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Otestujte sa

V ďalšom pokračovaní nášho kvízu sa vrátime k  bežne vykonávanej činnosti, a to k nabíjaniu zbrane. Na prvý pohľad všet-
ko vyzerá jednoducho. Táto činnosť je však náročná na presnosť a striktné poradie jednotlivých úkonov. Opísaný postup 
sa aplikuje predovšetkým u colníkov vykonávajúcich štátnu službu v rovnošate.

Nabíjame svoju zbraň správne?

Dúfame, že sa naším kvízovým návodom nebudete riadiť aj v reálnom živote. Mohli by ste totiž prísť k úrazu, pretože by ste trikrát porušili bezpečnostné 
pravidlá a predpisy. Napísať nám, akým spôsobom by k ich porušeniu prišlo, je už vaša úloha. Vaše odpovede čakáme do 1. 12. 2008 na e-mailovej adrese 
dana.sejirmanova@colnasprava.sk.
Napísať na adresu redakcie a poslať správne odpovede neváhali ani kpt. Bc. Andrea Čuklovičová a mjr. Ing. Ivan Zelenák, ktorým posielame vecné výhry.
 mjr. PhDr. Milan Pittich

1. Nabíjanie a vybíjanie zbrane vykonávame v útvaroch colnej správy v zaria-
deniach jednotnej konštrukcie, tzv. vybíjačoch, prípadne na miestach ozna-
čených červeným terčom s priemerom 20 cm, ktorý je situovaný na bielom 
podklade. Tieto miesta sú vybavené drevenou debničkou s pieskom, ktorá 
musí mať rozmery minimálne 50 x 50 x 50 cm.

2. Pri nabíjaní najprv stiahneme záver dozadu, aby sme pohľadom proti svetlu 
skontrolovali nábojovú komoru a zistili, či v nej nie je náboj. Následne vloží-
me zbraň ústím hlavne do vybíjacieho zariadenia alebo na označenom mies-
te namierime do debničky s pieskom. Až do samotného nabitia zbrane s ňou 
už žiadne iné úkony nevykonávame.

3. Do takto pripravenej zbrane vložíme zásobník. Ak potrebujeme vykonávať 
službu s nábojom v nábojovej komore, záver natiahneme ešte raz dozadu 
a vypustíme, a to ihneď po vybratí zbrane z vybíjacieho zariadenia.  Nesmie-
me zabúdať na prst, ktorý sa musí nachádzať mimo spúšte, aby nedošlo k ná-
hodnému výstrelu.

4. Ak sme vyzbrojení pištoľou ČZ vz. 75 D Compact, musíme na záver vypúšťa-
čom vypustiť bicí kohút do prednej polohy, aby pri nosení zbrane v puzdre 
nedošlo k náhodnému výstrelu. Nabitú zbraň nakoniec odložíme do puzdra.
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Je tu jeseň. Určite ste si všimli. Okrem pribúdajúceho dažďa a ubúdajúcich stup-
ňov ju charakterizuje aj špecifická jesenná priama úmernosť, ktorá mi vôbec ne-
vonia. Je pritom veľmi jednoduchá. Funguje na prírodných, tzv. bioprincípoch, 
v ktorých zohrávajú úlohu externé aj interné faktory. Viem, znie to príliš vedec-
ky, ale určite viete, o čom hovorím. Príkladov, ktoré jesennú priamu úmernosť 
demonštrujú, máme totiž v bežnom živote veľa. Všeobecne však platí, že vzras-
tajúci počet sychravých dní rovnomerne zvyšuje aj náš odpor opustiť vyhriatu 
posteľ. To zvyčajne vyústi do nevrlého frflania či v lepšom prípade do bojkotu 
vstávania. Ostať v teplej posteli si však môžeme dovoliť len zriedkakedy. Do prá-
ce či do prechladených ulíc nás totiž vyženú povinnosti. Podobne ako aj môjho 
vždy pozitívne naladeného kolegu. Tomu sa nálada prudko zmenila a klesla na 
úroveň jesenných teplôt, keď musel napriek dovolenkovaniu naspäť do práce. 
Na dôležitom tlačive totiž chýbal jeho podpis. S odkráčanými metrami, ktorými 
meral cestu smerom do práce, sa mu vďaka vlastnej zábudlivosti vytrácala aj 
pokojná dovolenková nálada. A jesenná priama úmernosť opäť fungovala. To 
sa môjmu kolegovi a možno ani vám však v budúcnosti už nemusí stať. Colná 
správa totiž skúša pilotný projekt zaručeného elektronického podpisu, ktorý 
nás od mnohého odbremení. A nie je vylúčené, že časom aj od nepríjemného 
ranného vstávania.

Dana Šejirmanová
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Krátko z domova

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gaš-
parovič 2. septembra 2008 slávnostne 
povýšil do hodnosti generálmajora troch 
príslušníkov Ozbrojených síl SR a piatich 
vymenoval do hodnosti brigádneho ge-
nerála. Dekréty generála si z rúk hlavy 
štátu prevzali aj traja policajní predstavi-
telia a naša generálna riaditeľka Eleonóra 
Kročianová. Týmto dňom sa hodnosť ge-
nerálneho riaditeľa Colného riaditeľstva 
uvádza gen. JUDr. Eleonóra Kročianová. 
Ivan Gašparovič vo svojom príhovore 
zdôraznil, že k ich povýšeniu prišlo na 
základe ich odbornosti a morálneho po-
stavenia. Okrem iného vyzdvihol aj prácu 
colníkov a vyjadril presvedčenie, že svoje 
náročné úlohy budú rovnako dobre zvlá-
dať aj v budúcnosti. Z oblasti colníctva 
menoval do hodnosti generála prvýkrát.
Vymenovaním GR CR SR do hodnosti 
generála urobila slovenská colná správa 
veľký krok vpred, ktorý sa zapíše do his-
tórie colníctva. Generál totiž nebol na 
čele colnej správy ani počas bývalého 
Československa, ani v období súčasnej 
samostatnej Slovenskej republiky.

kpt. Ing. Martina Kereková

Slovenská colná správa má svojho
historicky prvého generála

Na pôde CR SR prebehlo 15. 10. 2008 odovzdávanie 
prvého osvedčenia schváleného hospodárskeho 
subjektu (Authorised Economic Operators, ďalej len 
AEO). Zástupcovia michalovskej spoločnosti BSH 
Drives and Pumps si certifikát prevzali z rúk štát-
neho tajomníka Ministerstva financií SR Františka 
Palka a generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva 
SR Eleonóry Kročianovej. Štatút schváleného hos-
podárskeho subjektu dá firmám viaceré výhody. 
Je skutočnou známkou kvality a indikuje, že jeho 
držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného 
dodávateľského reťazca. Držiteľ certifikátu je totiž 
preverený zo strany colných orgánov. Okrem toho 
mu prináležia aj mnohé výhody ako napríklad zjed-
nodušené colné postupy, upustenie od zabezpeče-
nia colného dlhu či colné kontroly v zníženej miere. 
V budúcnosti by sa mal počet držiteľov certifikátu 
AEO rozšíriť, žiadosť na jeho udelenie si už totiž po-
dalo ďalších sedem subjektov.

kpt. Ing. Martina Kereková a -dš- 

Prvé osvedčenie schváleného hospodárskeho 
subjektu je už v rukách majiteľov
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Krátko zo sveta a z domova

Pracovné návštevy, ktorými sa navzájom 
tento rok poctili hovorcovia slovenskej 
a českej colnej správy Martina Kereková 
a Jiří Barták, sa dočkali svojho pokračo-
vania. Tentoraz však v omnoho početnej-
šom zastúpení. Nadobudnuté skúsenosti, 
ako aj vedomosti z mediálnej praxe pri-
šiel na Slovensko prezentovať celý český 
mediálny tím.

Česko-slovenskí hovorcovia sa zišli
vo Veľkom Mederi
Stretnutie slovenských a českých regio-
nálnych hovorcov sa podarilo zrealizovať 
vďaka programu CUSTOMS 2013. Mediál-
ni predstavitelia colných správ sa zišli kon-
com septembra v Školiacom a rehabilitač-
nom stredisku Veľký Meder. Slováci túto 
príležitosť zároveň využili na pravidelné 
rokovanie regionálnych hovorcov, ktoré 
sa koná dvakrát do roka. Na stretnutí nechýbal ani námestník generálneho ria-
diteľa CR SR plk. Ing. Bc. Milan Olejár, ktorý ho otvoril za prítomnosti riaditeľky 
Kancelárie generálneho riaditeľa CR SR pplk. JUDr. Ľubomíry Vrobelovej.

Rovnaké problémy, rozdielne riešenia
Presadzovanie colnej správy v médiách je náročná a dlhodobá práca. K jej zlep-
šeniu prispelo aj slovensko-české stretnutie vo Veľkom Mederi, ktoré poskyt-

Pokračovanie úspešnej spolupráce

Metropola Rakúska, Viedeň, hostila v dňoch 9. – 10. októbra 2008 šéfov európ-
skych colných správ. Medzinárodné stretnutie zorganizovala EK v spolupráci 
s rakúskou colnou správou, ktoré naň pozvali nielen najvyšších predstaviteľov 
colných správ členských štátov EÚ, ale aj členov susedskej politiky a kandidát-
ske krajiny.

Východná hranica na pokračovanie
Predstavitelia colných správ sa vo Viedni venovali rokovaniam o colnej spo-
lupráci na východnej hranici EÚ, ktoré sa začali vo Fínsku v Imatre ešte v roku 
1999. Problematická hranica sa dostala na pretras aj na rokovaniach v Kyjeve 
(2005) a na stretnutí vo fínskom Muoniu (2006). Význam týchto rokovaní pod-
čiarkla aj prítomnosť Michaela Daneta, generálneho tajomníka WCO.

Riešenia hľadali všetci, do boja pôjdu spoločne
Európske colné správy sa na schôdzke u našich západných susedov zhodli na 
tom, že musia nájsť efektívnu cestu, ako zabezpečiť plnenie svojich úloh, a to 
hneď z viacerých dôvodov. Colníci totiž zaznamenávajú neustály rast objemu 

Šéfovia colných správ hľadali spôsoby,
ako na východnú hranicu

lo výborný priestor na výmenu skúseností v oblasti mediálnej politiky. Svoje 
know-how si vymenili aj šéfredaktori oboch colných časopisov, ktorí sa okrem 
iného zaoberali aj otázkami budúcej spolupráce. Opäť sa potvrdila blízkosť 
oboch národov, ako aj podobnosť ich problémov. A hoci sú možnosti oboch 
colných správ rozdielne, vždy je možné nájsť dobré skúsenosti uplatniteľné aj 
na druhej strane rieky Moravy.

npor. Mgr. Stanislav Ďurina a -dš-

obchodu a zvyšujúci sa počet colných deklarácií. Musia však dbať aj na zabez-
pečenie ochrany, bezpečnosti a uľahčovanie obchodu. Dosiahnuť spomínané 
ciele nie je jednoduché, priblížiť sa k nim však dá aj definovaním základných 
európskych colných štandardov v revidovaných Colných blueprintoch a me-
dzinárodnou spoluprácou. Šéfovia colných správ sa počas diskusie zhodli na 
oblastiach, ktorým je potrebné venovať pozornosť. V budúcnosti sa chcú zame-
rať na koordináciu medzi rôznymi zložkami zabezpečujúcimi kontrolu na hrani-
ciach, ako aj na cezhraničnú komunikáciu. K vyriešeniu problémov týkajúcich 
sa východnej hranice prispeje aj odstránenie rozdielnosti v legislatíve a postu-
poch, zdokonalenie riadenia rizika a odstránenie nedostatkov v oblasti zdrojov 
a infraštruktúry. Colné správy vidia perspektívu aj vo využití benchmarkingu 
a regionálnej cezhraničnej spolupráce. K uvedeným opatreniam však ešte prav-
depodobne nejaké pribudnú. Najvyšší predstavitelia colných správ sa v spolu-
práci s vytvorenými pracovnými skupinami chcú otázkami i z nášho pohľadu 
významnej východnej hranice zaoberať aj v budúcnosti.

pplk. JUDr. Eva Bôriková a -dš-



6

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

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Auto plné cigariet
Colníci Pobočky Colného kriminálneho úradu Košice sa opäť raz trafili do čier-
neho. V motorovom vozidle, ktoré 3. 9. 2008 skontrolovali na Námestí Ľudovíta 
Štúra v Moldave nad Bodvou, našli ilegálne prevážané cigarety. Fajčivo, ktoré 
patrilo vodičovi z michalovského okresu, sa nachádzalo v batožinovom priesto-
re vozidla. Cigarety boli pod zadnými a prednými sedadlami, ako aj vo všetkých 
odkladacích priestoroch v interiéri vozidla. Celkovo colníci zaistili 118 880 ks ci-
gariet značky Classic Red, opatrených ukrajinskou kontrolnou známkou. Colný 
dlh sa v tomto prípade vyšplhal na čiastku 401 153,- Sk (13 315,84 eura).

Expresná zásielka s efedrínom
Zásielky s nepovoleným obsahom nie sú v bežnej colníckej praxi žiadnou vý-
nimkou. Utvrdili sa v tom aj colníci CKÚ, ktorí pri vykonávaní colnej kontroly 
narazili na nezákonný dovoz drogového prekurzora – efedrínu. Ten sa nachá-
dzal v zásielke expresnej zásielkovej služby od odosielateľa z Indie, ktorý drogu 
posielal súkromnej osobe na Slovensku. Zásielka obsahovala kilogramové ba-
lenie a dve štvrťkilové balenia hnedej látky konzistencie jemného prášku. Pod-
ľa priloženého certifikátu analýzy mala predmetná zásielka obsahovať extrakt 
rastliny Sida Cordifolia s obsahom vyše 5 % efedrínhydrochloridu, čo následne 
vykonaná predbežná analýza aj potvrdila. Príjemca sa tak indického „expresu“ 
nedočkal. Namiesto neho môže očakávať trestné stíhanie.

-dš-

Dvojité bodovanie na Balkáne
Takzvaná balkánska cesta, na ktorej leží Bulharsko, nezostala svojej neblahej 
drogovej povesti nič dlžná. Práve cez toto územie totiž chcela pašovať drogy 
41-ročná žena. Bulharskí colníci však jej zámery prekazili. Pašeráčku zatkli na 
hraniciach s Tureckom, cez ktoré chcela preniesť 20 kilogramov heroínu v od-
hadovanej hodnote prevyšujúcej 900-tisíc eur. Podobnému ilegálnemu pokusu 
zabránili bulharskí colníci aj na hraničnom priechode s Gréckom. Pašeráci chceli 
týmto územím preniesť 30 kilogramov heroínu.

Colníci verzus konope
Bulharskí colníci a policajti si posvietili aj na podozrivé oblasti, ktoré sú známe 
pestovaním konope a výrobou marihuany. Tú colníci zaistili v množstve 2,4 tony 
na juhozápade krajiny. Akcie tohto druhu prebehli už aj v predošlých mesia-
coch, len počas augusta zadržali takmer šesť ton konopných listov.

Zásah v hodine dvanástej
Štyritisíc libier za prevezenie 2,26 kilogramu kokaínu. Presne toľko mali dostať 
dve ženy vo veku 17 a 20 rokov, ktoré chceli drogu v hodnote 175 000 libier pre-
pašovať z Jamajky do Veľkej Británie. Pokus im však kvôli ostražitosti miestnych 
colníkov a policajtov nevyšiel. Po dvojtýždňovej dovolenke pod jamajským sln-
kom tak na dve Britky čaká oddych v chládku.

Úlovok, ktorý stojí za to
Mexickí námorníci spolu s colníkmi objavili na palube rybárskej lode neďaleko 
pobrežia Tichého oceánu takmer štyri tony kokaínu. Pri razii zatkli šesť členov 

palubného personálu, ktorých vyšetrovali pre podozrenie zo zapojenia do or-
ganizovaného zločinu. Kokaín, rozdelený do 3100 balíčkov, bol ukrytý v nádrži 
na vodu.

Viac než len umelecké dielo
Aj tak by sa dali ohodnotiť koberce z Afganistanu a Pakistanu, ktoré dovážajú do 
Číny. Práve tieto bytové doplnky totiž pašeráci používajú na prepravu heroínu. 
Svoje o tom vedia aj čínski colníci, ktorí si na podobné pašerácke výdobytky dá-
vajú dobrý pozor. V priebehu niekoľkých mesiacov zhabali už vyše 30 kobercov, 
v ktorých bolo votkaných okolo 50 kilogramov heroínu. Drogu pašeráci vstreku-
jú do miniatúrnych rúrok s priemerom jeden až dva milimetre, ktoré sa zabalia 
do farebných prírodných alebo syntetických vlákien. Takto upravené priadze 
votkajú do kobercov spolu s normálnou priadzou.

Trochu čudné „bobule“
... objavili medzi deklarovaným hroznom z Grécka rumunskí colníci. Medzi 
ovocím, ktoré malo putovať do Nemecka, bolo aj približne 350 000 balení 
nezdanených cigariet. Kamión s bulharskou ŠPZ colníci zastavili a následne 
skontrolovali na rumunsko-maďarskom hraničnom priechode. Hodnota zha-
baného cigaretového kontrabandu dosiahla v prepočte okolo pol milióna eur. 
Bulharský vodič vozidla údajne nemal o ilegálnej časti nákladu ani poňatia.

Španielski pašeráci milujú „trávu“
Zálusk na túto nelegálnu drogu však majú aj colníci, ktorí ju nedávno objavili 
na španielsko-francúzskych hraniciach ukrytú v britskom kamióne. Takmer 
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Lieh a zákon

dve tony marihuany okamžite zhabali a vodiča kamiónu vzali do väzby. 
Španielsko je známe ako cesta pašerákov marihuany z Maroka do Európy. 
V roku 2006 bolo zodpovedné za polovicu všetkých svetových odhalených 
zásielok.

Tajomstvo spod parochne
Austrálski colníci sa pozreli na miesto, kam mužské pohľady bežne nesmerujú, 
a to pod ženskú parochňu. Tá patrila 54-ročnej Američanke, ktorú zatkli na letis-
ku. Dôvodom bol kilogram kokaínu, ktorý mala pani k parochni prišitý. Samo-
zrejme, nešlo o žiadny výdobytok módy. Američanka chcela drogu prepašovať 

z Amsterdamu a následne ju speňažiť. Riskovanie sa jej v tomto prípade nevy-
platilo, v prípade uznania viny jej hrozí až 25 rokov väzenia.

Pašerácka ponorka klesla ku dnu
Americká pobrežná stráž si spolu s colníkmi posvietila na „podvodných“ pa-
šerákov kokaínu. Pri tichomorskom pobreží Strednej Ameriky colníci spolu so 
strážcami pobrežných vôd zadržali 18-metrové plavidlo podobné ponorke, kto-
ré prevážalo sedem ton kokaínu. Pobrežná stráž nakoniec loď potopila, pretože 
bola príliš nestabilná na to, aby ju odtiahli do prístavu.

-dš-

Tohtoročná úroda ovocia bola pomerne bohatá, a tak sa mnohí pestovatelia 
chystajú zmeniť ovocné plody na „ohnivú vodu“. Od 1. septembra im tento pro-
ces uľahčuje aj zákon, ktorý povoľuje páliť viac alkoholu za menej odvedených 
peňazí.

Septembrové novinky
Spomínaný zákon č. 279/2008 Z.z. zvýšil množstvo vyrobeného liehu z tridsať 
na 43 litrov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba dane vo výške 14 150,- Sk 
(469,69 eura) za hektoliter stopercentného alkoholu. V praxi si tak pestovateľ 
môže dať vypáliť za jedno výrobné obdobie 86 litrov 50-percentného ovocného 
destilátu so zníženou sadzbou spotrebnej dane. Zníženú sadzbu dane si však 
už nemôžu uplatniť členovia domácnosti pestovateľa, nakoľko znížená sadzba 
dane sa uplatňuje pre jedného pestovateľa a členov jeho domácnosti. Zákon 
však myslí aj na to, keď dôjde k prekročeniu uvedeného množstva. V tomto 
prípade musí pestovateľ zaplatiť základnú sadzbu dane vo výške 28 300,- Sk 
(939,39 eura) za hektoliter čistého liehu. Nová legislatíva potešila aj prevádzko-
vateľov páleníc, ktorých zákon odbremenil od povinnosti nahlasovať colnému 
úradu výrobu liehu jeden pracovný deň pred dohodnutým dňom výroby.

Zákon trestá jeho porušovateľov vyššími sankciami
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu môže prijať kvas len na základe žiados-
ti pestovateľa, ktorý v nej musí vyhlásiť, či si dal v danom výrobnom období 
vyrobiť ovocný destilát aj v inom liehovare. Ak tak urobil, musí uviesť presné 
množstvo. V prípade, že uvedie nepravdivé údaje a uvedené množstvo prekro-
čí, hrozí mu pokuta až do 5 000,- Sk (165,97 eura) a daň mu bude dorubená. 
Ďalšie sankcie sú aj v prípade, ak je lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici pred-
metom ďalšieho predaja. Vtedy môže predajca dostať pokutu vo výške najme-
nej 10 000,- Sk (331,94 eura). Legislatíva nezabúda ani na nelegálne pálenice. 
Výroba destilátu v takýchto zariadeniach je totiž zakázaná. Fyzická osoba, ktorá 
tento zákaz poruší, zaň aj patrične zaplatí, a to najmenej 100-tisícovou pokutou. 

Právnickú osobu môže vyjsť takého ilegálne podnikanie až na miliónové sumy. 
Lieh a samotné nelegálne výrobné zariadenie skončia, samozrejme, v rukách 
colníkov.

Trnavčania majú svoj región pod kontrolou
Colný úrad Trnava v súčasnosti registruje celkovo 9 pestovateľských páleníc, 
z toho štyri sú v okrese Skalica, po dve v okresoch Senica a Trnava a jedna 
v okrese Piešťany. Za výrobné obdobie od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008 vyrobili 
takmer 50 000 litrov stopercentného alkoholu, z čoho bola do štátneho rozpoč-
tu odvedená spotrebná daň vo výške viac ako 7 miliónov korún.

mjr. Bc. Silvester Nestarec a -dš-

Pálenie je v plnom prúde

Pálenice a produkty, ktoré z nich vzišli, fascinovali aj našich predkov. O po-
vestnej jesennej činnosti, ktorú vykonávali vo vlastnoručne zariadených piv-
ničkách, sa zachovalo mnoho literárnych záznamov. Na jeden taký narazila aj 
kolegyňa npor. Mgr. Milada Hubočanová, ktorá nám túto knižnú vôňu kvasu 
a uskladneného ovocia poslala priamo do redakcie.

„Slivovica“
Široko-ďaleko je známe, že v Lietavskej Závadke sa najlepšie darí z ovocia sliv-
kám. Urodí sa ich skoro každý rok dosť a niektoré roky je aj nadúroda. Okrem 
dobrého lekváru sa tu celé storočia pálila výborná slivovica. Keďže dedina leží 
bokom od sveta, museli si ju chlapi páliť svojpomocne.
V období pred druhou svetovou vojnou sa pálilo skoro v každom dvore. K tomuto 
obdobiu sa viaže aj nasledovná príhoda o slivovici.
Bola zima a v pivnici sa pálilo, no nelegálne. V tom čase chodili po dedinách žan-
dári a ak niekoho prichytili, dávali pokuty. Chlapi postavili na stráž deti – chlap-

cov. Tí stáli na začiatku dediny a mali hlásiť, keby sa približovali žandári. Zrazu 
„prvý“ strážnik zakuvikal a ďalší utekal chlapom povedať, že sa blíži nebezpečen-
stvo.
V prvom dome rýchlo balili čo sa dalo a kde s dalo. Keď vkročili žandári do dvora, 
bolo už všetko skryté. Žena si sadla na hrniec a rozložila sukne. Kolísala v kočiari 
dieťa, kde boli skryté fľaše so slivovicou. Sud s kvasom skryli do kúta, a tam si 
ľahli deti.
Chlap rýchlo strčil trubky do nohavíc.
Vojde žandár a pýta sa:
„Kde máte to, čo ste robili?“
Chlap vyľakane hovorí:
„Žena to má pod sukňou, ja v nohavicách a výsledok je v kočiari.“
Žandári sa rozosmiali, hodili rukami a odišli. Tak sa zachránila pálenica aj sli-
vovica...

Knižná slivovica
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Dvadsiaty prvý september patrí slovenským colníkom, ktorí v tento deň osla-
vujú svoj národný sviatok. Taká je oficiálna verzia, ktorá má v praxi trochu 
iné vyhotovenie. Colníci totiž namiesto oslavovania, ktoré by im v tento deň 
prináležalo, pripravujú radosť iným. Každý colný úrad ponúka vlastné menu, 
ktoré naservíruje verejnosti vo svojom regióne. Niekto ponúkne hostinu veľ-
kolepých rozmerov, iný zase skromnejšiu chuťovku. Nuž, a kto bol tento rok 
najkreatívnejší, to už posúďte sami.

Oslavy svätého Matúša sa prelínali so štyridsiatkou colnej únie
Zaužívané a verejnosťou i médiami obľúbené dni otvorených dverí nechýbali 
ani na jednom úrade. K ukážkam demonštrujúcim prácu colníkov však tento rok 
pribudli aj oslavy významného štyridsiateho jubilea colnej únie, ktoré si počas 
dňa svätého Matúša, patróna colníkov, úrady pripomenuli po celom Slovensku. 
Fakty týkajúce sa spomínaného výročia predostreli rôznymi spôsobmi, najmä 
formou prezentácií, prednášok či propagačných materiálov. Ďalším spoločným 
menovateľom tohto sviatku boli sväté omše, ktoré sa konali v ôsmich sloven-
ských regiónoch. Colné úrady ich zorganizovali v spolupráci s Ordinariátom 
ozbrojených síl a zložiek SR. Colníci teda za uctením si svojho patróna nemuseli 
cestovať ďaleko, urobili tak v domácom duchovnom prostredí.

Bratislavskí colníci pozvali návštevníkov na Štrkovec
Obyvatelia hlavného mesta si mohli prezentáciu CÚ Bratislava pozrieť v blíz-
kosti známeho štrkoveckého jazera. Na svoje si prišli všetci, colný úrad totiž 
ponúkol zaujímavosti zo svojej minulosti, prítomnosti, ale aj budúcnosti. Pre 
akčnejších boli pripravené rôzne ukážky práce colníkov, ako aj zaistené exem-
pláre, ktoré zhabali pašerákom. Deti si tiež mohli odskúšať, či by prácu colníkov 
zvládali. V súťažiach, ktoré pre ne boli pripravené, si vyskúšali napríklad streľbu 
zo vzduchovky, beh v nepriestrelnej veste, ale aj svoje zručnosti pri odhaľovaní 
pašovaného tovaru.

Ukážky a sladkosti v Trnave zožali úspech 
Na mladú generáciu sa zameral aj Colný úrad Trnava. Ten v rámci osláv svätého 
Matúša otvoril pre verejnosť nielen svoje ústredie, ale aj niektoré pobočky. Zve-
daví návštevníci si tak mohli prezrieť prácu colníkov v reálnych podmienkach. 
Študenti, ktorí na úrad zavítali, sa zaujímali aj o administratívnu prácu colníkov 
a tlačivá, s ktorými by v budúcnosti mohli prísť do kontaktu. Trnavčania však 
nezostali len na domácej pôde. Prezentáciu svojej práce, spojenú s ukážkami 
nácvikov sebaobrany, techniky, výstroja a práce psovodov, zorganizovali aj na 

Národný deň colníkov
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jednej zo senických základných škôl. Deti potešil nielen zaujímavý program, ale 
radosť im urobili aj prezentačné materiály a sladkosti, na ktoré colníci, ako dobrí 
návštevníci, ani teraz nezabudli.

Žilinčania stavili na deti aj dospelých
CÚ Žilina pripravil tohtoročné matúšovské oslavy spolu s Mestským úradom 
Trstená. Colníci odprezentovali nielen prácu svojho úradu, ale aj úlohy colnej 
správy týkajúce sa hlavne ochrany občanov pred dovozom nebezpečných 
a zdraviu škodlivých tovarov a falzifikátov značkových tovarov. Divákov okrem 
teoretického výkladu zaujala tiež ukážka moderného mobilného skenovacieho 
systému HCV MOBILE, ktorým dokáže colná správa odhaľovať nezákonne pre-
pravovaný tovar. Svoju obľúbenosť u návštevníkov potvrdili aj kynológovia so 
služobnými psami, ktoré predviedli svoje čuchové umenie.

Prácu colníkov si vyskúšali aj školáci spod Zobora 
Svoje brány otvoril Colný úrad Nitra malým aj veľkým návštevníkom s cieľom 
odprezentovať svoju činnosť v oblastiach spotrebných daní, ochrany spot-
rebiteľa či colného dohľadu nad tovarom z tretích krajín. Prezentáciu spestril 
ukážkami výzbroje a výstroja colníkov, ako aj ukážkami práce služobného psa 
pri vyhľadávaní tabaku a zadržaní páchateľa. Nové poznatky si deti následne aj 
odskúšali v rôznych súťažiach. Budúci colníci si zmerali sily v odbere vzoriek či 
v streľbe zo vzduchovej pištole. Samozrejme, nechýbalo ani ocenenie najaktív-
nejších účastníkov – sladkou odmenou a pamätným listom. Uznanie v podobe 
písomnej pochvaly sa ušlo aj samotným colníkom, konkrétne npor. Mgr. Tomá-
šovi Kincelovi. Riaditeľ Colného úradu Nitra pplk. Ing. Miloš Záhorský si ho touto 
formou uctil za záslužný čin. Tomáš Kincel totiž našiel pri výkone služby kufrík 
obsahujúci veľkú finančnú hotovosť. Po zistení majiteľa mu však kufrík okamži-
te bez nároku na odmenu odovzdal.

Trenčianskych žiakov neodradilo ani sychravé počasie
Do školských lavíc sa symbolicky vrátili aj colníci z Trenčína, ktorí si to namierili 
do Základnej školy na Sihoti. Počasie síce nevyšlo na výbornú, no to žiakov ani 
učiteľov neodradilo. Colníci pre nich pripravili bohatý program pozostávajúci 
z ukážok sebaobrany, výzbroje, zastavovacej techniky colnej správy či z prezen-

tácie výcviku služobného psa, hľadania drog a vykonania dychovej skúšky na 
prítomnosť alkoholu. Žiaci vyšších ročníkov sa zúčastnili aj na besede venova-
nej téme 40. výročia vzniku colnej únie, ktoré si Slovensko pripomenulo 1. júla 
tohto roku.

Remeslo svätého Matúša spoznali všetky vekové ročníky
Colníci z jadra stredného Slovenska, konkrétne z Banskej Bystrice, realizovali 
program osláv v dvoch formách. Na PCÚ Banská Bystrica a PCÚ Lučenec NS spo-
jili oslavy Národného dňa colníkov s prezentáciou spomínaného 40. výročia eu-
rópskej colnej únie. Colníci verejnosti predviedli ukážky z činnosti colnej správy 
na PCÚ a SCU. Študentov, ktorí medzi návštevníkmi oboch pobočiek domino-
vali, okrem iného zaujali prezentácie o zahraničných colných správach, colnícke 
zbrane, donucovacie prostriedky a obľúbené vyhľadávanie služobným psom. 
Pobočky CÚ Zvolen Lieskovec NS, Jesenské a Veľký Krtíš si svoj sviatok uctili 
Dňom otvorených dverí, ktorý pripravili nielen pre žiakov a študentov škôl, ale 
aj pre podnikateľov a ostatnú verejnosť. Každá cieľová skupina našla, čo hľadala. 
Žiaci nasávali atmosféru názorných ukážok a zúčastnené daňové subjekty infor-
mácie týkajúce sa všeobecne záväzných predpisov. A faktom je, že bez nových 
vedomostí neodišiel nikto. Základné colnícke pojmy, ako aj práva a povinnosti 
colnej správy boli totiž vysvetlené aj tým mladším ročníkom.

Centrum Prešova obsadili zelené uniformy
Colníci z CÚ Prešov poňali oslavy Národného dňa colníkov vo veľkom štýle. Pre 
obyvateľov pripravili honosný a pútavý program, ktorým žilo celé mesto. Zele-
né colnícke uniformy boli v deň osláv skutočne neprehliadnuteľné, dominovali 
po celej pešej zóne. Prešovský colný úrad zaradil do akcií, ktoré mali spropago-
vať prácu colníkov, skutočne všetko. Motto podujatia „Svet bez bariér, svet bez 
hraníc“ svojím vystúpením podporili aj zdravotne postihnuté deti z OZ Barlička, 
ktoré účinkovali v kultúrnom programe. Spolu s partnermi z ostatných súborov 
a skupín tak spestrovali odborné colnícke ukážky a prezentácie. Organizátori, 
teda prešovskí colníci, ukázali obyvateľom mesta svoju výzbroj, výstroj, zbra-
ne a techniku. Prešovčanov zaujalo aj odhaľovanie falošných kontrolných zná-
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mok prostredníctvom prístroja DOORS, ale tiež práca mobilného skenovacieho 
zariadenia. Deti to však ťahalo najmä k CITES-ákom, ktorí vystavovali zachytené 
ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Skupinky divákov obkolesovali aj vystave-
né autá, ktorými disponuje nielen slovenská, ale aj poľská colná správa. Tá sa na 
Národnom dni colníkov zúčastnila v pozícii hosťa. Divákov zaujal aj model mikro-
ľahkého lietadla, ktoré používajú colníci z iných krajín na monitorovanie hraníc. 
O závan histórie sa postarali rekvizity v podobe mýtnice, symbolickej závory, ako 
aj dobovo odetí aktéri. Tí zastavovali ľudí a posielali ich na colnú prehliadku. Zá-
roveň ich však obdarovávali cukríkmi, ovocím a pečiatkami, ktoré dávali na letáky 
o CÚ Prešov. Priestor dostali aj účastníci, ktorým sa prizeranie málilo. Tí kreatív-
nejší sa totiž mohli zapojiť do tvorivých dielní a zrealizovať svoju predstavu bez-
bariérového sveta. Celodenný program bol venovaný aj Prešovčanom, ktorých 
trápili nezodpovedané otázky. V prezentačných stánkoch bolo okrem informač-
ných brožúr zabezpečené nepretržité podávanie informácií o colných a daňových 
predpisoch. Tie boli určené nielen podnikateľskej verejnosti, ale aj tým, ktorí po-
trebovali bežné rady. Napríklad aj o tom, aký tovar je možné prevážať do cudzích 

krajín. Bonbónika na záver sa však dočkali aj samotní colníci. Tridsiati si odniesli 
ocenenia, ktoré pre nich pripravil ich úrad v spolupráci s mestom Prešov.

Košickí colníci ukázali, akí sú v praxi
Svoju prácu a fungovanie colného úradu predstavili aj Košičania. Zvedavcom, 
ktorí sa na Dni otvorených dverí zúčastnili, predviedli reálne situácie z colníc-
kej praxe. Zvedaví východniari si mohli pozrieť, ako prebieha zaistenie nebez-
pečných a ozbrojených páchateľov, zastavovanie vozidiel či vyhľadávanie drog 
pomocou služobných psov. Návštevníkov zaujali aj ukážky odoberania vzoriek 
pohonných látok z bežnej nádrže a bojové taktiky colníkov.

-dš-

Poznámka: Za spoluprácu ďakujeme všetkým colným úradom, ktoré na našu výzvu 
zareagovali, poslali nám svoje príspevky a ilustračný materiál.

Technika a s ňou spätá elektronická komunikácia si postupne podmaňujú 
takmer všetky sféry bežného života. Uľahčujú a najmä urýchľujú procesy, ktoré 
by bežným, zabehaným spôsobom trvali dlhšie. Dobrým príkladom je zaslanie 
e-mailu, ktoré trvá čosi vyše sekundy. V porovnaní s procedúrou, ktorú musíme 
absolvovať v dlhých radoch na pošte, je to neporovnateľné. Spomínaná efekti-
vita, časová nenáročnosť a navyše aj bezpečnosť je typická aj pre ďalší výdo-
bytok doby – zaručený elektronický podpis (ZEP). Ten v uplynulých mesiacoch 
skúšobne zavádza aj slovenská colná správa.

Podpis bude mať colník i deklarant
Zaručený elektronický podpis s použitím kvalifikovaných certifikátov je rov-
nocenný s vlastnoručným podpisom. V colnej správe nie je úplnou novinkou, 
na úrovni elektronickej podateľne totiž funguje už tri roky. Od júla budúceho 
roka však nastanú určité zmeny. Európska únia totiž presadzuje bezpapierové 
colníctvo. Na základe jej rozhodnutia budú musieť colné správy všetkých člen-
ských štátov vybavovať vývozné colné vyhlásenia už len elektronicky. Pridá sa 
k nim aj slovenská colná správa, ktorá urobí ešte jeden krok navyše. Bude totiž 
implementovať zaručený elektronický podpis aj do interných procesov. Inými 
slovami podpisovanie už nebude kolektívne (ako v prípade podateľne), ale in-
dividuálne (v mene konkrétneho colníka). Vzrastie osobná zainteresovanosť zo 
strany colnej správy, ale aj deklaranta.

Technika a organizácia museli do seba zapadať
To, čo na prvý pohľad vyzerá jednoducho, býva zvyčajne komplikované. Presne 
tak je to aj v prípade zavádzania zaručeného elektronického podpisu. Riaditeľ 
odboru informatiky CR SR pplk. Ing. Jaroslav Petrovský, ktorý sa týmto projek-
tom zaoberá, vie o spomínanom výroku svoje. Informatici totiž museli zvládnuť 
mnohé technicky náročné úkony, ktorých súhra sa ešte stále overuje. Zároveň 
musela byť správne vybudovaná infraštruktúra, ktorá okrem spomínaných 
technologických komponentov zahŕňa aj sústavu organizačných opatrení v or-
ganizácii a jedenásť registračných autorít. V súčasnosti prebieha skúšobná, tzv. 

Pre vyššiu rýchlosť i bezpečnosť komunikácie
pilotná prevádzka, a to na pobočkách colných úradov v Trnave a Trstenej. Ak 
prebehne v poriadku, elektronické podpisovanie si postupne odskúšajú aj ďal-
šie pobočky úradov a ZEP bude zavedený celoplošne.

Pečiatka verzus token
Na novinku v rámci bezpečného a rýchleho podpisovania sa musia pripraviť len 
tí, ktorých agenda si to vyžaduje. Pôjde o colníkov, ktorí spracúvajú spomínané 
vývozné colné vyhlásenia. Neskôr sa však plánuje rozšírenie aj na dovoz. Pri-
bližne tisícka colníkov bude vybavená čipovými kartami a čítačkou s tokenom 
– zariadením pripomínajúcim USB kľúč. Vďaka tejto technickej výbave, ktorej 
používanie bude len o čosi málo zdĺhavejšie než v prípade ručného podpisu, 
budú môcť podpisovať potrebné colné vyhlásenia. Do prebiehajúceho pilotné-
ho projektu sa už zapojili aj veľké špedičné firmy, pre ktoré bude elektronický 
podpis znamenať najmä časovú úsporu.

Plusy a mínusy
Zaručený elektronický podpis prispeje nielen k modernizácii a urýchleniu col-
ného konania, ale zvýši aj jeho bezpečnosť. Podpis sa nebude môcť dať falšo-
vať, je totiž uložený v bezpečnom zariadení, ktoré certifikoval NBÚ. Navyše sa 
bude dať spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba ZEP vyhotovila. Pokusy o falšo-
vanie prenášaných dokumentov sú podľa Jaroslava Petrovského zbytočné. Po 
akejkoľvek modifikácii dokumentu je totiž elektronický podpis neplatný. NBÚ, 
ktorý na jeho autenticitu a bezpečnosť dozerá, vie modifikáciu dokumentu bez-
pečne identifikovať. Ten, kto by chcel cudzí podpis takéhoto druhu zneužiť, by 
musel zvládnuť tri veci – ukradnúť token s čipovou kartou, uhádnuť ochranný 
osobný kód vlastníka zariadenia a dostať sa do systému.
Úrady sa vďaka zavedeniu zaručeného elektronického podpisu zbavia aj povin-
nosti archivovania papierových záznamov. Tlačiť sa budú len sprievodné doku-
menty TAD a EAD, ktoré budú sprevádzať zásielku k colnému úradu výstupu, 
resp. dodania. Doklad podpísaný ZEP si napriek tomu vyhľadáte bez problé-
mov, a to aj vtedy, keď bol vystavený pred niekoľkými rokmi. Všetky záznamy 
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Ako budem vedieť, či colník, ktorý doklad pred 8 rokmi podpísal ZEP, vte-
dy naozaj pracoval v colnej správe a mohol tieto doklady podpísať?
Elektronicky podpísaný dokument sa archivuje. Colníkom sú vydávané man-
dátne certifikáty – vydáva ich colná správa. Keď colník odíde, certifikát bude 
registračnou autoritou CS zneplatnený (zrušený). Ak bol v danom čaše certifikát 
platný, tak colník pracoval v colnej správe. Procesy okolo elektronického podpi-
su umožňujú jeho overenie aj po takom čase.

Budú mať záznamy podpísané ZEP iné číslovanie alebo budú v „papiero-
vých“ evidenciách „diery“ (nebude sedieť číslovanie)?
Odpoveď na túto otázku je v kompetencii colného odboru. Pokiaľ viem, evi-
denčné čísla elektronických colných vyhlásení budú rovnaké ako pri papiero-
vých colných vyhláseniach. V evidencii budú „diery“, avšak od 1. júla 2009 budú 
vývozné colné vyhlásenia len elektronické, teda potom nebudú žiadne „diery“. 
Po 1. júli 2009 sa v evidencii „objavia“ papierové colné vyhlásenia už len v súvis-
losti s núdzovými postupmi v prípade nefunkčnosti informačných systémov.

Ako budeme doklady podpísané ZEP postupovať zložkám, ktoré na ne 
majú podľa medzinárodných zmlúv alebo zo zákona nárok (polícia – vy-
šetrovateľ, súdy, medzinárodná spolupráca a pod.)?
V prípade požiadavky zo strany štátnych orgánov bude možné vyhotoviť vý-
pis z databázy colných vyhlásení. Podpísané dokumenty bude možné zaslať aj 
v elektronickej forme, ak ich žiadateľ dokáže spracovať. Overenie podpisu a ich 
použitie je záležitosťou týchto organov.

Deklaranti nám chcú predkladať výpis z Obchodného registra podpísaný 
ZEP. Na príslušnom súde im totiž povedali, že výpis je podľa legislatívy pl-

nohodnotný s papie-
rovým. Kedy a ako ho 
budeme môcť prijať 
a akceptovať?
Obchodný register 
vydáva elektronicky 
výpis z OR podpísa-
ný ZEP v inom for-
máte, ako podporuje 
colná správa (colná 
správa podporuje 
XML formát, MS SR 
vydáva RTF súbor). 
Je potrebné prí-
slušné prostriedky 
integrovať do elek-
tronickej podateľne 
colnej správy. Toto 
však považujeme za 
predčasný krok, na-
koľko MS SR uvažuje 
o prechode na XML 
formát výpisu z OR. 
Výhodou by bola 
možnosť využitia sa-

motných údajov dokumentu v našom informačnom systéme (IČO, ná-
zov a pod.)

Čo ak podpisuje ZEP dokument viacej ľudí, ako to bude prebiehať? Naprí-
klad v prípade zápisu o kontrole, ktorý podpisuje kontrolovaný subjekt 
a colníci, ktorí sa kontroly zúčastnili.
Je to otázka na vlastníka procesov. V súčasnosti sú to individuálne úkony. Tech-
nicky je možný aj viacnásobný elektronický podpis.

Môžem použiť svoj ZEP aj pri súkromných záležitostiach? Ak nie, tak prečo.
Nie, ZEP pridelený registračnou autoritou colnej správy je možné využívať len 
pre potreby colnej správy, čo je uvedené aj vo vydávanom certifikáte. Ak by sa 
podpis iného dokumentu vytvoril, technicky je platný. Overovateľ však nemusí 
uznať platnosť úkonu, ktorý je takýmto podpisom autorizovaný. Je to tiež v roz-
pore s internými predpismi GR CR SR.

-dš-

totiž budú archivované v informačnom systéme. Ten umožňuje záznam vytlačiť 
jednotlivo alebo formou výpisu.
Pozitíva zaznamená aj deklarant, špedičná firma, ktorá sa tak vyhne fyzickému 
podávaniu deklarácií na colných úradoch. Samozrejme, v prípade potreby bude 
môcť colný úrad vyzvať deklaranta, aby zaslal dokumenty aj v papierovej forme, 
ako napríklad v prípade overovania. Deklarant tak bude musieť predložiť po-
žadované doklady fyzicky, a to napr. z dôvodu vykonania úradných záznamov 
a pod.
Ani skalní vyznávači elektronického podpisu však nenosia ružové okuliare a pri-
púšťajú aj jeho nevýhody. Patrí k nim najmä obťažnejšia manipulácia a prílišná 
spojitosť s technikou. Tá totiž dokáže zlyhať práve vtedy, keď to najmenej po-
trebujeme.

Reálna vízia do budúcnosti?
Elektronická forma podpisovania by uľahčila a najmä urýchlila komunikáciu 
v bežnom administratívnom styku vo vzťahu s verejnosťou. ZEP by zjednodušil 
aj mnohé interné záležitosti colnej správy, k akým patria bežné papierovačky. 
Využiť by sa dal napríklad v miestnych zisťovaniach, žiadostiach o dovolenku, 
rehabilitáciu a pod. Informatici tieto možnosti nevylučujú. Podľa Jaroslava 
Petrovského sú už technické podmienky pre využitie ZEP v colnej správe vy-
tvorené. V budúcnosti sa preto colníci môžu tešiť na používanie zaručeného 
elektronického podpisu aj v ďalších agendách. Zámerom je,  že bude imple-
mentovaný v oblasti administratívnych činností (personalistika, mzdy, skla-
dy atď.). Na výhody záväznej bezpapierovej komunikácie sa myslí aj v rámci 
programu UNITAS (projekt zlúčenia daňovej a colnej správy), ktorý pripravuje 
vývoj Systému vnútornej správy CR SR.

Časté otázky v súvislosti so ZEP

O aktuálnosti témy elektronického podpisu svedčia aj vaše otázky, ktoré od-
znievajú na adresu informatikov. Marcel Šuštiak ich od vás zozbieral skutočne 
mnoho. Všetky sa však, samozrejme, uverejniť nedajú. Vyberáme teda aspoň 
niektoré, na ktoré odpovedal Jaroslav Petrovský.

Ako dokážem subjektu, že niečo poslal v elektronickej forme po termíne?
Elektronická podateľňa generuje v súlade s legislatívou tzv. potvrdenku o doruče-
ní, ktorú zasiela podávajúcemu. Tá obsahuje presný čas podania. K elektronickému 
podpisu a k nemu viazanému dokumentu sa súčasne prípoji aj časová pečiatka.

Odkiaľ sa synchronizuje čas na elektronickej podateľni?
Správy prechádzajúce elektronickou podateľňou obsahujú časovú pečiatku pri-
delenú akreditovanou certifikačnou autoritou. Akredituje ju NBÚ a tento čas sa 
synchronizuje z dôveryhodných časových zdrojov.

Prví traja adepti boli kolegovia z PCÚ Trstená (zľava) npor. Milan Mikluščák, kpt. Ing. Vladimír Baruta a npor. Miloš Javorek, spolu s certifikač-
nou autoritou CÚ Žilina Miroslavou Arce Riverovou
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Nič nie je také, ako sa zdá. Toto známe slovné spojenie vystihuje aj kontro-
verzný rok 1968, v ktorom sa okrem neslávne známej okupácie diali aj iné 
(bežné či bizarné) veci. O tom, že ich bolo hojne, svedčí aj posledná časť 
nášho historického seriálu, ktorým sme si pripomenuli udalosti  spred dvad-
siatich rokov. V záverečnej štvrtej časti vám opäť odhalíme colnícke zákuli-
sie, ktoré bolo v tomto nevyspytateľnom období skutočne zaujímavé.

Rehabilitácie a návraty do života
Pomaly, ale isto začali prinášať prvé výsledky rehabilitačné komisie, ktoré zača-
li naprávať krivdy spôsobené na colníkoch po roku 1948. Na svojom zasadaní 
z 18. 7. 1968 komisia uznala z doposiaľ prerokovaných 35 prípadov len jeden. 
Ako neopodstatnené klasifikovala prepustenie bývalého colníka z Českej Lípy 
Lva Vincíka v časoch politických previerok. Ten bol v hodnosti colného inšpek-
tora po rehabilitácii zaradený na colnicu v Hradci Králové.
Okresným súdom v Ústí nad Labem bol rehabilitovaný aj úradník CÚ Ústí nad 
Labem Rudolf Bažant, ktorého 20. 8. 1954 odsúdili za vyzvedačstvo a velezradu. 
Rehabilitácie sa však, bohužiaľ, nedožil. Zomrel 7. 6. 1965.

Turistický ruch s „kapitalistickou“ cudzinou
Rok 1968 cestovateľom veľmi neprial, a to ani v prípade, že chce-
li zájsť len k našim susedom. Ak chcel niekto vycestovať do Ra-
kúska a nakúpil valuty v Štátnej banke československej, zarátali 
mu ku kurzu 100 Ös (rakúsky šiling) = 27,30 Kčs na terajšiu dobu 
nepredstaviteľných 125 % za správny poplatok a 125 % ako pri-
rážku na cestovný ruch (spolu 406 % prirážka). Pre Rakúšanov 
platil takpovediac „bezvízový styk“. Na získanie dvojdňových 
turistických víz stačilo, že na hraniciach zamenili 100 Ös na oso-
bu. Náš občan to mal podstatne ťažšie – musel byť vlastníkom 
medzinárodného cestovného pasu, ktorý platil pre celý svet, 
a musel mať vycestovaciu doložku (povolenie čs. úradov na vy-
cestovanie). Rakúšania na vzniknutú situáciu rýchlo zareagovali. Vo viedenských 
zmenárňach ponúkli podobný kurz, aj keď tržný by približne predstavoval 100 : 
100 a nie 100 : 60 v neprospech československej meny.
Na hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou mohli nemeckí turisti požiadať 

o udelenie turistického víza na štyroch hraničných priechodoch, a to za popla-
tok 8 USD. Československo sa napriek spomínaným (väčším i menším) opatre-
niam tešilo veľkej návštevnosti. Svoje o tom vedeli československí colníci, ktorí 
sa pri práci neraz zapotili. Napríklad na hraničnom priechode Rozvadov vybavili 
piati colníci v zmene denne okolo 800 áut (cca 2800 osôb). V prvých júnových 
dňoch takto Prahu navštívilo okolo 75 000 turistov, čo sa bdelým a ostražitým 
sovietskym predstaviteľom ani trochu nepozdávalo, ako zobrazuje karikatúra 
z sovietskom denníku Pravda (obrázok vľavo dole).

Využitie výpočtovej techniky
Colníci sa koncom roka 1968 usilovne pripravovali na znovuobnovenie colnej 
štatistiky, k čomu malo dôjsť k 1. 1. 1969. Štatistika sa mala vykonávať aj za po-
moci výpočtovej techniky. Doklady z colníc – Návrhy na colné konanie (NCK) 
mali byť zasielané na Ústrednú colnú správu, ktorá ich postúpila výpočtovému 
stredisku na „nadierovanie štítkov“. Tie potom operátori spracovávali na veľkom 
sálovom počítači.

ÚSC musela neskôr svoje zámery prehodnotiť, a to z dôvodu zlého vypĺňania 
NCK podnikmi zahraničného obchodu, colnicami, ako aj kvôli veľkému množ-
stvu spracovávaných dokladov (okolo 10 000 denne).

Neohlásení hostia zostali pridlho
V kontroverznom období roku 1968 vznikali situácie, ktorým sa 
colníci mohli len nečinne prizerať. Jedna taká nastala 20. 8. 1968 
okolo 23.00 hod., keď prekročili štátne hranice Československa 
vojenské jednotky piatich krajín – ZSSR, PĽR, BĽR, NDR a MĽR 
v odhadovanom počte 200 000 vojakov (neskôr 500 000). Podľa 
spomienok žurnalistu z Komárna Istvána Németha vojenská tech-
nika poriadne preverila statiku čerstvo otvoreného sklopného ko-
márňanského mosta (o jeho otvorení sme písali v minulom čísle). 
Podľa spomienok I. Németha krátko po polnoci „... vojská odzbro-
jili slovenských colníkov a v tom momente sa z druhého brehu 
Dunaja začali valiť tanky.“
Na pražskom letisku Ruzyně nič netušiaci colníci vybavili ešte 20. 8. 
1968 o 23.00 hod. cestujúcich z Ľvova (vtedy ZSSR). Následne 21. 
8. 1968 o 01.20 hod. pristálo na letisku neohlásené lietadlo An-12. 
Na jeho palube bola výsadková jednotka, ktorá letisko vzápätí ob-
sadila.
Zástupcovia colníkov organizovaných v ROH (Revolučné odborové 
hnutie) vyjadrili 26. 9. 1968 plnú podporu vláde a protagonistom 
Pražskej jari: Svobodovi, Dubčekovi, Černíkovi a Smrkovskému, a to 
aj po vpáde vojsk. Tento – na tú dobu odvážny akt im v neskoršom 
období (počas politických previerok) určite len tak neprešiel.
Oficiálnu zelenú na pobyt dostali sovietski vojaci a ich rodinní prí-
slušníci 19. 10. 1968. V tento deň bola v tlači uverejnená medzištátna 
zmluva, ktorá spomínaných sovietskych „spojencov“, ako aj ich vojen-
ský a osobný majetok oslobodzovala od colnej a pasovej kontroly.

Colná správa a rok 1968
(záver)

Takto vnímali otvorenie hraníc ČSSR so západnými krajinami v ZSSR (Pravda 2. 9. 1968, repro-
dukcia CA 1968)

Návrh na colné konanie „prepísaný“ na dierny štítok (1968)
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Generálnym riaditeľom sa stal Dr. Jiří Brož
V tých pohnutých časoch bol dekrétom ministra zahraničného obchodu dňa 
28. 8. 1968 vymenovaný za generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy Dr. Jiří 
Brož (snímka hore uprostred). Generálnym riaditeľom bol do konca roku 1990, 
teda úctyhodných 22 rokov. V období rokov 1977 a 1978 bol prezidentom Rady 
pre colnú spoluprácu (dnešné WCO). V colnej správe pôsobil od 1. 1. 1958, kam 
prišiel z ministerstva zahraničného obchodu, kde pôsobil od roku 1955. 

Zaujímavosti z colného sveta
Rok 1968 šokoval aj iným než len absurdnými situáciami. Nevídanú technickú 
novinku predstavili v máji 1968 v Montreale na konferencii o civilnom letectve. 
Išlo o magnetické karty, ktoré mali nahradiť cestovné pasy. Karta po vložení do 
zariadenia zobrazila na monitore fotografiu a na pripojenom elektrickom písa-
com stroji vytlačila „pasovákom“ údaje o cestujúcom.

Ako sa špekulanti k autu lacno dostali
Zahraniční diplomati a študenti si u nás našli dobrý kšeft. Predali auto dovezené 
pre vlastnú potrebu, na ktoré počas ich pobytu nespadala povinnosť zaplatiť 
„istotu za colnú úhradu“ (zábezpeku). Takéto auto však malo ŠPZ určenú pre 
cudzincov a bolo na ceste neprehliadnuteľné. Stali sa prípady, keď bol českoslo-
venský občan potrestaný súdom, prišiel o auto a často aj o peniaze, ak mu ich 
predajca nevrátil. Cudzinec, ktorého nebolo možné potrestať, vyšiel z prípadu 
len s poučením. Neskôr boli takéto záležitosti riešené uhradením colnej náhra-
dy, ktorá mala byť vo výške 80 % hodnoty vozidla. Podľa príkazu č. 39/1967 bola 
paušalizovaná na 500 – 1000 Kčs. Pokuta od národného výboru predstavovala 
100 – 200 Kčs. Táto zmena šokovala aj samotných colníkov, ktorí nad ňou len 

krútili hlavami. Rôzni dobre informovaní špekulanti sa totiž touto cestou dostali 
za pár korún k zahraničnému autu.

Čo keby...
To, že bol rok 1968 obdobím šialených nápadov, dokazuje aj idea austrálskych 
okrídlených gigantov. Na porade leteckých spoločností o problémoch boja pro-
ti pašovaniu na leteckých linkách v Sydney totiž padol návrh, aby colnú kontro-
lu nevykonávali pred odletom ani po odlete, ale počas letu vo vzduchu.

Zaistenia, ktoré prekvapili samotných colníkov
 V Egypte zatkli karavánu 18 oslíkov, ktoré putovali bez sprievodu z Líbye do 
Egypta. Mali na sebe naložené balíčky s rádiami, obuvou a čajom. Zvierací paše-
ráci colníkov určite neprekvapili, v tej dobe totiž išlo o častú formu pašovania.
 Kšefty nevyšli ani pašerákom vo Švajčiarsku. Miestni colníci im zhabali 6000 
ton pornografického materiálu. Pár ľudí malo asi dlhší čas nudný večer.
 Americkí colníci odhalili kontraband 20 kg ópia a zlata v hodnote 200 000 
USD. Výsledky vyšetrovania boli viac než prekvapivé. Páchateľom zodpoved-
ným za pašovanie bol samotný generálny riaditeľ Ústrednej colnej správy Juž-
ného Vietnamu Nguen Van Loc. Vyšetrovanie odhalilo, že na to dostal pokyn 
z vysokých vládnych miest.
 Husársky kúsok sa podaril aj colníkom na parížskom letisku Orly, ktorí ne-
čakane zadržali „poručíka štábu – tlačového tajomníka NATO“. Muž, ktorý lie-
tal na Blízky východ pomerne často, pašoval vo fotografickom blesku heroín 

z Turecka. Gordický uzol rozťalo až zistenie, že „poručík“ je 
podvodník, ktorý si doklady dôstojníka NATO zaobstaral na 
čiernom trhu.
  V súvislosti s pašovaním drog v období rokov 1966 – 
1968 zatkli v Pakistane celkove 2666 osôb, t. j. každé dva 
dni približne 5 ľudí.
  V 60. rokoch išlo na odbyt skutočne kadečo. Španielski col-
níci našli v Pyrenejach balíky s celkovou hmotnosťou 114 kg, 
v ktorých boli čierne vlasy. Balíky zahodili pašeráci, keď ich pre-
nasledovala colná hliadka. Ich obsah bol určený pre výrobcov 
parochní, ktorí dávali prednosť pevným čiernym vlasom Špa-
nielok. Zisky pašerákov tohto tovaru boli vraj naozaj vysoké.

Krátky epilóg
Záverom cyklu článkov o colnej správe z roku 1968 chcem 
vyjadriť uznanie hlavne kolegom, ktorí sa nebáli vyjadriť 
svoj názor, za čo ich v neskoršom období, počas politických 
previerok, vo veľkej miere čakali len nepríjemnosti. Nema-
lou mierou sa k uchovaniu informácií, ako aj bohatej foto-
dokumentácie o colníkoch nielen z tohto obdobia pričinila 
tiež redakčná rada spolu s dopisovateľmi časopisu CLO – 
DOUANE na čele so šéfredaktorom Zdeňkom Burešom (na 
snímke vpravo hore).

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -dš-

Do augusta 1968 bol riaditeľom Ústrednej colnej správy Stanislav Saur Práve menovaný generálny riaditeľ 
Ústrednej colnej správy Dr. Jiří Brož 
podpisuje predpísaný sľub (Praha, 
MZO 28. 8. 1968)

Colník (so služobným označením samostatný colný kontrolór) a pracovníčka ŠBČS na snímke 
z roku 1968

Zdeněk Bureš, šéfredaktor časopisu CLO – 
DOUANE. V roku 1970 bol odvolaný, aby 
sa na vedúci post v redakcii opäť vrátil 15. 
3. 1990 (na základe odporúčania rehabili-
tačnej komisie) a zostal časopisu verný až 
do svojej smrti 21. 12. 1991
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Vitajte na najznámejšom internetovom trhovisku

Nedávno som stretla svoju kamarátku. Tá sa tešila z nového fotoaparátu, ktorý 
jej z Ameriky priniesla známa. Istotne sú i vo vašom okolí ľudia, ktorí nadobudli 
veci či vecičky prostredníctvom „dobrého strýka“, ktorý tovar v tretej krajine za-
kúpil a následne poslal na ich adresu. Ak však patríte k tým, ktorí rodinu za veľ-
kou mlákou nemajú, no napriek tomu chcete lacnejšie či výhodnejšie nakúpiť, 
máme pre vás návod, ako na to. Pokúsime sa vám predstaviť spôsob, ako lacno 
nakúpiť, ako za tovar zaplatiť, ale aj s akými poplatkami rátať za dopravu a clo.

Zriadenie účtu na PayPal
V prvom rade si musíte zvoliť spôsob platby. Na dobierku radšej zabudnite, 
v zahraničných obchodoch totiž túto ponuku ani nenájdete. Určite budete 
potrebovať platobnú kartu s možnosťou platby cez internet. Na internetovom 
trhovisku eBay sa platí takmer vždy elektronicky, a to pomocou PayPal účtu. 
Otvorte si teda stránku www.paypal.com a kliknite na odkaz Sing up. Vyberte si 
krajinu a jazyk a následne zvoľte Personal Account. Tým si založíte bežný účet 
na PayPal. V ďalšom kroku vyplňte formulár, na ktorého konci je text podmie-
nok. Ak s nimi súhlasíte, potvrďte a pokračujte ďalej. Nasleduje zadanie údajov 
o platobnej karte. Najdôležitejšie je zadať trojciferné verifikačné číslo, ktoré 
nájdete na zadnej strane svojej platobnej karty. Sú to posledné tri oddelené 
čísla. Niektoré banky vydávajú internetové karty iba ako list papiera, na kto-
rom sú napísané potrebné údaje. Ďalej nasleduje potvrdenie e-mailovej adresy, 
kam vám príde správa od PayPalu. Kliknite na odkaz uvedený v správe a bu-
dete vyzvaní, aby ste zadali heslo k službe PayPal. Po jeho zadaní sa prihlásite 
k svojmu účtu. PayPal funguje ako medzisklad peňazí medzi vami a predajcom, 
rovnako zaručuje obojstrannú istotu. Predajca tak vie, že vám môže poslať tovar 
skôr, než bude mať od vás peniaze. Vyhnete sa tak zadávaniu údajov o platob-
nej karte neznámym predajcom. Ak už máte založený účet, musíte urobiť ešte 
jeden krok. Na to, aby mohol PayPal ručiť predajcom, že má prístup k vášmu 
účtu, musí totiž preveriť správnosť údajov. To urobí tak, že 
z vášho bankového účtu strhne prostredníctvom údajov 
o platobnej karte čiastku 1,5 eura, ktorú vám pri prvom 
nákupe vráti. K tomuto potvrdeniu karty sa dostanete 
z úvodnej stránky PayPalu – všimnite si okienko To do list 
a v ňom Link and confirm my debit or credit card. Po strh-
nutí sumy budete musieť počkať, kým sa prevod neobjaví 
vo výpise na vašom bankovom účte.

Hor’ sa na nákupy
Spomínané najväčšie internetové trhovisko nájdete na 
dobre známej adrese www.ebay.com. Nákupy na ňom 
môžete realizovať pomerne jednoducho. Kliknite na od-
kaz Register a vyplňte formulár. Na e-mailovú adresu vám 
zašlú e-mail, v ktorom nájdete odkaz. Kliknite naň a máte 
aktivovaný účet na eBay.
Konečne môžete zrealizovať prvý nákup. Do vyhľadáva-
cieho poľa zadajte, čo potrebujete. Nezabúdajte, že to 
musí byť v angličtine. Po vyhľadaní kliknite na záložku 
Buy it now, čím vyfiltruje ten tovar, ktorý je možné kúpiť 
okamžite bez aukcie. V stĺpci shipping zmeňte krajinu na 
Slovakia. Dostanete prehľad za koľko a či vôbec predajca 
tovar do našej krajiny posiela. Ak hľadáte najnižšiu cenu, 
vyberte z menu Sort by položku Price+shipping: lowest 
first. Ak ste konečne našli produkt, ktorý by ste radi kúpili, 
kliknutím otvoríte podstránku s detailnými informáciami 
o cene, o predajcovi, dozviete sa, koľko produktov môžete 
v rámci jednej objednávky kúpiť, aké sú náklady na poš-
tovné či koľko zaplatíte za poistenie.
Veľkú pozornosť venujte hodnoteniu predajcu alebo vy-
jadreniu spokojnosti zákazníkov, aby ste nemali žiadne 
pochybnosti. Ak máte tovar vybratý a následne ste všet-
ko potrebné skontrolovali, kliknite na Buy it Now. Uvidíte 
faktúru a nasleduje platba. Kliknite na Continue to PayPal, 

kam budete hneď presmerovaní. Stačí zadať prihlasovacie meno a heslo k služ-
be PayPal a následne potvrdiť platbu. Na výpise uvidíte, koľko slovenských ko-
rún vám bude strhnutých z karty. Po potvrdení sa môžete vrátiť späť alebo za-
vrieť prehliadač, pretože máte nakúpené. Na vašu e-mailovú adresu vám prídu 
všetky informácie o transakciách od eBay i PayPal.

Dovoz tovaru, daň a clo
V pohodlí domova ste nakúpili a teraz vám ostáva na tovar čakať. Niekedy do-
voz trvá pár dní, inokedy niekoľko týždňov, ale s tým treba rátať. Ak už je balík 
na Slovensku, musí prejsť cez colnú kontrolu, a to každý jeden. Tovar zakúpený 
do hodnoty 22 eur, bude prepustený ďalej a dorazí až k vám domov. Ak máte 
zásielku drahšiu ako 22 eur, pripravte sa na ďalšie poplatky. Platiť budete clo, 
daň z pridanej hodnoty a prípadne iné platby. Pokiaľ si colníci nebudú istí, čo vo 
vašom balíku je, budete vyzvaní k identifikácii tovaru. Zvyčajne stačí telefonický 
rozhovor. Daň je 19%-ná, no colné sadzby nie sú až také vysoké. Sú ale veľmi 
rozmanité a líšia sa pri každom tovare. Balík potom putuje poštou na vašu adre-
su, a to s dobierkou odpovedajúcou vymeranej dani a clu. Po zaplatení dobier-
ky je tovar konečne váš. Nezabudnite si preštudovať aj reklamačné podmienky 
krajiny, z ktorej tovar kupujete. Niektorí predajcovia si totiž účtujú náklady na 
spätné zaslanie opraveného tovaru.

Cez internet si môžete naozaj zakúpiť čokoľvek. Je len vás, či radšej absolvuje 
prechádzky po obchodných domoch s pocitom, že kupovaného tovaru sa mô-
žete dotknúť, prípadne ho vyskúšať, alebo na nákupy uprednostňujete pohod-
lie domova. V každom prípade ide o jeden zo spôsobov, ako tráviť začínajúce 
sa dlhé večery.

-miš-
Zdroj: http://anp.zive.sk, www.ebay.com

Ako nakupovať cez eBay
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Kliknite si

Internetových stránok, ktoré colníci využívajú v rámci svojej každodennej pra-
covnej činnosti, je veľa. Od septembra k nim pribudla novinka, a to webová 
stránka www.dusevnevlastnictvo.gov.sk. Colná správa totiž patrí k orgánom, 
ktoré sledujú dodržiavanie a ochranu duševného vlastníctva. Práve to je jed-
ným z najcennejších majetkov človeka.
 
Pre umelcov i odborníkov
Projekt ministerstva kultúry venovaný duševnému vlastníctvu vznikol v nad-
väznosti na zámer Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES zjed-
nocovať národné právne predpisy pri vymáhaní práv duševného vlastníctva 
členských štátov Európskej únie. Spomínaná webstránka obsahuje rozsiahle 
množstvo dôležitých informácií a dokumentov, ktoré pokrývajú všetky práva 
duševného vlastníctva. Webstránka je určená nielen zainteresovaným, ale aj 
širšej verejnosti. Každý si na nej nájde, čo potrebuje. Odborníci na oblasť práv 
duševného vlastníctva prostredníctvom nej získajú prístup k všeobecne uzná-
vaným právnym názorom a stanoviskám, čím stránka poskytuje návod na in-
terpretáciu právnych noriem. Svoje si na nej nájdu aj „tvorivci“, čiže umelci so 
záujmom o ochranu svojich diel, ktoré vytvorili vlastnou kreatívnou činnosťou. 
Sústredenie informácií na jednom mieste má, samozrejme, konkrétny cieľ, a to 

prispieť k vyššej efektivite vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných 
subjektov. Okrem toho chce zvýšiť aj informovanosť slovenskej verejnosti o du-
ševnom vlastníctve a o jeho právnej ochrane.

Duševné vlastníctvo do najmenších detailov
Stránka poskytuje skutočne bohaté menu duševnej ochrany a vecí s ňou súvi-
siacich. Obsahuje množstvo dokumentov, pokrývajúcich všetky práva dušev-
ného vlastníctva, ale aj zlepšovacie návrhy. Návštevníci stránky si môžu prezrieť 
slovenské, no aj zahraničné právne predpisy, rozhodnutia súdov a správnych 
orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie. Pre tých, ktorí sa chcú v spomí-
nanej oblasti pošprtať intenzívnejšie, je určená sekcia Literatúra. Tá obsahuje 
výber odkazov na knižné publikácie a články v slovenskom, českom, anglic-
kom, nemeckom alebo vo francúzskom jazyku s uvedením ich bibliografického 
záznamu, prípadne aj anotácie. Veľmi dôležitou súčasťou stránky je fulltextové 
vyhľadávanie, nastavené aj na vyhľadávanie v dokumentoch formátu PDF. Hľa-
dať možno podľa viacerých kľúčov, napríklad podľa textu v názve alebo v ano-
tácii či v celom dokumente, podľa typu dokumentu, dátumu vydania, zverejne-
nia alebo evidencie, podľa jazyka, oblasti a kategórie, kódu dokumentu a pod.

-dš-

Novinka v ochrane duševného vlastníctva

Prvý septembrový víkend bol už tradične ve-
novaný deťom. Tento rok sa akcia, ktorú sme 
si zorganizovali, niesla v duchu utužovania 
vzájomných nielen kolektívnych, ale hlavne 
rodinných vzťahov. Počasie sme si objednali 
priamo u RNDr. Iľka. Za pomoci intenzívnych 
večerných modlitieb našich starých mám sa 
nám úžasne vyjasnilo. Príjemnú atmosféru do-
tvárala panoráma Vinianskeho jazera a vôňa 
čerstvých klobás, ktoré sa vyzývavo opaľovali 
na ražni. Decká si užívali posledné lúče letného 
slnka a nenechali voľnú ani jednu preliezačku 
a hojdačku. Prebytočnú energiu si vybili v rôz-
nych súťažiach, ktoré pre ne pripravili obetavé 
mamky. Ockovia sa so záujmom im vlastným 
venovali radšej obracaniu pečenej krkovičky 
a sem-tam ich povzbudili fúkaním do prázdnej 
fľaše.
Medzi najobľúbenejšie súťaže patril hod obru-

Michalovčania pripravili septembrový Deň detí

čou a beh rodiča s dieťaťom na chrbte. Minuloročná disciplína pre oteckov 
– kačací beh s pohárikom, sa tento rok nekonala. Vlani sme počas nej totiž 
zaznamenali vysoké materiálne straty. Šibalské ohníky v očiach detí okam-
žite vyčaril aj šarkan, ktorý bol súčasťou inak sladkej odmeny za súťaženie. 
Púšťaniu rozprávkového draka deti neodolali, ale ani ich rodičia. Čerešnič-
kou na torte bola už tradične ukážka zručností služobného psíka Jacka, bez 
ktorého si už deti svoj deň ani nevedia predstaviť. Jack navyše predviedol 
aj novinku, a to plazenie v tráve. Po praktickej ukážke si deti nenechali ujsť 
ani dlho očakávané hladkanie psíka, ktorý si ich pozornosť užíval s vrtiacim 
chvostom vyvalený na chrbte.
Septembrová idylka sa skončila až v neskorých poobedňajších hodinách, 
keď sme sa spokojní porozchádzali domov. Úsmevy na perách našich rato-
lestí nás ubezpečili v tom, že dnešný deň sa im rátal.

npor. Bc. Viera Mikulová
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Prvá októbrová nedeľa patrila na poli bežeckého športu opäť Košičanom a ich 
Medzinárodnému maratónu mieru. K vytrvalostným bežcom sa už po tretíkrát 
pridali aj slovenskí colníci, ktorí na 3. ročník medzinárodných majstrovstiev 
slovenskej colnej správy v maratónskom behu pozvali aj svojich zahraničných 
kolegov.

Počet bežcov bol odmenou pre organizátorov 
Štyridsiate výročie, ktoré v tomto roku oslavovala colná únia, ovplyvnilo aj toto 
významné bežecké podujatie. Dostalo sa mu totiž cti byť zaradené medzi vybra-
né športové podujatia, reprezentujúce tento medzník v histórii európskeho col-
níctva. Košický beh bol navyše už druhýkrát zaradený do kalendára oficiálnych 
športových podujatí Európskej colnej športovej asociácie (ECSA), vďaka čomu 
naň mohla naša colná správa pozvať viaceré európske krajiny. Organizátori pre-
to urobili, čo bolo v ich silách a príprave venovali ešte viac úsilia a energie než 
po minulé roky. Odmenou im bola rekordná účasť nielen slovenských, ale aj 
zahraničných pretekárov, a to vo všetkých troch disciplínach (maratón, polma-
ratón, korčuľovanie), ako aj v oboch kategóriách v rámci pohlaví. Maratónske 
čísla mapujúce počet colníkov vyzerali nasledovne: 46 slovenských 
kolegov (9 žien a 37 mužov) – z toho 4 kolegovia v zálohe, 20 zahra-
ničných kolegov (5 žien a 15 mužov) plus jeden ako garde, a to z Bel-
gicka, Holandska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Švédska a Talianska.

Rekordy padali zo všetkých strán
Krédom, ktoré poháňa toto podujatie od jeho vzniku, je vytváranie 
platformy na stretávanie a zbližovanie sa kolegov s podobnými špor-
tovými záujmami. Samozrejme, motivujúci je aj neutíchajúci záujem 
zo strany colníkov. Organizátori sa však okrem toho stále snažia do-
pĺňať pestrú kyticu účastníkov o nové prírastky zúčastnených krajín. 
Počas tohto ročníka sa k nim zaradili Holandsko, Belgicko, Švédsko 
aj Lotyšsko. Svoje vlastné účastnícke rekordy však vytvoril aj samot-
ný MMM. Do 85. ročníka sa totiž zapojilo vyše 4000 bežcov. Rekord 
takmer urobilo aj počasie. To podľa niektorých vyzeralo najhoršie za 
posledných 49 rokov. Našťastie sa v deň pretekov umúdrilo a na trať 
mohli vyraziť nielen bežci, ale aj korčuliari.

Účasť colníkov na košickom
maratóne lámala rekordy

Hymna znela pre Michala
Víťazstvo v hlavnej maratónskej dis-
ciplíne v mužskej kategórii získal náš 
kolega z CR SR Bratislava, Michal Ka-
vacký. Obsadil celkové vynikajúce 
15. miesto s časom 2:39:25 hod., čím 
takmer pokoril doterajší najlepší col-
nícky výkon Petra Vymazala. Na Mi-
chalovu počesť sa priestormi košickej 
pešej zóny rozoznela slovenská hymna 
a na stožiar stúpala naša vlajka. Na 
stupeň víťazov sa v ten deň postavil 
ešte raz. Ako súčasný reprezentant 
klubu MŠK Kysucké Nové Mesto totiž 
obsadil tretie miesto v rámci majstrov-
stiev Slovenska v maratóne. Gratuluje-
me. Michalovo víťazstvo, ale aj účasť 
ostatných kolegov colníci náležite 
oslávili. Po záverečnom vyhodnotení 
pretekov, ktoré prebehlo pod patro-
nátom riaditeľa Colného úradu Košice 
pplk. JUDr. Adriána Holomaniho, ich 
zabávali tóny cigánskej kapely. Pri rez-

kých nápevoch slovenských ľudoviek v rytme čardáša a polky maratónci zabud-
li aj na únavu a tancovali, akoby ich rodiskom boli podtatranské kraje.

Nabudúce trochu inak
86. ročník MMM sa pravdepodobne uskutoční bez kolegov zo zahraničia, a to 
vzhľadom na platný úzus rotačného systému pri prideľovaní štatútu ECSA 
v analogických športových disciplínach. Naša colná správa sa totiž o možnosť 
organizácie masového behu delí aj s Budapeštianskym maratónom, ktorého 
štart je naplánovaný na rovnaké obdobie babieho leta. To však čitateľom nebrá-
ni, aby na účasť na tomto najstaršom európskom maratónskom behu mysleli už 
teraz. Veď trénovať sa dá aj v zimných mesiacoch. Len vás musíme upozorniť na 
riziko vzniku bežeckej závislosti, ktorá môže prerásť do celoživotného návyku 
s radikálnou zmenou životného štýlu. S odvykaním od „tejto drogy“ vám však 
nepomôžeme.

kpt. Peter Bartoš a -dš-

Viac informácií môžete nájsť na známom webe www.kosicemarathon.com

Na stupni víťazov uprostred Michal Kavacký (1. miesto), vľavo Štefan Horváth (2. miesto) a Miroslav Smetana (3. miesto)
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Kto by pred trinástimi rokmi povedal, že aktivita niektorých kolegov – vyzná-
vačov Petrovho cechu sa medzi nimi udrží tak dlho. Tento rok sa totiž majstrov-
stvá colnej správy v love rýb udicou konali už po desiaty raz.

Takmer už tradične, s tromi ročnými prestávkami, ich organizovali colníci z oko-
lia Štúrova. Výnimkou neboli ani tohtoročné jubilejné majstrovstvá, ktoré sa 
taktiež konali v réžii colníkov zo Štúrova patriacich do pôsobnosti Colného úra-
du Nitra. Desiaty ročník sa uskutočnil v revíri, ktorý má svoje špecifikum, a to 
prvotriednu termálnu vodu. Priezračnej vode sa však kolegovia rybári veľmi 
netešili. Stačilo totiž zopár neopatrných pohybov a ryba na dlhé chvíle zmizla. 

Ideálne nebolo ani počasie, ktoré bolo spočiatku veľmi nepriaznivé, a tak rybá-
ri začali chytať v daždi. Neskôr sa však svätý Peter na kolegov usmial a poslal 
im (na október netypické) slnečné lúče, vďaka čomu sa teplota vyškriabala na 
pekných dvadsať stupňov. A čo ryby? Tie sa preskupovali z miesta na miesto 
a občas obšťastnili pretekárov vytúženým záberom. Beličky, jalce, bolene, ka-
rasy a kde tu aj podustva však predsa len skončili na háčiku colníkov. Konečné 
zúčtovanie preto zamotalo hlavu aj skúsenému rozhodcovi Petrovi Bitterovi. 
Výsledky dvanástich družstiev boli po odvážení úlovkov nasledovné:

Družstvá:
1. CÚ Trnava B (Norbert Petrík, Roland Ollé, Peter Šajtlava)
2. CR SR (Edgar Ponya, Ľubomír Baláž, Peter Gettvert)
3. CÚ Trenčín (Jozef Ninis, Miroslav Mikula, Marián Cagala)

Jednotlivci:
1. miesto - Jozef Ninis, CÚ Trenčín, 4500 bodov
2. miesto - Ľubomír Baláž, CR SR, 2100 bodov
3. miesto - Peter Šajtlava, CKÚ (doplnil družstvo Trnava B, nakoľko boli iba dva-
ja), 1400 bodov

Cenu za najväčšiu rybu si odniesol Jozef Ninis, a to za uloveného 1400-gramo-
vého karasa obyčajného. Celkové vyhodnotenie sa za prítomnosti námestníka 
riaditeľa Colného úradu Nitra mjr. Ing. Františka Balázsyho konalo v príjemnom 
prostredí hotela THERMAL, a to hneď vedľa kúpeľného strediska Vadaš v Štúro-
ve. Rybári sa na záver rozlúčili s predsavzatím, že sa najneskôr o rok opäť stretnú 
pri meraní svojich zručností a umu v love rýb udicou. Petrov zdar!

Peter Bitter

Colníci sa vo vlascoch nepoplietli

V septembri sa v Prešove opäť strieľalo. Samozrejme, nie len tak do vetra. Colný 
úrad Prešov totiž v spolupráci s PV a ZO SLOVES zorganizoval už VI. ročník re-
zortných majstrovstiev colnej správy v praktickej combat streľbe. Preteky, kto-
ré sa konali od 10. do 12. septembra 2008, sa tak ako po iné roky uskutočnili na 
strelnici v Lackovciach.

Pekné počasie umocňovalo príjemnú atmosféru, ktorá dala zelenú súťaživosti 
zástupcov a zástupkýň všetkých colných úradov, CKÚ a CR SR. Do boja o abso-
lútne víťazstvo sa zapojilo celkovo 51 strelcov, ktorí zároveň vytvorili 17 druž-
stiev. Strieľalo sa v kategóriách muži, ženy, jednotlivci a družstvá. Ako vždy pú-
talo pozornosť práve nežnejšie pohlavie, ktorému ani tentoraz nechýbala chuť 
zvíťaziť. Strelkyne si svoje sily zmerali v oboch kategóriách, nakoľko vytvorili 
3 družstvá.
Organizátor pretekov, Colný úrad Prešov, sa predviedol nielen hostiteľskými 
a organizačnými schopnosťami, ale aj skvelým umiestnením v súťaži, ktorým 
potvrdil svoje strelecké kvality. Zaslúžené víťazstvo v podobe víťazného pohára 
prevzatého z rúk námestníka riaditeľa Colného úradu Prešov mjr. Bc. Pavla Bob-
ríka si z Lackoviec odniesli nasledovní:

Strelkyne
1. Martina Gregorcová (CÚ Banská Bystrica)
2. Martina Pasierbová (CÚ Prešov)
3. Ľudmila Pempeková (CÚ Prešov)

Strelci
1. Ján Kubinec (CÚ Banská Bystrica)
2. Jozef Sedliak (CÚ Banská Bystrica)
3. Peter Veľký (CKÚ Bratislava)

Družstvo strelkýň
1. CÚ Prešov (Ľudmila Pempeková, Martina Pasierbová)
2. CÚ Banská Bystrica (Monika Vongrejová, Martina Gregorcová)
3. CÚ Prešov (Miriam Uhrínová, Soňa Samseliová)

Družstvo strelcov
1. CÚ Banská Bystrica (Jozef Sedliak, Ján Kubinec, Vladimír Dolník)
2. CÚ Trnava (Miloš Csontos, Radovan Matuský, Pavol Harajčík)
3. CÚ Žilina (Ladislav Kamenský, Jozef Novák, Branislav Páleník)

Pohár najlepšieho strelca VI. ročníka rezortných majstrovstiev Colnej správy SR 
získal Vladimír Jurcák z CÚ Michalovce.

mjr. Ing. Renáta Kravcová a -dš-

Terče dostali v Prešove zabrať
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v septembri a októbri
60 rokov

Štefan Palkovič
ŠaRS Patince

František Dufek
CÚ Bratislava

55 rokov
Ladislav Bors

CR SR
Alžbeta Palkovičová

ŠaRS Patince

50 rokov
Miroslav Lukačko

CÚ Michalovce
Miroslav Štancel

ŠaRS Donovaly
Arpád Földi

CKÚ
Ľudovít Tóth

CÚ Banská Bystrica
Emil Lukáč
CÚ Prešov

Imrich Képessy
CÚ Trnava

Pracovné jubileum 30 rokov
Tomáš Pecha k 1. 9. 1978

CÚ Bratislava

Pracovné jubileum 20 a 25 rokov
Sylvia Vytřísalová  k 12. 9. 1988

CR SR
Milan Pittich k 1. 10. 1988

CR SR

Zoltán Czífferi k 1. 9. 1988
CÚ Banská Bystrica

Ivan Kuterka k 5. 10. 1988
CÚ Trenčín

Ľubica Hrušíková k 1. 10. 1988
CÚ Trenčín

Ján Šanta k 10. 10. 1988
CÚ Košice

Colníci z CÚ Prešov na svojich bývalých kolegov nezabúdajú. O tom, že im nie 
sú ľahostajní ani po mnohých rokoch strávených na zaslúženom odpočinku, 
svedčia aj mnohé mimopracovné stretnutia. A to aj také, na ktorých sa okrem 
príjemných pocitov rozdávali aj cenné kovy.
Deväť krížikov a medaila
Dožiť sa takého nádherného jubilea, aké oslávil náš kolega Štefan Mikluš, by 
chcel hádam každý. Jeho deväť krížikov sme spolu s predstaviteľmi mesta Po-
prad oslávili aj my, jeho bývalí kolegovia, a to v priestoroch mestského úradu. 
Práve na tomto mieste si tento stále duchom obdivuhodne svieži bývalý dl-
horočný zamestnanec Colnice Poprad 
prevzal z rúk riaditeľa colného úradu 
Prešov Zlatú medailu za vzornú službu. 
Spomínané významné ocenenie mu 
svojím rozhodnutím udelil Generálny 
riaditeľ CR SR. Štefan Mikluš začal svo-
ju colnícku púť už v roku 1939, stál pri 
zrode Colnice Poprad a neskôr pôsobil 
v rôznych funkciách až do roku 1979, 
keď odišiel na zaslúžený odpočinok. Tí, ktorí ho poznajú, si ho nesmierne vá-
žia za jeho prácu, ktorú vykonal ako colník a dlhoročný vedúci colnej poboč-
ky v Spišskej Novej Vsi. Pamätajú si ho totiž aj ako človeka s mimoriadnym 
športovým duchom, ktorý bol organizátorom športového života na colnici 
i v meste Poprad.

Bývalý riaditeľ oslavoval spolu s kolegami
Spomínalo sa a oceňovalo aj na colnej pobočke Poprad. Medzi bývalých kolegov 
a zamestnancov zavítal Pavol Pollag, ktorý si prevzal Zlatú medailu za vzornú službu 
od generálneho riaditeľa CR SR. Príjemná oslava sa nezaobišla bez gratulácií, ktoré 

mu Popradčania venovali k jeho krás-
nym 85. narodeninám. Pavol Pollag svoj 
život venoval colnej správe. V rokoch 
1948 až 1986 pôsobil v pozícii námest-
níka vedúceho, neskôr námestníka ria-
diteľa Colnice Poprad, kde počas rokov 
1979 až 1986 pracoval ako riaditeľ. Ako 
vedúci pracovník mal u kolegov mimo-
riadny rešpekt, bol prirodzenou autori-

tou, dokázal „pohroziť, ale aj pohladiť.“ Bol však aj šéfom, ktorý s ľudským záujmom 
vedel pomôcť pri riešení pracovných i osobných problémov svojich podriadených. 
Na colnú správu ale nezanevrel ani počas svojho zaslúženého odpočinku. Záujem 
o colníkov, ako aj o dianie v colnej správe totiž prejavuje až dodnes.
Záverečná bodka od Popradčanov
Dojatie, ktorému sa obaja spomínaní jubilanti pri oslavách neubránili, sa pre-
nieslo na všetkých prítomných. Ich spomienky, veľmi jasné a živé, obohatili aj 
nás. Mladšie generácie colníkov totiž nezabúdajú na svoje vzory.
Pánom Miklušovi a Pollagovi prajeme, aby im zdravie ešte dlho slúžilo! Chceme 
sa tešiť z ich prítomnosti. Ing. Rudolf Vlaháč

Pri príležitosti Národného dňa colníkov a 40. výročia vzniku európskej colnej 
únie udelil generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR gen. JUDr. Eleonóra Kro-
čianová Zlatú medailu za vzornú službu Šte-
fanovi Križanovi, bývalému colníkovi Colnice 
Štúrovo. Vedenie ocenilo najmä jeho príkladný 
výkon štátnej služby v colnej správe, ktorým sa 
v období rokov 1939 až 1974 zaslúžil o jej roz-
voj a reprezentáciu.
Zlatú medailu spolu s kyticou kvetov odovzdal 
bývalému kolegovi riaditeľ Colného úradu Nit-
ra pplk. Ing. Miloš Záhorský. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnil spolu s námestníkom RCÚ Nit-
ra mjr. Ing. Františkom Balázsym, predsedom 
ZO SLOVES Štúrovo mjr. Ing. Františkom Aren-
dášom a nechýbala ani bývalá zamestnankyňa 
CÚ Štúrovo Marta Jamrišková.
Štefana Križana, ktorý je na zaslúženom dôchodku už viac ako 30 rokov, náv-
števa exkolegov veľmi potešila. Jeho spomienky na službu v colnej správe sú 
ešte veľmi živé. Do služobného pomeru ho prijali v roku 1939, v deň vyhlásenia 
Slovenského štátu. Po „vyfasovaní“ výstroja a výzbroje v Bratislave ho prevelili 
na novovytvorenú hranicu do Kútov. V roku 1950 nastúpil na Colnicu Štúrovo, 

kde pôsobil až do roku 1974. „Pišta báči“, ako ho familiárne oslovovali všetci ko-
legovia, bol na svojich pôsobiskách veľmi obľúbený, veď pri jeho humore a spe-

ve, ktorý mal veľmi rád, to ani inak nemohlo 
byť. Bolo ho „vidieť a počuť“ na každej z akcií, 
ktoré sa konali pri rôznych príležitostiach. Dnes 
už 97-ročný pán si za pomoci početnej rodiny 
vychutnáva roky svojho dôchodcovského ob-
dobia. Určite mu k tomu napomáha aj dúšok 
dobrého vína, ktorý neodmysliteľne patrí ku 
koloritu jeho dní. Ako „správny colník“ nám na-
pomáha napĺňať aj štátny rozpočet, denne ho 
totiž vídať na balkóne pofajčievať jeho obľúbe-
né cigaretky.
Zamestnanci nitrianskeho úradu chcú touto 
cestou Štefanovi Križanovi zablahoželať k ude-
leniu zlatej medaily. Zároveň mu do jeho ďal-

ších rokov života želajú ešte veľa pevného zdravia, životného optimizmu a veľa 
pekných spomienok na jeho prácu v colnej správe.

Zamestnanci Colného úradu Nitra
mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Foto: mjr. Ing. František Arendáš

Na východe oslavovali významné jubileá bývalých colníkov

Zlatá medaila za vzornú službu je u „Pištu báčiho“
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Ako nás nepoznáte

Tibora Judta z Rožňavy len tak ľahko nedobehnete. Doslova a do písmena. Už 
26 rokov sa totiž venuje vytrvalostnému behu, vďaka ktorému získal medzi ko-
legami titul maratónsky matuzalem. O tom, že mu táto prezývka za nabehané 
kilometre právom patrí, sa presvedčíte v nasledujúcich riadkoch.

Motivovali ho nadbytočné kilogramy
S behom sa dá začať z rôznych dôvodov. Patria k nim aj nadbytočné kilogramy, 
ktorých sa chcel Tibor Judt zbaviť počas základnej vojenskej služby. Krátke úse-
ky, na ktorých kombinoval beh s chôdzou, časom predlžoval, až zvládol bežať 
bez prestávky aj pol hodinu. Hodiny s teniskami na nohách priniesli svoje ovo-
cie, po pol roku klesol jazýček váhy z 80 na 55 kg. Tým sa však Tiborov záujem 
o beh neskončil. Zapáčilo sa mu, že na trati bojuje sám za seba. Po predošlých 
skúsenostiach s kolektívnymi športmi, kde výsledok závisel často aj od menej 
snaživých spoluhráčov, tak konečne našiel to, čo hľadal.

Kde je vôľa, tam je cesta
Beh na dlhé trate si Tibora získal. Hodiny driny priniesli svoje ovocie, a tak sa 
stal členom Atletického klubu Maratón Rožňava. Pravidelný tréning, ktorý je 
v tomto prípade nevyhnutný, pripomína úroveň tréningov vrcholových špor-
tovcov. Na oddych má len jeden deň, behá totiž šesťkrát v týždni. Vo všeobecnej 
príprave, ktorá sa začína od novembra do marca, mesačne nabehá približne do 
400 km.

Niečo za niečo
Forrestgumpovský koníček človeku veľa dá, ale aj zoberie. Bežec, ktorý to s tým-
to športom myslí vážne, musí upraviť svoj voľný čas i životosprávu. Svoje o tom 
vie aj Tibor, ktorému sa čas na súkromie vďaka tomuto vytrvalostnému hobby 
zredukoval. Manželka mu však jeho „výbehy“ rada toleruje a vo všetkom ho 
podporuje. Inak by to ani nešlo. Tibor totiž behu podriaďuje aj svoje stravova-
nie, ktorého réžiu má pod palcom práve jeho polovička. Počas roka zje, čo príde. 
Prísnejší je na seba len pred pretekmi, keď sa snaží jesť kalorické, no zároveň 
ľahké jedlá ako cestoviny, jedlá z kuracieho mäsa, ryžu a ovocné šťavy. Aj vďa-
ka takémuto stravovaniu si udržiava ideálnu pretekovú hmotnosť 57 kg. Tvrdý 
režim, ktorý počas bežeckej sezóny dodržiava, zahŕňa aj dostatočné množstvo 
spánku. Ponocovanie má uňho červenú, spať totiž chodí najneskôr o 22. hodi-
ne.

Októbrový sviatok všetkých bežcov
Jedným z behov, na ktoré sa Tibor počas roka pripravuje, je aj známy Medziná-
rodný maratón mieru. Od momentu, keď sa postaví na košickú trať, ho však delí 
dlhá a najmä tvrdá príprava, na ktorú dozerá jeho bývalý tréner z atletického 
klubu. Všetko sa odvíja od dobrej zimnej prípravy, ktorej základom sú nabehané 
kilometre. Po nej nasleduje tá špeciálna, ktorá trvá približne 10 dní. Obsahuje 
behy na rôzne dlhé úseky, a to v tempe, v akom bude behať preteky. Striedajú 
sa so šprintom, ľahkým klusom, medziklusom a testom na tempo. Samozrejme, 
nezabúda ani na potréningové naťahovačky a masáž.

Zoznam maratónskych úspechov by písal do rána
Bežec si svoje odbehnuté trate pamätá. Výnimkou nie je ani Tibor, ktorý počas 
svojej bežeckej kariéry úspešne zdolal vyše 25 maratónov. Hoci je hrdý na každý 
jeden z nich, za najhodnotnejšie výsledky považuje najmä MMM Košice 2:52:15 
hod., Brezno maratón SNP 2:46:20 hod., Michalovce okolo Šíravy 2:38:45 hod. 
či supermaratón Košice Hrhov a späť (100 km), ktorý zabehol za 8:25:17 hod. 
Konkurencia bola vždy vysoká, na týchto podujatiach totiž štartuje do 800 bež-
cov. Pred pár rokmi sa zúčastnil aj na medzinárodných majstrovstvách colnej 
správy v Českej republike, kde obsadil dva roky po sebe v disciplíne míľa 1500 m 
2. miesto a v disciplíne na 10 km 3. miesto.

Štvornohí spoločníci o „parťáka“ tak skoro neprídu
Tibor sa behu vzdávať nemieni, zdolávať kilometre a zlepšovať svoje výkony je 
totiž jeho celoživotnou drogou. Svoje sily si počas tréningov rád zmeria aj so 
štvornohými kolegami z lesa, ktorých však zatiaľ ani raz nepredbehol. Na srn-
ky a jelene si ani netrúfa, radšej si dáva reálnejšie ciele. Tie chce od budúceho 
roku napĺňať v kategórii C, ktorá združuje bežcov od 50 do 60 rokov. To, či ho 
do nej aj zaradia, je však otázne. Mladícky vzhľad tohto 49-ročného maratónca 
totiž neraz zmätie aj organizátorov, ktorí ho už neraz poslali zaregistrovať sa do 
kategórie dorastencov.

-dš-

Maratónsky matuzalem s výzorom tridsiatnika



Fotiť sa dá kadečo, predmety, oso-
by, jednoducho veci, ktoré nás ob-
klopujú. Len niektorí však dokážu 
objektív fotoaparátu namieriť v tých 
správnych uhloch. Medzi takých ľudí 
patrí aj Zuzana Hahnová, ktorá nám 
zaslala tri svoje fotografie. A môžete 
tak urobiť aj vy... Len upozorňujeme, 
že naša tohtoročná fotosúťaž sa po-
maly chýli ku koncu.


