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Otestujte sa

V tomto čísle si zopakujeme základné zásady správneho mierenia a spúšťania. Nezabudnite však, že opäť súťažíme, a preto 
neverte všetkému, čo je v nasledovných riadkoch.

Zapamätali ste si dobre?

Na záver ešte jedna malá rada. Strelci so slabšími rukami môžu využiť zdvih zbrane pri výstrele tým spôsobom, že mieria na spodný okraj terča. Pri výstrele sa zbraň 
o kúsok „zdvihne“ a tým sa dosiahne presný zásah v strede cieľa.

Rozhodnúť, čo z toho všetkého je pravda a v čom sme zavádzali, je už úloha pre vás. Vaše odpovede očakávame do 4. 8. 2008 na adrese colneaktuality@colnasprava.sk.

Správne odpovede z minulého čísla
Miro porušil:
§ 28 ods. 1 písm. f ) zákona č.190/2003 Z.z. – pri manipulácii so zbraňou nemal pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane,
§ 28 ods. 4 písm. f ) zákona č. 190/2003 Z.z. – ponechal zbraň v motorovom vozidle a vzdialil sa mimo dohľadu na motorové vozidlo,
§ 28 ods. 1 písm. n) zákona č.190/2003 Z.z. – strieľal na smetisku, teda na mieste, ktoré nebolo schválené pre streľbu a nešlo o ochranu života, zdravia a majetku.
Peter porušil § 27 ods. 3 písm. c) zákona č.190/2003 Z.z. – vlastnil strelivo do zbrane, na ktorú nemal vydaný preukaz zbrane, povolenie mal len ako poľovník na 
guľovnicu a na brokovnicu.
Spomedzi tých, čo odpovedali správne, sme vyžrebovali npor. Tibora Judta z CÚ Košice pobočka Rožňava, ktorý dostane vecnú cenu. Gratulujeme! 
 mjr. PhDr. Milan Pittich

1.) O správnom mierení sa toho už napísalo naozaj mnoho. Keďže ľudské oko 
nedokáže súčasne vidieť ostro viac predmetov, ktoré sú v rôznych vzdiale-
nostiach, je dôležité, aby ste pri mierení videli cieľ ostro, pričom mieridlá 
stačí vidieť rozmazane.

2.) Muška musí byť pri mierení v jednej rovine s cieľnikom a cieľom. Ak muška 
nie je v strede cieľnika, zásahy do terča nebudú v strede, kam sme mierili, ale 
posunú sa do tej časti terča, kam sme pri mierení posunuli mušku.

3.) V momente, keď sa mieridlá vyrovnajú a prekryjú s cieľom, snažíme sa prud-
ko a rýchlo potiahnuť spúšť, aby sme eliminovali chvenie rúk a využili mo-
ment, keď mierime presne na cieľ.

4.) Spúšť tlačíme bruškom ukazováka v mieste, kde je najcitlivejšie. Takýmto 
spôsobom čiastočne zabránime odklonu zbrane pri výstrele do strany a vie-
me lepšie pracovať so spúšťou.
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Tento rok sú vraj „in“ netradičné dovolenky, tzv. výlety na vlastnú päsť. V pra-
xi to vyzerá tak, že si vyhliadnete dáku turistami neošúchanú krajinu, kde bez 
akejkoľvek asistencie cestovnej kancelárie spoznáte, čo vo vás je. Inými slovami, 
zažijete adrenalín, ktorý by ste v bežnej civilizáciou poznačenej destinácii nikdy 
neobjavili. Ak som vás navnadila a teraz znechutene prehodnocujete svoju vo-
pred predplatenú dovolenku na Jadrane alebo Istrii či dokonca necestujete ni-
kam, nezúfajte. Tú pravú a nebezpečnú džungľu pokojne zažijete aj doma, a to 
na našich cestách. Vašu ostražitosť preverí „macher“, ktorý sa ocitne vo vašom 
jazdnom pruhu bez toho, že by to zaznamenal, nervy (a niekedy aj nepubli-
kovateľný slovník) si zase precvičíte vďaka nablýskanému „kamikadze“, ktorý sa 
vám bez problémov vyrúti oproti, hoci sa niet kam vyhnúť. Adrenalín si spolu 
s vašimi reakčnými schopnosťami správne naštartujete aj vďaka všetkým, ktorí 
považujú spätné zrkadlá len za zbytočné doplnky v autovýbave. Minimálne jed-
no však v eurami zaplatenej zahraničnej džungli zrejme nezažijete. Ľudskú ľa-
hostajnosť. Tú by ste však na vysnívanej dovolenke určite dobrovoľne nehľadali. 
A ak predsa, vráťte sa spať do CIVILIZÁCIE. Veď také trúbenie a nadávanie na vo-
diča, ktorý zastavil, aby niekoho zachránil, ani medzi divou zverou nenájdete.

P. S. Nech si už vašu tohtoročnú dovolenku zrealizujete kdekoľvek, užite si ju, 
a to bez zbytočného adrenalínu. Spomínaná amorálna džungľa totiž dokáže 
vyrásť v priebehu minúty kdekoľvek na svete. Dana Šejirmanová

Kam za dovolenkovým
adrenalínom

Zapamätali ste si dobre? 2
(mjr. PhDr. Milan Pittich)

Kam za dovolenkovým adrenalínom 3
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Slováci a Česi potvrdili svoje nadštandardné vzťahy 4
(npor. Mgr. Stanislav Ďurina, Mgr. Dana Šejirmanová)

Riaditelia národných ústrední Europolu sa stretli v Bratislave 4
(mjr. MVDr. Juraj Gubi)

Slovenskí colníci dostali americké know-how 5
(por. Mgr. Katarína Nagyová)

O Dohovore Neapol II sa diskutovalo na Donovaloch 5
(npor. Mgr. Lenka Hlaváčová)

Slovenské top prípady 6
(Mgr. Dana Šejirmanová, mjr. Ing. Dušan Bednárik, npor. Miroslav Nedorost)

Zahraničné top prípady 7
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Spotrebné dane naše každodenné 8
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Ako sa vyvíjalo naše hodnostné, resp. služobné označenie 10
(mjr. Ing. Marcel Šuštiak, Mgr. Dana Šejirmanová)

Deň otvorených dverí Európskej komisie 12
(npor. Mgr. Lenka Hlaváčová)

Cól sem cól tam alebo o daniach trochu inak 12
(npor. Miroslav Nedorost)

Colníci v literatúre 13
(mjr. Ing. Marcel Šuštiak)

Na dovolenku s domácim miláčikom 13
(por. Mgr. Miroslava Ščobíková)

Nabonzujte sa 14
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Volejbalové zlato zostalo v domácej Trnave 14
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Naša strelecká štvorka obsadila medailové miesta 15
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Slovenskí colníci si v Bruseli vybehali zlato a striebro 16
(npor. Ing. Ján Gajdoš, npor. Mgr. Michal Kavacký)

Londýn 17
(kpt. MVDr. Luboš Smriga, Mgr. Dana Šejirmanová)

Spoločenská kronika 18

Dajte sa zlákať históriou a hmotou 19
(Mgr. Dana Šejirmanová)

Fotosúťaž 20
(npor. Vladimír Zúbek)



4

Krátko z domova

Naša colná správa privítala koncom apríla hovorcu GŘC 
Jiřího Bartáka. Ten so svojimi slovenskými kolegami pre-
bral viaceré témy, ktoré rezonujú v oblasti práce s média-
mi v oboch colných správach. Na pretras prišla aj aktu-
álna reforma colnej a daňovej správy, rozvíjanie vzťahov 
s podnikateľskou verejnosťou či spôsoby komunikácie 
s verejnosťou. Počas návštevy vybraných colných úradov 
a stretnutí s regionálnymi hovorcami si Slováci a Česi vy-
menili skúsenosti aj z oblasti mediálnej politiky. Návšteva, 
ktorá sa uskutočnila v rámci programu Customs 2013, 
v júni pokračovala v susednom Česku. Tentoraz išli na 
návštevu Slováci, konkrétne hovorkyňa GR CR SR Marti-
na Kereková a Stanislav Ďurina, ktorých prijal aj GŘ CS ČR 
Pavel Novotný.
Vzájomné návštevy potvrdili nadštandardné vzťahy su-
sedných colných správ, obohatili zúčastnené strany o nové 
nápady a otvorili priestor na ďalšiu aktívnu spoluprácu.

npor. Mgr. Stanislav Ďurina, Mgr. Dana Šejirmanová

Slováci a Česi potvrdili svoje 
nadštandardné vzťahy

Naše hlavné mesto hostilo koncom mája riaditeľov národných ústrední Eu-
ropolu, ktorí sa stretli na tzv. Salzburskom fóre. K jeho členom patria štáty 
strednej a juhovýchodnej Európy zapojené do Juhovýchodnej európskej ini-
ciatívy pre spoluprácu (SECI). Patrí k nim Rakúsko, Maďarsko, Česká republi-
ka, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko.

Na pracovnom stretnutí sa riaditelia zamerali najmä na spoločné aktivity a zinten-
zívnenie spolupráce colných a policajných orgánov tak, ako to vyplýva zo záverov 
spoločného zasadnutia Európskej komisie (OLAF), Europolu, Interpolu a Eurojustu. 
Rokovania odštartovali na Ministerstve vnútra SR, kde sa zúčastnení venovali aj 
otázke tzv. Švédskej iniciatívy, ktorá umožní vzájomnú výmenu informácií priamou 
cestou. Na jej uskutočnenie je však potrebné vybudovať „integrovaný 
policajný informačný systém“, do ktorého by mal prístup aj Interpol. 
Prostredníctvom spomínaného systému by sa poskytovali informácie, 
týkajúce sa organizovanej kriminality, podozrivých finančných tokov 
či druhov trestných činov a pátrania. Rokovanie Salzburského fóra sa 
neskôr presunulo do priestorov Colného kriminálneho úradu, kde ria-
diteľ pplk. Mgr. Jozef Dudáš zdôraznil význam a dôležitosť vzájomnej 
spolupráce colných a policajných orgánov v boji proti organizované-
mu zločinu. Slovensko je totiž spomedzi zúčastnených krajín jedinou, 
kde Colný kriminálny úrad disponuje určitými vyšetrovacími právo-
mocami. Tie sa môžu v budúcnosti ešte rozšíriť. V súčasnosti je totiž 
v parlamente novela zákona, na základe ktorej môže Colný kriminálny 
úrad získať ešte väčšie vyšetrovacie kompetencie. CKÚ spolupracuje 
aj s národnými a medzinárodnými organizáciami, k akým patrí aj Eu-
ropol. Práve ten bude predstavovať dôležitý kanál výmeny informácií 
s tými európskymi štátmi, v ktorých colné orgány nemajú také vyšet-

rovacie právomoci. Na Salzburskom fóre sa hovorilo aj o perspektívnom využití 
Prümského dohovoru, ktorému sa venovala riaditeľka rakúskej NÚ Europolu Eliza-
beth Hamidi. Na základe dohovoru by sa totiž do analytických pracovných súborov 
(AWF) dali vkladať aj informácie genetického charakteru (DNA), čo významne zlep-
ší identifikáciu páchateľov. Záver rokovania patril otázkam o činnosti a intenzite 
spolupráce colných a policajných orgánov. Tá sa podľa zástupcov krajín evidentne 
zlepšila, a to vďaka vytvoreniu funkcie styčného dôstojníka colnej správy pri ná-
rodnej ústredni. O vytvorenie tejto pozície prejavili záujem aj riaditelia maďarskej 
a poľskej národnej ústredne Europolu, ktorí chcú funkciu styčného dôstojníka čo 
najrýchlejšie obsadiť aj v svojich krajinách.

mjr. MVDr. Juraj Gubi

Riaditelia národných ústrední
Europolu sa stretli v Bratislave
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Krátko z domova

Školiace a rehabilitačné stredisko na Donovaloch hostilo od 14. do 17. 
apríla 2008 domácich i zahraničných hostí. V tých dňoch sa totiž usku-
točnilo školenie, ktorého sa ujali zástupcovia Ministerstva energetiky 
USA. Vďaka ich patronátu získali slovenskí colníci vedomosti o použí-
vaní ručného röntgenového fluorescenčného zariadenia na identifiká-
ciu kovov – tzv. XRF prístroja. Stretnutie prebiehalo pod vedením ma-
nažéra projektu Timothyho Hastyho z Južnej Karolíny.

Na školení sa zúčastnilo šesť colníkov z Colného úradu Michalovce a traja 
colníci z Colného úradu Bratislava, ktorým boli tieto prístroje odovzdané. 
Slovenská colná správa totiž spomínané röntgenové fluorescenčné zariade-
nia dostala od americkej vlády, a to v rámci programu INECP – medziná-
rodného boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a kontroly exportu. 
Prístroje sa dajú využiť na kontrolu tovaru, medzi iným na identifikáciu vzác-
nych kovov, na kontrolu kontaminácie rýb a živočíšnych produktov ťažkými 
kovmi, ako aj na kontrolu kontaminácie plastov ťažkými kovmi (napr. hrač-
ky) či kontrolu obsahu olova vo farbách, alebo prítomnosti fosforu v liekoch. 
Pre zaujímavosť uvádzam, že celková hodnota tohto daru predstavuje pri-
bližne 1,5 milióna Sk.
Americkí experti Tatyana Colgan a Tyrone Blackburn z Pacific Northwest Nati-
onal Laboratory (vysunutého pracoviska Ministerstva energetiky USA v štáte 
Washington) uviedli zaujímavé prezentácie a podrobným spôsobom zasvä-
tili colníkov do mechaniky darovaných prístrojov. Školenie bolo pre našich 
colníkov veľkým prínosom. Na zapožičaných prístrojoch si totiž mohli vyskú-
šať ich využívanie priamo v praxi. Následne dostali všetci zúčastnení colníci 
certifikát, ktorý ich oprávňuje, aby mohli pôsobiť ako školitelia pre ďalších 
potenciálnych používateľov týchto prístrojov. V posledný deň školenia došlo 
k podpisu odovzdávacieho protokolu, ktorým sa oficiálne potvrdilo prevza-
tie amerického daru – 3 XRF prístrojov pre slovenskú colnú správu.
Naša spolupráca s americkou vládou sa však týmto stretnutím nekončí. Na 
jeseň tohto roka sa uskutoční školenie zamerané na technológie a postupy 
pri výrobe zbraní hromadného ničenia.

por. Mgr. Katarína Nagyová

Slovenskí colníci dostali americké know-how

Koncom apríla sa na Donovaloch zišli slovenskí odborníci na seminári 
o Dohovore Neapol II, ktorý sa zaoberá vzájomnou pomocou a spoluprá-
cou medzi colnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Trojdňové 
školenie sa uskutočnilo z iniciatívy Colného kriminálneho úradu a bolo 
financované z prostriedkov TAIEX-u.

Hlavným cieľom bolo oboznámiť zástupcov orgánov presadzujúcich právo 
a zástupcov súdnych orgánov s obsahom dohovoru. Prí-
tomní sa dozvedeli aj o záväzkoch, ktorými je Slovenská 
republika dohovorom viazaná. Na seminári sa zúčastnili 
zástupcovia colnej správy, ministerstva financií, generálnej 
prokuratúry, policajného zboru, úradu justičnej a krimi-
nálnej polície, úradu hraničnej a cudzineckej polície a naj-
vyššieho súdu.
Lektormi pre vyše tridsať účastníkov boli experti Európskej 
komisie na danú problematiku Ulrich Shulz a Herwig Heller. 
Slovenských odborníkov oboznámili s legislatívnym poza-
dím spolupráce v colnej oblasti pri prevencii, odhaľovaní 
a trestnom stíhaní páchateľov za porušovanie národnej 
a komunitárnej colnej legislatívy. Taktiež ich informovali 
o rôznych formách a druhoch žiadostí o vzájomnú pomoc. 
Na účely tohto dohovoru plní Colný kriminálny úrad úlohu 
centrálnej koordinačnej jednotky, a je teda zodpovedný za 
úspešnú realizáciu takejto pomoci. Prednášajúci vysvetlili 
prítomným aj špeciálne formy spolupráce, akými sú cezhra-
ničné sledovanie a prenasledovanie, sledovaná dodávka, vy-
šetrovanie utajenou formou a spoločné vyšetrovacie tímy.
Lektori poukázali na problémy, s ktorými sa členské štáty 

stretávajú pri implementácii Dohovoru Neapol II. Podľa Ulricha Shulza: „Ide 
najmä o nedostatočné kompetencie colných správ v súlade s ich národnou 
legislatívou pri výkone dohovoru. Preto je nutné, aby pomoc a spolupráca za-
čínala už medzi národnými orgánmi.“ Základom na takúto spoluprácu sú dob-
ré vzájomné vzťahy. Uskutočnený seminár bol krokom, ktorý veľkou mierou 
prispel k takýmto pozitívnym vzťahom.

npor. Mgr. Lenka Hlaváčová

O Dohovore Neapol II
sa diskutovalo na Donovaloch
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Migranti holdujú slovenskej autobusovej doprave
Svoje o tom vedia košickí colníci, ktorí odhalili 7. 5. 2008 v pravidelnej linke 
Michalovce – Praha dvoch ilegálnych pasažierov. Autobus zastavili v obci Jab-

lonov nad Turňou, kde ho podrobili kontrole. Colníci objavili dve osoby, ktoré 
nehovorili slovenským jazykom a nevedeli predložiť žiadne doklady totožnos-
ti. Následne zistili, že ide pravdepodobne o osoby z Moldavska, ktoré si zakúpili 
cestovný lístok v Košiciach smerom do Bratislavy. Rovnaký spôsob prepravy 
chceli využiť aj dvaja Arméni, ktorých colníci zaistili len deň predtým. Tentoraz 
došlo k colníckej kontrole v obci Turňa nad Bodvou, a to na pravidelnej linke 
Humenné – Bratislava. Spomínaní pasažieri (pravdepodobne z Arménska) boli 
opäť bez dokladov totožnosti. Všetci štyria cestovatelia boli po prvotných úko-
noch odovzdaní Úradu hraničnej a cudzineckej polície, odboru vyšetrovania 
obzvlášť závažnej trestnej činnosti v Košiciach a v Rožňave.

Dutina plná cigariet
Colníkom Colného kriminálneho úradu sa 15. 5. 2008 podaril ďalší úspešný 
záťah. V okrese Sobrance zaistili 10 000 kartónov ukrajinských cigariet, ktoré 
našli v kamióne ukrajinského vodiča. Pri colníckej obhliadke bola ložná plocha 
návesu prázdna a konštrukcia návesu bola spevnená sťahovacími pásmi po 

celej dĺžke. Strecha bola znížená, čím vznikla dutina s výškou približne 50 cm. 
Colníci preto kamión s návesom podrobne skontrolovali skenovacím zariade-
ním, ktoré ich podozrenie potvrdilo. V streche návesu sa po celej dĺžke a šírke 

nachádzalo vyše 2 milióny kusov cigarety zn. Classic, opatrených 
ukrajinskými kontrolnými známkami. Colný dlh dosiahol čiastku 
prevyšujúcu 7 miliónov Sk.

Takto tabak nevyrastie
Vskutku netradičný spôsob „pestovania tabaku“ si zvolili dvaja 
rumunskí občania, ktorí prevážali v dodávkovom automobile 
165 plastových vriec s bežne predávanou zeminou pre balkó-
nové kvety. V niektorých z nich boli v zemine „zasadené“ kartó-
ny pašovaných cigariet značky LM. Pozornému oku mobilného 
skenovacieho zariadenia však ani takýto spôsob ukrytých ciga-
riet neušiel a objavili ich colníci Colného úradu Bratislava. Prí-
pad bol pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený 
orgánom činným v trestnom konaní.

Znečisteniu životného prostredia zabránili
Pri vykonávaní colného dohľadu colníkmi SCÚ Bratislava Ja-
rovce s mobilným skenerom na hraničný priechod Čunovo bol 
kontrolovaný rumunský kamión, ktorý nemal v prepravných 
dokladoch uvedený druh tovaru a šíril sa z neho nepríjemný 
zápach. Po otvorení ložného priestoru bolo zistené, že ide 
o prepravu PVC odpadu. Tento však cez územie SR musí byť 

sprevádzaný povolením Ministerstva životného prostredia SR, ktoré vodič 
kamióna nemal. Následne bol privolaný inšpektor Slovenskej inšpekcie ži-
votného prostredia, ako aj vyšetrovateľ PZ SR, ktorý vodiča obvinil z trest-
ného činu neoprávneného nakladania s odpadmi. Týmto spôsobom bolo 
zabránené, aby sa na územie SR dostal odpad, ktorý by negatívne ovplyv-
ňoval naše životné prostredie.

CITES-ové „medikamenty“  
Výstava MEDIPHARM, ktorá sa v posledný aprílový deň tohto roka usku-
točnila v Trenčíne, zaujala nielen odborníkov z radov zdravotníctva, ale 
aj prípadom zadržania exemplárov (vrátane výrobkov) v oblasti CITES-u. 
Colníci PCKÚ Trenčín pri výkone kontroly predajno-výstavného stánku „Tra-
dičnej čínskej medicíny“ totiž zaistili 59 balení náplastí, predávaných ako 
„náplasť na reumu, bolesti v krížoch a kĺbov“  - Shexiang Zhuanggu Gao. 
Následná identifikácia vedeckým orgánom CITES-u a holandského experta 
na výrobky tradičnej čínskej medicíny však potvrdila, že produkt obsahuje 



7

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

Zahraničné top prípady
Fiatka s trblietavým obsahom
Pod lampou je najväčšia tma. Presvedčili sa o tom aj ukrajinskí colníci, ktorí na 
poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode skontrolovali nenápadne vyzerajúce 
vozidlo Fiat. Po jeho dôkladnej kontrole však objavili poriadne drahý náklad. Ten 
pozostával z 8358 drahokamov uschovaných v nylonových vrecúškach, ktorých 
celkový objem dosiahol 191,1 karátu. Najväčší z briliantov mal 4,29 karátu.

Japonskí colníci rozdávali marihuanu
Šťastným obdarovaným sa stal nič netušiaci cestujúci, ktorý bol po odchode 
z tokijského letiska bohatší o balík marihuany. V rámci kynologického trénin-
gu mu totiž jeden z colníkov vložil do batožiny marihuanu. Psy však batožinu 
nevyčuchali a colník si nepamätal, do ktorého kufra drogu vložil. Neznámeho 
občana, obdarovaného marihuanou, úrady vyzvali, aby drogu vrátil colníkom. 
Tomu však zrejme colnícky darček už prirástol k srdcu... Napokon, darované sa 
nevracia.

Takmer stokilový heroín do Bulharska neprešiel
Stopku dali droge bulharskí colníci, ktorí 93,5 kilogramu heroínu zadržali na 
hraniciach s Tureckom. Heroín, ktorého odhadovaná trhová hodnota dosiahla 
výšku šesť miliónov eur, tak do EÚ neprešiel. Colníci navyše zaistili aj oboch pa-
sažierov auta. Drogový kontraband sa colníkom podarilo zaistiť aj vďaka posil-
neným hraničným kontrolám. Tie krajina zriadila na základe svojho minuloroč-
ného vstupu do EÚ. Bulharsko totiž leží na takzvanej balkánskej ceste, ktorou 
prúdi väčšina heroínu smerujúceho do Európy.

Sinajskí colníci a policajti objavili polia plné „trávy“
Nešlo však o bežný lúčny porast. Egyptské ozbrojené zložky objavili štyri 
marihuanové polia a zároveň zhabali 1,5 tony marihuany v rozľahlej púštnej 
oblasti. Pestovateľov či iné osoby zodpovedné za ilegálny výsev však ne-
našli. Kandidátov na tento post je však v Egypte veľa –  v krajine je totiž od 
drog závislých 8,5 percenta egyptskej populácie, čo predstavuje šesť milió-
nov ľudí.

Strach z trestov pašerákov neodradí
Obchod s drogami prekvitá aj v krajinách, ktoré majú za túto trestnú činnosť 
určené najprísnejšie postihy. Prechovávanie, obchodovanie a pašovanie čo i len 
600 gramov heroínu alebo 20 kilogramov ópia stačí na trest smrti. Reč je o Viet-
name, kde colníci zaistili marihuanu v hodnote 90 miliónov dolárov (takmer 
1,85 miliardy slovenských korún). Vyše osemtonový kartel, ktorého konečnou 
stanicou mala byť Kanada, zaistili neďaleko hraníc s Čínou. Ide o najväčší drogo-
vý kartel, aký tamojšie bezpečnostné zložky kedy zaistili. V súvislosti s pašova-
ním zadržali štyroch Číňanov a jedného Indonézana.

Starožitnosti chcel prepašovať v taxíku
Sýrski colníci zadržali taxík s nezvyčajnými pasažiermi. Tými bolo 40 odcudze-
ných starožitností, ktoré chcel do Sýrie prepašovať obyvateľ Iraku. Starožitnosti, 
medzi ktorými boli aj vzácne exponáty z Národného múzea v Bagdade, boli vy-
robené z mosadze, látky, skla a hliny.

Na Sicílii bolo opäť horúco
Tentoraz však nie kvôli pražiacemu talianskemu slnku. O rozruch sa postarali 
talianski policajti a colníci, ktorí zadržali dvadsaťštyri drogových dílerov. Ide 
o členov gangu, ktorý sa špecializoval na distribúciu hašiša. Ten objavili bez-
pečnostné zložky aj pri drogových prehliadkach, a to v množstve 24 kg. Okrem 
drogy však dílerom zhabali aj luxusné automobily v celkovej hodnote 500 000 
eur. Okruh podozrivých sa však možno ešte rozrastie. Orgány činné v trestnom 
konaní totiž v tejto súvislosti vyšetrujú aj možnú spoluúčasť ďalších 38 osôb.

Drogy dostali, pašerákov však nie
Nikaragujským colníkom sa podaril záťah na vode. V motorovom člne pri po-
breží stredoamerickej republiky zhabali viac ako dve tony kokaínu, ktorý jeho 
majitelia nechali v plavidle. Drogoví díleri totiž po prenasledovaní radšej ušli 
a oželeli tak drogový kontraband v 113 baleniach. Hon na ilegálnych obchodní-
kov vyšiel zložkám aj v susednej Paname, kde zadržali ôsmich pašerákov drog 
a súčasne zhabali 309 kilogramov kokaínu. -dš-

kosť z leoparda – Panthera pardus (príloha A nariadenia rady (ES) č. 338/97 
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 
s nimi). Pri dovoze týchto výrobkov (uvedených v prílohe A) do Spoločen-
stva je však potrebné vopred predložiť povolenie na dovoz, resp. ich predaj 
je zakázaný, pokiaľ nie je vydaná výnimka členského štátu, kde sa výrobky 
nachádzajú. Záverečnú bodku za prípadom dal aj Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv. Vo svojom stanovisku uviedol nasledovné súčasti zaistených náplas-
tí: Musk, leopard bone, raw sichuan axonite root, sward, menthol, methyl 

salicylate, borneol, resurrection lily rhizome, dahurian angelica root, cam-
phor, diphenhydramine hydrochloride etc. To znamená pižmo, kosť z leo-
parda, rôzne rastlinné látky a difenhydramín (čo je antihistaminukum, ktoré 
je v niektorých liekoch). Spomínané zložky nie sú registrované v Slovenskej 
republike ako liek, resp. zdravotnícka pomôcka, a teda sa nesmú predávať 
na liečbu niektorej choroby.         

npor. Miroslav Nedorost, 
mjr. Ing. Dušan Bednárik, -dš-
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Z praxe colných úradov alebo ako to riešime u nás

Správa všetkých spotrebných daní je v kompetencii slovenskej colnej 
správy už vyše štyroch rokov. Po našom vstupe do EÚ a zosúladení sa 
s európskou legislatívou majú slovenskí colníci pod palcom okrem správy 
spotrebnej dane z minerálnych olejov aj správu spotrebnej dane z liehu, 
z tabakových výrobkov, z vína a z piva. Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotreb-
nej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu rozšíril kompetencie colníkov 
aj o ďalšiu trojicu spotrebných daní.

Mnoho povinností na tri
Odpoveďou sú spotrebné dane (SPD), s ktorými majú svoje skúsenosti všetky 
colné úrady. Argumenty tých, ktorí tvrdia, že súčasné colníctvo je viac-menej 
už len o spotrebných daniach, sú čiastočne opodstatnené. Slovenská colná 
správa totiž zobrala „novú“ povinnosť vážne. Uplatňovanie nových mechaniz-
mov, daňových režimov a s tým súvisiace finančné zabezpečenie spotrebnej 
dane má kľúčový význam z hľadiska nášho vstupu do EÚ. V rámci spoločen-
stva totiž umožňuje presun tovaru podliehajúceho spotrebným daniam medzi 
členskými štátmi, čím sa zabezpečuje jedna zo základných podmienok spoloč-
ného trhu, ktorou je voľný pohyb tovarov.

Nevyhnutná administratíva prebieha priamo v ústredí
V súvislosti s kompetenciou správy SPD vznikol na CR SR odbor spotreb-
ných daní, ktorý uskutočňuje administratívnu spoluprácu v spomínanej 
oblasti. Tá spočíva najmä v pravidelnej výmene informácií medzi členský-
mi krajinami EÚ s cieľom správne vyrubiť daň. Odbor spotrebných daní tiež 
zabezpečuje automatizáciu činností správy spotrebných daní aplikačnými 
programovými vybaveniami SysNeD (národný informačný systém), SEED, 
MVS a EWSE systémy.

Kontrola musí byť
Naša colná správa uplatňuje v oblasti správy spotrebných daní viaceré kon-
trolné mechanizmy a oprávnenia vyplývajúce z jednotlivých ustanovení zá-
konov o spotrebných daniach, ktorými je najmä výkon daňového dozoru. Ten 
vykonávajú v colnej správe hlavne stanice colných úradov KOMOS (kontrolné 
mobilné skupiny) a colníci, ktorí sú zodpovední za výkon stáleho daňového 
dozoru u vybraných daňových subjektov. Práve vďaka nim je možné sledovať 
pohyb liehu od jeho výroby alebo prepravenia na daňové územie až po jeho 
konečné použitie, čím sa vylúči náročné dodatočné zisťovanie pôvodu liehu 
a jeho zdanenia. Nepretržitý výkon daňového dozoru okrem iného znižuje aj 
riziko daňových únikov na minimum, zabraňuje nelegálnej výrobe liehu, a teda 
pôsobí aj preventívne. Colníci však okrem neho vykonávajú aj iné činnosti, a to 
napríklad mobilný dohľad v dopravných uzloch, kontrolu pravidelnej a nepra-
videlnej autobusovej a železničnej prepravy či kontrolu miest, kde dochádza 
k latencii porušovania predpisov (trhoviská atď.).
Nezabúdajú ani na preverovanie podaní od občanov, súčinnosť a postupova-

Spotrebné dane naše každodenné

nie poznatkov pobočiek CKÚ, na nárazové kontrolné akcie rozsiahlejšieho cha-
rakteru s využitím špeciálnej techniky a vlastnej poznatkovej činnosti.

Dozeranie v regionálnej praxi
Colné úrady sú v mene slovenskej colnej správy zodpovedné za vyrubenie 
a vyberanie spotrebných daní z vybraných tovarov, ako aj za dozor nad dodr-
žiavaním predpisov o nakladaní s vybranými výrobkami. Zásluhou ich činnosti 
sa im darí zamedzovať daňovým únikom, sprehľadňovať celý systém naklada-
nia s predmetom dane, obmedzovať nelegálny obchod s predmetom dane 
a zlepšovať podnikateľské prostredie. Počas týchto pre ekonomiku štátu pro-
spešných činností colníci často zápasia s tými, ktorým legálne praktiky veľmi 
nevoňajú.
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CÚ Žilina
Žilinskí colníci sa v období prevzatia správy SPD stretli so zaujímavým prí-
padom, ktorý po prešetrení odhalil viacero páchateľov pôsobiacich nielen 
v podnikateľských radoch, ale aj v radoch štátnej správy. Pri bežnom vykoná-
vaní miestneho zisťovania skontrolovali koncom roka 2002 v prevádzkových 
priestoroch spoločnosti z Kysuckého Nového Mesta – na čerpacej stanici v Ky-
suckom Lieskovci cisternu prepravujúcu 20 000 litrov minerálneho oleja, ktorá 
mala byť prečerpaná do podzemných nádrží čerpacej stanice. Po predložení 
dokladov však boli zistené nezrovnalosti, ktoré viedli k zabezpečeniu náveso-
vej cisterny spolu s prepravovaným minerálnym olejom. Obchodná spoločnosť 
z obce Makov mala dodať spoločnosti z Kysuckého Nového Mesta minerálny 
olej s obchodným názvom „motorová nafta“, ktorého spôsob nadobudnutia 
bol deklarovaný daňovým dokladom. Predložená faktúra však bola fiktívna. Ex-
pertízou vzoriek bolo zistené, že v návesovej cisterne sa nachádza zmes mine-
rálnych olejov, a to motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja. Uvedená 
zmes mala byť prečerpaná a ďalej distribuovaná na čerpacej stanici konečným 
spotrebiteľom. To však páchatelia nestihli a zabezpečená zmes následne pre-
padla v prospech štátu. Tento a mnohé iné prípady donútil Žilinčanov konať. 
Colníci totiž zistili, že hliadkam, pôsobiacim priamo v teréne, absentuje infor-
mačný systém, pomocou ktorého by mohli okamžite prelustrovať kontrolova-
né vozidlo a osoby priamo na mieste. Práve z tohto dôvodu spracovali aplikáciu 
„MONITOR“, ktorá im spomínané chýbajúce informácie týkajúce sa rizikovosti 
prepravy môže poskytnúť priamo na mieste vykonávania kontroly.

CÚ Trnava
Colníci z Trnavy sa zhodujú, že najzávažnejšie a najzaujímavejšie prípady po-
rušenia predpisov v súvislosti s tovarmi podliehajúcimi SPD sa viažu k liehu, 
tabakovým výrobkom a takisto minerálnym olejom. Podnikavci totiž slabiny 
zákonov poznajú, čo aj patrične využívajú. Napríklad aj takto: Oprávnený prí-
jemca pri registrácii zloží zábezpeku na daň podľa predpokladaného ročného 

objemu liehu, prijímaného v pozastavení dane. Raz-dvakrát privezie spotrebi-
teľské balenia liehu (SBL) v množstve, na ktoré postačuje zábezpeka. Inokedy 
už ale nakúpi a privezie niekoľkonásobne väčšie množstvo SBL, než na aké mu 
postačuje zábezpeka. Keďže mu zákon káže podať daňové priznanie a zapla-
tiť daň najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, využije túto možnosť. 
Daňové priznanie podá na konci zákonnej lehoty a prizná daň, ktorá niekoľko-
násobne prevyšuje zloženú zábezpeku. Samozrejme, daň nezaplatí. Medzitým 
ale SBL predá za cenu s daňou a firmu prevedie na tzv. bieleho koňa. Výsledok: 
nezaplatená daň rádovo v desiatkach miliónov, firma existujúca len „de iure“, 
ale nie „de facto“. Colný úrad tlačí pred sebou nevymožiteľnú pohľadávku, štát 
prichádza o desiatky miliónov, podvodníci si užívajú ľahko zarobených peňazí. 
Riešenie? Zmena legislatívy.

CÚ Košice a CÚ Prešov
Svoje skúsenosti s SPD majú aj kolegovia z východného Slovenska. Košičania si 
v rámci porušovania predpisov SPD pamätajú napríklad na cigarety, ktoré boli 
balené v obaloch ako darčeky. Prípad z roku 2005 colníkov pobavil, keďže pri 
kontrole vodič tvrdil, že vezie darčeky zo svadby. Proti vkusu žiadna dišputa, 
išlo však o 162 kartónov ukrajinských cigariet. K tým kurióznejším zaisteniam 
patril aj prípad z tohto roku, keď colníci zadržali muža z linkového autobusu. 
Ten mal okolo seba fajčivo poctivo uviazané. O pašovanie sa však nesnažia len 
cestujúci v autobusoch. Marihuanu chcel previezť aj cestujúci, ktorého colníci 
odhalili v októbri 2006 na vlakovej stanici. Mužovi zhabali takmer 600 gramov 
ilegálneho fajčiva.

-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 
Košice a CÚ Prešov.



10

Naša minulosť  a dnešok

História colníctva je nadmieru bohatá. Počas vývoja colníckej profesie totiž 
došlo k mnohým významným zlomom. Medzi tie sa raz určite zaradí aj zmena 
hodností, ktorá nastala v colnej správe celkom nedávno, k 1. 6. 2008. Pri tejto 
príležitosti sme pre vás pripravili prehľad hodností a služobných označení pou-
žívaných od roku 1920 finančnou strážou a colnou správou, ktoré sa dali overiť 
v dostupných právnych predpisoch (kompletný prehľad prinášame na stránke 
www.colnasprava.gov.sk).

Počas týchto vyše osemdesiat rokov prešli colníci zápasom o uznanie svojej 
náročnej práce, ktoré by zrovnoprávnilo ich pracovné podmienky so situáciou 
v ozbrojených zboroch, akými boli armáda a zložky ZNB (po roku 1989 zložky 
policajného zboru). Zvlášť náročné bolo pre colný systém obdobie od 24. 12. 
1948 do 31. 7. 1952. Počas neho boli colníci národnými výbormi zaradení na fi-
nančné referáty krajských a okresných národných výborov, a to na základe záko-
na č. 281/1948 Sb. o výkone finančnej správy. Colné oddelenia, ktoré vznikli po 
prevzatí agendy k 1. 3. 1949, boli metodicky podriadené Ministerstvu financií 
ČSR (na Slovensku Povereníctvu financií). Prakticky ich však riadili KNV a ONV.
Ďalšia rana prišla v období od 19. do  29. 2. 1952, keď boli zamestnancom col-
nej služby na základe tajného príkazu Povereníctva financií na Slovensku (č. 
200/9/52 taj. z 19 .2. 1952) odobraté služobné zbrane. Nežiaduce zásahy orgá-
nov ľudovej správy do colnej agendy začali byť neprijateľné nielen pre zabez-
pečenie jednotného výkonu dozoru zahraničného monopolného obchodu, ale 
aj pre vtedajšiu vládu. Medzi tieto zásahy patrilo najmä:
– preraďovanie zamestnancov colnej služby a ich nahradzovanie nekvalifikova-
nými zamestnancami,
– trieštenie dovtedy celoštátne organizovanej colnej služby,
– odlišný výklad zákonov, nariadení a ich podriaďovanie záujmom predsedov 

jednotlivých krajských a okresných národných výborov.
Pôsobnosť vo veciach colných bola na základe vládneho nariadenia č. 52/1952 
Sb. z 8. 7. 1952 s účinnosťou od 1. 8. 1952 zabezpečovaná Ministerstvom za-
hraničného obchodu a jeho osobitnými orgánmi – Ústrednou colnou správou 
a colnicami.
Colná správa bola s konečnou platnosťou definovaná ako samostatná zložka Mi-
nisterstva zahraničného obchodu s celoštátnou pôsobnosťou v Colnom zákone 
č. 36/1953 Sb. (zo dňa 24. apríla 1953, ktorý nadobudol účinnosť až k 1. 8. 1954). 
A práve tu, pred cca 54 rokmi, sa začína spomenutá snaha o pričlenenie colnej 
správy a jej zamestnancov do systému ozbrojených zborov. Paragraf 6 colného 
zákona totiž zamestnancom colnej správy povolil nosiť služobnú zbraň.
Táto snaha troch generácií colníkov bola zavŕšená prijatím zákona č. 200/1998 
Z.z. o štátnej službe colníkov s účinnosťou od 1. 7. 1998 a pokračovala prijatím 
novely zákona o štátnej službe colníkov č. 166/2008 Z.z. s účinnosťou od 1. 6. 
2008. Zavedením vojenských a policajných názvov hodností sa colná správa pl-
nohodnotne zaradila do systému ozbrojených zborov. Významným prvkom je 
aj zavedenie generálskej hodnosti, do ktorej vymenováva prezident Slovenskej 
republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Zostavené s pomocou Ing. Jaroslava Beneša, Ľubomíra Závodského 
a kpt. Ing. Milana Urbánka 

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -dš-

Pozn.: Technické a zmluvné možnosti redakcie časopisu umožňujú vydať v tlačenej po-
dobe len čiernobielu verziu. Na internetovej stránke colnej správy (www.colnasprava.
gov.sk) sa v elektronickej forme nachádza rozšírená farebná verzia prehľadu hodností.
Dokončenie článku z minulého čísla časopisu „Colná správa v roku 1968“ sa pre aktuál-
nosť témy o hodnostiach presúva a bude uverejnená v budúcom čísle Colných aktualít.

Ako sa vyvíjalo naše hodnostné, resp. služobné označenie
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Naša minulosť  a dnešok
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Členovia siete spravodajcov OLAF-u v Bruseli

Verejnosť si prezrela priestory, v ktorých pracujú euroúradníci

Začiatkom júna privítala Európska komisia vo svojich priestoroch verejnosť, 
aby umožnila obyvateľom Európskej únie nahliadnuť do srdca svojich inštitú-
cií. Už 13. ročník dňa otvorených dverí prebiehal v budove Berlaymont v Bru-
seli, v ktorej pracuje približne tisíc úradníkov a 27 komisárov zo všetkých člen-
ských štátov.

Európska komisia opäť umožnila širokej verejnosti prezrieť si priestory, v kto-
rých sa euroúradníci starajú o každodenné potreby únie. Návštevníci si mohli 
prezrieť stánky jednotlivých inštitúcií a zároveň sa dozvedeli, akým spôsobom 
a na aké účely vynakladá únia finančné prostriedky z rozpočtu, ako funguje 
každodenný život európskych úradníkov a s akými problémami sa najčastejšie 
stretávajú. Jedným z veľkých lákadiel bola konferenčná miestnosť, kde mohli 
návštevníci medzi sebou diskutovať a riešiť „závažné problémy únie“ v devia-
tich oficiálnych jazykoch s účasťou profesionálnych tlmočníkov.
Slovenská colná správa participovala na tejto udalosti prostredníctvom Európ-
skeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). V stánku OLAF-u sa návštevníci 

dozvedeli o spôsoboch boja proti podvodom, korupcii a proti všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inšti-
túcií. Slovenskú colnú správu zastupovala Mgr. Lenka Hlaváčová z Colného krimi-
nálneho úradu ako člen siete spravodajcov OLAF-u (OLAF Anti-Fraud Commu-
nicators Network). Verejnosť sa dozvedela prostredníctvom pripravenej brožúry 
o slovenskej colnej správe, o jej histórii, účasti na spoločných colných operáciách, 
ako aj o spolupráci s OLAF-om pri odhaľovaní podvodov. Prítomní si mohli pre-
zrieť krátke video zo zásahu colníkov Colného kriminálneho úradu pri odhalení 
nezákonnej výrobne cigariet v Moravskom Sv. Jáne z februára tohto roka.

Deň otvorených dverí ukázal, že obyvateľov Európskej únie zaujíma, ako a kto 
o nich rozhoduje či na aké účely sa vynakladajú ich peniaze. Slovenská colná 
správa demonštrovala, že je plnoprávnym členom tohto spoločenstva a je pri-
pravená v čo najväčšej miere prispieť k bezpečnejšiemu životu obyvateľov.

npor. Mgr. Lenka Hlaváčová

Deň otvorených dverí Európskej komisie

Nám už to však všetko jedno nie je. Text pesničky je možno zábavný. Tu 
však rozhodne o zábavu nejde. Ako všetci vieme, správou spotrebných 
daní sa colná správa zaoberá už nejakú dobu. Tento rok však pribudli 
ďalšie komodity. Za účelom ich správy bol prijatý zákon o spotrebnej dani 
z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Takže „toť“ noty na novú pesničku. Aby však orchester nehral falošne a aby sa 
to tiež dalo počúvať, treba nástroje vyladiť a zaranžovať. Energie, z ktorých 
dane budeme spravovať, sú totiž prečudesná záležitosť. Energiu nie je vidieť, 
počuť, nemožno ju ohmatať. Ako ju kontrolovať? Ľudský um vymyslel množstvo 
technických zariadení, ktorými sa to dá. Odpoveď pomáha dávať aj veda o me-
raní – metrológia, ktorá túto techniku harmonizuje. Technická harmonizácia 
je aj jedným z nástrojov jednotného trhu Európskej únie a zabezpečuje princíp 

napĺňania slobody voľného pohybu tovaru. Aby tento princíp a niektoré ďalšie 
atribúty európskeho obchodu dobre fungovali, musia sa kompetentné osoby, 
colníkov nevynímajúc, oboznámiť s technickou harmonizáciou, aby svoju prácu 
vykonávali dobre a zodpovedne. Colný úrad Bratislava preto zorganizoval celo-
slovenské školenie v oblasti technickej harmonizácie a spoznávania zariadení 
umožňujúcich daňový dozor spomínaných komodít. V priebehu apríla sa 32 col-
níkov z rôznych kútov republiky zišlo v zasadačke colného úradu, aby si vypočulo 
prednášku osoby s príslušnou kompetenciou. Touto osobou bol Ing. Ivan Miku-
lecký, CSc. z úseku certifikácie Slovenského metrologického ústavu. Zúčastnení 
sa dozvedeli množstvo informácií z oblasti merania, históriou počnúc a súčasný-
mi sofistikovanými spôsobmi končiac. Aby „cól sem, cól tam, nám už je to všetko 
jedno...“ bolo iba súčasťou našich zábavných aktivít.

npor. Miroslav Nedorost

Cól sem cól tam alebo o daniach trochu inak



13

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

Colníci v literatúre
(Dokončenie z minulého čísla)

Financem na Podkarpatské Rusi
Josef Nevyhoštěný
Codyprint, Praha 2002
Spomienky príslušníka čs. Finančnej stráže Jo-
sefa Nevyhoštěného (1906 – 1995) čitateľovi 
detailne popisujú službu v tomto zbore a život 
na bývalej Podkarpatskej Rusi. Približujú nám 
dobu, keď mnohonárodnostné Českosloven-
sko ako jeden z hospodársky a kultúrne naj-
vyspelejších štátov sveta siahalo „od Ašu až po 
Jasinu“. Spomienky zahŕňajú obdobie od roku 
1930 až do osudného marca 1939, keď došlo 
k definitívnemu zániku Československa v ma-
sarykovskom poňatí. Idylické časy 30. rokov 
a skôr úsmevné naháňačky s pašerákmi gra-
dujú roku 1938 do pohraničnej vojny s fašistic-
kým Maďarskom. Textová časť je sprevádzaná 90 dobovými fotografiami.

Prožil jsem krásný život
Karel Rambousek 
Matice Slezská, Opava 2005
Pozoruhodný zborník spomienok Karla Ram-
bouska (1910 – 1985), príslušníka Finančnej 
stráže a Stráže obrany štátu (SOS). Základom 
je dochovaný zápis zobrazenia jeho života 
v sliezskom pohraničí od roku 1934 po nútený 
odchod do Tišnova. Druhú časť, ktorá sa pre 
politické dôvody stratila, nahrádza rozprávanie 
jeho dcéry o okupácii, návrate do pohraničia, 
odsune Nemcov, o rokoch kolektivizácie v poľ-
nohospodárstve. Podľa otcových zápiskov 
opisuje tragédiu prepadnutia četníckej stanice 
v Liptani. Na rok 1938 a prepadnutie četníckej 
stanice v Třemešnej spomína Antonín Šváb 
a na ústup colníkov z pohraničia syn jedného z nich – Václav Zahálka.

Stráž obrany štátu
Robert Speychal a kol. 
MV&H s.r.o., Praha, 2002
Encyklopédia uniforiem je rozdelená na štyri 
úseky – armádu, četníctvo, políciu a finanč-
nú stráž (v tejto sekcii je aj uniforma colného 
úradníka), pričom pri každej zložke sú uvedené 
základné organizačné schémy, tabuľky ozna-
čenie hodností a stručná história. Publikácia 
uspokojí nielen čitateľov so záujmom o obdo-
bie prvej republiky, ale môže slúžiť ako dobrý 
sprievodca pre začínajúcich aj pokročilých 
zberateľov militárií z tohto obdobia.

Varnsdorfští hrdinové
Václav Chaloupek 
Státní tiskárna Varnsdorf, 1945
Uvedená publikácia bola vydaná v nákla-
de 8000 kusov pri príležitosti odhalenia 
pomníka padlým varnsdorfským hrdinom 
pri križovatke v Dolnom Podluží dňa 23. 9. 
1945. Autorom je rešpicient Finančnej stráže 
Václav Chaloupek. V knihe sú opísané boje 
príslušníkov Stráže obrany štátu s nemecký-
mi teroristami vo Varnsdorfe a okolí v roku 
1938. Výťažok z predaja knihy bol venovaný 
pozostalým po týchto padlých: Janovi Teich-
manovi, rešpicientovi Finančnej stráže, nar. 
29. 3. 1896 a Václavovi Kozelovi, dozorcovi 
Finančnej stráže, nar. 24. 10. 1910 (obidva-
ja boli zavraždení nacistami počas služby 22. 9. 1938 v Dolnom Podluží pri 
Varnsdorfe) a Adolfovi Marvanovi, inšpektorovi Finančnej stráže I. triedy, na-
rodenému 14. 7. 1898 (zomrel 26. 9. 1943 v mělníckej nemocnici po útrapách 
v koncentračnom tábore). Všetci traja boli v roku 1938 príslušníkmi oddele-
nia Finančnej stráže Varnsdorf VII.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

V dnešnom uponáhľanom svete sa každý teší na chvíle oddychu. Víkendy sú príliš krátke, a tak niektorí od-
dychujú v zime, no iní sa nevedia dočkať letnej dovolenkovej sezóny. V súčasnosti je jednoduché zbaliť kufre 
a odcestovať. Ale čo v prípade, že máte doma zvieracieho miláčika, ktorého by ste radi zobrali so sebou?
Psy, mačky a fretky, teda tzv. spoločenské zvieratká, ktoré vás sprevádzajú, musia mať pri premiestňovaní v Spo-
ločenstve alebo mimo členských štátov Spoločenstva pas spoločenského zvieraťa (Pet Passport). Ten musíte 
predložiť na hraničnom priechode na prekontrolovanie za hranicami Spoločenstva. Na to, aby bol pas spolo-
čenských zvierat chovaných na Slovensku platný, je potrebná registrácia v Centrálnom registri spoločenských 
zvierat. Cestovať s účelom neobchodného charakteru môžete maximálne s piatimi zvieratami. Ak ste si miláčika 
našli na dovolenke v tretích krajinách, do Spoločenstva môžete spoločenské zviera neobchodného charakteru 
doviezť až po predložení zdravotného certifikátu na neobchodné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek 
z tretích krajín colníkovi. V prípade, že pas zvieraťa alebo certifikát nepredložíte a ak nie sú splnené stanovené 
zdravotné podmienky, vstup do Spoločenstva s novým maznáčikom bude zamietnutý.

Suveníry, ktoré majú na hraniciach zelenú
Na dovolenke v cudzej krajine sa každý stane aspoň na chvíľu gurmánom, keď ochutnáva miestne dobroty. 
Niečo vám chutí viac, v niečom je zasa naša kuchyňa neporovnateľne lepšia. Ak vám predsa nejaká špeciali-
ta zachutila a na dovolenku si prostredníctvom nej chcete zaspomínať doma, majte na pamäti, že na územie 

Na dovolenku s domácim miláčikom
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Užitočné rady dovolenkárom / Šport

Spoločenstva je zakázané pre osobnú spotrebu dovážať akékoľvek produkty 
živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú tepelne upravené. So sebou v batožine mô-
žete mať výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré sú tepelne upravené, sú uzavreté 
v nepriedušných obaloch a ich hmotnosť nepresahuje kilogram. Ide napríklad 
o mäso, mäsové a mliečne výrobky, produkty rybolovu, včelie produkty, ale aj 
slimáky, žaby či žabie stehienka. Z dovolenky si môžete doviesť aj malé množ-
stvo rastlín, ktoré nemusia mať rastlinolekárske osvedčenie z krajiny pôvodu 
a nepodliehajú rastlinolekárskej kontrole pri dovoze do Spoločenstva. Ide o čer-
stvé ovocie a zeleninu, ktorých môžete prevážať maximálne dva kilogramy. Cez 
hranice môžete preniesť rezané kvety a odrezky, ktoré tvoria kyticu, na osobu 

však len jeden kus. Rovnako po jednom kuse môžete preniesť vence zo živých 
rastlín alebo odrezkov ihličín. Ak sa vám zapáčia izbové rastliny, môžete si ich 
priniesť v troch črepníkoch. Dovolenkovými suvenírmi sú aj čaj, sušené lieči-
vé rastliny, sušené ovocie a oriešky, korenie a koreninové zmesi v originálnych 
neporušených malospotrebiteľských baleniach. Každá osoba môže priniesť až 
päť balíčkov. Prajeme vám slnečné leto, veľa zážitkov a krásnych spomienok pri 
pojedaní dovolenkových dobrôt.

 -miš-
Foto -dš-

Viac informácií na www.colnasprava.gov.sk

Kôň má štyri nohy, a predsa sa potkne. My ľudia ich máme len dve, no darí sa 
nám to rovnako. Naše-vaše zakopnutia bude mapovať príležitostná rubrika 
Nabonzujte sa, ktorá pobaví, no neublíži. S jej návrhom prišiel kolega Ľuboš 
Smriga, ktorý si počas skúšok v OCK na CÚ Bratislava zapamätal najlepšie per-
ly kolegov. Ak ste podobný verbálny skvost začuli vo vašom okolí aj vy, pošlite 
nám ho. Anonymita perliaceho subjektu bude zachovaná v rámci nášho hes-
la: nie je dôležité kto, ale čo povedal.

Nabonzujte sa 	Fajčí sa ústami !!!
	V zrne sa nachádza zárodok!!!
	Tabak sa má vstrebávať na podnebie!!!
	Šampanské sa pestuje v oblasti šampaň.
	Na záver jedno tvrdenie skúšanej: Nevedela som, že existuje
 aj 0,5 litrové balenie piva !!!
	Heroín sa vyrába z maku.
	Pervitín? Ten sa ťaží.
	Daň sa bude vyberať za všetko, čo sa fajčí.

Senica sa stala v polovici mája dejiskom ďalšej 
úspešnej akcie slovenských colníkov. Svoje volej-
balové sily si porovnávali v miestnej športovej hale 
od 15. 5. do 16. 5. 2008, a to na 14. ročníku volej-
balového turnaja colnej správy. Nechýbali na ňom 
družstvá Colného riaditeľstva SR a colných úradov 
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nit-
ra, Prešov, Trenčín, Žilina, ako ani domáce družstvo 
CÚ Trnava.

Volejbalisti súperili vo dvoch skupinách systémom 
každý s každým. Víťazom A skupiny sa stalo druž-
stvo CÚ Michalovce, za ktorým sa na druhej prieč-
ke umiestnili domáci Trnavčania. Skupinu B vyhrali 
východniari z Prešova, ktorí svojím výkonom po-
razili strieborných Banskobystričanov. Tieto štyri 
družstvá si to rozdali vo finálnom zápase, ktorý sa 
skončil nasledovne: 1. CÚ Trnava,  2. CÚ Banská 

Bystrica, 3. CÚ Prešov, 4. CÚ Michalovce.
Ďalej sa umiestnili: 5. CR SR, 6. CÚ Bratislava, 
7. CÚ Žilina, 8. CÚ Košice, 9. CÚ Nitra a 10. CÚ 
Trenčín.
Pri vyhlasovaní výsledkov sa nezabudlo ani 
na najlepších z najlepších. Za hráča turnaja 
bol vyhlásený Milan Guťan z CÚ Bratislava, 
najlepším smečiarom sa stal Andrej Hajabács 
z domáceho družstva CÚ Trnava a najvšestran-
nejším hráčom František Rovňaník z CÚ Banská 
Bystrica.
Ocenení jednotlivci i všetky družstvá si odnies-
li hodnotné ceny, ktoré si za svoje výkony urči-
te zaslúžili. Za vysokú športovú i spoločenskú 
úroveň, ktorú turnaj dosiahol, patrí poďakova-
nie všetkým hráčom a organizátorom turnaja 
z domáceho Colného úradu Trnava.

-dš-

Volejbalové zlato zostalo v domácej Trnave
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Šport

Colnícki strelci si to koncom mája namierili do Budapešti, a to na 7. ročník 
medzinárodných majstrovstiev ECSA (European Customs Sports Association) 
v streľbe. A urobili dobre, Milan Pittich, Alexander Sagan, Marián Pekárik a Pe-
ter Veľký to totiž natreli takmer všetkým zúčastneným reprezentantom maj-
strovstiev.

Mušketieri si musia rozumieť
Partia štyroch strelcov, s ktorými som sa stretla v deň oceňovania na CR SR, sa 
môže pochváliť nielen presnou muškou, ale rovnako dobre miereným humo-
rom a tímovým duchom. Ten je totiž podľa našich „mušketierov“ pri takejto 
streľbe nevyhnutný. V streleckom tíme nesmie chýbať dôvera, pohoda a naj-
mä psychická vyrovnanosť. Zostaviť takto zosynchronizovanú partiu je preto 
rovnako dôležité, ako tréningy, ktorým strelci venujú nevypočítateľnú mieru 
svojho času.

Medaily putovali na Slovensko
Milan, Šaňo, Peťo a Marián sa svojmu koníčku venujú už roky, a preto sa na pre-
tekoch organizovaných doma či v zahraničí stretávali pomerne pravidelne. Za 
účasť na tých budapeštianskych môžu okrem svojej streleckej šikovnosti ďa-
kovať aj vedeniu colnej správy, ktoré im pracovný výjazd k našim južným suse-

dom umožnilo. So všetkým potrebným im pomohlo aj Odbor medzinárodných 
vzťahov CR SR, konkrétne Ján Gajdoš, ktorý strelcom pomáhal s nevyhnutnou 
a potrebnou administratívou. Inými slovami pripravil všetko potrebné, aby 
naša štvorka vyrazila do sveta. Chalani tak urobili pod vedením Milana Pitticha, 
ktorý sa ujal funkcie vedúceho a zostavil tím. Vďaka novinke, ktorou maďarskí 
organizátori tento rok prekvapili, sa však mohol zúčastniť aj na individuálnych 
streľbách. V kategórii jednotlivcov obsadil 2. miesto. Omnoho väčšiu radosť 
mu však zrejme urobil celkový výsledok jeho tímu, ktorý získal striebro v ko-
nečnom hodnotení reprezentačných družstiev. V súťaži, ktorá pozostávala zo 
štyroch častí, našich predbehli len susedia od vedľa – Česi. Súťažiaci, ktorí boli 
hodnotení v kategóriách družstvá a jednotlivci, absolvovali mierenú, situačnú, 
štafetovú streľbu a európsky policajný parkúr (ďalej len „EPP“), ktorý patril kvôli 

podrobným a komplikovaným pravidlám k tým najťažším. Naša reprezentácia si 
však poradila so všetkými disciplínami úspešne, o čom svedčí aj zbierka trofejí. 
V mierenej streľbe obsadila 1. miesto, v štafetovej 2. miesto, v situačnej streľbe 
3. miesto a v EPP 5. miesto. V jednotlivcoch bol najúspešnejší Peter Veľký, ktorý 
si z jednotlivých disciplín odniesol zlato, striebro i bronz. Zároveň bol vyhodno-
tený ako najúspešnejší strelec pretekov.

Imidž strelcov má na medzinárodnom poli svoje opodstatnenie
Strelecké hobby je náročné nielen na čas strávený na strelnici, ale i na finan-
cie, s ktorými naši medailisti neustále bojujú. Kolegom z niektorých zahranič-
ných colných správ sa totiž výstrojom a vybavením len ťažko vyrovnajú, čo ich 
priamo „na pľaci“ niekedy zabolí. Takéto „zranenia“ si však chalani nepripúšťajú 

Naša strelecká štvorka
obsadila medailové miesta
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Šport

Reprezentantom slovenskej colnej správy sa podarilo dosiahnuť historický 
úspech na významnom bežeckom podujatí v „hlavnom meste“ Európskej 
únie – Bruseli. Účastníci tohto masového športového podujatia sa stretli 
v poslednú májovú nedeľu už dvadsiaty deviaty raz, aby si zmerali sily na 
20 km trati, ktorá vedie ulicami hlavného mesta Belgicka.

Slováci pokorili takmer celú európsku colnú rodinu
V rámci pretekov organizuje belgická colná správa pod hlavičkou ECSA (Európ-
ska colná športová asociácia) aj osobitnú súťaž colníkov z celej Európy. Nechýbali 
na nej ani slovenskí colníci, ktorých účasť na tomto krásnom športovom podujatí 
sa stala už tradíciou. Tento rok sa naším reprezentantom podarilo zaznamenať 
pozoruhodné výsledky. V kategórii jednotlivcov, ktorých bolo v rámci súťaže col-
ných správ klasifikovaných 58, zvíťazil Michal Kavacký. Ďalší člen reprezentačné-
ho družstva Miroslav Smetana obsadil hodnotné 10 miesto. Uvedené umiestne-
nia zabezpečili slovenskej colnej správe v hodnotení družstiev celkové 2. miesto 
za víťaznou reprezentáciou Veľkej Británie, pričom za sebou „nechala“ reprezen-
tantov Francúzska, Holandska, Česka, Luxemburska, Maďarska, Talianska, Írska, 
Lotyšska, Poľska a Belgicka a Generálneho riaditeľstva Colnej a daňovej únie.
Rovnako pozitívne sa skončilo pre Slovákov aj absolútne poradie pretekov. Mi-
chal Kavacký sa pri svojej prvej účasti umiestnil na výbornom 23. mieste a Miro-
slav Smetana na 656. mieste spomedzi 22 026 klasifikovaných pretekárov.

Pokračovanie na košickej pôde
Naši reprezentanti zároveň svojimi úspechmi vynikajúco spropagovali aj najdô-
ležitejšie športové podujatie, ktoré pripravuje naša colná správa pod záštitou 
Európskej colnej športovej asociácie, a to Medzinárodné majstrovstvá colnej 
správy v maratónskom behu. Tie sú zaradené aj do oficiálneho kalendára podu-
jatí pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku Európskej colnej únie. Colníci si svoje 
bežecké sily zmerajú v prvú októbrovú nedeľu v rámci Košického maratónu mie-
ru, ktorý je najstarším maratónom v Európe.
Týmto zároveň chceme povzbudiť všetkých čitateľov, ktorí uvažujú o účasti na 
súťažiach v rámci tohto podujatia (maratón, polmaratón, in-line korčule), aby 
začali s tréningmi.
Október sa totiž neúprosne blíži a zodpovedná príprava si vyžaduje svoj čas.

-jg a mk-

Slovenskí colníci si v Bruseli 
vybehali zlato a striebro

Spoločné foto s najvyšším generálnym riaditeľom colnej správy na svete zľava: 
Miroslav Smetana, Noël Colpin (generálny riaditeľ belgickej colnej správy), Mi-
chal Kavacký a Ján Gajdoš – delegát ECSA – vedúci výpravy.

a rovnako sa snažia vyhýbať i tým streleckým. Okrem odrazenej guľky, zopár 
opuchov či iných drobností súvisiacich so streľbou by ste v ich repertoári, na-
šťastie, nič vážne nenašli. Všetci štyria vynikajú psychickou kondičkou, ktorú si 
trénujú počas celého roka. Pri streľbe totiž rozhodujú milimetre, ktoré dokáže 
ovplyvniť silnejší tep či zvýšená nervozita. Hoci tehličky na bruchu či schopnosti 
maratónca si tento druh streľby nevyžaduje, isté „fyzično“ musí byť. To v tomto 
prípade spočíva v osvojení si plynulých a časovo využitých pohybov, ktoré by 
eliminovali strelecké nepresnosti a časové sklzy v rámci disciplín.

Zlegalizovaný strelecký hárem
Strieľanie je podľa Milana, Šaňa, Petra a Mariána diagnóza. Svoje o tom vedia 
aj ich polovičky, ktoré majú v ich nabitých kovových „priateľkách“ vážnu kon-
kurenciu. Nečudo, veď každý z nich ich má viacej. Hoci počet zbraní v ich do-
mácom arzenáli niekedy presahuje počet prstov na rukách, každý má tú svoju 
vyvolenú. Zbraň, s ktorou strieľa najradšej a na ktorú je zvyknutý. Možno práve 
s ňou zabojujú naši strelci už budúci rok na majstrovstvách, ktoré by sa mali 
odohrávať na slovenskej pôde. Na rozhodujúci verdikt, ktorý na Slovensko do-
tiahne najlepších strelcov z colníckej európskej reprezentácie, si však ešte mu-
síme počkať.

-dš-
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veľmi zaujímavý zážitok. Vidieť bo-
jisko cez priezor rytierskej prilby či si 
vyskúšať meč, alebo kopiju sa vám 
dnes už len tak ľahko nepodarí.

Keď zdanie klame
Filmová realita sa od tej skutočnej 
vždy trochu líši. Platí to aj o Angli-
čanoch, ktorí sú od tých typických 
televíznych konzervatívcov značne 
odlišní. Sú to ľudia, ktorí sa stále nie-
kam ponáhľajú. Cez obedňajšiu pre-
stávku sa vyroja von a obedujú vo 
fast foodoch. Keďže v Anglicku platí 
antifajčiarsky zákon, sústreďujú sa 
pred reštauráciami či krčmičkami. 
Manažér stojaci pred budovou s ci-
garetou a s plastovým pohárom 
kávy nie je ničím výnimočným.

Policajný dozor zo všetkých strán
Turista, ktorý by rád videl „všetko“, 
by sa mal po Londýne vybrať po 
vlastných. Ak však nechcete prísť 
o zážitok pekného výhľadu a nej-
de vám o čas, vhodné sú klasické 
„doubledeckery“, čiže poschodové 
autobusy. V nich hneď pochopíte, 
že otázky na vodiča sú úplne zby-

točné. Ten totiž nekomunikuje s nikým. Takže ak nasadnete na autobus, ktorý 
ide zlým smerom, prídete na to sami, čo však niekedy býva neskoro.
Metro a londýnske taxíky sú samostatná kapitola. Za všetko hovorí skúsenosť 
môjho známeho. Na otázku, prečo je metro zatvorené, dostal od policajta od-
poveď. „Ste v Anglicku!“ A všetko bolo jasné. Všade na ulici sa totiž prechádzajú 
policajti so samopalmi, bezpečnostné opatrenia je kvôli teroristickej hrozbe 
cítiť na každom kroku. Tašku vám zdvorilo skontrolujú aj pri vstupe do múzea. 
Akútnu hrozbu spomínaného strašiaka je ťažké posúdiť, no turistovi, akým 
som bol aj ja, sa niektoré opatrenia zdajú až prisilné.

Veci, ktoré jednoducho musíte
Okrem pamiatkových povinných jázd musíte absolvovať aj známu anglickú 
klasiku, teda čaj a kávu. Hoci ja k fanúšikom kávy a čaju veľmi nepatrím, ich 
neobyčajná aróma moje chuťové kanáliky omráčila. Pozoruhodný bol aj veľký 
výber čajov a kávy, ktorý ste našli aj v tom najmenšom obchodíku.
Nuž a čo po tom všetkom dodať na záver? Ak túžite vidieť históriu viktorián-
skej doby, Londýn je to pravé miesto pre vás. Jeho veľkoleposť, pompéznosť 
a megalomániu precítite na každom kroku, a to aj pri vyťahovaní libier z vašej 
peňaženky.

kpt. MVDr. Luboš Smriga, -dš-

Cestovanie po Európe

Mesto plné ľudí
Londýn je 14-miliónové mesto. Vlastne to už nie je mesto, sú to mestá, ktoré 
sa prerástli navzájom a ich výsledkom je obrovská aglomerácia. Masívnosť a ži-
velnosť sa prejavujú na koncentrácii dopravy, ale aj obchodov, bánk, úradov a, 
samozrejme, ľudí. Ponáhľajúci sa domáci a početní turisti zapĺňajú chodníky, 
ktoré sú už aj tak notoricky preplnené. Najlepším príkladom tohto ľudského 
mišmašu je hlavná londýnska street. Ulice nachádzajúce sa mimo centra sú 
ako z filmu. Prázdne, so zaparkovanými autami.

Povinná jazda
Prechádzka po hlavnom meste Anglicka by sa bez návštevy Big Benu, Parla-
mentu, Buckinghamského paláca či londýnskeho oka ani nepočíta za návšte-
vu. Vrelo odporúčam návštevu aj „menej“ známych miest ako Britské múze-
um, galéria, múzeá prírodopisné, vedecké či múzeum Viktórie a Alberta. Je to 
zážitok, na ktorý sa nezabúda. Za osobitnú zmienku stoja svetoznámy Tower 
Bridge a Tower. Hoci vstupné do týchto turistických lákadiel nie je malé, stojí 
zato. V Toweri vás okrem iného zaujmú aj korunovačné klenoty, ktoré si však, 
žiaľ, nesmiete odfotografovať. Zlato či diamanty si môžete pozrieť v trezorovej 
miestnosti za asistencie polície. Okrem toho je možne vidieť výzbroj a výstroj 
od stredoveku až po dnešok. Mnohé z exponátov sa však dajú aj vyskúšať, čo je 

Londýn
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v máji a júni
55 rokov

Viera Nemcová
CR SR

Gabriela Škorecová
CR SR

Alžbeta Kuchtová
CR SR

Veronika Rebrošová
CÚ Žilina

Mária Šuvadová
CÚ Žilina

50 rokov

Vlasta Jackuliaková
CÚ Banská Bystrica

Anna Sokolská
CÚ Prešov

Andrej Macko
CÚ Prešov

Jozef Kapec
CÚ Prešov

Pavol Gočál
CÚ Žilina

Viera Martonová
CÚ Nitra

Ivan Novotný
CÚ Bratislava

Ľudovít Kuchár
CÚ Košice

Pracovné jubileum 20 rokov

Jozef Bulka  k 1. 6. 1988
CR SR

Peter Bereš k 16. 5. 1988
CÚ Prešov

Ján Ovečka k 23. 5. 1988
CÚ Prešov

Marián Chovanec

Dňa 6. 5. 2008 vo svojich 38 rokoch tragicky zahynul náš spolupracovník 
a kolega h.c.k. Marián Chovanec. Na poslednej ceste jeho životnej púte dňa 
12. 5. 2008 na cintoríne v Šuranoch sa s ním prišli rozlúčiť okrem kolegýň 
a kolegov aj námestník RCÚ Trnava pplk. JUDr. Ján Cvik a námestník RCÚ 
Nitra mjr. Ing. Vladimír Hutník, ktorí vyjadrili úprimnú sústrasť najbližším 
príbuzným zosnulého: matke, sestre, snúbenici, švagrovi, synovi a krstné-
mu synovi.

Náš kolega Marián Chovanec pôsobil počas svojej colníckej kariéry na via-
cerých služobných úradoch. Do colnej správy nastúpil v roku 1991, a to 
na CÚ Štúrovo, kde pôsobil na viacerých útvaroch. V roku 2003 bol slu-
žobne preložený na Colný úrad Senica a službu vykonával na pobočkách 
v Brodskom, Senici a v Trnave. Dňa 1. 2. 2008 bol služobne preložený na 
Colný úrad Nitra, pobočku Nové Zámky, kde bol zaradený na správu spot-
rebných daní.

V Mariánovi sme stratili snaživého a zodpovedného kolegu, jeho rodina 
zasa milujúceho syna, priateľa, otca a zo života sa radujúceho človeka. 
Chcel toho ešte veľa urobiť, chcel ešte veľa dokázať, smrť však prerušila 
všetky jeho plány...

Česť Tvojej pamiatke.
Colný úrad Nitra

Daniel Fehér

Dňa 17. 4. 2008 nás vo veku 47 rokov 
navždy opustil zamestnanec colnej 
správy Daniel Fehér. Narodil sa 2. 1. 
1961 v Trenčíne. Do služieb colnej 
správy, Colného úradu Trenčín, na-
stúpil 1. 5. 1993 – PCÚ Horné Srnie, 
kde pracoval ako referent na hraničnom priechode. Od 1. 4. 2004 do 17. 4. 
2008 pracoval ako referent na SCÚ Trenčín.

S naším priateľom a kolegom sme sa navždy rozlúčili v Nemšovej dňa 22. 4. 
2008.

Česť jeho pamiatke!
Colný úrad Trenčín

Poďakovanie
Niektoré skutky si zaslúžia náležitú pozornosť. K takým patrí aj zásah trnavských colníkov, ktorí boli 16. 4. 2008 v správnom čase na správnom mieste. 
Počas výkonu služby na oddelení následných kontrol CÚ Trnava prišlo jednému z kolegov náhle nevoľno. Mal problémy s dýchaním, prestal reagovať 

na okolie a komunikovať s ostatnými v kancelárii. Jeho kolegovia kpt. Ing. Rastislav Sadloň, npor. Marek Škápik a por. Ing. Jana Tomeková však na 
situáciu okamžite reagovali a poskytli mu prvú pomoc. Následne ho spolu s ďalšími colníkmi až do príchodu záchrannej zdravotnej služby udržovali 

v stabilizovanej polohe, ktorá mu umožňovala pravidelné dýchanie. Za ich bezprostrednú a nezištnú pomoc by som chcel spomínaným kolegom 
vysloviť aj týmto spôsobom úctivú vďaku. Zároveň by som sa chcel poďakovať aj kpt. Bc. Petrovi Marekovi, ktorý ochotne pomohol pri vybavovaní 

ďalších záležitostí týkajúcich sa hospitalizácie nášho kolegu.

kpt. Bc. Igor Lebiedzik
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Ako nás nepoznáte

Možno práve týmito slovami by vás k svojmu koníčku prizval Ernest Karika zo 
Žiliny, ktorý sa venuje plastikovému modelárstvu. Tak ako mnohí ostatní pri-
čuchol k modelom ešte v detských časoch. Ako žiaka šiestej triedy si ho získali 
najmä akčné kresby na obaloch stavebníc, ale aj túžba mať ich doma. Postupne 
sa však jeho záujem začal rozrastať o problematiku spojenú s históriou lieta-
diel, spôsobom ich kamuflovania a označovania. A zostalo mu to dodnes.

Vojnový kontingent priamo v obývačke

Oblasť plastikového modelárstva je veľmi široká. Každý zanietený modelár si 
v nej nájde to svoje pravé orechové. Ernestovou srdcovkou je vojenská tech-
nika, o čom svedčí aj jeho vlastnoručne vyrobená zbierka. Za kontingent na-
chádzajúci sa v útrobách jeho bytu by sa nemusela hanbiť ani jedna svetová 
veľmoc. Vo svojom archíve má totiž asi 250 modelov lietadiel, tankov, lodí a po-
noriek. Okrem toho má postavených asi 120 modelov o obdobia 2. svetovej voj-
ny, obdobia ČSSR, ČSFR a SR, ale aj zo súčasných lokálnych konfliktov vo svete 
a súčasných letectiev štátov Európy.

Darovanie sa u modelárov nenosí

Každý z Ernestových výtvorov má svoje čestné miesto. Hotové modely sú ulo-
žené vo vitrínach podľa tematických celkov, ostatné sú uskladnené v šatníkovej 
skrini. Takmer všetky si však Ernest necháva. Modely si totiž každý modelár cení, 
takže darovanie neprichádza vo väčšine prípadov do úvahy. Zbierky sa komple-
tizujú podľa tematických celkov, a preto je málo času na výrobu „darovacích“ 
modelov. Ernest však občas urobí aj výnimku, a to v prípade detí či kamarátov. 
Tým už spravil pár modelov na objednávku ako spomienku na ich základnú vo-
jenskú službu.

Všetko závisí od trpezlivosti a detailov
Modelovanie nie je len o zručnosti, zliepaní a tvorení. Ernest si o tom, čo zhoto-
ví, najprv rád prečíta. Zaujíma sa totiž o literatúru faktu z oblasti vojenskej his-
tórie, v ktorej sú uvedené aj fotografie rôznej vojenskej techniky. Toto teoretické 
nasávanie modelára zákonite inšpiruje k tomu, aby mal slávne typy techniky 

(lietadlá, tanky, lode, ponorky) postavené ako modely s veľkou precíznosťou. 
V plastikovom modelárstve totiž ide najmä o to, aby sa vytvorený model do 
detailov podobal na skutočnú vojenskú techniku. V praxi to znamená, že farby, 
výzbroj, výstroj a označenie musia byť v maximálnej zhode s predlohou a da-
nou mierkou.

Koníček, ktorý nepozná limity
Modelovanie si, ako každý koníček, dokáže ukradnúť všetok váš voľný čas. Časo-
vý limit, v rámci ktorého sa mu Ernest venuje, nedokáže odhadnúť ani on sám. 
Proces modelovania totiž začína prípravou, a to štúdiom príslušnej literatúry 
(5 – 10 hodín). Samotná stavba závisí od kvality modelu (od potreby doplnenia 
rôznych detailov), náročnosti vyhotovenia stavby (základná – vitrínka, súťažná 
– prezentačná, pre potešenie detí a dospelých) a náročnosti povrchovej úpravy 
(maľovanie štetcom, striekanie, patinovanie, lakovanie). Ernest tvorí najradšej 
vtedy, keď má chuť a vtedy stráca pojem o čase. Limitovaný je len vlastnou vý-
držou a snahou o zhotovenie detailov určitých technologických celkov (interiér, 
trup, podvozok, výzbroj). Priemerne urobí model do vitríny za mesiac. Výroba 
súťažného modelu mu však trvá dlhšie, všetko závisí od stupňa obtiažnosti. 
Priemerne mu však vytvorenie jedného súťažného diela trvá cca dva mesiace.

Pri modelovaní občas zájde aj do extrémov
Počas modelárskej kariéry zhotovili Ernestove ruky stovky modelov, z ktorých 
niektoré dosahovali aj skutočne veľkostné extrémy. K tým najväčším patrila po-
norka U 47 G Prien (mierka 1:144 – dĺžka 55 cm), ktorú dostal na Vianoce jeho 
synovec. Aby mu nebolo za ňou smutno, zohnal si ako náhradu modely súčas-
ných strategických ruských ponoriek triedy Tajfun a Delfín. Tie majú v mierke 
1:350 dĺžku asi 56 cm (v skutočnosti do 180 m). Pre potreby obrazovej prílohy 
poskytol aj modely tankov v mierke 1:35, ktoré boli vyhovujúce pre prepravu. 
Ak si právom myslíte, že Ernestovým najobľúbenejším kúskom bol jeden z nich, 
mýlite sa. Jeho priazeň si totiž vždy získa práve ten, na ktorom pracuje. Momen-
tálne je ním model ponorky K19 v mierke 1:350, ktorú ste mohli vidieť vo filme 
Stroj na smrť.

-dš-

Dajte sa zlákať históriou a hmotou

Pz. 5 Panter - stredný tank nemeckej armády nasadený na východnom 
fronte v r. 1944. Tento typ mal byť protiváhou sovietskych  T34.

LT 38 - československý ľahký
tank používaný počas bojov v SNP povstaleckou armádou

IS 2 - ťažký tank  Sovietskej armády nasadený v roku 1945
počas Berlínskej operácie 

T 34 - stredný tank Sovietskej armády používaný v roku 1944.
Bol to pravdepodobne najlepší stredný tank II. svetovej vojny.



Letné obdobie je tu a ponúka množstvo inšpirácií, 
ktoré možno aj vďaka vášmu postrehu a pohotovému 
fotoobjektívu skončia v našej  fotosúťaži. Zapojiť sa 
do nej a zabojovať o vecné ceny teda môžete aj vy. 
Návod je jednoduchý – stačí len vybrať tie najlepšie 
zo svojich fotografií (maximálne 3 kusy) a poslať ich 
na adresu redakcie. Presne tak, ako urobil aj kolega 
Vladimír Zúbek.


