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Otestujte sa

Na úvod sa musíme ospravedlniť všetkým vám, ktorí ste zasielali odpovede súťažného kvízu z Colných aktualít číslo 
5-6/2008. Potvrdilo sa totiž staré známe „Jeden mieni, a iný mení“. Bohužiaľ, pre technické problémy s e-mailovou schrán-
kou sa k nám vaše odpovede nedostali. Preto prosíme, aby ste ich zaslali ešte raz na adresu dana.sejirmanova@colnaspra-
va.sk. Ak budete odpovedať zároveň aj na kvíz z tohto čísla, rozdeľte vaše odpovede do dvoch mailov. A teraz už k ďalšej, 
v poradí piatej časti súťaže, v ktorej sa budeme venovať oprávneniam colníkov pri služobných zákrokoch:

Ako poznáme zákony

Teraz je to už len na vás. Posúďte, ktoré tvrdenia nie sú v súlade so zákonom a napíšte nám aj prečo. Vaše odpovede očakávame do 1. 10. 2008 na adrese 
dana.sejirmanova@colnasprava.sk.  mjr. PhDr. Milan Pittich
 Foto: npor. Bc. Marek Štepanay

1. Pri každom služobnom zákroku musíme mať na mysli, že použitie zbrane je 
najvýznamnejšie oprávnenie a zároveň najkrajnejší prostriedok na dosiahnu-
tie požadovaného cieľa. Ak je potrebné a možné, colník pri služobnom zákro-
ku používa najprv donucovacie prostriedky, a až potom zbraň. Donucovacie 
prostriedky je colník povinný používať v poradí uvedenom v zákone, teda od 
miernejších až po najviac ohrozujúce život a zdravie.

2. Putá je colník oprávnený použiť, okrem iného, na spútanie osoby, ak kladie 
aktívny odpor, napáda iné osoby alebo colníka, alebo poškodzuje majetok. Putá 
môže colník použiť aj pri vykonávaní služobných zákrokov zameraných na pred-
vedenie, zaistenie alebo zadržanie osoby, alebo ak existuje dôvodná obava, že 
sa pokúsi o útek. Pri spútaní osoby je potrebné venovať pozornosť správnemu 
založeniu pút, aby sa zabránilo zraneniu spútavanej osoby.

3. Colník môže pri zákroku použiť bodnú zbraň, strelnú zbraň alebo zbraň hro-
madnej účinnosti. Za použitie (strelnej) zbrane považujeme varovný výstrel do 
vzduchu a samotnú streľbu v súlade so zákonom. Pri streľbe musí colník dbať na 
potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a zároveň šetril život 
osoby, proti ktorej zákrok smeruje.

4. Pri služobnom zákroku sa vždy musíme presvedčiť, či predvádzaná alebo 
zadržaná osoba nemá pri sebe zbraň, ktorou by nás mohla ohroziť. V prípade, 
že zbraňou disponuje, musíme jej ju odňať. Na tento účel je colník oprávnený 
vykonať prehliadku zadržanej osoby, ktorú môže vykonať len osoba rovnakého 
pohlavia.
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Leto má svoje špecifiká, ktoré vnímame nielen na báze klimatickej, ale aj me-
diálnej. Dva mesiace prázdnin totiž všade zaváňajú „uhorkami“ v podobe stále 
tých istých „horúcich“ tém – diéty, slnenie, lásky... To všetko so spoločným me-
novateľom LETNÉ. Každý rok stále to isté dokola.
Colné aktuality vás však týmto druhom „zeleniny“ veľmi nenakŕmia. Naopak po-
núknu omnoho bohatšie a kalorickejšie menu. Na výber je z domácej i zahranič-
nej kuchyne: ochutnať môžete lahodné informačné chuťovky, nezodpovedanú 
gurmánsku hádanku Milana Pitticha, špeciality z Francúzska, klasiku z našich re-
giónov, historický bonbónik Marcela Šuštiaka a na záver tradičný kubánsky ori-
ginál. Prílohou k vymenovanému menu môže byť pestrý šalátový mix z našich 
colných úradov alebo exotická miešaná zmes zo zahraničia. To všetko v rámci 
dátumu spotreby. Stačí sa len rozhodnúť a vybrať si, veď naše dvadsaťstranové 
menu je tu len pre vás.

P.S. od šéfkuchárky: Najlepšie urobíte, keď si ho dáte celé.

Kalorické menu
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PARÍŽSKA DEKLARÁCIA O BUDÚCEJ ÚLOHE COLNÍCTVA

Krátko zo sveta a z domova

Európska únia má od júla nového lídra. Až do konca roka, teda do 31. decem-
bra 2008, bude 27 členom európskej rodiny predsedať Francúzsko. Dočasnému 
postaveniu krajiny galského kohúta zodpovedá aj slávnostná výzdoba známej 
dominanty Paríža – Eifellovej veže – v podobe 12 veľkých žltých hviezd, ktoré 
nesú hrdo symbol zjednotenej Európy. 4. júla 2008 však Paríž oslavoval aj kvôli 
niečomu inému.

Colná únia sa prehupla do svojej štyridsiatky
Pri príležitosti osláv 40. výročia colnej únie (1. júl 1968) sa v Paríži ako v hlavnom 
meste predsedajúcej krajiny EÚ a jedného zo zakladajúcich štátov uskutočnila 
slávnostná ceremónia za účasti médií. Nechýbali ani významné osobnosti, a to 
Eric Woerh, minister pre rozpočet, verejné príjmy a civilnú službu Francúzska 
zodpovedný za oblasť colníctva, európsky komisár pre daňovú a colnú úniu 
Lászlo Kovács a generálni riaditelia colných správ 27 členských štátov EÚ, Tu-
recka a Chorvátska. Na oslavách sa zúčastnili aj poprední zástupcovia Európskej 
komisie, WCO a francúzski colníci. 

Krajina galského kohúta oslavovala
šesťmesačný patronát a štyridsiate výročie

Generálni riaditelia zodpovední za colné otázky v členských štátoch Európ-
skej únie a v Komisii na svojej schôdzi pri príležitosti 40. výročia colnej únie 
4. júla 2008 v Paríži,

PRIPOMÍNAJÚC,  že
– colné správy boli z historického pohľadu zakladajúcimi zložkami moder-

ných štátov a že colná únia založená 1. júla 1968 bola rozhodujúcim kro-
kom v budovaní Európskej únie;

– colná únia mala dôležitú úlohu v dobudovaní vnútorného trhu a prispieva 
v súlade s lisabonskou stratégiou k európskej konkurencieschopnosti;

– Európske spoločenstvo, ktoré má v súčasnosti 27 členských štátov, nedáv-
no prijalo právny rámec, ktorý je nevyhnutný na vybudovanie modernej 
colnej správy;

– táto deklarácia, spísaná po záveroch Rady zo 14. mája 2008 počas predsed-
níctva Slovinska a prijatá dnes počas predsedníctva Francúzska, jedného 
zo zakladajúcich štátov, ilustruje napredovanie Spoločenstva;

ZDÔRAZŇUJÚC, že sa postavenie colných správ počas posledných štyrid-
siatich rokov výrazne zmenilo a ich povinnosti sa v oblasti kontroly a výberu 
colných poplatkov rozšírili na globálne úlohy zamerané na bezpečnosť, uľah-
čenie obchodu a ochranu hospodárskych záujmov Európskej únie;

VYHLASUJÚ, že vzhľadom na výzvy 21. storočia budú colné správy:
– udržiavať stálu rovnováhu medzi uľahčovaním zákonného obchodu a bez-

pečnosťou občanov Európskeho spoločenstva a jeho územia;
– na tento účel udržiavať a rozvíjať konštruktívny dialóg so súkromným sek-

torom a s príslušnými organizáciami;
– vzhľadom na zvýšené riziká posilňovať dohľad nad pohybom tovaru a zvy-

šovať schopnosť rýchlej reakcie v prípade kríz;
– ochraňovať finančné záujmy Spoločenstva a jeho členských štátov;
– zlepšovať úroveň služieb v prospech občanov a hospodárstva.

Preto budú colné správy hlavne:
– zvyšovať mieru konkurencieschopnosti uľahčovaním zákonného obcho-

dovania, a to hlavne prostredníctvom vytvorenia efektívnych a vhodných 
nástrojov;

– zlepšovať a modernizovať prostriedky a metódy kontroly s cieľom praco-
vať ako jeden celok (členské štáty a Komisia);

– zaisťovať prostredníctvom zavedenia spoločných noriem rovnaké výsled-
ky, aby sa predišlo deformáciám v medzinárodnom obchodnom systéme;

– vykonávať celkovú výmenu informácií s cieľom zaistiť efektívnu analýzu 
rizík a účinný manažment;

– riadne informovať o svojich úlohách a službách, ktoré poskytujú verejnosti.

Budúcnosť colníkov spečatená?
Generálni riaditelia colných správ európskej 27 prijali na slávnostnom podujatí 
Parížsku deklaráciu o budúcej úlohe colníctva. Listina stanovuje úlohu colných 
správ v 21. storočí a určuje základné strategické úlohy colných správ v neustále 
sa meniacom ekonomickom prostredí. Napriek voľnému pohybu tovaru je totiž 
existencia colných orgánov z pohľadu Spoločenstva, jednotlivých štátov i ob-
čana nevyhnutnosťou. Colná kontrola tovarov preto musí vytvoriť rovnováhu 
medzi bezpečnosťou občanov a uľahčovaním zákonného obchodu pri podpore 
európskej konkurencieschopnosti. Uvedomuje si to aj colná únia, ktorá pred-
stavuje výhodu vytvorenia jednotného trhu, odstraňuje colné bariéry v rámci 
Európy a zabezpečuje voľný pohyb tovaru, kapitálu a ľudí. Spomínané devízy 
ocenia najmä tí, ktorí zažili obdobie pravidelných colných kontrol s cieľom kon-
trolovať vyvážaný alebo dovážaný tovar, resp. skôr ochraňovať vnútorný trh 
pred niečím možno progresívnejším.

Oslavy prebiehali v mene minulosti, prítomnosti i budúcnosti
Parížska ceremónia bola spojená aj s ďalšími významnými udalos-
ťami. Oslavy Únie sa totiž konali v spojitosti so slávnostným vrá-
tením 50 antických váz talianskym štátnym orgánom z obdobia 
3. a 4. storočia p. n. l., ktoré boli ilegálne vyvezené z územia Talian-
ska a zaistené colnými orgánmi v Perpignane (južné Francúzsko). 
Prítomných potešila aj výstava, ktorú otvorili minister financií 
Eric Woerh a Lászlo Kovács vo vstupných priestoroch minister-
stva. Spomínaná expozícia, ktorá mapuje históriu colnej únie od 
roku 1968 až po súčasnosť, je milou spomienkou na podmienky 
výkonu práce colníkov v minulom období. Zároveň demonštruje 
obrovské zmeny pri výkone tejto profesie, s ktorými sa budeme 
musieť vyrovnať aj v budúcnosti. Prechádzku colníckou minulos-
ťou si návštevníci výstavy pochvaľovali. Vďaka exponátom totiž 
získali nielen pocit a prehľad colníckeho vyslúžilca, ale aj potreb-
ný pozitívny impulz do ďalšej práce.
 pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD., -dš-
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Krátko z domova

Z iniciatívy slovenskej colnej správy sa v spolupráci s Veľvy-
slanectvom USA v Bratislave uskutočnilo školenie zamerané 
na boj proti korupcii a posilňovanie bezúhonnosti. Slováci sa 
s americkými kolegami stretli 4. až 8. augusta 2008 v priesto-
roch Akadémie PZ v Bratislave.

Vedomosti Američanov zaujali colníkov, policajtov
i  ministerských  úradníkov
Účasť na školení bola skutočne bohatá. Prím však hrali Slováci, 
ktorí prišli z viacerých štátnych inštitúcií a úradov. Na školení 
nechýbali zástupcovia Colného riaditeľstva SR, Colného krimi-
nálneho úradu, colných úradov Bratislava a Michalovce, ale ani 
zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Úradu boja proti korupcii 
Prezídia PZ, Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, Cudzi-
neckej a hraničnej polície, Ministerstva spravodlivosti SR a Ge-
nerálnej prokuratúry SR. Americkú stranu vedenú Bufordom 
Gatesom zastupovali skúsení lektori z Úradu colnej a hraničnej 
bezpečnosti USA.

Slovensko-americká výmena informácií
Školenie vytvorilo príležitosť na prezentovanie nástrojov a postupov na odha-
ľovanie a dokumentovanie korupčného konania v USA. Okrem toho bolo za-
merané aj na aktivity a programy v oblasti prevencie korupcie, vzdelávania, dô-
ležitosti etických kódexov pre posilňovanie bezúhonnosti. Súčasťou programu 
boli aj prezentácie slovenských inštitúcií, ktoré domácich a zahraničných hostí 
informovali o organizačných štruktúrach orgánov zúčastňujúcich sa boja proti 
korupcii, o ich vecnej pôsobnosti a konkrétnych výsledkoch.

Priestor dostali aj pracovné skupiny
Školenie prebiehajúce na slovenskej pôde dalo priestor aj konfrontácii oboch 
systémov, ktorá prispela k hľadaniu najlepších postupov pri odhaľovaní a trest-
noprávnom dokazovaní korupčných deliktov. Účastníci si získané informácie 
odskúšali priamo v pracovných skupinách, a to na posudzovaní praktických prí-
padov bezúhonnosti. Veľmi zaujímavá bola aj analýza prípadu čistej majetkovej 
hodnoty, na ktorom bol vysvetľovaný správny postup pracovníkov vnútorných 
kontrol, resp. inšpekčných služieb zodpovedných za odhaľovanie korupcie.

Spätná väzba je dôležitá
Spomínané dni venované výmene vedomostí a skúseností sa nezaobišli bez 
záverečného hodnotenia, na ktoré Veľvyslanectvo USA v Bratislave pozvalo 
7. 8. 2008 zástupcov CR SR. Američania Buford Gates a veľvyslanec USA v SR 
Vincent Obsitnik spolu so slovenskými kolegami Mgr. Miroslavom Zemaníkom 
a JUDr. Andrejom Hanusom zhodnotili  školenie, jeho prínos pre colnú správu 
a ďalšie zúčastnené slovenské inštitúcie. Zástupcovia colnej správy stretnutie 
využili aj na objasnenie poslania a významu colnej správy, osobitne v oblasti 
inšpekčnej činnosti pri odhaľovaní korupcie v radoch colnej správy. Posledný 
deň, teda 8. 8. 2008, bol venovaný slávnostnému odovzdávaniu certifikátov 
v oblasti bezúhonnosti. Tie  si účastníci školenia prevzali z rúk veľvyslanca USA 
v Bratislave. Okrem tohto dokumentu však získali viac – podujatie totiž ponúklo 
všetkým zúčastneným množstvo inšpirujúcich nápadov na zlepšenie výsledkov 
svojej práce, a to predovšetkým v oblasti prevencie a vzdelávania.

kpt. JUDr. Andrej Hanus a -dš-

Snahou je zjednotiť postupy
Riaditeľ poľskej colnej správy Pjotr Daniel zorganizoval dvojdňové pracovné 
stretnutie, na ktoré pozval aj svojich slovenských kolegov z východu. Medziná-
rodná porada sa začala 23. 6. 2008 v meste Przemyśl, kam dorazili aj zástupcovia 
slovenskej colnej správy, a to riaditeľ CÚ Prešov pplk. Ing. Ľubomír Medvec a ria-
diteľ CÚ Michalovce pplk. Ing. Ladislav Brada.

Problémy so spoločným menovateľom
Pracovné rokovanie s poľskými kolegami bolo zamerané na plnenie povinnos-
tí, ktoré vznikli obom štátom po vstupe do schengenského priestoru. Krajiny, 
ktoré doň patria, sa totiž musia podieľať na plnení tzv. kompenzačných opat-
rení nahrádzajúcich kontroly na vnútorných hraniciach. Colné správy ich vy-
konávajú prostredníctvom zabezpečenia vysokého štandardu kontroly svojich 
vonkajších hraníc, ale aj rozvojom efektívnej policajnej spolupráce či spoloč-
ným postupom v oblasti uplatňovania vízovej politiky a migrácie. Spomínanú 
hraničnú ochranu však zvyšuje aj spolupráca v oblasti justície, v oblasti boja 
proti drogám, zabezpečenie funkčnosti, používanie Schengenského informač-
ného systému a ochrana osobných údajov. Presne v takomto duchu sa nieslo 

aj stretnutie predstaviteľov zúčastnených strán, ktorí diskutovali o zjednotení 
postupov colných správ Slovenska, Poľska, Maďarska a Rumunska na spoločnej 
hranici s Ukrajinou. Riaditelia sa pritom zamerali na prípady oslobodenia dová-
žaného tovaru od cla podľa Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83. Závery diskusie 
boli jednoznačné: obe colné správy bojujú s rovnakými problémami. Riešiť ich 
by bolo možné len spoločným úsilím, a to zjednotením síl a prostriedkov col-
ných správ Poľska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Nevyhnutné opatrenia by 
však spomínané colné správy museli prijať v rovnakom čase.

Vzájomná pomoc bude pokračovať už čoskoro
Slováci uzavreli stretnutie na poľskej pôde návštevou cestného a železničného 
hraničného priechodu v Medyke. Hostiteľskej pozície sa však už čoskoro chopia 
aj Slováci. Kolegovia spoza Tatier totiž majú záujem o návštevu Colného úradu 
Michalovce, a to konkrétne o ukážku fungovania skenovacích zariadení. Podob-
né by totiž mali vyrásť aj na železničnom hraničnom priechode Medyka. Zaujalo 
ich však aj aplikačné programové vybavenie TALON, ktorého autorom a správ-
com je Colný úrad Prešov.

mjr. Ing. Renáta Kravcová a -dš-

Slováci a Poliaci rozoberali spoločnú 
proschengenskú stratégiu

Do boja proti korupcii s americkými colníkmi
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nafty, 1376 litrov piva a 20,8 litrov 16 %-nej Medoviny kráľovskej. V jednom prí-
pade colníci zo Žiliny konštatovali podozrenie z porušenia daňových predpisov 
upravujúcich postup pri preprave minerálneho oleja na území Únie. V trenčian-
skom regióne colníci zaznamenali porušenie daňových predpisov v súvislosti 
s prepravou piva v pozastavení dane, keď prepravca nedisponoval sprievodným 
dokumentom. Zistili, že prepravca vykonal v ranných hodinách toho istého dňa 
prepravu piva mimo pozastavenia dane do Českej republiky bez zjednodušeného 
sprievodného dokumentu. Za menej závažné porušenia colných predpisov bola 
v ôsmich prípadoch uložená bloková pokuta vo výške 11 000 Sk.

Žilinskí colníci zhabali fajčivo
Colná kontrola poľského autobusu, ktorý colníci zastavili 25. 7. 2008 v Trstenej, 
sa skončila v neprospech 54-ročnej cestujúcej. Poľská občianka chcela vo svojej 
batožine preniesť 105 400 kusov cigariet opatrených ukrajinskou kontrolnou 
známkou. Na pašovaný tovar, ktorý mal skončiť v Taliansku, narazili colníci ná-
hodne. Žena, ktorá mala cigarety v šiestich cestovných taškách, nevedela pre-
ukázať spôsob ich nadobudnutia. Daňový únik pri tomto množstve nezákonne 
prepravovaného fajčiva predstavoval viac ako 220 000 Sk.

npor. Mgr. Milada Hubočanová a -dš-

Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Spolupráca colníkov a policajtov priniesla ovocie
Colníci z Prešova zlúčili svoje sily s policajtmi Mobilnej zásahovej jednotky. 
Kontroly, zamerané najmä na nezákonný dovoz, vývoz a tranzit tovaru a na 

nelegálnu migráciu, vykonali 7. 8. 2008 vo Svidníku. S pomocou mobilného 
skenovacieho zariadenia objavili skrytý priestor za zadnými sedadlami ukrajin-
ského motorového vozidla, ktoré zastavili na ceste pri potravinárskom podniku. 
V úkryte sa nachádzalo väčšie množstvo cigariet. Ich presný počet vyšiel najavo 
až po prekonaní vytvorenej prekážky. Colníci po odkrytí časti vnútorného čalú-
nenia našli 2840 kusov spotrebiteľských balení cigariet značiek PRILUKI a PRIMA 
LUX, ktoré boli označené kontrolnými známkami Ukrajiny. Celkový únik na cle 
a daniach bol vyčíslený na 191 668 Sk.

Aj malé úspechy sa rátajú
Colníci zo staníc trnavského, trenčianskeho a žilinského colného úradu podnikli 
koncom júna spoločnú akciu v prihraničných oblastiach. Počas nej skontrolovali 
918 motorových vozidiel na 15 kontrolných stanovištiach, pričom im pomáhali aj 
orgány Policajného zboru SR a na niektorých stanovištiach tiež pracovníci Inšpek-
torátu práce SR. Colníci vykonali v 108 prípadoch extrakčnú skúšku, prostredníc-
tvom ktorej zistili neoprávnené použitie červenej nafty. Zaujímavé boli tri zabez-
pečenia tovarov, ktoré sa podarili trnavským colníkom, a to 1900 litrov motorovej 

Egypťania odmietli rádioaktívnu keramiku
Tú chcelo na územie sinajského polostrova previezť nákladné auto. Colníci však 
mali podozrenie, že tri a pol tonový náklad nie je kóšer, a tak zavolali technický 
tím Egyptskej agentúry pre atómovú energiu. Ten po preskúmaní podozrenie 
colníkov potvrdil.

Zásielka storočia
Tak klasifikovali holandské médiá kontraband, ktorý zadržali amsterdamskí colníci 
na palube lode v prístave. 19 ton marihuany v celkovej trhovej hodnote 60 milió-
nov eur chceli štyria páchatelia prepašovať medzi škatuľami s vlašskými orechmi.

Pašeráci heroínu skončili
Policajti a colníci zo Spojených arabských emirátov úspešne zabojovali proti pa-
šerákom drog. Počas akcie zadržali pašerácky gang, u ktorého našli 202 kilogra-
mov čistého heroínu. Celková hodnota narkotík bola približne 11 miliónov eur.

Trochu divné paradajky
Austrálskym colníkom a polícii sa podaril husársky kúsok. Počas akcie, na ktorej 
spoločne pracovali vyše roka, zaistili takmer 4,5 tony tabletiek extázy. Tie pá-
chatelia ukrývali v plechovkách s paradajkami pôvodom z Talianska. V súvislosti 
s objavom bolo zatknutých aj 16 osôb.

Prisilná dávka kofeínu
Pašeráci narkotík sú stále sofistikovanejší a pri výbere úkrytov siahajú po novších 
a novších alternatívach. Úkryt, ktorý si pre svojich 100 kilogramov kokaínu vy-
brali páchatelia z Kolumbie, však izraelských colníkov príliš neprekvapil. Drogy 
za takmer 10 miliónov eur totiž ukryli vo vreciach od kávy.

Nepríjemné prekvapenie medzi begóniami
Sedemdesiattriročný holandský dôchodca takmer doplatil na svoj pestovateľ-
ský koníček. Medzi begóniami, ktoré pestoval pred domom, totiž rástla aj ma-
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Podnikateľské subjekty sa chránia aj prostredníctvom prednášok

rihuana. Náhodne si to všimli aj miestni colníci, ktorí starčeka navštívili. Z jeho 
prekvapenej reakcie však pochopili, že išlo o žart, ktorý starému pánovi zrejme 
pripravili tamojší mladí „vtipkári“. Dôchodca prisľúbil, že marihuanu zlikviduje. 
V opačnom prípade by mu hrozil trest. Hoci krajina veterných mlynov predaj 
marihuany v kaviarňach toleruje, pestovanie doma zakazuje.

Biely prášok cez hranice neprešiel
Bulharsko, ktoré leží na hlavnej medzinárodnej trase obchodovania s drogami, 
zaznamenalo ďalší pokus pašerákov heroínu. Tí sa z Turecka snažili previezť 20 
kilogramov bieleho prášku a predať ho v Holandsku. Bulharskí colníci však dali 
tejto nelegálnej zásielke ráznu stopku. 

Čo už, keď neberú...
Možno práve toto prebleslo hlavou stredomorským rybárom, ktorí si obľúbený ry-
bolov krátili aj celkom iným – nelegálnym koníčkom. Na lodi totiž pašovali 2,5 tony 

hašiša. Počas operácie zásahovej jednotky, do ktorej bol zapojený aj vrtuľník, zatkli 
šesť osôb, dvoch Maročanov a štyroch Španielov. O pár dní nato sa o podobný 
kúsok pokúsili aj pašeráci pri pobreží Galície, ktorí chceli 3,8 ton hašiša prevážať na 
holandskej jachte. Aj tí však skončili rovnako ako ich predchodcovia, neúspešne.

Malá, ale nebezpečná
Mexickým colníkom a vojakom sa podarilo zadržať malú ponorku, ktorú pašerá-
ci využívali na prevoz drog cez Tichý oceán. Nenápadné, asi deväťmetrové pla-
vidlo zelenej farby spozorovalo lietadlo mexického námorníctva. Colníci pred-
pokladali, že preváža kokaín. Z vrtuľníka sa preto k ponorke spustili špeciálne 
jednotky, ktoré zaistili štvorčlennú posádku aj s plavidlom. Pašeráci si na zásahy 
mexických vojakov a námorníkov zrejme budú musieť zvyknúť. Mexická vláda 
sa totiž rozhodla využívať armádu v boji proti pašeráctvu častejšie v dôsledku 
vzrastajúceho počtu prípadov pašovania.

-dš-

Cigarety a alkohol boli, sú a zrejme aj budú komoditami, čo idú na odbyt. Po-
tvrdzujú to aj štatistiky, podľa ktorých si tieto návykové látky stále udržujú 
svojich konzumentov. A to aj napriek stúpajúcim cenám. Uvedomujú si to aj 
subjekty, ktoré s predajom alkoholu a cigariet podnikajú. Okrem nich sa však 
nájdu aj takí podnikavci, ktorí chcú na spomínanej ľudskej závislosti profitovať 
nelegálne. Spotrebiteľom ponúkajú síce niekedy lacnejší, no hlavne neorigi-
nálny tovar. Svoje o tom vedia najmä colníci vykonávajúci správu spotrebných 
daní, ktorí sa s napodobeninami stretávajú bežne.

Podnikatelia do svojich uniformovaných spojencov investujú
Rozlíšiť falzifikáty od originálov si vyžaduje veľkú dávku praxe a najmä od-
borných vedomostí. Tie colníkom okrem ich zamestnávateľa sprostredkúvajú 
aj podnikateľské subjekty. Vedia totiž, že školeniami organizovanými na túto 
tému, investujú predovšetkým do seba. Pre takúto vedomostnú investíciu sa 
ešte v máji rozhodla aj dcérska spoločnosť zabezpečujúca distribúciu cigár – 
HABANOS s.a. V spolupráci s odborom spotrebných daní CR SR zorganizovala 
školenie zamerané na poznávacie znaky cigár HABANOS. Erudované informácie 
zvyčajne prezentuje prednášajúci priamo „od fachu“. Rovnako tomu bolo i teraz. 
Pred 80 colníkov z „KOMOS” a z CKÚ sa v školiacom a rehabilitačnom stredisku 
Donovaly postavil profesor Espino Marrero Eumelio priamo z Havany.

Základom sú informácie
Prednáškový scenár je v prípade takýchto školení vždy na organizátoroch. Väč-
šinou však poslucháčov oboznámia s faktami týkajúcimi sa danej problemati-
ky a predstavia im niečo z jej histórie. V podobnom duchu sa uberala aj pred-
náška pod taktovkou HABANOS. Colníci si vypočuli komplexnú 
prednášku o spôsobe zberu tabakových listov, o starostlivosti 
o jednotlivé rastliny, ako aj o jednotlivých častiach cigár. Gro 
školenia sa však vždy sústreďuje na informácie, ktoré colníci 
potrebujú najviac, a teda na konkrétne znaky, ktoré sú pre daný 
produkt charakteristické.

Balenie veľa napovie
Znalosť poznávacích znakov konkrétnych či už tabakových 
alebo alkoholických výrobkov je pre colníkov devízou, ktorá im 
umožní odlíšiť tzv. podnikavca od seriózneho podnikateľa. Col-
níci, ktorí sa s cigarami stretávajú v praxi, už vedia, s čím pri ich 
kontrole začať. Prvotným poznávacím znakom „Habanosiek“ je 
samotná kartónová škatuľa. Tá je normovaná a vždy rovnaká 
pre každú fabriku tejto spoločnosti. Dôležité je tiež vedieť, že 
v jednej kartónovej škatuli musí byť rovnaký druh a rovnaká 
značka cigár. Na každej sa nachádza kódovaný údaj o fabrike 
a produkte, číslo faktúry, značka cigár, formát balenia, množ-
stvo a hmotnosť. Posledná veličina je potom rozdelená na váhu 
jedného kartónu a jednej cigary. Keďže sa dovoz týchto cigár 
uskutočňuje cez dcérsku slovenskú spoločnosť, nemusí a ani 

nie je splnená podmienka jedného druhu a značky, keďže cigary si dcérska spo-
ločnosť vyzdvihuje v colnom sklade v Prahe. Colníci si pri dovoze cigár spoloč-
nosti Habanos s.a. dokážu overiť ich pravosť jednoducho. Po otvorení kartóno-
vej škatule by mal byť (okrem vyššie uvedených skutočností) jej voľný priestor 
vyplnený papierikmi. Pozor, nie natrhanými, ale narezanými na pásiky.

Limitované série majú čosi navyše
Pri posudzovaní cigár si treba všímať aj samotný kartón. Ten musí byť na prvý 
pohľad opatrený kontrolnou známkou Kuby a samolepkou s označením spo-
ločnosti HABANOS s.a. Dôležité je ovládať aj správne osadenie kontrolných 
známok a samolepiek na jednotlivých baleniach. Po otvorení kartónu je prvým 
znakom pravosti lístok – certifikát, na ktorom je v štyroch svetových jazykoch 
napísané, že predmetné cigary sú vyrobené ručne. Okrem toho tiež obsahuje 
návod, ako ich vhodne humidovať, t. j. ako ich uchovať čo najdlhšie pri správnej 
teplote a vlhkosti. Výnimkou sú limitované edície. Tie obsahujú certifikáty dva, 
pričom ten druhý obsahuje informácie o danej edícii. Ďalším ukazovateľom 
pravosti sú prstienky na cigarách, ktoré musia byť umiestnené v jednom rade 
v rovnakej výške. Limitovaná edícia je výnimočná aj v tomto, má totiž prstien-
ky dva. Podstatným ukazovateľom je zoradenie cigár podľa odtieňov farby (od 
najbledšej po najtmavšiu). Posúdenie samotnej cigary, a teda faktu, či bola vy-
robená spoločnosťou HABANOS s.a., je možné už len odborníkom (tzv. nafajče-
ním) alebo priamo v laboratóriu spoločnosti HABANOS s.a. Cigary spoločnosti 
HABANOS s.a. totiž musia spĺňať určité podmienky, napríklad obsah nikotínu 
v jednej cigare nesmie presiahnuť 3 percentá.

kpt. Ing. Bc. Radko Jurák a -dš-

Originálna Habanos je len jedna
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Týmto oficiálnym názvom ich zasvätení nazývajú len 
málokedy. Stanice colných úradov (SCÚ) sú totiž colníc-
kej obci známe predovšetkým ako Kontrolné mobilné 
skupiny (KOMOS-y). Frekventovane používaný názov 
získali vďaka svojej činnosti, ktorá je okrem iného za-
meraná najmä na nepretržitý výkon colného dohľadu 
a daňového dozoru. Stanice spája rovnaká činnosť 
a niekedy, žiaľ, aj problémy. Rozdiel je len v konkrét-
nych prípadoch. Veď posúďte sami.

Kontroly, kontroly a ešte raz kontroly
Pracovná činnosť colníkov z SCÚ je rozsiahla. V rámci 
spomínaného colného dohľadu a daňového dozoru 
vykonávajú kontroly najrozmanitejšieho charakteru. 
Zameriavajú sa napríklad na dopravné prostriedky 
a osoby v rámci colného a daňového územia, na trho-
viská, colné sklady, skladové, prevádzkové a predajné 
priestory daňových subjektov, ale aj na subjekty, ktoré 
sú podozrivé z porušovania predpisov. Uvedené riadky 
však ani zďaleka nepokrývajú celú činnosť staníc, ktorá 
prebieha nielen na úradoch, ale aj v teréne, a to za kaž-
dého počasia.

Colníci musia byť neustále v strehu
Stanice colných úradov nič nenechávajú na náhodu. Potvrdzujú to aj Prešovča-
nia, ktorých zamestnáva najmä neslávne známa zelená hranica. Colníci SCÚ sa 
do terénu vydávajú len za určitým cieľom, a to na základe analýzy. Výnimkou 
je len zastavovanie vozidiel. Aj to je však náhodné len sčasti, colníci sa totiž aj 
pri tom zameriavajú na vozidlá, ktoré sú podozrivé. Pri výbere zavážia aj fakty, 
ako často a kde vozidlá prestupovali hranicu alebo z ktorej oblasti pochádzajú. 
Colníci majú, samozrejme, vytypované určité smery či miesta na zastavovanie 
vozidiel. Snažia sa však stereotypy búrať, aby si potenciálni páchatelia na ne 
nezvykli. Menia preto systém služby, a to najmä časy pri striedaní zmien.

Hra na mačku a myš
Presne tak definovali colníci z SCÚ boj proti páchateľom, ktorí sú z roka na rok 
čoraz viac prešibanejší. Colníci im však v tomto smere neustále kontrujú. V rám-
ci svojej práce v teréne využívajú rôzne formy a metódy výkonu služby, medzi 
inými i blokovanie priestoru alebo prekrývanie vytypovaného smeru jednou 
alebo viacerými hliadkami, prieskum terénu a monitoring podozrivých objek-
tov. V boji „kto z koho“ colníkom pomáha aj verejnosť, ktorá si už na uniformo-
vaných mužov zvykla. Problémom sa však SCÚ napriek tomu nevyhnú. Colníci 

Stanice colných úradov

z Trenčína, Nitry, Trnavy, Košíc a Prešova sa s nimi stretávajú najmä pri kontrolách 
prevádzok daňových subjektov, kde ich neraz privítajú podgurážení domorodci. 
Skomplikovať situáciu im však dokážu daňové subjekty aj vtedy, keď sa rozhod-
nú držať „bobríka mlčanlivosti“. Často totiž odmietnu prezradiť svoj zdroj, kto-
rý im dodáva neoznačené spotrebiteľské balenia tovaru. Takmer každá stanica 
colného úradu má na svojom zozname aj takzvaných notorických sťažovateľov, 
ktorí oznamujú stále tie isté prípady, hoci už boli colníkmi preverené.

Zlyhanie si v teréne nemôžu dovoliť
Špecifikom staníc colných úradov je náročnosť nielen po stránke odbornej, ale 
aj fyzickej a psychickej. Colník sa v teréne často dostáva do situácií, kde sa mu 
zlyhanie môže stať osudným, a to nielen jemu, ale aj zúčastneným kolegom. 
Správna reakcia však dokáže nejednu zlú situáciu zachrániť. Potvrdzuje to aj 
prípad z prešovského úradu. Dvojčlenná hliadka vykonávala rutinnú kontro-
lu, pri ktorej odhalila úkryt pod podlahou jedného kamenárstva. Bolo v ňom 
uskladnených 672 kartónov ukrajinských cigariet. Člen hliadky po zhodnotení 
psychického rozpoloženia páchateľa úkryt okamžite uzavrel príklopom a tváril 
sa, že nič nenašiel. Hliadka počas spisovania zápisnice mobilom privolala posi-
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ly, ktorým sa situáciu podarilo zvládnuť. Dráma však pokračovala. Páchateľ sa 
psychicky zrútil, pretože všetky rodinné úspory vrazil do prekazeného kšeftu 
s cigaretami. Následne sa snažil dostať k akejkoľvek zbrani s cieľom zastreliť sa. 
Prešovskí colníci mu v tom však zabránili.

Základom je výcvik a vzájomná dôvera
Pri zvyšovaní sebavedomia a najmä zručností colníkom pomáha adekvátny vý-
cvik, ktorý je zameraný na streleckú a fyzickú zdatnosť, ale aj na základy seba-
obrany. To všetko totiž „KOMOS-áci” využívajú pri konfliktoch s neprispôsobivý-
mi občanmi alebo s rôznymi štruktúrami z kriminálneho podsvetia. Zásahy proti 
takýmto živlom nie sú ničím výnimočným. Keď dobré slovo nepomôže, prídu na 
rad hmaty a chmaty sebaobrany, priloženie pút, hrozba namierenou zbraňou či 
použitie varovných výstrelov.

Páchatelia dokážu prekvapiť i pobaviť
Colníci pracujúci v SCÚ by prípady, v ktorých dochádza k porušeniu colných 
a daňových predpisov, mohli vyratúvať od rána do večera. Najčastejšie sa však 
v teréne stretávajú s predajom neoznačených spotrebných balení liehu a ciga-
riet, s nepredložením nadobúdacích dokladov k tovaru, s neplnením si povin-
ností v zmysle jednotlivých zákonov o SPD a s nedodržaním podmienok pre 
tovar v postavení dočasne uskladneného tovaru. Aj počas bežnej rutiny sa však 
vyskytnú prípady, ktoré colníkov pobavia a niekedy aj prekvapia.

 CÚ Trenčín za také považuje napríklad odhalenie neoznačených 157 999 
kusov cigariet SUPERKINGS, ktoré páchatelia prepravovali v rolkách kobercov, 
či skladovanie neoznačených 428 980 kusov ci-
gariet rovnakej značky, ktoré boli ukryté v duti-
nách ohrievačov vody.

 CÚ Nitra – Perličky priamo z terénu sa dočkali 
aj colníci spod Zobora. Páchateľ, ktorý používal 
daňovo zvýhodnený minerálny olej, im totiž 
tvrdil, že mu tzv. červenú naftu niekto nalial do 
nádrže z pomsty.

 CÚ Trnava – Prekvapenie pri výkone služob-
ných povinností zažili aj trnavskí colníci. V pre-
vádzke istej piešťanskej reštaurácie ich jej maji-
teľ najprv slovne napádal a neskôr sa ich snažil 
vytlačiť z prevádzky. Nakoľko sa mu to nepo-
darilo, zamkol colníkov v reštaurácii. Na pomoc 
kolegom musela prísť polícia, ktorá nakoniec 
nespratného majiteľa odviedla na policajné od-
delenie. Colníkov z prevádzky vypustila až maji-
teľova manželka.

 CÚ Prešov – Kuriozity sa nevyhýbajú ani vý-
chodniarom, ktorí už v praxi zažili naozaj všeli-
čo. Naposledy ich prekvapil páchateľ, ktorý pri 

prenasledovaní svojsky kapituloval a počas jazdy z auta vyhádzal 288 kartónov 
cigariet.

 CÚ Košice – Zaujímavé odhalenia porušenia predpisov zaznamenali aj Koši-
čania. K tým najznámejším patria zachytenia cigariet označených ukrajinskými 
kontrolnými známkami. Tie colníci odhalili v najrozmanitejších úkrytoch, na-
príklad schované za pracím práškom v Avii, v nádrži osobného vozidla, medzi 
chrumkami, v prepravkách pod zeleninou, v dutinách ložného priestoru alebo 
zamontované v podlahe prívesného vozíka.

Na úspešný boj je potrebný správny arzenál
Na každodenný vyčerpávajúci boj s páchateľmi sú colníci z SCÚ už zvyknutí. 
Vrásky na tvárach im robia úplne iné veci, napríklad aj personálne problémy. 
Situáciu niektorým staniciam sťažuje neustála migrácia colníkov, v ktorej dô-
sledku ich nie je možné špecializovať na určitú problematiku. Ľudí, ktorí sú 
z terénu zvyknutí na praktickosť a promptnosť, často unavuje taktiež náročná 
administratívna bitka, ktorá sa začína po odhalení každého prípadu. Tá môže 
trvať niekedy aj celé roky. Colníkov však najviac trápi ich materiálno-technické 
vybavenie, ktoré by chceli zmodernizovať a doplniť. V každodennej praxi totiž 
tvorí polovicu ich úspechu.

-dš-

Poznámka: Článok obsahuje len údaje a informácie z tých colných úradov, ktoré 
zareagovali na výzvu redakcie. Za spoluprácu ďakujeme CÚ Trnava, CÚ Nitra, CÚ 
Trenčín, CÚ Košice a CÚ Prešov.
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Colný atašé holandskej colnej správy sa rozlúčil so Slovenskom

Cudzie slovo atašé nemá veľa alternatív. V synonymickom slovníku by ste 
k nemu našli jediné možné vysvetlenie – pridelenec. Viac informácií, a to pod-
statne osobnejších, by k tejto pracovnej pozícii dodal Peter E. van Tienhoven. Až 
do septembra tohto roka bol totiž colným atašé holandskej colnej správy, ktorá 
prostredníctvom neho intenzívne spolupracovala so slovenskými colníkmi.

Keď tri roky ubehnú ako voda
Peter E. van Tienhoven mal počas svojho funkčného obdobia na starosti päť col-
ných správ EÚ, vrátane tej slovenskej. Tri roky, ktoré strávil aj so svojou rodinou 
prevažne v Budapešti, mu preto uleteli rýchlo. Preniknúť do štruktúr, fungo-
vania a organizácií takých odlišných colných správ si totiž vyžaduje veľa úsilia. 
V pozícii colného atašé musel zvládať veľa, v prvom rade mal vytvárať a udržo-
vať kontakty medzi Holandskom a pridelenými colnými správami. Okrem toho 
však aj monitoroval dodržiavanie ochrany vonkajších hraníc, inicioval rôzne 
spoločné projekty či asistoval pri rýchlej vzájomnej výmene informácií.

Slováci ho chytili za srdce
Ku krajinám, s ktorými holandský colný atašé na colníckom poli spolupracoval, 
patrilo aj Slovensko. Spoluprácu s ním, konkrétne so slovenskou colnou sprá-
vou, si pochvaľoval. Ako priznal, k srdcu mu prirástli mnohí slovenskí kolegovia, 
s ktorými sa počas troch rokov pravidelne stretával. Medzi inými aj Eva Bôriko-
vá, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov CR SR, ktorá mu podľa jeho slov 
bola nápomocná od samotného začiatku. Práve ona mu totiž zorganizovala 
úvodné stretnutia, ktoré absolvoval na viacerých oddeleniach, colných úradoch 
či hraničných priechodoch, a následne mu pri nich aj asistovala. Holandský 
atašé okrem toho ocenil aj profesionálnu spoluprácu s CKÚ či s CÚ Košice. Vý-

chodniari mu totiž pripravili prehliadku priamo na problematickej zelenej hra-
nici, kde ho fascinovali moderné postupy skenovania a zabezpečenie hranice 
prostredníctvom videokamier. Slovenským kolegom na oplátku sprostredkoval 
študijné pobyty v rámci programu Customs 2013.

Fascinujúca sila regiónu 
Skúsenosti, ktoré atašé počas svojho pôsobenia nazbiera, neraz zúročí aj 
doma; v prípade Petera E. van Tienhovena v holandskej colnej správe. Pra-
covný pobyt v zahraničí mu totiž ukázal možnosti, ktoré vzniknú, keď prebie-
ha hladká spolupráca medzi susediacimi krajinami. Atašé to zažil na vlastnej 
koži aj v prípade Rumunska a Bulharska, ktoré vyvinuli spoločné aktivity na 
vysokej úrovni, a to vo veľmi krátkom čase. Takýto model regionálnej spo-
lupráce by teda mohol byť vzorom aj pre krajiny západnej Európy. Tie totiž 
navzájom komunikujú výlučne prostredníctvom Bruselu, čo je podľa neho 
niekedy zbytočné. Samostatnosť východoeurópskych colníkov je toho dô-
kazom.

Trojročné úsilie s konkrétnymi výsledkami
Obhliadnuť sa späť nie je jednoduché a ešte ťažšie je zosumarizovať všetko, čo 
tri roky strávené v zahraničí človeku dali. Peter van Tienhoven ich považuje za 
roky obohacujúce, a to pracovne i súkromne. Dennodenne sa stretával s nový-
mi ľuďmi, nadväzoval kontakty, spoznával nové oblasti. Za najúspešnejšie však 
považuje projekty, do ktorých sa zapojili colné správy z viacerých európskych 
krajín. K takým patril napríklad projekt Peregrine, zameraný proti pašovaniu ci-
gariet. Holandský atašé je hrdý aj na prípad zadržania viacerých drogových díle-
rov z Južnej Ameriky, ktorí chceli pašovať drogy cez holandské letisko Schiphol. 

Štáty východnej Európy
pracujú samostatnejšie



11

Nová výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom

Koncom júla zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 
v Bruseli výročnú správu o nezávislej operatívnej činnosti za rok 2007. 
Úrad, ktorý vyšetruje podvody, korupciu a akékoľvek iné súvisiace pro-
tiprávne činnosti, prezentoval spomínané informácie aj na svojej inter-
netovej stránke.

Rok 2007 v číslach
OLAF, ktorý chráni finančné záujmy Európskej únie a dobré meno európskych 
inštitúcií, uvádza vo svojej výročnej správe mno-
ho zaujímavých číselných údajov. Medzi inými aj 
počet prípadov, ktoré ku koncu roka vyšetroval. 
Tých bolo viac ako 400. Jeho prevádzkové ná-
klady pritom predstavovali približne 50 milió-
nov eur. Vďaka prípadom, ktoré úrad uzavrel, sa 
v roku 2007 vrátilo do rozpočtu EÚ viac ako 200 
miliónov eur. Uverejnené štatistiky informujú aj 
o pomoci, ktorú OLAF poskytol pri piatich spoloč-
ných colných operáciách. Colné orgány zúčastne-
ných členských štátov počas nich odhalili veľký počet závažných trestných činov, 
ktoré mali európsky rozpočet pripraviť o príjmy.

Na akcii členských štátov nechýbalo ani Slovensko
V krajinách, ktoré to umožňujú, vedie OLAF aj vyšetrovanie. Slovensko k nim však 
nepatrí, a preto úrad s našimi zložkami len spolupracuje. Na práci kooperuje aj 
slovenská colná správa prostredníctvom Colného kriminálneho úradu, ktorý sa 
vlani zúčastnil na niekoľkých colných realizáciách. Colný kriminálny úrad partici-
poval na operácii zameranej na boj proti nezákonným dovozom z oblasti východ-
nej a strednej Ázie, najmä z Číny, Thajska, Vietnamu, Indie, Filipín, Turecka, Izraela 
a Iránu. Na realizácii sa zúčastnilo všetkých 27 členských štátov, ktoré sa sústredili 
na dovoz zeleniny, ovocia a výrobkov z nich. Dvadsaťsedmička si za strategické 
ciele stanovila posilnenie spolupráce a súčinnosti medzi colnými správami, colný-
mi laboratóriami a fytosanitárnymi službami členských štátov EÚ. Počas operácie 

bolo preverených viac ako dvetisíc kontajnerových zásielok či už priamo v prísta-
voch (na požiadanie krajiny určenia), alebo na mieste určenia. Colníci vykonali 
aj množstvo vyšetrení v colných laboratóriách, čo umožnilo odhaliť nesprávne 
zatriedenie tovaru do položky kombinovanej nomenklatúry. Zabránilo sa tak 
značným daňovým únikom. Zložky, ktoré sa na akcii zúčastnili, odhalili pokusy 
o dovoz prísne zakázaného tovaru a falšovaných výrobkov. Podarilo sa im to aj 
v prípade páchateľov, ktorí vo svojich dokladoch deklarovali dovoz žltej a zelenej 
fazule, tekvicových a slnečnicových semiačok či orechov. Kontajner však v skutoč-

nosti obsahoval chobotnice, hydinové mäso a ka-
čacie vajcia, ktoré priamo ohrozovali zdravie ľudí. 
Colný kriminálny úrad spolupracoval s úradom 
OLAF aj pri zachytení falšovaných výrobkov. Išlo 
o tzv. značkové tašky, kufre, šatky, kravaty, tričká, 
opasky, šperky a hodinky. Členské krajiny zachytili 
aj kontajnery s nebezpečnými výrobkami z plas-
tov (najmä hračky). Vo väčšine prípadov zistili vý-
razné podhodnotenie tovaru.

Dovozcovia chceli zatajiť čínsky cesnak
Počas spoločnej operácie európskych colných správ sa s pokusmi o falšovanie 
pôvodu tovaru (napr. Maroko, Tunis) stretli aj naši colníci. K takýmto prípadom 
patril aj dovoz cesnaku z Číny, na ktorý sú uvalené antidumpingové clá. Dovoz-
covia, ktorí sa ich plateniu chcú vyhnúť, preto neraz udávajú inú krajinu jeho 
pôvodu. Cesnak čínskej produkcie má však svoje charakteristické špecifiká, 
ktoré sú rozpoznateľné prostredníctvom laboratórnych testov. Práve zásluhou 
nich sa dá odlíšiť od cesnaku, ktorý bol vyprodukovaný v inej krajine. Colníci 
sa počas akcie stretli aj s páchateľmi, ktorí deklarovali dovoz jabĺk, pričom mali 
kontajner plný cesnaku. Podrobnejšie vyhodnotenie celej operácie ešte stále 
prebieha. Členské štáty totiž priebežne zasielajú výsledky kontrol a laboratór-
nych vyšetrení. Už teraz však evidujú, že suma, o ktorú by prišiel rozpočet Spo-
ločenstva, predstavuje 2 milióny eur.

por. Mgr. Miroslava Ščobíková a -dš-

OLAF v lete bilancoval

Vďaka výmene informácií a využitiu skúseností slovenských colníkov sa pašerá-
kov podarilo zadržať v Amsterdame. 

V Budapešti necháva nesplnený sen a kus srdca
Ako každý má však aj on svoje resty. Počas kariéry v zahraničí sa totiž chcel za-
merať na transport tovaru lodnou a železničnou dopravou. Plánoval vytvoriť 
projekt, na ktorom by spolupracovali colné správy využívajúce dopravu po rieke 

Dunaj. Tento zámer si však pravdepodobne už nesplní. Kroky Petera van Tien-
hovena totiž budú smerovať na známe holandské letisko Schiphol, kde začne 
novú etapu vo svojej kariére. Oblasť, na ktorú sa počas troch rokov zameriaval, 
teda zamení za inú. Čo sa však určite nezmení, sú vzťahy s kolegami a priateľmi, 
ktoré si v Budapešti a v okolitých štátoch vytvoril. Tie mu rovnako ako pekné 
spomienky už nikto nevezme.

-dš-
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Naša minulosť

Rok 1968 bol obdobím, počas ktorého išli noviny na dračku. Ľudia ich 
čítali jedným dychom a netrpezlivo čakali na každé správy z rozhlasu 
alebo televízie. My sa však veľkej politike venovať nebudeme. Tak ako 
v predošlých častiach sa zameriame na obyčajný život colníkov, ktorý 
plynul ďalej svojím príznačným spôsobom aj v takej búrlivej dobe. Mož-
no zistíte, že nás (presne ako kolegov z minulosti) trápia stále tie isté 
problémy. To už ale necháme na posúdenie čitateľovi.

Pražská jar dala priestor diskusii aj v colnej správe
Obdobie povinnej mlčanlivosti ukončila Pražská jar, ktorá ľuďom umožnila 
verejne diskutovať o problémoch a publikovať svoje názory. To, samozrejme, 
využili aj colníci, ktorí začali otvorene diskutovať o veciach, ktoré sa im v col-
nej správe nepozdávali a chceli ich zmeniť. Ako vzorku ponúkame názory 
troch kolegov z každého úseku výkonu služby. Prvý pôsobil na hraničnom 
priechode, druhý na slovenskej a tretí na českej vnútrozemskej colnej od-
bočke.

 Vedúcemu colnej odbočky Orlov (colnica Prešov) Fedorovi Kasardovi naj-
viac prekážalo zdĺhavé vybavovanie žiadostí z colníc. Nový zamestnanec 
totiž musel čakať na rovnošatu niekedy až viac ako desať mesiacov. Kasard 
videl rezervy aj v nedostatočnom oceňovaní colnej služby na hraniciach, ale 
tiež v zastúpení slovenských colníkov na Ústrednej colnej správe v Prahe. Po-
ukazoval aj na netransparentné vyhodnocovanie celoštátnej „socialistickej“ 
súťaže colníc, ktorá sa sprofanovala a colníkom odcudzila.
 Svoju kritiku sa nebál vyjadriť ani Jozef Nitriansky (v colnej správe od roku 
1939) z colnej odbočky Nitra, ktorý poukazoval hlavne na potrebu vrátiť clu 
jeho pôvodné určenie (pozn.: v tom období sa clo podnikom fiktívne vy-
meriavalo) a na potrebu zmodernizovať výkon služby. Nitriansky navrhoval 
zrušiť všetky opatrenia, ktoré mali pôvodne colnú službu zjednodušiť, no tie 
ju len plne podriadili záujmom podnikov zahraničného obchodu. Ďalej navr-
hoval preskúmať príčiny a vyvodiť závery, kedy a prečo sa colníci dopúšťajú 
priestupkov (resp. trestných činov). Pre zamestnancov colnej správy chcel 
tiež presadiť platové a dôchodkové náležitosti ozbrojených zborov (pozn.: 
tie boli dosiahnuté až o 30 rokov neskôr – k 1. 7. 1998). Nitriansky myslel aj 
na bývalých príslušníkov finančnej stráže, ktorí ešte pôsobili na colniciach. 
Tým mala byť do dôchodku započítaná doba služby spolu výhodami, ktoré 
im v tom období prináležali. Nitriansky chcel presadiť, aby sa pri platovom 
zaraďovaní rešpektovala činnosť v odboji a dĺžka práce v colnej správe. Jeho 
osobne totiž posledná platová úprava obrala o dve funkcie. Po 29 rokoch 
v colnej správe (t. j. v roku 1968) mal tak čistý príjem 1460 Kčs.

Ing. Leo Černý (vľavo  foto z roku 1968) pôsobil na ÚCS v Prahe v mnohých pozíci-
ách, napr. ako riaditeľ odboru ekonomiky práce, automatizácie a organizácie ria-
denia do roku 1997 (vpravo  foto z roku 1989). Kolegovia na neho spomínajú ako na 
veľmi dobrého, povahovo aj odborne, a váženého colníka.

 Vedúcemu colnej pobočky Prostějov Leovi Černému prekážali povinné nad-
časy. Tie sa automaticky v plate zohľadňovali len vedúcim pracovníkom, ktorí 
ich pri expedícii v podnikoch, paradoxne, nevykonávali skoro vôbec. Černý sa 
v kritike nevyhol ani platovej otázke, v colnej správe totiž boli len dve platové 
pásma (rozdiel medzi pásmami bol 200 Kčs). Vôbec sa mu totiž nepozdávalo, že 
plat colníka nedosahoval ani úroveň najnižšieho platu pracovníka okresného 
národného výboru. Černý poukazoval aj na rozdiely v príplatkoch u colníkov na 
hraniciach a vo vnútrozemí. Za diskriminačné považoval aj započítavanie vojen-
skej služby do dôchodku. Zo základnej služby sa totiž započítavala len polovica, 
kým vojenská služba u pohraničnej stráže sa uznávala celá. Černému chýbal 
aj presný služobný poriadok. Stávali sa totiž prípady, keď boli pracovníci bez 
kvalifikácie (zato s vhodným politickým profilom) zaraďovaní na vyššie funkcie. 
Spomínaní protekční tak blokovali v postupe tých, ktorí spĺňali podmienky od-
bornosti a vzdelania.

Predčasné dokončenie hraničného priechodu mnohých prekvapilo
Cestný hraničný priechod v Komárne, ktorého výstavba sa začala v januári 1967, 
bol dokončený 5. 7. 1968 a slávnostne otvorený 9. 8. 1968. Stavebný podnik 
Hydrostav sa naozaj blysol, pretože stavbu odovzdal v polročnom predstihu. 
Na skoršom dokončení mali zásluhu aj colníci, keď pomáhali zabezpečovať v tej 
dobe nedostatkový stavebný materiál.

HP v Komárne, v pozadí sklopný most (1968)

Založenie Ústrednej colnej školy
V blízkosti rekreačnej oblasti Davle pri Prahe bola na sútoku Vltavy a Sázavy 
založená Ústredná colná škola. Dovtedy praktizovaná výučba colníkov v rám-
ci závodnej školy práce sa totiž neosvedčila. Na čelo novej inštitúcie bol 20. 
8. 1968 vymenovaný bývalý generálny riaditeľ ÚCS Stanislav Saur, ktorý v nej 
pôsobil do svojho odchodu do dôchodku (1. 9. 1969). Zástupcom riaditeľa bol 
Lubomír Martinčák. Prvých štyridsať študentov privítal 7. 10. 1968 osobne GR 
ÚCS Dr. Jiří Brož.

PhDr. Lubomír Martinčák (vľavo foto z roku 1968) neskôr pôsobil ako obchodný 
radca na ambasáde v Číne, riaditeľ Ústrednej colnej školy a ako námestník GR ÚCS 
(vpravo foto z roku 1990).

Colná správa a rok 1968
(3. časť)
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Naša minulosť 

Prvá budova Ústrednej colnej školy (Davle 1968)

Návrh radikálnych zmien v colnej správe – „Akčný program“
Účastníci konferencie pracovníkov colníc, ktorá sa konala 27. 6. 1968 v Olomo-
uci, navrhli schváliť Akčný program Colnej správy ČSSR. Program, na ktorého 
tvorbe sa podieľali hlavne Barták, Bázlik, Beneš, Dr. Brož, Nebola, Pollag, Slanin-
ka, bol prezentovaný 16. 5. 1968 na celoštátnej porade v Prahe. Návrh vychádzal 
z predpokladu obrody socialistickej demokracie, ktorú chceli dosiahnuť ekono-
mickým riadením hospodárstva a leninským prístupom k riešeniu národnost-
nej otázky (pozn.: najbližšie má k tomu v súčasnosti tzv. čínsky model). Akčný 
program však obsahoval dva paradoxy. Na jednej strane navrhoval upustiť 
od monopolnej štruktúry zahraničného obchodu, čo by podnikom umožni-
lo samostatné vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti. Na druhej strane 
však monopol v zahraničnom obchode ako celok ponechával štátu. Tvorcovia 
programu okrem toho navrhovali, aby pasovú agendu na hraničných priecho-
doch so socialistickými štátmi vykonávala colná správa. Na ostrahu štátnych 
hraníc mala byť zriadená colná stráž. Zmien sa mala dočkať aj Ústredná colná 
správa. Tú plánovali vyňať z Ministerstva zahraničného obchodu a konštituovať 
ako samostatný ústredný orgán štátnej správy, ktorý by sa zodpovedal priamo 
vláde. V Prahe a Bratislave mali byť v rámci pripravovanej federalizácie zria-
dené národné colné orgány – riaditeľstvá pre ČSR a SSR. Tvorcovia programu 
mysleli aj na novoprijatých pracovníkov, ktorí museli spĺňať podmienku stre-
doškolského vzdelania s maturitou, pre určité funkcie dokonca vzdelania vyso-
koškolského. V oblasti hmotného zabezpečenia požadovali dorovnať platy na 
úroveň pasovej služby, v ktorej boli platy o 28 % vyššie. Okrem iného tiež navrhli 
prehodnotenie kvality štvorsemestrálneho kurzu, ktorý prebiehal na inštitúte 
Ministerstva zahraničného obchodu.
Konferencia prijala pozitívne aj sebakritiku vedúceho II odboru ÚCS Františka 
Zunta, ktorý požiadal GR ÚCS o uvoľnenie s funkcie. Zunt bol v roku 1948 zná-
mym osvetovým pracovníkom pohraničného útvaru ZNB. Za svoje pôsobenie 
proti študentom v Prahe počas „Víťazného februára 1948“ dostal vyznamenanie 
– Rad 25. februára.
Čerešničkou na torte bolo navrhnutie odvolania generálneho riaditeľa Ústred-
nej colnej správy Stanislava Saura, ktorého účastníci konferencie nepovažovali 
za vhodnú osobu na presadzovanie a realizáciu Akčného programu. Za jeho 
nástupcu navrhli vymenovať Dr. Jiřího Broža.

Dr. Jiří Brož pri predstavovaní Akčného programu colnej správy (Praha 16 .5. 
1968)

Solidarita, aká sa dnes už len tak nevidí
O súdržnosti národa s republikou svedčí aj fakt, že ľudia prispievali na fond republiky 
(konto 2171). Toho príkladom sú aj colníci z Komárna, ktorí venovali na fond republiky 
2 % z čistého platu (spolu 1780,- Kčs). Okrem toho sa 59 zamestnancov rozhodlo, že 
„oželejú“ aj preplatenie, resp. vybranie nadčasov, čo predstavovalo 1180 hodín. Podľa 
dobových údajov venovali zamestnanci Colnej správy ČSSR na fond republiky do leta 
1968 celkove 20 040,- Kčs (na terajšie podmienky cca 260 000,- Sk).

Voľné soboty
V colnej správe bol k 1. 10. 1968 na základe Vyhlášky MPaSV č. 63/1968 Z.z. 
(s účinnosťou od 10. 6. 1968) zavedený päťdňový pracovný týždeň s pracovným 
fondom 42,5 hod. Boj za voľné soboty sa však neskončil. Mnohí „aktívni“ funk-
cionári totiž zamestnancov nútili, aby sa počas sobôt zúčastňovali na rôznych 
školeniach a poradách. Minimálne tri povinné pracovné soboty v roku boli bež-
né ešte aj v 80. rokoch 20 storočia. 

Šetrní cestujúci colníkov neraz prekvapili
Colníci dokázali dohnať cestujúcich k zúfalým činom aj v minulosti. Príhody, 
ktoré sa zachovali, sa nám však dnes môžu zdať až neuveriteľné.
Istý cestujúci, ktorý dovážal do ČSSR 12-rebrový radiátor, prekročil vtedajší col-
ný limit (300 Kčs) o 60 korún. Na clo sa mu však nedostávalo peňazí, preto radšej 
odrezal dva články radiátora (z bufetu požičanou) pílkou na železo. Tie colník 
vzorne zaistil ako zadržaný tovar. Svoje strihacie zručnosti si odskúšal aj cestujú-
ci, ktorý dovážal nadlimitné množstvo záclon. Povolené množstvo, za ktoré ne-
musel platiť, si preto starostlivo odstrihol. Za pätami horelo v tomto období aj 
cestujúcim, ktorí sa rozhodli pašovať športové súpravy (tzv. „šušťáky“). To bolo 
takmer hrdelným trestným činom. V tom období sa totiž socialistické krajiny 
snažili zabrániť nielen colným únikom pri dovoze (každá koruna v poloprázd-
nom štátnom rozpočte bola dobrá), ale aj (na dnešnú dobu neuveriteľnému) 
vývozu spotrebiteľského tovaru z ich poloprázdnych obchodov.

Na colnici (1968)

Časy, keď bola Čierna nad Tisou stredom sveta
Colníci v Čiernej nad Tisou mali v dňoch 29. 7. – 1. 8. 1968 stav najväčšej po-
hotovosti. Uskutočnilo sa tam stretnutie medzi najvyššími predstaviteľmi ČSSR 
a ZSSR – Alexandrom Dubče-
kom a Leonidom Brežnevom. 
Sovietska delegácia sa denne 
presúvala na rokovania vlakom 
z Užhorodu, kde bola ubytova-
ná v straníckom hoteli. Čierna 
nad Tisou si takúto vzácnu 
návštevu neužila prvýkrát. 
Vtedajší najvyšší sovietsky 
predstaviteľ Nikita Sergeje-
vič Chruščov ňou prechádzal 
dvakrát vlakom, a to 9. 7. 1957 
a 31. 5. 1961.

Colníci v našom najväčšom suchozemskom
prístave (Čierna nad Tisou v období 1968 – 1969)

Dokončenie nabudúce
mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -dš-

Foto: archív
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Colnícka téma na internete

Žijeme v dobe informačných technológií. Ich nevyhnutnou súčasťou je aj in-
ternet, ktorého základom sú tzv. webové stránky. Tie dnes už neprezentujú 
len imidž svojho prevádzkovateľa, ale predstavujú aj dôležitý nástroj pri ko-
munikácii s verejnosťou. Potrebu kvalitne spracovanej internetovej stránky si 
uvedomuje aj slovenská colná správa. Tá totiž musí ako každá štátna inštitúcia, 
poskytujúca služby občanom, komunikovať s verejnosťou.

Kvalitnejší servis redukuje počet otázok
V súčasnosti neexistuje jednoduchší a lac-
nejší nástroj na prezentovanie svojich ná-
zorov a odovzdávanie informácií. Zo svo-
jich dlhoročných skúseností to vie aj colná 
správa. O čo kvalitnejšie a relevantnejšie 
informácie má na svojej internetovej strán-
ke, o to menej otázok dostáva od podnika-
teľských subjektov v colnom a daňovom 
konaní. Na vytvorenie colného a podnika-
teľského prostredia bez papierových do-
kladov tlačí aj Európska komisia, ktorej sa 
Slovenská republika v Lisabonskej stratégii 
zaviazala k zlepšeniu informatizácie spo-
ločnosti.

Nová stránka, nové povinnosti
S plnením spomínaných sľubov začalo CR 
SR už začiatkom roka 2007, keď skúšobne 
spustilo novú internetovú stránku s názvom 
www.colnasprava.gov.sk. Naplnilo tak usta-
novenia výnosu Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR č. 1706/M-2006 zo 14. 
júla 2006 o povinnom používaní skratky 
„gov“ v názve webových stránok inštitúcií 
štátnej správy. Prvé mesiace novej stránky 
boli rozpačité. Vyžadovala si totiž pravi-
delnú kontrolu aktuálnosti zverejnených 
informácií, ale aj úpravu spôsobu ich zve-
rejňovania. V júni 2007 už bola zastavená 
prevádzka starej stránky www.colnasprava.
sk a nová stránka nabehla naostro.

Pribudla sekcia pre regióny a anglická 
verzia
Gestorom novej internetovej stránky slo-
venskej colnej správy je oddelenie vzťahov 
s verejnosťou a stratégie, ktoré sa útva-
rom snaží vychádzať v ústrety. Uvíta a, ak 
je možné, aj zrealizuje každý dobrý podnet, ktorý zlepší obraz colnej správy. 
V priebehu prevádzky novej webovej stránky tak došlo k mnohým zmenám. 
Novovzniknutá časť „Regionálne informácie“ je určená na prezentáciu jednot-
livých colných úradov. Zatiaľ sú v nej uverejňované tlačové informácie. Prvou 
lastovičkou sa stalo publikovanie čakacích lehôt na CÚ Michalovce. Tým sa však 
sekcia venovaná regiónom nekončí. Webmaster totiž už spustil samostatnú 

časť venovanú práve colným úradom. Ďalší dôležitý krok, ktorý sa gestorovi 
stránky v spolupráci s colným inštitútom podaril, je spustenie jej anglickej ver-
zie. Hoci je obsahovo skromnejšia, pomaly sa približuje ku kolegom z Európskej 
únie a z WCO.

Zapojiť sa môžu aj colníci
Aktuálna podoba stránky obsahuje mnoho informácií a predpisov, ktorých 
zverejnenie zabezpečuje aj spomínané oddelenie vzťahov s verejnosťou. To sa 

snaží, aby dôležité informácie na stránke našla nielen verejnosť, ale aj slovenskí 
colníci, ktorí si vlastnú stránku môžu formovať aj sami. Preto prispejte aj vy, ak 
vám na stránke čosi chýba alebo chcete niečo zlepšiť. Dobrý obraz colnej správy 
totiž môžu pomôcť zlepšiť aj vaše podnety. Posielajte ich na adresu webmas-
ter@colnasprava.sk.

npor. Mgr. Stanislav Ďurina a -dš-

Internetová stránka colnej správy

Mnohí z nás si svoj voľný čas krátia najmä surfovaním po internete. Medzi-
národná web sieť nám však neraz prinesie množstvo prekvapení, na ktorých 
sa podieľame aj my. Presvedčila som sa o tom aj osobne, keď som si popri 
pátraní po určitom materiáli naklikala stránku Svetovej colnej organizácie – 
WCO. Teda, takmer. Do vyhľadávača som totiž namiesto oficiálnej webovej 

adresy www.wcoomd.org vyťukala len www.wco.org. Na moje prekvape-
nie sa mi namiesto očakávanej colnej stránky zjavila webstránka Wicken-
burgskej kultúrnej organizácie, ktorá má podobné iniciály, ako nám dobre 
známa WCO. Klikať presne sa teda oplatí, ináč tak môžete urobiť akurát na 
vlastné čelo. -dš-

Kliknite na tú správnu
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Colníci a verejnosť

Leto sa pomaly končí. Spoločne môžeme povedať, že bolo celkom vydarené 
a slnečné, až na chvíľkové extrémne výkyvy počasia. Mnohí máme dovolenky 
za sebou, no niektorí sa pri mori rozhodli oddychovať až v septembri. Slnečné 
lúče a zlatistý piesok volajú po láske. Možno patríte k tým, ktorí trávili dovolen-
kové ničnerobenie so svojou polovičkou a možno k tým, ktorí si polovičku našli 
na dovolenke v zahraničí. Ak vzájomné vzplanutie prerástlo do vzťahu a s cu-
dzincom plánujete spoločnú domácnosť, majte na pamäti dôležité predpisy, na 
ktoré by ste nemali zabúdať.
Ak váš partner, bývajúci v tretej krajine, plánuje zmeniť bydlisko a prisťahovať 
sa na Slovensko, môže si osobný majetok priviezť bez dovozných ciel. Oslo-
bodenie od dovozných ciel sa vzťahuje na majetok, ktorý bol vo vlastníctve 
dotknutej osoby. Svoj majetok, ako napr. motorové vozidlo alebo nábytok do 
domácnosti, však musela osoba používať v pôvodnom bydlisku najmenej šesť 
mesiacov pred dňom, než sa odsťahovala z krajiny, v ktorej bývala. Majetok by 
mal byť používaný na rovnaký účel. Oslobodenie od cla môžu dostať osoby, kto-
ré bývali mimo colného územia Spoločenstva najmenej rok. Príslušné orgány 
môžu udeliť výnimku, ak sa dotknutá osoba zdržiavala mimo colného územia 
Spoločenstva najmenej 12 mesiacov. Oslobodenie však nikto nezíska na alko-
holické výrobky, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky dovážané na 

obchodné účely, ani na tovar používaný pri výkone živnosti alebo povolania 
okrem prenosného náradia pre užité umenie alebo slobodné povolania.
Vzťah s partnerom, ktorý je pôvodom z tretej krajiny, môže prerásť do manžel-
stva. Dary bežne získané pri sobáši od budúcej rodiny, príp. od partnerových 
kamarátov, žijúcich mimo Spoločenstva, si môžete ponechať s rovnakými pod-
mienkami, teda bez platenia cla. Hodnota daru oslobodeného od dovozných 
platieb však nesmie byť vyššia ako tisíc eur. Nový manžel si zo svojej krajiny 
môže bez ciel priviezť potreby pre domácnosť a osobné veci. Žiadne oslobode-
nie sa opäť neudeľuje na alkoholické výrobky, tabak a tabakové výrobky. Maje-
tok, ktorý bol prepustený do voľného obehu, nesmie byť rok od dátumu pre-
pustenia požičaný, poskytnutý ako zábezpeka, prenajatý alebo prevedený bez 
predchádzajúceho oznámenia príslušným colným orgánom. Ak tak neurobíte 
a s majetkom plánujete naložiť podobným spôsobom, myslite na to, že prísluš-
né dovozné clá z majetku musíte zaplatiť, a to v sadzbe, ktorá je uplatňovaná 
v deň takejto pôžičky, poskytnutia ako zábezpeky, prenajatia alebo prevodu na 
základe colnej hodnoty majetku, ktorú príslušné orgány zistili v daný deň.
Prajeme veľa šťastia a bezproblémovú zmenu bydliska partnera, ktorý sa rozho-
dol tráviť svoju budúcnosť v našej krajine.

-miš-

Čo s majetkom pri cezhraničnom manželstve

Verejnosť by prácu colníkov nemala vnímať len prostredníctvom úradných roz-
hodnutí, vykonávaných kontrol či iných byrokratických úkonov. Colníctvo ako 
poslanie či služba verejnosti totiž napĺňa aj iné, všeobecne prospešné konanie. 
Uvedomujú si to aj kolegovia spod Zobora, ktorí sa ľuďom predstavili aj rôzny-
mi ukážkami, prezentáciami, prednáškami či školeniami.

Na deti sa nezabúda
Colný úrad Nitra to potvrdil ešte koncom mája, keď sa colníci SCÚ Nitra pod ve-
dením VSCÚ mjr. Mgr. Igora Matejovského zúčastnili na oslavách Dňa detí v Úľa-
noch nad Žitavou. Colníci zaujali nielen prezentáciou svojej techniky, výzbrojou 
a výstrojom, ale najmä ukážkami práce služobného psa Atosa s predvedením 
zadržania páchateľa pri narušení objektu. Rovnaký program predviedli colníci 
SCÚ Nitra aj 5. júla 2008 v Brhlovciach, kde sa na pozvanie starostu obce zúčast-
nili na obecných oslavách pri príležitosti výročia prvej zmienky o tejto obci.

Z každého rožka troška
Činnosť Nitranov zaujala aj riaditeľku Obchodnej akadémie v Šuranoch, kto-
rá colníkov požiadala o prednášku týkajúcu sa problematiky colného konania 
a správy spotrebných daní. Prednáška, ktorá sa konala na pobočke CÚ Nitra, 
bola spojená s predvedením práce colníkov priamo vo výkone služby. Žiakom 
druhých ročníkov, ktorí sa tejto problematike venujú počas svojho štúdia, pre-
zentovala činnosť a úlohy colného úradu pri správe SPD vedúca PCÚ Nitra Prie-

myselná, lektorka colného inštitútu kpt. Ing. Alena Naštická. Vedúci oddelenia 
colného dohľadu mjr. Mgr. Stanislav Pacher v spolupráci so zástupcom vedúceho 
pobočky CÚ Nitra npor. Jánom Kmeťom okrem prezentácie týkajúcej sa výkonu 
colného dohľadu oboznámil prítomných aj s históriou Colného úradu Nitra, jeho 
štruktúrou a hlavnými úlohami. Nezabudol ani na informácie o poslaní a cieľoch 
Európskej colnej únie, ktorá si v júli pripomenula 40. výročie svojho vzniku.

Na Dni polície nechýbali ani colníci
Nitrianski colníci prijali aj pozvanie okresného riaditeľa policajného zboru Šaľa 
a 14. júna 2008 sa zúčastnili na Dni polície. Colníci SCÚ Nitra predviedli svoju 
činnosť za účasti všetkých zložiek ozbrojených a záchranných zborov. Divákom 
ukázali svoju techniku, výzbroj a výstroj, s prezentáciou kontrolnej činnosti vy-
konávanej v rámci mobilného colného dohľadu a daňového dozoru.

Ešte čosi na záver
Všetkým, ktorí na spomínaných akciách reprezentovali Colný úrad Nitra, ale aj 
slovenskú colnú správu, patrí poďakovanie. Prácou, ktorú vykonali aj nad rámec 
svojich služobných povinností, totiž dokázali, že im dobré meno colníckej pro-
fesie nie je cudzie a že si ju napriek mnohým problémom naďalej vážia.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher a -dš-

Prezentácia Colného úradu Nitra
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Z majstrovstiev psovodov v Českej republike

Českí kolegovia kynológovia nás už tra-
dične pozývajú na svoje každoročne 
organizované majstrovstvá Českej re-
publiky drogových psov, ktoré minulý 
rok rozšírili o súťaž tabakových psov. 
Slovenská colná správa na kynologickom 
poli pravidelne boduje a pokúsila sa o to 
aj tentoraz. Na majstrovstvá vyslala druž-
stvo svojich reprezentantov v zložení 
npor. Jozef Okuliar so sučkou nemeckého 
ovčiaka Armou na detekciu tabaku a dvo-
jica „drogárov“ – npor. Mgr. Miroslav 
Trauer s labradorom Beny a por. Ľubomír 
Petruš s nemeckým ovčiakom Danom. 

Mnoho labiek na jednej kope
Medzi pozvanými hosťami boli i družstvá 
Väzenskej služby ČR, Polície ČR, Armády 
ČR, Vojenskej polície ČR a 8 riaditeľstiev 
CS ČR. Tí si svoje sily zmerali v dvoch ka-
tegóriách. Dvadsaťdva reprezentantov 
tvoriacich 11 družstiev súťažilo v kate-
górii drogy a 8 pretekárov ako jednot-
livci v kategórii tabakových psov. Počas 
súťaže pátrali štvornoho-dvojnohé tímy 
po spomínanom tabaku, ale aj po omam-
ných látkach, akými sú heroín, kokaín, ha-
šiš, marihuana a extáza. Tie boli rovnako ako tabak ukryté v školských triedach, 
v nákladných a osobných vozidlách, v autobusoch, v železničných vagónoch 
a batožinách. Jednotlivé disciplíny mali stanovený časový limit na odhalenie 
miesta ukrytej látky.

Profesionál zvládne všetko 
Náročný trojdňový maratón zvládali naši psovodi bez väčších zaváhaní, čo 
vnímali aj naši súperi. Už pred posledným dňom nás totiž mnohí pasovali za 
víťazov oboch kategórií. Svoju pozíciu si však nakoniec udržal len skúsený har-
covník s obdivuhodnými nervami Jožko Okuliar so sučkou Armou, ktorá ukon-

čila základný kurz na vyhľadávanie tabaku koncom marca tohto roku. Jožkovi 
neprekážala ani neskúsenosť nemeckej „ovčiačky“, ktorú vďaka svojim skúse-
nostiam a profesionalite doviedol k víťazstvu a titulu majstra CS ČR vo vyhľa-
dávaní tabaku pre rok 2008. Arma v súťaži bezproblémovo vyhľadala ukrytý 
kartón cigariet. 

Problematická extáza 
Naši „drogáči“ o svojom umiestnení rozhodli v posledný deň, počas ktorého na 
nich čakali osobné automobily s ukrytou extázou. Z osemčlennej skupiny však 
sedem psovodov vzorku nenašlo, výnimkou bol len psovod CS ČR. Neúspech 

Heřmanice privítali slovenských
kynológov už po jedenástykrát



17

s extázou nás, žiaľ, pripravil o víťazstvo v kategórii drog nielen v jednotlivcoch, 
ale aj v družstvách. Ľubo Petruš obsadil šieste miesto a Miro Trauer skončil de-
viaty, čo nás zaradilo na štvrtú priečku v súťaži družstiev. Predsa sme však získali 
ešte jedno prvenstvo. To si odniesol Miro Trauer s labradorom Benym za naj-
lepšiu poslušnosť v súťaži, ktorú absolvoval bez straty bodu. Za túto disciplínu 
dostal 100 bodov. 

Slovenská hymna na záver opäť nechýbala
Kolegovia z Česka venujú majstrovstvám republiky každoročne veľkú pozor-
nosť. Otvárací ceremoniál sa koná na mestskej radnici za účasti predstaviteľov 
mesta, vedenia GŘC a ministerstva financií. Atmosféru tohtoročného vyhlasova-
nia výsledkov, ktoré prebehlo v priestoroch výcvikového strediska colnej správy 
ČR v Heřmaniciach, si mal možnosť vychutnať aj námestník CKÚ JUDr. Porubský. 
Spolu s družstvom slovenskej colnej správy si vypočul štátnu hymnu na počesť 
víťaza kategórie tabaku Jozefa Okuliara. Ten, rovnako ako aj ostatní psovodi, sa 
mohol na majstrovstvách zúčastniť najmä vďaka vedeniu CR SR a CKÚ, ktoré 
slovenský colnícky tím na súťaž vyslali. Poďakovanie však patrí v neposlednom 
rade aj psovodom a ich štvornohým zverencom. Práca, ktorú na českej pôde 

Na Colnom úrade Prešov sa zrodila nová tradícia

Na Colnom úrade Prešov vznikla nová tradícia. Jej zaklada-
teľmi sa stali prešovskí zamestnanci a ich rodinní príslušníci, 
ktorí sa 28. 6. 2008 rozhodli pokoriť vodný živel a odskúšať si 
remeslo goralov priamo na vlastnej koži.

Akcia s názvom Po Dunajci do Lesnice vznikla na základe pod-
netu riaditeľa prešovského úradu. Ten inšpiroval popradských 
„KOMOS-ákov”, ktorí v spolupráci s odborármi zorganizovali 
spomínanú plťovú akciu. Východniari sa v hojnom počte (141 
ľudí) stretli v malebnej dedinke Majere, kde nastúpili na via-
cero pltí. Splav prebiehal na 9 kilometrov dlhom Prielome Du-
najca v úseku od Červeného Kláštora po Lesnicu, ktorý je hlav-
nou atrakciou Pienin a celého Zamaguria. Dve hodiny, ktoré 
strávili na plavidlách, ubehli ako voda pod nimi, a to najmä 
vďaka vtipným a legiend znalým pltníkom. Po vylodení sa col-
níci vlastnými silami prepravili na chatu Lesnica, kde ich už ča-
kal „Goral Pieninský“. Ten slávnostne pasoval riaditeľa colného 
úradu za gorala. Čerství „pltníci“ nezabudli ani na občerstve-
nie. Grilované klobásy potešili najmä dospelých gurmánov. Na 
svoje si však prišli aj deti, ktoré sa zúčastnili na 1. ročníku hier 
Colného úradu Prešov. Malí súťažiaci si svoje sily zmerali v rôz-
nych disciplínach. Neprehral nikto, pretože na záver čakal na 
každého diplom a zmrzlina. Na akcii, samozrejme, nechýbal 
ani goralský guláš a dobrá nálada, ktorú umocňovali praví go-

Na východe si odskúšali, aké je byť goralom

odviedli, je totiž výsledkom ich systematického a vysoko odborného profesio-
nálneho prístupu k plneniu úloh spojených s prácou psovoda.

kpt. Milan Kadlecaj a -dš-
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v júli a auguste
55 rokov

Anna Gajdzicová
CR SR

Mária Koledová
CR SR

Ľudmila Kroupová
CÚ Banská Bystrica

František Špalek
CÚ Bratislava

Augustín Seres
CÚ Nitra

50 rokov

Valerij Kuriatnik
CÚ Michalovce

Michal Babic
CÚ Banská Bystrica

Ľubomír Kľap
CÚ Prešov

Ľubomír Ostrovský
CÚ Trenčín

Ľubomír Macejka
CÚ Bratislava

Igor Minarič
CÚ Bratislava

Pracovné jubileum 20 a 25 rokov

Katarína Hanusková k 12. 7. 1988
CR SR

Štefan Csala k 1. 8. 1983
CÚ Banská Bystrica

Dňa 31. 7. 2008 ukončil služobný pomer námestník riaditeľa Colného úradu Nitra mjr. Ing. Vladimír Hut-
ník. Pri tejto príležitosti sa poďakoval všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu a zaželal im okrem 
pevného zdravia hlavne veľa pracovných úspechov a rodinnej pohody. Na už exnámestníka však neza-
budlo ani vedenie colného úradu, ktoré mu okrem poďakovania venovalo aj spomienkové predmety.
Vladimír Hutník začal pracovať v colnej správe 1. 4. 1989, keď nastúpil na Colný úrad Nitra. Prešiel viacerý-
mi útvarmi, cez oddelenie riadenia výkonu služby, PCÚ Nitra-VK, kde pôsobil ako vedúci tejto pobočky, 
až po funkciu námestníka riaditeľa colného úradu, ktorú vykonával s prestávkami viac ako 13 rokov, 
čo je určite „rekordom“ v rámci colnej správy. Päť rokov pôsobil aj ako lektor inštitútu vzdelávania CR 
SR. Vďaka svojej odbornosti a individuálnym schopnostiam plnil úlohy štátnej služby vždy na vysokej 
profesionálnej úrovni.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalšieho života želá kolektív Colného úradu Nitra.

Rozlúčka trochu inak

ralskí muzikanti. Nečudo, že účastníkom ubehol deň rýchlo a nastal čas vybrať 
sa domov. Hoci sa nikomu nechcelo, odchádzali s dobrou náladou a víziou do 
budúcnosti. Nezabudnuteľné zážitky, ktoré počas dňa nazbierali, si totiž všetci 
chcú rozšíriť aj na budúci rok.

  
Vedomostné minimum o Dunajci a Pieninách
Dunajec odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Jeho pramen-
né zdrojnice Biely a Čierny Dunajec, Biela voda a jej pravostranný prítok Javorinka 
odvádzajú vody z Pienin. Prielom Dunajca je v rozsahu 360 hektárov chránenou 

prírodnou rezerváciou. Je to floristicky a krajinársko-esteticky veľmi významné úze-
mie. Dunajec, ktorý odvodňuje zo slovenského územia 361 km2, v dĺžke necelých 
20 km tvorí slovensko-poľskú štátnu hranicu. 
Pieniny sú súčasťou bradlového pásma, ktoré sa nachádza na rozhraní vnútor-
ných a vonkajších Karpát. Vyznačujú sa mimoriadne komplikovanou geologic-
kou stavbou, ktorá podmienila vznik atraktívneho reliéfu skalných stien, vežičiek 
a bradiel rozmanitého tvaru. Tie spolu s Prielomom Dunajca vytvárajú výrazné 
krajinné dominanty.

mjr. Ing. Renáta Kravcová a -dš-
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Ako nás nepoznáte

O našich kolegoch toho veľa 
netušíme. Často nás prekvapia 
nielen svojím správaním, ale aj 
koníčkami, ktoré odhalíme len 
zriedkakedy. Toto však nie je prí-
pad Ľubora Závodského, ktorý 
sa svojej záľube venoval aktívne 
aj popri „colníčine“, a to vyše 45 
rokov. Vďaka fotografiám, ktoré 
publikoval aj v časopise Clo Dua-
ne, jeho hobby poznali mnohí. 
To, ako sa k nemu dostal, a či sa 
mu venuje aj v dôchodkovom 
veku, sa však dozviete len z na-
sledujúcich riadkov.

Tajomný svet odhaľoval 
v priestoroch kúpeľne
Ľuborove začiatky v oblasti fo-
tografického kumštu siahajú do 

ôsmeho ročníka základnej školy. Vtedy ho totiž ovládla túžba vykonávať čosi 
dospelácke a zároveň kreatívne. Nuž a zvíťazila fotografia. Okrem zachytávania 
a zvečňovania momentov Ľubora fascinoval aj tajomný priestor fotolaborató-
ria, ktorým sa po odsúhlasení rodičmi zvyčajne stávala kúpeľňa. Fotografické 
nadšenie Ľubora neprešlo ani v čase dospievania, naopak, múz (a to aj dvoj-
nohých) stále pribúdalo. Práve v období čerstvej dospelosti objavil tajomstvo 
portrétu v spodobení myšlienky a skutočnosti vo vzťahu k svojim priateľkám. 
Zároveň zmenil aj techniku ponímania čiernobieleho obrazu a zväčšil formáty 
výsledného produktu. Ako vzor mu slúžili práce vtedajšieho pražského fotogra-
fa Tarasa Kuščinského. 

Vojenská služba priniesla obdobie tvorivého sucha
Všetko pekné sa raz skončí. Presne týmito slovami Ľubor charakterizoval ob-
dobie nástupu na vojenskú službu. Svet uniforiem a železnej disciplíny ho totiž 
vrátil späť do reality a prerušil bezstarostné a kreatívne obdobie jeho fotogra-
fickej tvorby. Aj tu si ho však fotografia našla, a to celkom náhodne. Veliteľ útva-
ru totiž potreboval zvečniť niekoľko holohlavých „zaslúžilcov“. Portréty to boli 
skutočne nezvyčajné, ba až trochu umelecké. V ére Beatles totiž vyholená hlava 
mladého muža neznamenala to, čo predstavuje dnes. 

Časť colníckej histórie ukrýva doma
Podstatnú časť svojej fotografickej tvorby paradoxne zasvätil uniformám, avšak 
tým colníckym. Počas svojej tridsaťročnej colníckej praxe totiž urobil množstvo 
záberov zachytávajúcich colnícky život, kolegov, ako aj rôzne pracovné či spo-

ločenské akcie. Tie sú stále živé v jeho domácom archíve. Svojho favorita, a teda 
vyvolenú fotografiu, v ňom však nemá. Každá totiž charakterizuje čosi iné, čo ho 
spája s konkrétnymi zážitkami, ľuďmi a dobou.

Objektívom bojuje proti času
Fotografický vkus, ako aj techniky sa v Ľuborovom živote amatérskeho foto-
grafa menili. Sila, ktorou ho fotografia opantala, však zostala pri akomkoľvek 
zábere rovnaká. Snímka ho fascinuje najmä tým, že víťazí nad zubom času. 
Prostredníctvom dokumentu sa 
mu podarí zachovať myšlienku 
na vec v celej jej kráse aj pre 
budúce pokolenie. Tomu Ľubor 
učil aj vo fotografickom škol-
skom krúžku, kde sa mladým ta-
lentom venoval vyše 12 rokov. 

Ľahšia modernejšia cestička 
ho neláka
Koníčka, na ktorom Ľubor cvá-
la takmer celý život, si „chová“ 
aj v súčasnosti. Fotí však už len 
sporadicky. Hoci nové postupy 
a digitalizáciu zvláda, chýba mu 
skutočná práca v laboratóriu, 
ktorá pri dnešnej technike odpa-
dá. Zmeny však nastali aj v ňom 
samotnom. Exteriéry, v ktorých 
Ľubor svoje práce v mladosti rád 
vystavoval, zamenil na intímne 
interiéry bytov svojej rodiny. Jeho fotografie tak obnovujú príjemné spomienky 
nielen jemu, ale aj jeho blízkym. Fotograf sa v ňom však nezaprie ani dnes. Prizná-
va, že pre správne zachytenie obľúbenej prírody či sakrálnej architektúry, urobí 
hocičo. Výnimkou nie je ani váľanie sa po zemi, čo mu s objektívom v ruke nerobí 
problémy ani pri svojich, čo nevidieť, šiestich krížikoch.

-dš-

„Fotografovanie nie je koníček,
ale riadne živený kôň.”



Leto je vhodným obdobím na cestova-
nie, spoznávanie nových krajín a zveč-
ňovanie dovolenkových zážitkov. Ak 
ste sa týmto heslom riadili aj vy, urobte 
foto konkurz a vyberte svojich troch 
favoritov, ktorí rovnako ako fotografie 
Renáty Vachovej zabojujú o prvenstvo 
v našej fotosúťaži. 

Petronas Tower cez deň

Petronas Tower v noci

Kuala Lumpur (Malajzia) – čínska štvrť


