil 
životom.

Pedantnosť sa občas ani podvodníkom nevypláca
Ilegálni podnikavci chceli ľahko a hlavne rýchlo zbohatnúť aj v minulosti. Pat-
rila k nim aj istá firma zo Západného Nemecka, ktorá sa rozhodla vykonávať 
zahranično-obchodnú činnosť. Nakoľko sa jej nechcelo „zbytočne“ zaťažovať 
výrobcov, dopravcov a zháňať zákazníkov, rozhodla sa, že budú túto činnosť 
vykonávať len „papierovo“. Podnikavci založili štyri fiktívne firmy a daňový úrad 
požiadali o daňové odpočty. Po predložení sfalšovaných colných dokladov, kto-
ré údajne vystavil trinásť rokov zrušený colný úrad, im „daňováci“ vyplatili 11,2 
miliónov mariek (cca 220 mil. Sk). Na podvod sa prišlo na daňovom úrade až po 
18 mesiacoch, a to celkom paradoxne. Daňového úradníka totiž zaujal podpis 
colníka, ktorý v rámci štábnej kultúry nepoužil skratku Z-Ass. (colný asistent), 
ale predpisovú (a zriedka používanú) Zoll. Ass. Pedantnosť sa v tomto prípade 
výnimočne nevyplatila. Hlavným aktérom podvodu to však už mohlo byť jedno, 
podľa dobových správ si už totiž užívali slnečné španielske pláže.

Pašované zlato nad zlato
V Japonsku vypukol 
v tomto období doslo-
va zlatý ošiaľ. V krajine, 
ktorá ročne produkovala 
asi 6 ton zlata a doviezla 
ďalších 10 ton, ponuka 
vôbec neuspokojovala 
dopyt. Ten bol totiž na 
úrovni cca 25 ton zlata. 
Jeho cena stúpla na čier-
nom trhu na takú úroveň, 
že bol zisk pre pašerákov 
100 %-ný. Ich hitom boli 
špeciálne vesty, do kto-
rých sa dalo vložiť až 
30 kg zlata. Pašeráci však 
vymýšľali aj iné spôsoby, 
ako oklamať správcov 
zákona. Jednej belgickej 
slečne tak colníci na to-
kijskom letisku odhalili 

pod sukienkou celkove 24 kilogramov zlatých plátov.
Po prstoch, respektíve po korzete klepli colníci na tom istom letisku aj britskej 
filmovej herečke Catherine Ann Bromley. Vtedy 23-ročná diva sa pokúsila v kor-

zete prepašovať 25 kg zlata zo Švajčiarska. Svoje fyzické zdatnosti však podceni-
la, prezradila ju totiž potácavá chôdza.

Sexi pašeráci v čipkovanom
Colníci pri podrobnej kontrole často vidia aj to, čo by nechceli. Presne to sa stalo 
mužom zákona na parížskom letisku Orly, ktorí prezerali vytypovaných súro-
dencov (bratov vo veku 23 a 32 rokov). Počas prehliadky narazili na čipkovanú 
spodnú bielizeň s perlami, ktorú mala súrodenecká dvojica na sebe. Colníci sa 
však nedali odradiť a pokračovali v kontrole, ktorá pod čipkami a perlami u kaž-
dého vyfinteného muža odhalila päť vrecúšok heroínu. Droga, ktorá na čiernom 
trhu predstavovala okolo 2 mil. dolárov, vážila dokopy 5 kilogramov. Obaja bra-
tia boli na štátne náklady dopravení do zariadenia, kde sa im pár rokov mohlo 
o čipkách iba snívať.

Boj proti pašovaniu po mexicky
Mexickí colníci pracujúci na hraniciach s USA boli dočasne vystriedaní inšpek-
tormi ministerstva financií, ktorí vykonávali prísne colné kontroly. Ich cieľom 
bolo zabrániť extrémne veľkému pašovaniu tovaru do Mexika, na ktorom sa 
nezriedka zúčastňovali práve colníci. Ako dlho to „ministerským“ na hranici vy-
držalo a či bol požadovaný efekt dosiahnutý, však doteraz nie je známe.

Varnsdorfskí colníci to so stránkami vedeli
Vo Varnsdorfe na výročnej členskej schôdzi očakávali „vzácnu“ zástupkyňu 
z okresného výboru. Nakoľko delegátka meškala, začali schôdzu bez nej. Pol ho-
dinu po začiatku vošla do miestnosti žena, ktorej predseda okamžite odovzdal 
kyticu ruží. Až po hodnej chvíli sa prišlo na to, že išlo o zablúdenú stránku, ktorá 
si prišla pre tlačivo. Tá nič netušiaca formulár prevzala a s úsmevom (vyvolaným 
štedrosťou colníkov) s kyticou odišla.

(Pokračovanie nabudúce) h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak a -dš-

Na fotografii vykonáva colnú kontrolu na HP Šahy pán Neviďanský (jar 1968)

Niekto pašoval zlatú retiazku z Juhoslávie, niekto 
do Japonska zlaté pláty (Tokio jar 1968)

Pracovníčka colnej správy so služobným označením „samostatný colný kontrolór“ 
pri colnom konaní (1968)
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Iniciatívy zvyšujúce úroveň colníckej práce

V živote človeka sa vyskytujú situácie, ktoré vie sám či s pomocou iných ovplyv-
niť. Sú však i také, ktoré ovplyvniť nevie, hoci by chcel. Bránia mu v tom okol-
nosti zdanlivo malicherné, občas bariéry v podobe ľudskej obmedzenosti či 
hlúposti. Niektoré sa dajú odstrániť, niektoré obísť, nad niektorými stačí máv-
nuť rukou. Najviac starostí nám však vedia urobiť bariéry zdravotné. Sudičky sú 
neúprosné. Veľkosť bremena vyberajú samy. Niekedy už pri narodení, inokedy 
v priebehu života. A potom sa všetci boríme s cudzími slovami „hendikep, hen-
dikepovaný, hendikepovaná...“ Komu však tieto a podobné slová akosi nejdú 
cez jazyk, mal by sa pokúsiť nadľahčiť bremeno sudičiek a pomôcť strážnym 
anjelom v ich neľahkej práci.

Keď ľahostajnosť nie je namieste
Našťastie spoločnosť nezabúda na zdravotne postihnutých ľudí a snaží sa vy-
tvárať podmienky spoločenského i právneho charakteru rámcovo i konkrétne. 
Sú to aktivity rôznych spoločenských podujatí, ale najmä tvorba právnych no-
riem upravujúcich spoločenské vzťahy v oblasti postavenia a uplatnenia ta-
kýchto ľudí, ako sú napríklad zákon o službách zamestnanosti, alebo zákony 
zavádzajúce pravidlá zdravotného, či sociálneho poistenia. O ich napĺňanie sa 
stará množstvo inštitúcií. Spomeňme len úrady sociálnych vecí a rodiny, úrady 
verejného zdravotníctva a ďalšie. Napríklad zákon o službách v zamestnanosti 
vytvára legislatívnu podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnu-
tím zavedeným pojmom „Chránená dielňa a chránené pracovisko“.

Začleňovanie sa medzi „normálnych“
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou ale-
bo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným 
postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu prá-
ce. Sú to však aj pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím 
zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný vý-
kon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za 
zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracov-
ného miesta, ktoré právnická alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila 
zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím.

Bratislavský colný úrad získal dvojité prvenstvo
Colný úrad Bratislava má našťastie ľudí, ktorým nie sú zdravotne postihnutí ob-
čania ľahostajní a ktorí sa rozhodli pomôcť strážnym anjelom v ich náročnej 
práci. Z podnetu vedenia bol začiatkom decembra 2007 vypracovaný zámer na 
vytvorenie takéhoto pracoviska. Náročná práca zahŕňala komunikáciu s množ-
stvom inštitúcii, aktívnu súčinnosť poskytol bratislavský úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny. Vynaložená energia priniesla ovocie v podobe povolenia tohto 
zámeru.
S účinnosťou od 1. marca 2008 bolo v sídle Colného úradu Bratislava na Mileti-
čovej 42 v Bratislave zriadené chránené pracovisko – podateľňa. Toto pracovis-
ko má hneď na úvod dve prvenstvá:
– ide o prvé pracovisko svojho druhu v podmienkach colnej správy,
– ide o prvé pracovisko svojho druhu v podmienkach ozbrojených zborov na 
území Bratislavy.

Zatiaľ jediný, no nie nadlho
V chránenej dielni bratislavského úradu pracujú dve osoby so zdravotným po-
stihnutím, ktorým CÚ Bratislava ponúkol perspektívne zamestnanie v kolektíve 
ohľaduplných, spolupracujúcich a ústretových ľudí. Zároveň im umožnil vyjadriť 
spôsob sebarealizácie, uplatniť skúsenosti, vedomosti a zručnosti v maximálne 
možnej miere a začleniť sa tak do pracovného procesu vo vhodnom pracovnom 
prostredí, ktoré zohľadňuje ich zdravotný stav. V budúcnosti chce colný úrad 
vytvoriť ďalšie chránené pracoviská, aby podateľňa nebola jediným, ale jedným 
z... Obavy z častej práceneschopnosti či nižšej pracovnej výkonnosti sú zastiera-
ním procesov, v ktorých spoločnosť zdravotne postihnutých ľudí priamo či ne-
priamo vylučuje zo svojho prostredia. Zdravotne postihnutí občania však majú 
rovnaké právo zažívať pocit, že môžu normálne pracovať a dosahovať dobré 
výsledky. Že môžu svoj život prežívať naplno.

h.c.k. Miroslav Nedorost

Sudičky sú neúprosné

V posledných rokoch sa dostáva do popredia nový druh podvodnej činnosti, 
ktorou je nezákonný dovoz textilných výrobkov a obuvi z Číny do krajín Európ-
skej únie. Colný kriminálny úrad (CKÚ) v záujme efektívnejšieho boja proti to-
muto fenoménu poskytol priestor Európskemu úradu pre boj voči podvodom 
(OLAF) na zorganizovanie pravidelného stretnutia pracovnej skupiny zame-
ranej na spomínanú problematiku. Vďaka obom inštitúciám sa tak v polovici 
marca tohto roku zišli na bratislavskej Bajkalskej ulici odborníci zo štyroch eu-
rópskych krajín.

Dôsledky pre štát i ľudí 
Nelegálny obchod s textilom a obuvou patrí v súčasnosti medzi najzávažnejšie 
formy trestnej činnosti. Nesie so sebou viacero negatív, akými je neodvádzanie 
colných a daňových platieb do štátneho rozpočtu, poškodzovanie domácich 
výrobcov a s tým súvisiaca eliminácia konkurencie. Súčasný trh je preto zapla-
vený lacným tovarom. Súčasne dochádza k poškodzovaniu práv duševného 
vlastníctva, a to uvádzaním na trh zväčša nekvalitných napodobenín produktov 
renomovaných značiek. Nezanedbateľným dôsledkom je aj možné zhoršenie 

Odborníci proti nezákonnému 
textilu a obuvi z Číny
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(Pokračovanie z minulého čísla)

Jednotka určení SOS – díl druhý
Radan Lášek
Codyprint, Praha, 2007
V druhej časti publikácie Jednotka určení SOS sú 
zhromaždené spomienky a hlásenia približujúce 
udalosti v práporoch Stráže obrany štátu na južnej 
Morave (Moravské Budějovice, Znojmo, Hodonín), 
v Sliezsku (Moravská Ostrava, Bruntál, Šumperk) a na 
Slovensku (Bratislava, Nové Zámky, Levice, Lučenec, 
Rimavská Sobota, Košice, Michalovce, Spišská Nová 
Ves, Liptovský Sv. Mikuláš, Žilina). Doposiaľ nepub-
likované svedectvá bývalých príslušníkov SOS opi-
sujú formovanie a výcvik jednotiek aj nespočetné 
bojové stretnutia v neskôr nevyhlásenej pohranič-
nej vojne, ktorú proti Československu viedli od septembra 1938 do marca 1939 
postupne Nemecko, Poľsko a Maďarsko. Služba príslušníkov SOS na Slovensku 
u nás nebola nikdy takto detailne zverejnená. Text dopĺňa vyše 170 dobových 
fotografií, dokumentov a mapiek.
Pozn.: Na jeseň 2008, resp. na jar 2009 je plánované tretie pokračovanie, kde má 
byť uvedené pôsobenie SOS na Zakarpatskej Rusi.

Hraničářská kalvárie
Jindřich Marek
Svět křídel, Cheb 2004
Príbehy posledných obrancov Masarykovej repub-
liky na severe Čiech a Podkarpatskej Rusi v rokoch 
1938 – 1939. Šluknovský výbežok a čarokrásna kra-
jina Podkarpatskej Rusi sú dramatickými kulisami 
bojov príslušníkov pohraničných jednotiek Stráže 
obrany štátu s henleinovskými a horthyovskými te-
roristami.

Smrt v celním pásmu
Jindřich Marek 
Svět křídel, Cheb 2000
Kniha obsahuje dvadsaťdva historických reportáží 
z obdobia rokov 1918 až 1948, keď muži v unifor-
mách finančnej stráže viedli za mladú Českosloven-
skú republiku nenápadný, avšak tvrdý boj. Treba 
poznamenať, že pravdivé príbehy zo zaprášených 
archívov sa aj dnes čítajú jedným dychom a čita-
teľ musí v duchu  skloniť hlavu pred statočnosťou 
a charakterom dávnych financov.

(Pokračovanie nabudúce.)  h.c.i. Ing. Marcel Šuštiak

Colná správa, Finančná stráž Československá a jednotky Stráže obrany štátu (SOS) v literatúre

Colníci v literatúre

zdravotného stavu obyvateľstva. Prevažná časť takého textilu a obuvi totiž ne-
spĺňa požadované zdravotné normy. Aj z týchto dôvodov patrí problematika 
„čierneho obchodu“ medzi tie, na ktoré sa prednostne sústreďuje pozornosť 
príslušných štátnych zložiek členských krajín Európskej únie.

Zúčastnené krajiny pracovali na stratégii
Daná problematika sa týka najmä štyroch krajín strednej Európy, a to Českej 
republiky, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Tie v súčasnosti bojujú s rozpraco-
vaným systémom nezákonného dovozu textilu a obuvi z Číny. K takémuto boju 
prispel aj CKÚ, a to zorganizovaním pracovného stretnutia zástupcov colných 
správ a prokuratúr pod dohľadom Operačného a vyšetrovacieho odboru OLA-
F-u. Účastníci zasadnutia pracovnej skupiny, ktorú viedol Michael Dittrich, ve-
dúci operačného a vyšetrovacieho oddelenia OLAF-u, sa zaoberali spôsobmi 
páchania podvodov pri dovoze príslušných tovarových komodít. Rozoberanou 
témou boli aj problémy pri ich odhaľovaní a taktiež zisťovaní páchateľov. Cie-
ľom dvojdňovej akcie bola aj príprava konkrétnych opatrení, ktoré by elimino-
vali podvody takéhoto charakteru. 

Dovozy z Číny
Podľa Michaela Dittricha je dôležité odhaliť skupinu čínskych obchodníkov, 
ktorí údajne sídlia v Maďarsku a z tejto krajiny riadia a páchajú závažnú trestnú 
činnosť a colné podvody rôzneho druhu. Spornými sú najmä podhodnotenie 
colnej hodnoty tovaru, predkladanie falošných dokladov o pôvode tovaru a ne-
správny opis dovážaného tovaru, čím môže dochádzať ku kráteniu cla a daní, 
k obchádzaniu netarifných obmedzujúcich opatrení, kvantitatívnych kvót 
a antidumpingových ciel. Vzhľadom na to, že nie každý dovozca má licenciu 
na dovoz textilného tovaru a obuvi z Číny, dochádza k zámernému uvádzaniu 
falošného pôvodu tovaru z iných ázijských krajín. Tým dovozcovia obchádzajú 
netarifné obmedzenia a nezákonne uľahčujú dovoz textilného tovaru a obuvi 
na územie Európskej únie.
Čínsko-vietnamské zločinecké skupiny
Podľa odborníkov páchajú uvedenú trestnú činnosť zmiešané čínsko-vietnam-
ské zločinecké skupiny. Tie prostredníctvom „svojich“ deklarantov a špedičných 
firiem prevezmú tovar v prístave, kde sa zvyčajne k tovaru priloží falšované 
osvedčenie o pôvode, na ktorom je tovar podhodnotený o 60 % – 90 %. Týmto 
konaním sa, samozrejme, výrazne znížia dovozné clá a dane. Tovar je potom 

z prístavov prepravovaný najčastejšie na územie Slovenska alebo Rakúska, kde 
prebieha colné konanie a v režime 4200 (tovar oslobodený od DPH) je potom 
odoslaný na miesto určenia v Maďarsku alebo v Česku. Zástupca OLAF-u pou-
kázal na skutočnosť, že väčšina dovážaného tovaru je prepustená do voľného 
obehu na základe colného konania, ktoré prebieha na území Slovenskej repub-
liky. Vzhľadom na nie dostatočne vyhovujúcu legislatívu Spoločenstva je ťažké 
monitorovať obeh peňazí, ktoré súvisia s podvodmi páchanými pri nelegálnom 
dovoze textilných výrobkov a obuvi z Číny.
 
Spoločný vyšetrovací tím
Pre skvalitnenie boja proti uvedenému druhu kriminality sa zástupcovia krajín 
dohodli vytvoriť spoločný vyšetrovací tím. Jeho úlohou je potláčať zločinnosť 
organizovaných skupín čo najefektívnejšie. Skupiny totiž využívajú rôzne tech-
nické prostriedky a spolupracujú so skorumpovanými príslušníkmi zaintere-
sovaných štátnych inštitúcii, v súbehu s nie práve optimálne konštruovanou 
legislatívou. Zisk z takejto činnosti sa potom využíva ako zdroj financovania 
iných, oveľa závažnejších protizákonných aktivít. Podľa odozvy zúčastnených 
predstaviteľov colných správ a prokuratúr zasadnutie pracovnej skupiny splni-
lo svoj účel. Veríme, že v budúcnosti budeme podobné akcie organizovať vo 
väčšej miere. Základom odhaľovania takýchto podvodov je totiž výmena kva-
litných administratívnych a operatívnych poznatkov, ktoré nie je možné získať 
bez nadviazania bližšej vzájomnej spolupráce.

c.k. Mgr. Lenka Hlaváčová
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Kliknite si... (predstavujeme zaujímavé webové stránky nielen pre colníkov)

Zájsť do múzea a nasávať atmosféru rokov minulých sa dá všelijako. V dnešnej 
internetom predchnutej dobe to však ide aj bez zdĺhavého cestovania a pátra-
nia. Napríklad aj z pohodlia vašej obývačky. Stačí si len kliknúť na internetovú 
stránku www.customsmuseums.org a surfovanie v historických zásuvkách me-
dzinárodných colných správ sa môže začať.

Len pre jazykovo zdatných
Webová stránka venovaná colníckym múzeám súvisí s Medzinárodnou asoci-
áciou colných múzeí (IACM). To pochopíte hneď po nalogovaní sa na stránku, 
ktorá ponúka výber z dvoch možností: prečítať si niečo o Asociácii alebo ísť pria-
mo na jej členov, teda colnícke múzeá. Odkazy spolu s logom IACM vypĺňajú 
meniace sa fotografie z archívu múzeí. Pripravte sa na angličtinu a francúzštinu, 
v ktorých je stránka vyhotovená.

IACM
Medzinárodnú asociáciu colných múzeí sme v našom časopise už raz predsta-
vovali. Už 15 rokov odvtedy, čo bola založená v Dánsku, pracuje na zachovaní 
colného dedičstva, a to na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti ju tvorí 16 čle-
nov, ktorí spravujú svoje vlastné múzeá a prispievajú tak k tomu, aby colnícka 
minulosť nezapadla prachom. Weboví návštevníci si môžu prečítať o princípoch 
Asociácie, novinkách či uskutočnených, ale aj pripravovaných konferenciách. 
Nájdete tu však aj platné vnútorné predpisy, organizačnú štruktúru, kontaktné 
osoby, galériu a ak ste zaregistrovaní, tak aj fórum, ktoré môžete využívať na 

Vo svetových colných múzeách
za pár sekúnd

vyjadrenie svojich názorov. Rovnako tu nájdete aj archivované noviny, ktoré 
mapujú život Asociácie od roku 1999.

Muzeálna rodinka in medias res
Ak vás informácie ohľadom IACM nezaujímajú alebo jednoducho cudzie jazyky 
neovládate, môžete prejsť priamo na členov, teda colnícke múzeá. Tie sa vám 
zobrazia na mapke, ktorá funguje jednoducho. Stačí na ňu len kliknúť (konkrét-
ne na vybratý štát) a múzeum máte ako na dlani. Okrem informácií zahrnujú-
cich otváracie hodiny, vstupné, adresu a kontaktnú osobu má pre vás každý 
člen IACM pripravenú vlastnú fotoexhibíciu. V prípade, že vás niektorý z členov 
zaujme a chceli by ste informácií o čosi viac, ponúkajú niektoré múzeá aj vlast-
nú webovú adresu. K takým patrí napríklad aj múzeum nemecké, ktoré uspokojí 
aj tých najväčších zvedavcov.

Rozšíri sa IACM o Slovensko?
Odpoveď na túto otázku dá zrejme až budúcnosť. Hoci predstava o slovenskom 
colnom múzeu existuje už dlho, na jej realizáciu si zrejme ešte budeme mu-
sieť počkať. Iniciatívu v tomto duchu už rozbehol aj Spolok colníkov SR, ktorý 
chce vytvoriť virtuálne colnícke múzeum. Všetci, ktorí by chceli do depozitára 
pripravovaného múzea prispieť, tak môžu urobiť veľmi jednoducho. Stačí len 
napísať na e-mail spolok.colnikov@zoznam.sk alebo spolok.colnikov@yahoo.
com a poslať svoje kontaktné údaje. Zo spolku sa potom ochotným záujem-
com ozvú a dohodnú konkrétnu formu spolupráce. Každý exponát bude riadne 
označený, s uvedením jeho pôvodu a tiež mena poskytovateľa. Zapojiť sa však 
môžete aj v prípade, že historickými kúskami nedisponujete. Záujem je totiž aj 
o dobrovoľníkov, ktorí sa chcú podieľať na príprave a spustení toho odvážneho 
projektu. -dš-

Spoločenské podujatie, ktoré majú v kalendári nielen členovia českého a slo-
venského spolku, ale tiež partnerských organizácií z Rakúska, Nemecka a Fran-
cúzska, dosiahlo jubilejnú desaťročnicu. Zástupcovia Spolku colníkov SR na 
ňom rovnako ako po minulé roky rozhodne nemohli chýbať.

Atmosféra na jednotku
Tradičným sprievodcom celého večera bol hovorca Generálneho riaditeľstva 
ciel Praha Mgr. Jiří Barták. Okrem jeho výrečnosti a nápaditého moderovania 
spestrili ples veľmi zaujímavé sprievodné akcie. Medzi tie najznámejšie patrila 
zbierka na konto „Colník v tiesni“, ktorá prebiehala formou aukcie zaujímavých 
predmetov. Vďaka ich vydraženiu zbierku obohatilo viac ako 10-tisíc Kč. Plesa-
júcich potešila aj hra spolku, v ktorej vyhrával každý druhý žreb. Ostatné boli 
ďalej žrebovateľné, z cien sa teda tešili mnohí výhercovia. Na svoje si prišli aj 

Jubilejný 10. spolkový ples v Jílovišti
gurmáni, a to vďaka kolektívu šikovných kuchárov pod vedením vždy usmiate-
ho Reného Hudečka. K vynikajúcej atmosfére prispievali vystavené momentky, 
zachytené fotoobjektívom na predchádzajúcich ročníkoch plesu, ktoré zdobili 
steny plesovej sály.

Perníkové ďakujeme za desať rokov dobrej nálady
Ples colníkov by sa, samozrejme, nezaobišiel ani bez dobrej muziky. Jej produk-
ciu si hudobníci podelili. Finanzmusik z Rakúska hrala plesajúcim do kroku do 
21.00 hodiny, po nej sa o zábavu až do polnoci starala Hudba hradnej stráže 
a polície ČR. Spestrením plesovej nálady bolo odovzdanie krásneho perníko-
vého znaku Spolku colníkov SR. Slovenskí kolegovia mali na jeho odovzdanie 
dva dôvody – 10. výročie spolkovej činnosti a konanie jubilejného 10. ročníka 
spolkového plesu.



17

Spoločenská kronika

Oslavovalo sa a plesalo vo veľkom
Desaťročnicu obľúbeného plesu svojou návštevou poctili viacerí významní 
hostia: generálny riaditeľ GŘC JUDr. Ing. Pavel Novotný, námestník ministra fi-
nancií ČR Mgr. Peter Chrenko a tajomník UFE Klaus Hilger Leprich, ktorí prišli 
aj so svojimi manželkami. Za slovenskú stranu v Jílovišti nechýbali predseda 
Spolku colníkov SR Mgr. Jozef Vaško s manželkou a podpredseda Rudolf Muščík 
s manželkou. Všetci účastníci plesu sa svorne zabávali až do skorých ranných 
hodín, čo potešilo najmä organizátorov. Tí podľa slov predsedu českého spolku 
Václava Adama pri prvom ročníku tohto plesu ani netušili, že si postupne získa 
toľkých stálych priaznivcov. Ich vzrastajúci počet však len potvrdzuje dobrú prá-
cu všetkých organizátorov (z mnohých spomenieme JUDr. Jiřího Křivku, Miro-
slava Váchu), kolektívu kuchyne, baru a personálu Školského strediska Jíloviště, 
fotografa celého podujatia, hovorcu GŘC Mgr. Jiřího Bartáka, ako aj predsedu 
českého spolku Václava Adama. Naša symbolická perníková, ako aj slovná vďa-
ka však patrí všetkým organizátorom plesu, a to za zážitky z nádherného spo-
ločenského podujatia. Stretnutia priateľov sú totiž vždy zdrojom obohatenia. 
Okrem toho je ples aj príležitosťou na spoznávanie zaujímavých ľudí, ktorí svoje 
povolanie povýšili na čosi viac. Mgr. Jozef Vaško

Naši jubilanti v marci a apríli
60 rokov

Alojz Košut
CÚ Prešov

55 rokov

Bohuslav Lovas
CR SR

Eva Madarová
CR SR

Margita Puzderová
CÚ Košice

50 rokov

Vladimíra Renčová
CÚ Banská Bystrica

Melánia Poláková
CÚ Prešov

Helena Kolejáková
CÚ Žilina

Daniela Kubinová
CÚ Nitra

Marta Štepanayová
CÚ Nitra

Vladimír Režnák
CÚ Trnava

Pavol Šikeť
CÚ Trnava

Pracovné jubileum 20 rokov

Marián Gregor k 1. 3. 1988
CÚ Nitra

František Liszkovics k 1. 3. 1988
CÚ Nitra

Norbert Procházka k 1. 3. 1988
CÚ Nitra

Ján Puškáš k 8. 3. 1988
CÚ Nitra

Náš kolega Pavol Šikeť z CÚ Trnava oslávil 30. 3. 2008 významné život-
né jubileum, 50 rokov.
V colnej správe pracuje od 1. 12. 1986, keď nastúpil na Colný úrad Ko-
márno. Na tomto úrade pracoval postupne na pobočkách Komárno 
železnica, Komárno – prístav a Komárno cestný priechod. Po reorga-
nizácii bol služobne zaradený na Colný úrad Trnava, Stanica colného 
úradu Veľký Meder.
Pavol Šikeť je ženatý, má dve deti a k jeho záľubám patrí šport, záhrad-
kárčenie a rybárčenie.
Za jeho obetavú prácu v prospech colnej správy mu ďakujú a pri prí-
ležitosti jeho životného jubilea všetko najlepšie prajú vedenie a kole-
govia z Colného úradu Trnava.

Blahoželáme!
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Jarné sviatky na internete

Sviatky jari majú svoje špecifiká, tradície a typické symboly. Dnešná, častokrát 
uponáhľaná a technická doba však aj tieto (pôvodne kresťanské) sviatky posú-
va vpred a niekedy aj úplne inam. O tom, že sa o Veľkej noci nachádza kopec 
informácií aj na najbohatšej „sieti“ sveta, sme sa presvedčili v našom veľkonoč-
nom web-putovaní. Stačilo len zadať kľúčové slovo „Veľká noc“ do okienka na 
internete a dať sa do práce. Na každého „pripojeného“ tam totiž čaká kopec 
zaujímavostí...

Oblievači čakali na pisanku
Nie, nejde o žiadnu novodobú špecialitu či kulinársku inováciu. Pisanky sú totiž 
predchodkyne dnešných kraslíc, ktoré východní a západní Slovania vyrábali už 
v 7. storočí. Boli to bohato polievané hlinené alebo skutočné maľované vajcia 
– symboly obnovy života. Naši predkovia ich z tohto dôvodu vkladali aj do hro-
bov, najčastejšie do lona zosnulého.

Nórsko by vás prekvapilo
Táto severská krajina totiž slávi Veľkú noc skutočne špecificky. Obyvatelia síce 
maľujú vajíčka rovnako ako zvyšok európskeho kontinentu, no okrem toho 
majú dve nám úplne vzdialené tradície. Jednou z nich je veľkonočné lyžovanie 
v horách, ktorému dnes už holdujú aj v susednom Rakúsku či Francúzsku. Dru-
há tradícia, ktorú Nóri neodmysliteľne spájajú so sviatkami jari, je riešenie vrážd. 
Takmer všetky veľké televízne stanice totiž vysielajú kriminálne filmy a seriá-
ly. Detektívne články vyžadujúce si schopnosti Sherlocka Holmesa publikujú 
aj nórske noviny. Potlačené príbehmi s vraždami bývajú dokonca aj škatule od 
mlieka.

Kto určuje jej príchod
Určite ste si všimli, že sa dátumy Veľkej noci z roka na rok menia. Za všetkým sú 
výpočty, ktoré sa v jednotlivých cirkvách odlišujú. Veľká noc sa napríklad podľa 
kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennos-
ti. V praxi to vyzerá nasledovne: ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až 
nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci sa teda môže odlišovať medzi jednotli-
vými rokmi až o viac ako jeden mesiac (od 22. marca do 25. apríla). V niektorých 
protestantských krajinách (napríklad v Nemecku, Švédsku a Dánsku) sa ale Veľ-
ká noc slávila počas niekoľkých desaťročí 18. a 19. storočia podľa astronomickej 
skutočnosti. Pravoslávna Veľká noc je oproti katolíckej oneskorená, pretože ju 
pravoslávna cirkev vypočítava podľa staršieho juliánskeho kalendára. Dodržia-
va tiež kánon, podľa ktorého Veľká noc nesmie kolidovať so židovským sviat-
kom Pesach. Internetové zdroje uvádzajú, že v určitých prípadoch dochádza 
k regulácii dátumu Veľkej noci. Ak spadá na neskôr ako 25. apríla, posúva sa 
o týždeň skôr. Už teraz je však známe, že 22. marca Veľká noc v 21. storočí nebu-
de. Nezvyčajne skoro sme ju však mali v tomto roku, a to 23. marca.

Východniarske špecifikum
Okrem dobrých a veselých ľudí nájdete na východe Slovenska veľkonočnú špe-

cialitu, ktorú nevidno nikde inde na svete. Reč je o tradičnom svätení košíkov 
(tzv. pasky), ktoré počas kresťanských sviatkov praktizujú len „vychodňare“. 
V osobitých dedinkách niet človeka, ktorý by na Veľkonočnú nedeľu neniesol 
košík s jedlom. Domáci ho naplnia gurmánskymi špeciality, ktoré budú na ich 
slávnostnom stole, prikryjú vyšívaným obrusom a poberú sa pred kostol, kde sa 
zíde takmer celá dedina. Potom už len svorne čakajú na posvätenie, aby mohli 
„odobrené“ dobroty rozprestrieť na slávnostný stôl.

Tri milióny baránkov
Veľkonočnou symbolikou sa tento rok inšpirovala aj Slovenská pošta, ktorá 
vydala novú známku so symbolom týchto sviatkov – baránkom. Autorkou vý-
tvarného návrhu známky a pečiatky v nominálnej hodnote T2 50 g je Katarína 
Vavrová. Podkladom pre známku sa stali tradície pochádzajúce zo slovanského 
prostredia. S baránkom sa na svojom liste možno stretnete aj vy – novú poštovú 
známku totiž vytlačili v trojmiliónovom náklade.

Nemci ozdobili starý dub
Jarné slniečko prebúdza nielen prírodu, ale aj ľudskú fantáziu. Potvrdzujú to 
všakovaké rekordy, ktoré vytvárajú ľudia z najrôznejších končín sveta. O jeden 
taký sa pokúsila aj zoologická záhrada v nemeckom Rostocku, v ktorej vytvorili 
najväčší veľkonočný strom na svete. Stal sa ním starý dub, ktorý organizátori 
vyzdobili viac ako 76 000 vajcami. Maľované kraslice venovalo vyše 20 ľudí, ako 
aj škôlky a základné školy.

Korbáč s konfekčnou veľkosťou XS
Ten pred tromi rokmi uplietol 32-ročný Čech z Nivnice, ktorému trvalo zhoto-
venie sotva 8 mm korbáčika len 10 minút. Jeho 6 mm predchodca sa do čes-
kej knihy rekordov nezapísal, pretože sa jeho stvoriteľovi niekde stratil. Rekord 
spred rokov sa mu podarilo vytvoriť až na niekoľký pokus, pletenie takýchto 
veľkonočných miniatúr je totiž riadne ťažké.

Čokoládové XXL po belgicky
Veľkonočné vajce s takýmto synonymom sa podarilo vytvoriť belgickému vý-
robcovi čokolády. Ten v minulosti vytvoril čokoládové vajce, ktoré meralo 8,32 
metra. 26 remeselníkov, ktorí spotrebovali 1950 kg čokolády, na ňom pracovalo 
525 hodín.

Text: -dš-
Foto: -dš- a Emil Sýkora

Veľká noc tak trochu inak
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Ako nás nepoznáte

Z uniformy pred maliarske plátno. Tak vyzerá bežný deň Milana Urbánka zo ži-
linského colného úradu, ktorého najbližší kolegovia poznajú ako zanieteného 
maliara. Máloktorí však vedia, že k výtvarnému umeniu inklinoval už odma-
lička. Intenzívnejšie sa však tomuto kreatívnemu koníčku začal venovať až od 
roku 1995. Odvtedy trávi so štetcom v ruke prakticky každú voľnú chvíľu.

Keď hodiny letia ako minúty
Keď sa človek oddáva svojmu koníčku, zabúda nielen na problémy, ale aj na 
najbližšie okolie. Svoje o tom vie aj Milan, ktorý pri svojej tvorbe stráca pojem 
o čase. Tvorivý proces je uňho (ako u väčšiny umelcov) čisto spontánny, bez po-
hodovej nálady sa do maľovania vôbec nepúšťa. Nepripravuje sa ani prostred-
níctvom skíc, kompozíciu a postup si vytvára priamo v hlave a potom už len 
maľuje. Čas, ktorý uplynie, kým obraz dokončí, je relatívny. Odvíja sa totiž od 
viacerých faktorov, a to od námetu, od techniky maľby, ale aj momentálnej 
zručnosti.

Práca s olejom nie je pre každého
Aj nezasvätení vedia, že maliarskych techník je mnoho. Každý umelec má však 
svoje najobľúbenejšie. Medzi tie Milanove patria olejomaľba a akvarel. Obe 

majú svoje pre a pro-
ti. Napríklad s takým 
terpentínovým ole-
jom sa nedá maľovať 
hocikde, je totiž veľmi 
aromatický a nie kaž-
dý ho dobre znáša. Pri 
využívaní tejto techni-
ky musí maliar myslieť 
aj na iné než len krea-
tívne hľadisko tvorby, 
a to napríklad aj na 
priestory. Ak totiž nie 
sú dostatočne veľké 
a prevetrané, môže sa 
po niekoľkohodinovej 
„maľovačke“ celkom 
kvalitne nafetovať.

Obľúbený akvarel
Príjemnejšou ma-
liarskou metódou 
(aspoň čo sa arómy 
týka) je akvarel, kto-

rý v poslednom čase 
preferuje aj Milan. Veľ-
kou výhodou akvarelu 
je okrem spomínanej 
absencie zápachu aj 
rýchle schnutie farieb 
a ich priesvitnosť. Aj 
táto technika má však 
určité negatíva, medzi 
ktoré patria obmedze-
nia v postupe maľby. 
Akvarel je totiž jedna 
z najnáročnejších vý-
tvarných techník, pri 
ktorej nemôžete na-
nášať svetlé tóny na 
tmavšie. Technicky to 
síce ide, no prakticky to 
nemá žiadny význam. 
Najnovšie chce Milan 
odskúšať aj pastely, 
ktoré ho lákajú svojou 
svietivosťou.

Najobľúbenejších sa nevzdáva
Milan počas svojej „kariéry“ výtvarníka namaľoval desiatky olejov a okolo dvad-
sať akvarelov. Pri ich tvorbe sa inšpiroval hlavne ruskými maliarmi, ktorí sú jeho 
veľkými vzormi. Z minulosti je to napríklad fenomenálny Ivan Šiškin, obdivuje 
však aj tvorbu súčasných slovenských majstrov a vynikajúceho Andreja Lipcka. 
Výsledky Milanovho hobby nájdete nielen uňho doma či v domácnostiach jeho 
priateľov. Jeden z obrazov sa mu totiž podarilo predať v jednej nemenovanej 
bratislavskej galérii. Tie najstaršie a najobľúbenejšie kúsky si však ich zhotoviteľ 
necháva pre seba.

-dš-

Nirvána zvaná maľovanie



Čitateľom, ktorým učarovalo fotografovanie, našu 
rubriku už ani netreba predstavovať. Patrí k nim aj 
Jozef Gereš, ktorý nám poslal svoje momentky zo sto-
vežatej Prahy. Zaradil sa tak medzi súťažiacich, ktorí 
sa zapojili do fotoboja o pekné ceny. V budúcom čísle 
tak môžete urobiť aj vy, stačí, ak  svoje zábery zašlete 
na adresu redakcie.


