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Otestujte sa

Máme za sebou ďalší rok a pred sebou poslednú časť nášho súťažného cyklu, ktorý sa bude tentoraz niesť v duchu vianoč-
ných sviatkov. Vianoce majú svoje neodmysliteľné čaro nielen pre deti, ale aj pre nás dospelákov, a to najmä vtedy, ak si 
pod stromčekom nájdeme niečo nevšedné. Pre ľudí „očkovaných pušným prachom“ to môže byť aj vytúžený druh alebo 
model zbrane.

Strelecký rébus pod stromčekom

1. Ak už sa nám želanie splní a medzi darčekmi objavíme aj pištoľ svojich snov 
(zbraň kategórie B), je dôležité vedieť, že zbraň musíme zaevidovať na policaj-
nom útvare. Lehota na zaevidovanie je pritom stanovená v nákupnom povole-
ní. S ohľadom na to, že Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, nám ju na požiadanie 
bez problémov predĺžia.

2. V prípade, že si zaobstaráme pištoľ od niekoho, kto má tiež zbrojný preukaz, 
tzv. „spod ruky“, nemusíme si vybavovať žiadne nákupné povolenie. Stačí pred-
ložiť zakúpenú zbraň a osobné údaje predajcu. Policajný útvar následne oboz-
námi partnerský útvar, kde zbraň bola zaevidovaná, o jej prevode.

3. Keďže nepríjemné zimné počasie vyláka na strelnicu len málokoho, môžeme 
vykonať nácvik použitia zbrane (napríklad úder strelnou zbraňou) aj doma. Sa-
mozrejme, bez priamej streľby. Podmienkou je, že nesmieme mať náboj v ná-
bojovej komore.

4. Neodporúčame však kvôli zbrani zabúdať na rodinu. Preto je lepšie ju večer 
odložiť v súlade so zákonom (zbraň, nie rodinu). Ak máme zbraní menej ako 11, 
tak do trezoru, prípadne do uzamykateľnej skrine alebo debny. V duchu rodin-
nej pohody sa radšej venujme aj hre s inými darčekmi, napríklad s tými, ktoré 
dostali naše deti – vzduchovka, kuša, luk alebo autodráha:-).

Veríme, že sme vás ani teraz úplne nezmiatli a odhalíte tri prípady nesprávnej interpretácie zákona. Tie odhalila v minulom čísle časopisu aj Ing. Anna Planková, 
ktorej posielame vecnú výhru. Nakoľko je toto posledné kolo v roku 2008, v novoročnom čísle vám okrem vyžrebovaného výhercu tohto kola oznámime aj mená 
troch celkových výhercov s uvedením výhry a aj sľúbeného prekvapenia pre nich. Odpovede zasielajte na adresu dana.sejirmanova@colnasprava.sk do 2. 2. 2009.

mjr. PhDr. Milan Pittich
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Máme za sebou Vianoce, sviatok, ktorý miluje vyše 80 percent ľudí. Dôvody, 
ktorými si nás vianočné sviatky každoročne získavajú, sú rôzne. Podľa štatis-
tík však na Vianociach najviac oceňujeme pokoj. Znie to až paradoxne, práve 
o ten totiž kvôli týmto sviatkom prichádzame. Pôdu pod nohami strácame už 
počas príprav, a to v niekoľkotýždňovom predstihu. Robíme to celkom vedome. 
Štedrovečernému hodovaniu totiž predchádza dlhý maratón činností a úloh, 
ktoré si tvrdohlavo vytýčime. Chceme všetko stihnúť, všetko dôkladne pripra-
viť, upratať, nakúpiť, svojich blízkych prekvapiť... Nezabúdame ani na pracovné 
povinnosti či koncoročné resty. Jednoducho, chceme veci postíhať. Prehnaný 
zmysel pre dokonalosť z nás však niekedy dokáže pripraviť pekný vianočný 
balík nervov, ktorý pod stromčekom veru nikto nečaká. Nečudo, že otvorením 
takejto živej Pandorinej skrinky vianočný duch zuteká kade ľahšie. Verím však, 
že vám sviatky vyšli na jednotku a spomínaný „originálny“ darček ste nezabalili, 
ani nerozbalili. 

P. S. Ak predsa veci nevyšli podľa vašich predstáv, nezúfajte. Veď sviatky pokoja 
sú tu čo nevidieť...

Dana Šejirmanová

Vianočný 
balík
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Krátko z domova

Milé kolegyne a milí kolegovia,
ubehol ďalší rok nášho spoločného pôsobenia v colnej správe, a preto využijem 
túto príležitosť, aby som sa k Vám prihovorila a zároveň poďakovala za kvalitné 
a svedomité plnenie svojich pracovných povinností často aj nad rámec stano-
vených úloh.
Vďaka tomuto si dovolím konštatovať, že rok 2008 bol pre colnú správu pomer-
ne úspešným a podarilo sa nám uskutočniť viacero strategických cieľov, čím 
sme urobili ďalší krok k modernému smerovaniu colníctva.
Veľký význam prikladám popri plnení pracovných povinností i ľudskému roz-
meru, pretože každý colník je v prvom rade človek. Pre mňa ako generálnu 
riaditeľku vyplýva záväzok zabezpečiť nielen pracovné, ale aj sociálne istoty 
a lepšie platové podmienky pre svojich kolegov. Dávam si za povinnosť do bu-
dúceho roka aktívne pracovať na skvalitňovaní sociálneho zabezpečenia colní-
kov, aby sme reformu v colnej správe nevnímali ako niečo, čo nás ohrozuje, ale 
ako niečo, čo nás posúva vpred. Pozitívnym faktom je aj to, že sa nám podarilo 
zabezpečiť zvýšenie platov, ktoré by malo byť realizované v priebehu budúce-
ho roka. Sociálne istoty a pokojné pracovné prostredie považujem za základ 
kvalitnej práce v budúcnosti.
Na záver mi dovoľte ešte raz Vám vyjadriť srdečné poďakovanie za odvedenú 
celoročnú prácu a zároveň popriať šťastné a veselé vianočné sviatky v kruhu 

svojich blízkych a v novom roku pevné zdravie, radosť do života a chuť do 
práce.

gen. JUDr. Eleonóra Kročianová

Vianočné a novoročné prianie

Koncom novembra sa uskutočnilo na východe Slovenska významné oceňo-
vanie. Generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR gen. JUDr. Eleonóra Kročia-
nová udelila dňa 28. 11. 2008 disciplinárnu odmenu colníčke a colníkom z CÚ 
Košice.

Ocenenie vo forme peňažného daru všetci získali za statočnosť a mimoriadnu 
odvahu, ktorú preukázali pri výkone svojich pracovných úloh. Ocenení Košiča-
nia poskytli prvú pomoc a pomohli pri vyslobodzovaní ťažko zranených účast-
níkov dopravných nehôd.

Ocenenia dostali colníčka a colníci: nstržm. Michaela Babčáková, npor. Bc. Mi-
lan Kmec, por. Slavomír Kováč, kpt. por. Stanislav Lukčík, Ing. Rastislav Šimral 
a ppor. Bc. Július Veseliny. 
Odmenení zasahovali pri dvoch dopravných nehodách. V prvom prípade sa sta-
li svedkami havárie, pri ktorej osobné motorové vozidlo Škoda Favorit narazilo 
do zadnej časti odstaveného kamiónu, kde zostalo zakliesnené. V automobile 
boli zranené tri osoby. Hliadka košických colníkov bola na mieste nehody ako 
prvá. Začala s vykliesňovaním osôb z vozidla, privolala záchrannú zdravotnú 
službu, hasičov a políciu, zabezpečila priestor nehody a riadila premávku do 

príchodu polície. Po príchode záchranárov 
hliadka pomáhala aj pri naložení zranených 
osôb do sanitiek. Na požiadanie príslušníkov 
polície ďalej riadila premávku a miesto neho-
dy opustila až po odchode sanitiek so zrane-
nými do nemocnice.
V druhom prípade zasahovala hliadka stanice 
CÚ Košice počas pátrania po tovare, ktorý uni-
kol colnému dohľadu. Pri vykonávaní spomí-
nanej činnosti spozorovala v priekope osobné 
motorové vozidlo, vedľa ktorého ležala osoba 
mužského pohlavia. Pri vozidle sa taktiež na-
chádzali ďalšie tri osoby. Po vystúpení zo slu-
žobného motorového vozidla a zabezpečení 
plynulého chodu premávky hliadka zistila, že 
všetky osoby, ktoré sa v uvedenom vozidle 
nachádzali, boli zjavne pod vplyvom alkoholu. 
Hneď nato kontaktovala telefonicky PZ SR a in-
formovala ich o dopravnej nehode. Do prícho-
du polície koordinovala plynulosť premávky. 
Rovnako aj v tomto prípade opustila miesto 
nehody až po odchode sanitiek so zranenými 
do nemocnice.

npor. PhDr. Zuzana Pavlíková

Vedenie CR SR ocenilo košických 
colníkov za statočnosť a odvahu
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Krátko z domova

Koncom októbra sa na východnom Slovensku zišli zástupcovia colných správ 
Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.  Stretnutie, ktoré sa zameralo na 
otázky spoločného postupu pri zabezpečovaní ochrany hranice s Ukrajinou, 
inicioval námestník generálneho riaditeľa plk. PhDr. Jozef Turčák. 

Európske opatrenie skríži plány podnikavcom
Ukrajinská hranica je vystavená tlaku nadmerného dovozu tabakových výrob-
kov a pohonných látok cestujúcimi alebo obchodnými subjektmi z Ukrajiny. 
Hranicu predurčuje k problémom s nezákonným dovozom predovšetkým jej 
pozícia, nakoľko rozdeľuje štáty s odlišnou ekonomickou úrovňou. Na tento 
stav zareagovala aj EÚ, ktorá prijala Smernicu Rady č. 2007/74/EC a Nariadenie 
Rady č. 274/2008, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83. Tieto 
s  účinnosťou od 1. 12. 2008 umožňujú 
členským štátom pri inej ako leteckej 
doprave určiť nižší množstevný limit na 
oslobodenie dovážaných druhov taba-
kových výrobkov v osobnej batožine 
cestujúceho z územia tretích krajín od 
cla a daní.

Národné rozdiely by mali ísť bokom
Spomínanou legislatívou sa na slo-
venskej pôde zaoberali  aj zástupcovia 
štyroch colných správ. V priateľskej 
atmosfére sa zhodli, že nariadenie li-
mitujúce uvedený dovoz podnikavcov 
budú transponovať do svojej národnej 
legislatívy. Slováci tak už urobili, a to 
zákonom č. 378/2008 Z. z., ktorý dáva 

právny základ na rovnaké zaobchádzanie s cestujúcimi dovážajúcimi tabakové 
výrobky v osobnej batožine z územia Ukrajiny. Otvorenou otázkou však zostáva 
posudzovanie pojmu „príležitostná povaha dovozu tovaru neobchodnej pova-
hy“ a spôsob jeho kontroly. Podľa názoru zúčastnených by sa mali spomínané 
otázniky riešiť precíznejším a jasným definovaním v komunitárnej legislatíve 
bez možnosti uplatnenia národných prístupov. Európske colné správy totiž 
chcú na vonkajšej hranici EÚ s Ukrajinou vystupovať jednotne, a to tak, aby ces-
tujúci  nevnímali jednotlivé colné správy členských štátov, ale jednu colnú sprá-
vu. Veríme preto, že rokovanie, ktoré sa na túto tému uskutočnilo na východe 
Slovenska, nebolo medzi týmito štyrmi colnými správami posledné.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD. a -dš-

Na východe rokovali o ukrajinskej hranici

Rekreačné stredisko Kordárna neďaleko hraničného priechodu Drietoma – Sta-
rý Hrozenkov sa stalo 9. 12. 2008 dejiskom pracovného stretnutia regionálnych 
predstaviteľov dvoch colných správ. Za slovenskú stranu sa zúčastnili zástup-
covia CÚ Trenčín pod vedením jeho riaditeľa pplk. Ing. Ivana Kuterku a za českú 
stranu zástupcovia Celního ředitelství Olomouc pod vedením jeho riaditeľa 
plk. Ing. Lumíra Šatrana.
Vopred dohodnutý program pracovného stretnutia sa niesol v znamení aktuál-
nych problémov rezonujúcich v colných správach Slovenskej a Českej republiky 

a bol rozdelený do viacerých tematických častí.  Po každej časti nasledovala dis-
kusia, ktorá mala spoločný cieľ:  výmenu praktických skúseností a zvolenie spo-
ločného postupu vo vybraných oblastiach daňového dozoru a colného dohľadu.
Zástupcovia Colného úradu Trenčín prezentovali českým kolegom problema-
tiku dovozu tovaru s jeho následným prepustením do colného režimu voľný 
obeh s oslobodením od DPH (režim 42 00) a  problematiku daňového dozoru 
v súvislosti s prepravou minerálneho oleja mimo pozastavenia dane do Českej 
republiky. Zaujímavá bola aj téma zúčtovania kontrolných známok, ktorými sú 

označené české spotrebiteľské balenia liehu dodávané 
do Slovenskej republiky a ich následné preznačovanie 
na daňovom území. Českí kolegovia svojou prezentá-
ciou poukázali na zistený a zdokumentovaný nelegálny 
obchod s vojenským materiálom; slovenských kolegov 
taktiež oboznámili s procesom udeľovania certifikátu 
Schválený hospodársky subjekt (AEO) v Českej repub-
like.
Decembrové pracovné stretnutie dosiahlo svoj cieľ. 
Informácie, ktoré v Kordárni odzneli, našli svoje miesto 
a uplatnenie nielen pri výkone štátnej služby trenčian-
skych colníkov, ale aj ich kolegov z Českej republiky. 
V rámci existujúcej medzinárodnej zmluvy o spolupráci 
a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva medzi Sloven-
skou a Českou republikou budú obe strany aktívne spo-
lupracovať aj v blízkej budúcnosti.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Česi a Slováci sa vyjadrovali k aktuálnym
problémom rezonujúcim v colných správach
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Dodávka ukrývala pašované cigarety
Colníci Colného kriminálneho úradu si 4. 11. 2008 posvietili na dodávkové mo-
torové vozidlo, v ktorom sa nachádzali dvaja pasažieri. V dodávke, ktorá nebola 
na prvý pohľad ničím výnimočná, objavili vybudovaný špeciálny úkryt. Pod se-
dadlami sa nachádzala dvojitá podlaha, v ktorej bolo ukrytých 96 000 kusov ci-
gariet zn. Classic Red opatrených ukrajinskou kontrolnou známkou a 580 kusov 
slovenských cigariet Harley bez kontrolnej známky. Po odmontovaní sedadiel 
colníci odkryli tri otvory, cez ktoré bolo možné cigarety vybrať. Dva boli pod 
sedadlom vodiča a spolujazdca, tretí pod stredným radom sedadiel. Colný dlh 
zo zaistených cigariet predstavuje čiastku 307 553 Sk, čo je 10 208,89 eura.
Colníci odhalili organizovanú skupinu
Koncom októbra vykonali colníci Colného kriminálneho úradu dvojdňovú 
kontrolnú akciu zameranú na odhalenie organizovanej skupiny. Jej členovia 
sa zaoberali distribúciou nelegálne vyrobeného liehu, spotrebiteľského bale-
nia liehu a distribúciou nelegálne vyrobených cigariet. Skupina sa venovala 
protiprávnej činnosti na území Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kra-
ja. Colníci vykonali na základe príkazu sudcu 5 domových prehliadok. Počas 
nich našli okolo 4200 etikiet na označovanie litrových spotrebných balení lie-
hu (SBL), približne 120 kontrolných známok na označovanie SBL, potravinár-
ske esencie na ochucovanie, laboratórny odmerný valec a liehomer. V rukách 
colníkov skončilo aj približne 900 hliníkových uzáverov na SBL, mechanický 
stroj na uzatváranie SBL, zariadenie na úpravu a filtrovanie vody používanej 
na riedenie liehu a 23 kusov SBL METAXA 5* opatrených českou kontrolnou 
známkou. Pri prehliadke zároveň našli aj kompletné zariadenie na nelegálnu 
výrobu liehu. Tým sa však razia neskončila. Colníci totiž ďalej zaistili viac ako 40 
litrových SBL bez kontrolnej známky, opatrených etiketami Borovička sloven-
ská, Čerešňová liehovina, Vodka, Gin, Trenčianske hradné a Chalupárska slivko-
vá liehovina, a okolo 460 litrov tekutiny v plastových nádobách páchnucej po 
liehu. Kontrolné meranie liehomerom dokázalo, že tekutina vykazovala obsah 
96 % liehu. Ďalej bol nájdený elektromechanický stroj na drvenie a rezanie ta-
baku, 40 kg sušených nespracovaných tabakových listov, 68 kg sušeného po-
sekaného tabaku, 98 spotrebiteľských balení cigaretového tabaku zn. Šláger, 
196 obalov na cigaretový tabak zn. Šláger a 7000 kusov cigariet zn. EASY 
v spotrebiteľských baleniach bez kontrolnej známky. Zadržaný tovar dosiahol 
sumu približne 150 000 Sk (4979,09 eura), pričom finančný únik na spotrebnej 

Rádioaktívny vlak cez Srbsko neprešiel
Srbskí colníci dali stop rádioaktívnemu vlaku z Bulharska. V jednom z jeho voz-
ňov sa totiž nachádzal náklad, ktorý 3000-krát prevyšoval úroveň rádioaktivity 
nad povolený stupeň. Vlak, ktorý smeroval do Macedónska, sa nakoniec musel 
vrátiť späť do Bulharska.
O úradníkovi a marihuane
77 kg marihuany v palivovej nádrži a v náhradnom kolese. Aj tak by sa dal zhod-
notiť obsah auta istého mexického úradníka pre prisťahovalcov, na ktorého si 
posvietili americkí colníci a policajti. Úradníka odhalili počas nedeľných náku-
pov, na ktoré prišiel spolu so svojou ženou do štátu Arizona. Nepomohla mu ani 
uniforma, v ktorej bol oblečený, ani výhovorky, že do Spojených štátov americ-
kých pricestoval za nákupmi.
Vraj záhradné zariadenie
Portugalská polícia zadržala v spolupráci s colníkmi 127 kg panamského kokaí-
nu. Okrem drogy zaistila aj troch ľudí podozrivých z jej pašovania. Muži vo veku 
od 26 do 36 rokov chceli zásielku preniesť do Španielska. Maskovací manéver 
im však nevyšiel a narkotiká v kontajneri, ktorý bol označený ako záhradné za-
riadenie, preto nakoniec zostali v Portugalsku.

Po balkánskej ceste sa ďaleko nedostali
Plán nevyšiel ani pašerákom zbraní z Bosny, a to vďaka zákroku miestnych poli-
cajtov a colníkov. Tí zatkli počas spoločnej akcie šesť ľudí za podiel na pašovaní 
zbraní. Podozrivým zadržaným v strednej Bosne zhabali 30 pušiek, 6 automa-
tických pušiek, 100 ručných granátov, 1000 nábojov a nešpecifikované množ-
stvo švajčiarskych frankov. Zbrane mali byť predané mimo Bosny v určitých 
krajinách EÚ. Bosna sa snaží vyriešiť problém zbraní, ktoré v krajine zostali po 
občianskej vojne z rokov 1992 – 1995 v rukách civilných obyvateľov. Krajina sa 
totiž nachádza na tzv. balkánskej ceste, ktorú zločinecké organizácie využívajú 
na pašovanie drog, zbraní a ľudí prevažne do krajín EÚ.
Marocká sieť svoje pôsobenie skončila
Španielska polícia rozbila v spolupráci s colníkmi sieť pašerákov, ktorí pašovali z Ma-
roka hašiš. Išlo prevažne o Maročanov, ktorí plánovali preniesť šesť ton narkotík. Špa-
nielske bezpečnostné zložky musia byť v boji proti pašerákom drog obzvlášť obozret-
né. Španielsko je totiž hlavnou bránou, ktorou prúdi hašiš zo severnej Afriky a kokaín 
z Latinskej Ameriky do Európy. Svedčia o tom aj štatistiky, podľa ktorých zadržali bez-
pečnostné zložky od začiatku roka vyše 100 ton hašiša. Najväčší úlovok sa im pritom 
podaril v roku 1996, keď na panamskej lodi objavili 36 ton tejto drogy. -dš-

dani z liehu a z tabaku bol predbežne vyčíslený na 285 000 Sk (9460,27 eura). 
Z ostatných zaistených komponentov by nelegálnou výrobou a následným 
uvedením spotrebiteľských balení liehu a tabaku do voľného obehu vznikla 
škoda na spotrebnej dani vo výške 700 000 Sk (23 235,74 eura). Okrem toho 
bolo zistené, že páchatelia od júla 2008 do dnešného dňa skrátili spotrebnú 
daň z liehu, tabaku a cigariet vo výške najmenej 1,2 milióna Sk (cca 39 832 eur). 
Colníci zadržali a predviedli šesť osôb.
Zatkli ľudí z vlastných radov
Špecializovaný tím sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra 
SR zadržal počas troch akcií 27 colníkov a jedného policajta hraničnej a cu-
dzineckej polície. Zásahom, ktoré sa uskutočnili začiatkom decembra 2008, 
predchádzala trojmesačná príprava. Páchatelia chceli za úplatok prepašovať 
tovar z Ukrajiny na Slovensko, nezaevidovali ho a ponechali si ho. Boli proti nim 
vznesené obvinenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činite-
ľa, z prijímania úplatku, ako aj z trestného činu podielnictva. Akcia zameraná 
na vinníkov z vlastných radov by mala pôsobiť preventívne a byť výstrahou aj 
pre ostatných. -dš-



7

Slovenská colná správa žala úspechy na medzinárodnom kongrese ITAPA 2008

Verejná správa pracuje intenzívne na vlastnej modernizácii a informatizácii 
svojich inštitúcií. Dôkazom toho je aj v poradí už siedmy ročník medzinárodné-
ho kongresu ITAPA, ktorý sa konal v dňoch 18. – 19. 11. 2008 v centre Bratislavy. 
Na najväčšom podujatí svojho druhu nechýbala ani slovenská colná správa.

Dôraz na prezentáciu a zdokonaľovanie
ITAPA sa už sedem rokov orientuje na modernizáciu verejnej správy, využívanie 
informačných a komunikačných technológií v moderných úradoch, na elektro-
nické služby pre občanov, ako aj na ďalšie súvisiace oblasti informačnej spoloč-
nosti. Organizátori spomínaného podujatia chcú prispievať k zvyšovaniu pre-
stíže informačných technológií a zároveň informovať o najnovších projektoch, 
trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy. Nezabúdajú 
však ani na ocenenie a podporu najlepšie zrealizovaných IT projektov vo verej-
nej správe a na získavanie strategických kontaktov.

Záujem je z domova i zo sveta
Kongres si získal svojich priaznivcov aj zo zahraničia. Počas predošlých ročníkov 
na ňom privítali viac ako 500 účastníkov z rôznych krajín Európy, Severnej Ame-
riky a ďalších krajín sveta. Okrem týchto hostí sa na kongrese zúčastňujú aj štát-
ne inštitúcie a samosprávy z rôznych častí Slovenska. Svoje výsledky a projekty 
prezentujú rôznorodému obecenstvu, ktoré tvoria vysokí štátni predstavitelia 
zo Slovenska i zahraničia, ako aj profesionálni informační manažéri a odborníci 
z verejného a súkromného sektora.

Kongres majú pod palcom známe tváre politického života
Siedmy ročník medzinárodného kongresu ulahodil všetkým profesionálom 
a záujemcom o oblasť informačnej spoločnosti, eGovernmentu a znalostnej 
ekonomiky. Záštitu nad stretnutím prevzali tento rok traja štátni predstavite-
lia, a to Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Ján Počiatek, minister financií SR, 
a Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť.

Colná správa sa predstavila svojimi skúsenosťami
V rámci ITAPA 2008 odznelo šesť kľúčových prednášok. Hneď v prvý deň kongre-
su bola prednáška na tému „Čo je potrebné pre úspešnú implementáciu zaruče-
ného elektronického podpisu v službách a procesoch verejnej správy – skúse-
nosti z úspešného projektu v colnej správe“. Prednášajúcimi boli námestník GR 
CR SR plk. Ing. Bc. Milan Olejár, riaditeľ odboru informatiky CR SR pplk. Ing. Ja-
roslav Petrovský a zástupcovia dodávateľov IBM Slovensko a DITEC. Svoje vy-
stúpenia zamerali na problematiku implementácie zaručeného elektronického 

podpisu a PKI v elektronických službách a procesoch verejnej, konkrétne colnej 
správy. Námestník GR CR SR sa venoval aj praktickým skúsenostiam získaným 
pri úspešnej implementácii zaručeného elektronického podpisu v procesoch 
v colnej správe. Tá už v súčasnosti komunikuje s obchodnou sférou a členskými 
štátmi EÚ výhradne v elektronickej forme. Súčasťou prednášky bola, samozrej-
me, aj časť venovaná problémom, ktoré bolo potrebné riešiť v tomto zložitom 
procese. Nechýbali ani zosumarizované získane skúsenosti a doposiaľ otvorené 
otázky.
Colníci boli medzi prednášajúcimi aj počas druhého dňa kongresu. Riaditeľka 
odboru ekonomiky a logistiky CR SR pplk. Ing. Renáta Hlavenková a zástupca 
Hewlett-Packard Slovakia predstavili nový informačný systém pre správu col-
ných a daňových príjmov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ s implementáciou 
SAP PSCD. Prednášajúci vysvetlili, ako táto inovácia prispeje k zefektívneniu 
správy napĺňania príjmov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Zároveň zhodnotili 
aj názory užívateľov, ktoré majú na nový informačný systém na konci prvého 
roku jeho prevádzky.

Colníci bez ceny neodišli
Medzinárodný kongres „itech-pozitívnych“ sa skončil slávnostným galaveče-
rom, počas ktorého boli vyhlásené výsledky súťaže Cena ITAPA 2008 – ITAPA 
Distinction Awards. Na tie čakali netrpezlivo aj zástupcovia našej colnej správy, 

ktorá sa do súťaže zapojila prostredníctvom 
odboru informatiky CR SR. Organizátori kon-
gresu tento rok oceňovali v troch súťažných 
kategóriách:
1. Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus
2. Zlepšovanie procesov
3. Nové služby
Slovenská colná správa súťažila v kategórii 
Zlepšovanie procesov, v ktorej v konkurencii 
desiatich prihlásených implementácií získala 
druhé miesto za projekt „Elektronizácia pro-
cesov colného konania v colnom a obchod-
nom prostredí bez dokladov v papierovej 
forme“. Cieľom projektu bolo zefektívniť exis-
tujúce colné procesy a kvalitu služieb, ktoré 
colná správa poskytuje komerčnej sfére. 
Projekt CR SR smeruje ku komplexnej elek-
tronizácii colných procesov, inými slovami 
k úplnému odstráneniu „papiera“ z colných 
procesov. Komerčnej sfére spomínaný pro-
jekt umožňuje plne elektronickú obojsmer-
nú komunikáciu a z nej vyplývajúce úspory 
nákladov.
 -dš-

Okrem nových poznatkov sme získali aj ocenenie

NGR plk. PhDr. Jozef Turčák (prvý zľava) preberá 2. cenu ITAPA v kategórii zlepšovanie procesov

Pracovný tím pre zabezpečenie zriadenia registračných autorít colnej správy
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Z mediálnej oblasti colnej správy

Sú tvárami a najmä ústami colných úradov. Táto charakteristika patrí regionál-
nym hovorcom, ktorým dalo zelenú nariadenie upravujúce mediálnu politiku 
colnej správy, a to v apríli 2006. Odvtedy sa v médiách stretávame s deviatimi 
tvárami, ktoré na čele s hovorkyňou GR CR SR kpt. Ing. Martinou Kerekovou 
prezentujú colnú správu, ako aj dianie na colných úradoch. Keďže o sebe zvy-
čajne veľa nehovoria, rozhodli sme sa to zmeniť a položili sme im otázky, na 
ktoré pred mikrofónom ešte neodpovedali.

npor. Mgr. Milan Kanka , CÚ Banská Bystrica
Ťahali všetci za jedného
Začiatky banskobystrického hovorcu boli podobné ako u jeho regionálnych 
kolegov. Aj on musel začať s budovaním mediálneho zázemia, musel si vytvoriť 
databázu novinárov a médií pôsobiacich v regióne. Dodnes si pri spomienke 
na svoje prvé hovorcovské dni spomína na podporu vedenia a pomoc kolegov 
z OSCIS. Bez ich pomoci by totiž komunikáciu s elektronickými médiami zvládol 
len veľmi ťažko.
Pomohli mu kontakty z minulosti
Milan poznal prácu televíznych štábov už aj predtým. V minulosti totiž pôsobil 
v skupine ľudí, ktorí na Slovensku rozbiehali zimný triatlon. Pri každoročnom 
organizovaní európskeho pohára sa tak zoznamoval s ľuďmi z mediálneho 
prostredia. Kontakty z tohto športového obdobia využíva dodnes, a to aj na-
priek tomu, že sa médiá v priebehu rokov omladili. Na novinárov sa nesťažuje, 
no niekedy potrebuje poriadnu dávku trpezlivosti. Napríklad aj vtedy, keď musí 
mladej novinárke nemenovanej TV vysvetľovať, že colná správa nevykonáva 
činnosť na hraniciach SR už niekoľko rokov a naopak zabezpečuje správu spot-
rebných daní. Aj s vysvetlením, čo sú to spotrebné dane.

informovania o záchytoch a kontrolných akciách darí v médiách prezentovať aj 
bežné činnosti colného úradu. Tie presadzuje predovšetkým formou tematicky 
zameraných reportáží. 

npor. PhDr. Zuzana Pavlíková , CÚ Košice
Stále je čo zlepšovať
Začiatky košickej hovorkyne boli podľa jej slov ťažké. Podobne ako aj jej kole-
govia totiž nevedela, do čoho presne ide. Postupne však skúsenosti pribúdali 
a ona si budovala vlastnú cestu k médiám a novinárom. K svojej funkcii však stá-
le pristupuje s rešpektom. Hoci má už pár mediálnych výstupov za sebou, tvrdí, 
že je len na začiatku. Aj keď možno s troškou viac skúseností ako v prvý deň.
Hovorcovia zlížu všetku smotanu
Podľa Zuzany je princíp, na ktorom hovorcovia fungujú, trochu neférový. Verej-
nosť totiž vníma len ich, a to aj napriek snahe poukázať na prácu colníkov, ktorí 
zostávajú v anonymite. Košičanka preto nevníma prácu hovorcu ako prezentá-
ciu svojej osoby, ale hlavne ako zviditeľnenie práce kolegov. Tí totiž vykonávajú 
kontrolné činnosti za každého počasia a veľakrát aj v noci, keď ostatní len slad-
ko spia. Bez nich a ich úsilia by ani post hovorcu nemal svoje opodstatnenie.

por. Ing. Klára Baloghová , CÚ Michalovce
Pred Schengenom to na úrade vrelo
Hovorkyňa z východu sa venuje mediálnej oblasti už od roku 1998. Vtedy sa col-
níci v médiách vyskytovali zriedka, zverejňovali sa totiž len podstatné zmeny, 
ktoré v colníctve nastali. K zlomu došlo až po zmene koncepcie mediálnej po-
litiky colnej správy. Najrušnejšie obdobie však pre colný úrad nastalo koncom 
roka 2007, a to pred vstupom SR do Schengenu. Vyjadrenia určené novinárom 
nemali konca kraja, tí totiž stále spájali hranice predovšetkým s colníkmi. Klá-
ra mala plné ruky práce aj začiatkom roka 2008, keď nastali zmeny limitov pri 
dovoze tabakových výrobkov pre cestujúcich, ktorí mali trvalý pobyt v colnom 
pohraničnom pásme. To, že si mohli z Ukrajiny doniesť menej fajčiva ako ostatní 
cestujúci, médiá považovali za diskrimináciu. Klára vtedy musela vysvetľovať 
opodstatnenosť tohto opatrenia takmer nonstop.
Známa aj v civile
Tvár michalovskej hovorkyne východniari veľmi dobre poznajú. S pozitívnymi 
reakciami sa preto stretáva aj tam, kde by to bežne nečakala, napríklad na káve 
v cukrárni. Vtedy cíti, že svojich kolegov, ako aj colný úrad prezentuje dobre. 
O to viac ju trápi, keď médiá skomolia niektoré jej výpovede alebo ich vsadia do 
kontextu, v ktorom získajú iný význam.
Mrzí ju najmä nesprávna interpretácia médií
Zážitkov a skúseností s novinármi má Klára viac než dosť. Spomína si napríklad 
na zahraničného novinára, ktorý chcel (v rámci nezáväznej debaty) poznať jej 
názor na vstup Ukrajiny do EÚ. Klára odpovedala, že je to z pohľadu približova-

Regionálni hovorcovia a veci,
ktoré ste o nich doteraz nevedeli

kpt. Mgr. Tomáš Prochocký, CÚ Bratislava
Na kameru si zvykol až postupne
Ak si myslíte, že hovorcovia radi a veľa rozprávajú, Tomáš Prochocký vás z tohto 
omylu vyvedie. S médiami síce komunikuje na potrebnej profesionálnej úrovni, 
no vo faktoch o jeho hovorcovskom „súkromí“ je skromnejší. Zaspomínal si však 
na svoje začiatky, a to na prvý mediálny výstup, ktorý uskutočnil v roku 2006. 
Colníci z bratislavského úradu vtedy vykonali rozsiahlu kontrolu na trhovisku 
na Miletičovej ulici, čo vzbudilo záujem mnohých médií. Podľa Tomáša nebola 
jeho hovorcovská premiéra žiadna sláva, zvyknúť si na kameru mu pomohli až 
ďalšie mediálne výstupy. Na novinárov sa nesťažuje a je rád, že sa mu okrem 

Na prvom školení mediálnych pracovníkov colnej správy vo Veľkom Mederi. Vľavo 
Margita Gazdíková, ktorá sa podieľala na príprave budúcich hovorcov.

Na stretnutí českých a slovenských hovorcov vo Veľkom Mederi v roku 2008. Zľava: 
Ondrej Pištík, Silvester Nestarec, Klára Baloghová
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nia otázka vzdialenej budúcnosti a dodala, že Ukrajina má zaujímavý trh. Ho-
landské printové médium však uverejnilo, že podľa hovorkyne CÚ Michalovce 
slovenská ekonomika potrebuje ukrajinský trh. Vyznelo to tak, že takmer na 
prežitie.
Pri spolupráci s novinármi však býva aj veselo. Klára si spomína na to, ako sa pri 
natáčaní o hranici zastavili aj u policajtov. Redaktor si chcel pozrieť aj ich tech-
niku, ktorú mu mal policajt polopatisticky popísať. A skutočne tak urobil, pri 
termovíznom ďalekohľade z neho vyšlo: „A toto je ďalekohľad, ktorým vidíme 
všetky teplé osoby a zvieratá.“

mjr. Mgr. Stanislav Pacher, CÚ Nitra
Červená znamená stop
Presvedčil sa o tom aj nitriansky hovorca, ktorého prvý mediálny výstup napriek 
príprave zaskočil. Magické očko kamery ho, podobne ako mnohých ostatných, 
na chvíľu doslova slovne vygumovalo. Jeho mediálne reprízy však už prešli bez 
problémov, odvtedy si totiž na prácu s novinármi zvykol.
In medias res
Začiatky vo funkcii hovorcu preňho neboli jednoduché. Jeho predchodca totiž 
odišiel náhle, a tak musel zo dňa na deň zvládať oboje – byť vedúcim oddelenia 
i hovorcom. Našťastie nejaké kontakty s regionálnymi novinármi už mal, a keď-
že ho práca bavila, rýchlo sa do novej funkcie dostal. Vďaka medializácii sa mu 
niekedy prihovárajú aj neznámi z ulice. Nuž a blízki kamaráti ho nenazvú inak 
ako hovorca.

mjr. Ing. Renáta Kravcová, CÚ Prešov
Prvú tlačovku vyrobila doslova na kolene
Na hovorkyňu z Prešova čakal krst ohňom hneď v deň jej nástupu do funkcie. 
Vtedy totiž mali na úrade záchyt cigariet a spotrebiteľského balenia liehu. Re-
náta, ktorá je hovorkyňou spomedzi všetkých regionálnych hovorcov najkratšie 
a ktorá svoju predchodkyňu vystriedala takmer zo dňa na deň, musela prompt-
ne zareagovať a vydať tlačovú správu. Keďže nemala žiadne skúsenosti, robila 
svoju prvú tlačovku doslova na kolene. Hneď na druhý deň sa však stretla s ko-
legyňou z CÚ Košice, ktorá jej poskytla základné informácie týkajúce sa mediál-
neho sveta. Za tie je jej Renáta dodnes vďačná.
Hovorca musí byť niekedy aj redaktorom
Hovorcovská funkcia zmenila Renátin názor na médiá a novinárov. Prešovská 
hovorkyňa totiž zistila, že mediálna prezentácia a realita sú niekedy dve úplne 
odlišné veci. Čoraz viac sú žiadanejšie šokujúce fakty, ktoré ľudí zaujmú. Hovor-
com sa tak veci z „neakčného“ colníckeho života pretláčajú len ťažko. Naposledy 
sa s takýmto nezáujmom stretla pri prezentácii Dňa colníkov, ktorý televízne 
médiá napriek jej avizovaniu ignorovali. Sklamal ju aj prístup niektorých novi-
nárov, ktorí sú v problematike úplne stratení. Práve vtedy musí hovorca zapra-
covať, uviesť redaktora do problematiky a informácie nielen prezentovať, ale 
zároveň aj usporiadať tak, aby vznikla hodnotná a divácky príťažlivá reportáž.

por. Mgr. Milada Hubočanová, CÚ Trenčín
Z materskej rovno pred kameru
Milada skočila do hovorcovských vôd rovno z výšky, hneď na druhý deň po 
ukončení materskej dovolenky sa totiž ocitla na trojdňovom školení hovorcov 

vo Veľkom Mederi. Návrat do profesionálneho života tak bol skutočne pestrý. 
Po dva a pol ročnej pauze ju totiž čakali kamerové skúšky, verbálny prejav, le-
gislatívne zmeny a očakávané profesionálne vzdelávanie.
Pomoc našla doma i medzi kolegami
Milada by počiatočnú hektiku bez podpory blízkych, tvrdej sebadisciplíny a usi-
lovného vzdelávania určite nezvládla. Nápomocní jej boli aj kolegovia, ktorí si 
už na funkciu hovorkyne zvykli. Miladu zásobujú informáciami, potrebnou fo-
todokumentáciou, námetmi, ako aj novinkami určenými pre verejnosť a médiá. 
To všetko sa deje s podporou vedenia, ktoré trenčianskej hovorkyni umožňuje 
preniknúť tam, kam potrebuje.
Najradšej by dala priestor každému
Hovorcovstvo vníma Milada ako možnosť, ktorá jej umožňuje zviditeľniť prácu 
svojich kolegov. Keby bolo na nej, úrad by reprezentovali viacerí, a to odborníci 
vyprofilovaní v rôznych oblastiach. Ak je to čo i len trochu možné, rada ponechá 
mediálny priestor kolegovi, ktorý je v danej problematike doma. Diváci totiž 
podľa nej viac ocenia výstupy, ktoré sú priamo z prvej ruky.
„Von“ niekedy vychádza len to, čo sa redaktorom hodí
Spolupráca s médiami nie je jednoduchá. Nadväzovanie kontaktov, príprava 
materiálov a prezentácia úradu si vyžaduje množstvo úsilia a energie. Aj na-
priek tomu sa však stane, že smerom von odznie niečo úplne iné, než bolo pô-
vodne prezentované. Média podľa nej publikujú aj veci vytrhnuté z kontextu, 
ktoré vsadia do inej situácie. Človek by mal mať preto istý filter, ktorým by mali 
informácie z médií prechádzať. Až po takejto „očiste“ by podľa nej malo dôjsť 
k tvorbe názoru.

mjr. Bc. Silvester Nestarec, CÚ Trnava
Tipy dostáva aj od kolegov
Komunikácia s médiami nebola pre Silvestra úplnou neznámou. S printovými 
médiami totiž operatívne spolupracoval aj pred zavedením hovorcovskej funk-
cie. Po nástupe do nej však musel zmapovať všetky regionálne médiá, v čom 
mu pomáhali aj na Krajskom úrade v Trnave. S potrebnými novinkami ho do-
dnes zásobujú aj najbližší kolegovia.
Hovorca musí informácie médiám predať
Ľudia chcú senzácie. Platí to najmä v prípade novinárov, ktorí vyhľadávajú škan-
dalózne či kuriózne informácie. Svoje o tom vie aj Silvester, ktorý svoj názor na 
médiá trochu pozmenil. Ako sám hovorí, presadiť bežný colnícky život či uda-

Z prípravy hovorcov colnej správy  počas neformálneho stretnutia pracovnej skupi-
ny. Celkom vzadu Milan Kanka.

Milada Hubočanová pri plnení pracovných povinností
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Z mediálnej oblasti colnej správy

losti z colného úradu nie je jednoduché. Každý mediálny výstup a prezentácia 
colnej správy v médiách je preto pre hovorcov malým víťazstvom
Rozprávanie na verejnosti mu prischlo
„Hovorcom“ je Silvester aj po pracovnom čase. Okrem toho, že si ho známi s ra-
dosťou doberajú, využívajú jeho profesionálne ústa aj v súkromí. Na akciách, 
ktoré si rečnenie vyžadujú, hrá trnavský hovorca opäť hlavnú úlohu.

kpt. Ing. Ondrej Pištík, CÚ Žilina
Šoková terapia fungovala
Jednoduchá a nenáročná agenda, takýmito slovami definovalo vedenie žilin-
ského úradu funkciu hovorcu, keď Ondreja jedného dňa požiadalo o jej vyko-
návanie. Ten mal ako vedúci Stanice colného úradu Žilina využiť hlavne svoje 
organizačné schopnosti a skúsenosti z praktického výkonu služby. Nuž a stalo 
sa. Ondrejova kamerová premiéra mala skutočne šokový nádych. Pôvodne mie-
nená formálna návšteva v miestnej TV sa totiž zvrhla na prvý televízny výstup, 
ktorý nakoniec úspešne absolvoval aj bez akejkoľvek prípravy.
Koľko práce si narobíš, toľko jej máš
Ondrej toto heslo dobre pozná. Venovať sa hovorcovstvu a zároveň riešiť prob-
lémy colnej stanice, dá zabrať. Pocítil to najmä pri príprave relácie Colnica pre 
TV Patriot, na ktorej pracoval aj so svojimi kolegami. Tí mu síce pomáhali pri 
zozbieraní potrebného materiálu, no spracovanie a prezentácia boli už len 
na ňom. Druhú pracovnú vlnu tak pravidelne rozbiehal až po 15. hodine, keď 
v kancelárii prestali zvoniť telefóny a nastal vytúžený pokoj potrebný na tvorivú 
prácu. Nevyhnutnosťou hovorcu je preto podľa Ondreja aj tolerantná manžel-
ka, ktorá jeho domáce absencie akceptuje.

kpt. Ing. Martina Kereková, CR SR
Jej tvár je spomedzi colníckych hovorcov najznámejšia. Martina Kereková je 
totiž hovorkyňou GR CR SR, čo ju automaticky predurčuje ku komunikácii s ce-
loplošnými a divácky najsledovanejšími médiami. Tlak súvisiaci s postom hovor-
cu preto v jej prípade ešte viac graduje.
Na každého iný meter
Martina si na prvé dni v novej pozícii spomína s úsmevom. Ani ona nemala 
úplne jasno v tom, čo robiť a aké kroky podniknúť. Začala teda s budovaním 
komunikačnej siete s médiami. Čoskoro zistila, že novinári sú dvojakého druhu: 
menší a väčší profesionáli. Špeciálnou skupinou sú tí, ktorí prahnú po bulvári 
a informáciách tohto typu. Vychádzať však musí so všetkými, a tak má na každú 
túto skupinu vlastný meter.
Mediálny krst absolvovala v Slovenskom rozhlase
Na svoj prvý mediálny výstup má dobré spomienky. Išlo o rozhovor do Sloven-
ského rozhlasu, vďaka ktorému „pričuchla“ k rozhlasovej novinárčine. Skončil sa 
dobre, a tak to bol pre ňu pozitívny štart. Čoskoro nasledovala televízia, a to už 
bol celkom iný chlebíček. Kamera je totiž náročná, hovorca musí skĺbiť verbálne 
i neverbálne komunikačné prostriedky a, samozrejme, vhodne zvolený odbor-
ný obsah. Ten musí byť podaný tak, aby ho diváci správne pochopili.
Výcvik slova a písma
Hovorcovská práca človeka vycvičí v komunikácii. Martina (podobne ako jej re-

gionálni kolegovia) pocítila túto zmenu už po niekoľkých mesiacoch. Zlepšila sa 
vo verbálnom prejave, v diplomacii a získala potrebnú dávku taktu a citlivosti. 
Tie sú pre hovorcu nevyhnutné, médiá sa totiž naňho môžu obrátiť aj vtedy, keď 
to vôbec nečaká.

Hovorcovia „sa zrodili“ vo Veľkom Mederi
Regionálni hovorcovi začínali svoju profesijnú púť na školení vo Veľkom Me-
deri. Právu tam prebehli prvé kamerové skúšky, ich premiérové ústne prejavy 
a mediálny výcvik. To všetko pod záštitou Gitky Gazdíkovej, na ktorej pomoc 
a ústretovosť všetci radi spomínajú. Práve ona ich totiž viedla v ich hovorcov-
ských začiatkoch, pomáhala im s trémou a dala im vzácne rady, ktoré neskôr 
využili. Nováčikov zasvätila do práce hovorcov a zároveň im priblížila niekto-
ré úskalia, ktoré ich v tejto pozícii čakali.

Spravodajstvo sledujú inými očami
Hovorcovský post človeka do určitej miery poznačí aj v súkromí. Uberie mu 
čas pre rodinu a niekedy aj priestor na vlastné koníčky. Telefón totiž dokáže 
zazvoniť aj v tom najnevhodnejšom čase. Hovorcovstvo (ako aj niektoré iné 
povolania) vytvára značnú pracovnú deformáciu. Zhodli sa na tom aj naši 
hovorcovia, ktorí priznávajú, že trávia viac času monitorovaním médií. Správy 
už nesledujú len kvôli všeobecnému prehľadu. Vnímajú vystupovanie iných 
rezortných hovorcov, ich osobnú prezentáciu a štýl, akým podávajú infor-
mácie. Ako osoby, ktoré môžu byť kedykoľvek „na obraze“, musia viac dbať aj 
o svoj vzhľad. Bežná starostlivosť totiž kamere niekedy nestačí, a tak sa ženy 
hovorkyne niekedy potrápia s nelesknúcim sa make-upom či vhodnou úpra-
vou vlasov. Ich mužských kolegov príprava až tak veľmi nezaťaží. Väčšinou 
totiž pozostáva z dennodenného holenia, ktorému však najmä bratislavský 
hovorca veľmi neholduje.

Hovorcom by pomohol aj nový výstroj a IT komponenty
Ako v každej profesii, aj tu je čo vylepšovať. Osobné ciele má každý hovorca 
iné, vo všeobecnosti sa však zhodli na veciach, ktoré by si v praxi vyžadovali 
určitú zmenu. K takým zaraďuje Ondrej Pištík zverejnenie svojho mobilné-
ho čísla, ktoré, žiaľ, ľudia často zneužívajú. Mýlia si ho so vševedom, ktorého 
môžu „bombardovať“ aj o polnoci, a to aj v prípadoch, ktoré ovplyvniť ne-
dokáže. Stanislav Pacher by bol zase rád, keby sa v slovenskej colnej správe 
presadil hovorcovský model českých kolegov. Ich regionálny hovorca má 
v kompetencii len úlohy s médiami súvisiace, a to poskytovanie akýchkoľvek 
colných informácií, organizovanie seminárov, prednášok či súvisiacich osláv. 
Z iného súdka načrel Milan Kanka, ktorý je za riešenie problémov s obmenou 
výstrojných súčiastok a modernizáciu IT komponentov slúžiacich na spraco-
vanie a uchovanie obrazových záznamov. Martina Kereková by ocenila väč-
šie množstvo informácií, a to reálnych (z výkonu služby), ale aj strategických. 
Vďaka tomu by podľa nej hovorcovia mohli sprostredkúvať verejnosti infor-
mácie ešte vo väčšej miere.

-dš-

Ešte niekoľko zaujímavostí...

Na pracovnom seminári zľava – Stanislav Pacher, Renáta Kravcová, Tomáš Pro-
chocký a Zuzana Pavlíková

Na stretnutí slovenských colníkov s českými kolegami – vpredu druhá zľava Mar-
tina Kereková
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Od decembra 2008 dovážame neobchodný tovar z tretích krajín so zmenenými limitmi

Cestujúci, ktorí si chcú z tretích krajín doviesť tovar pre vlastnú spotrebu ale-
bo ho darovať, musia od decembra 2008 rátať s novými limitmi. Zmeny nastali 
s účinnosťou Smernice Rady č. 2007/74/ES o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú 
osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane 
a nadväzne zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto bydliska cestujúceho svoju úlohu nehrá
Občania pocítia zmeny najmä pri dovoze tabakových výrobkov, vína, liehu, piva 
a minerálneho oleja z územia tretích štátov. Práve pri tomto type tovarov totiž 
dochádza k zmene množstva tovaru oslobodeného od dovozných platieb. Sta-
novenie množstvového limitu bude rovnaké pre všetkých cestujúcich prichá-
dzajúcich z tretích štátov, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu občana na 
území Slovenskej republiky. Limity sa však budú odlišovať v závislosti od druhu 
dopravy, ktorý cestujúci použije. Pri leteckej doprave zostáva množstvový limit 
s výnimkou hodnoty dovážaného tovaru nezmenený, spomínané limity sa me-
nia len pri cestnej a železničnej doprave. Týkať sa však budú všetkých cestujú-
cich z tretích štátov rovnako.

• Dovoz tabakových výrobkov
Od dovozných platieb bude po novom oslobodených najviac 40 kusov cigariet 
na osobu. Pri dovoze iných tabakových výrobkov sa od dane oslobodí najviac 
20 kusov cigariek (cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy) alebo 
najviac 10 kusov cigár a pri tabaku na fajčenie 50 gramov, prípadne úmerná 

• Dovoz piva
Zákon myslel aj na pivárov. Tí si pre neobchodné účely budú môcť priniesť naj-
viac 16 litrov obľúbeného moku. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že musia 
byť starší ako 17 rokov.

• Dovoz pohonných hmôt
Pohonné látky sú v rámci nákupov v tretích krajinách veľmi populárne. Zákon 
po novom toleruje a od dovozných platieb oslobodzuje neobchodný dovoz 
minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži (pevne zabudovanej 
výrobcom) motorového vozidla alebo v pracovných strojoch, klimatizačných, 
chladiarenských a iných podobných zariadeniach, keď palivo slúži na ich vlast-
ný pohon alebo prevádzku. Od dane je tiež oslobodený minerálny olej nachá-
dzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme neprevyšujúcom 10 litrov.

• Dovoz parfumov a toaletných vôd
Cestujúci si môže aj naďalej doviezť parfum a toaletné vody, po novom sa však 
ich hodnota započítava do celkovej hodnoty dovážaného iného neobchodné-
ho tovaru.

• Dovoz iného neobchodného tovaru v batožine cestujúceho
Oslobodenie od dane si (okrem vyššie uvedených komodít) cestujúci môže uplat-
niť aj na dovoz tovaru, ktorého celková hodnota nepresahuje 9 037,80 Sk (300 
€) na osobu. Pre osoby do 15 rokov je oslobodený tovar v celkovej hodnote do 
4 518,90 Sk (150 €) na osobu. Ak cestujúci použije leteckú dopravu, môže mať 
oslobodený tovar v celkovej hodnote do 12 954,20 Sk (430 €) na osobu. Osoba 
mladšia ako 15 rokov má aj v tomto prípade obmedzenie dovozu tovaru, a to 
najviac v hodnote 4 518,90 Sk (150 €). Kvôli uplatňovaniu peňažných limitov sa 
hodnota jednotlivého tovaru nemôže rozdeliť. Neprihliada sa ani na hodnotu 
osobnej batožiny cestujúceho (dovážanej dočasne alebo spätne po jej dočasnom 
vývoze) a ani na hodnotu liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho.

Prevážaný tovar posúdia colníci
Tovar neobchodného charakteru prevážaný z tretích štátov je pre účely oslobo-
denia od dovozných platieb posudzovaný podľa platných legislatívnych pred-
pisov. Tie uplatňuje colný úrad, ktorý je oprávnený posudzovať účel dovozu, 
ale aj jeho príležitostnú povahu. Cestujúci je pre správne posúdenie povinný 
deklarovať tovar, ktorý má v batožine ako tovar určený na jeho osobnú spot-
rebu, spotrebu jeho domácnosti alebo ako dar. Povaha a množstvo výrobkov 
však nesmú vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely. Dovoz 
s oslobodením od dovozných platieb je preto možné využiť len príležitostne.

Povinnosti cestujúceho sa však kvôli zmenám limitov nemenia. Cestujúci musia 
aj naďalej tovar colnému orgánu prihlásiť a následne aj predložiť.
Pozitívom pre občanov vstupujúcich na územie Spoločenstva na východnej 
hranici bude rovnaké zaobchádzanie. Rovnaké limity pri dovoze tabakových 
výrobkov v osobnej batožine cestujúcich budú uplatňovať aj colné orgány Poľ-
ska, Maďarska a Rumunska.

por. Ing. Klára Baloghová a -dš-

Čoho sa týka oslobodenie od dovozných platieb

kombinácia uvedených výrobkov. V praxi to znamená napr. kombináciu dovozu 
1 cigary, 2 cigariek, 20 cigariet a 15 g tabaku. Oslobodenie sa neuplatní, ak je 
cestujúcim osoba mladšia ako 17 rokov.

• Dovoz vína
V rámci limitu s oslobodením si cestujúci bude môcť doviezť najviac 2 litre 
šumivého vína a 4 litre tichého vína, prípadne úmernú kombináciu, pričom 
v prípade úmernej kombinácie sa šumivé víno považuje za lieh s objemom al-
koholu do 22 %. Aj v tomto prípade sa oslobodenie netýka osôb mladších ako 
17 rokov.

• Dovoz liehu
Cestujúci si v rámci nových limitov bude môcť doviezť najviac 1 liter liehu s ob-
sahom alkoholu viac ako 22 % objemu, čo platí tiež rovnako pre alkohol a al-
koholické nápoje s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, ako aj pre nede-
naturovaný etylalkohol s obsahom alkoholu 80 % objemu a viac. Oslobodenie 
sa môže uplatniť aj pri 2 litroch liehu s obsahom alkoholu menším ako 22 % 
objemu či prípadnej úmernej kombinácii uvedených výrobkov. V prípade do-
vozu liehu a liehových nápojov spolu so šumivým vínom sa maximálny limit 
pri úmernej kombinácii vzťahuje aj na šumivé víno, ktoré je považované (ako to 
už bolo uvedené) za lieh s objemom alkoholu do 22 %. Osoba mladšia ako 17 
rokov ani v tomto prípade na spomínané oslobodenie nárok nemá.
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Naša minulosť

V januári 2009 uplynie presne 60 rokov odvtedy, čo finančná stráž stratila svoje 
kompetencie v colnom pohraničnom pásme. Tie boli (okrem výkonu pomocnej 
služby na colných úradoch) prenesené na Zbor národnej bezpečnosti (ZNB1), 
a to zákonom č. 275/1948 z 2. 12. 1948. Finančná stráž tak bola od 1. 1. 1949 
definitívne zrušená a zlúčená so Zborom národnej bezpečnosti. Približne takto 
sa končí väčšina kníh a článkov, ktoré sa venujú tomuto ozbrojenému zboru 
vykonávajúcemu služby aj na tých najodľahlejších miestach Československej 
republiky. My vám však k tomuto obdobiu povieme viac než len historické fak-
ty. Priblížime vám udalosti aj očami ľudí, ktorí ich zažili na vlastnej koži.

Vládnej garnitúre prekážali Masarykovi priaznivci
Počiatky finančnej stráže siahajú až do roku 1830, v ktorom bol dvorným dekré-
tom zriadený nevojenský ozbrojený zbor pohraničnej stráže (Grenzwache). 
Jeho zakladatelia vtedy určite netušili, že sa raz stane terčom vládnej garnitúry. 
Žiaľ, stalo sa. Vláde, ktorá nastupovala v roku 1948, sa totiž nepáčilo jadro fi-
nančnej stráže. To tvorili už od roku 1918 bývalí československí legionári, ktorí 
ostávali verní masarykovskému Československu. Boli to väčšinou priaznivci Čs. 
strany národne socialistickej (v ČR) a na Slovensku strany demokratickej.

Financi nemali dôveru komunistov
Od jari 1945 komunisti začali postupne ovládať kľúčové pozície v rezorte vnút-
ra. Vtedajší námestník predsedu vlády a vysoký komunistický funkcionár Viliam 
Široký v marci 1945 vyhlásil, že sú komunisti ochotní robiť kompromisy všade, 
okrem bezpečnosti. V tom čase v rezorte vnútra síce pracovali aj ľudia, ktorí 
sympatizovali s Demokratickou stranou, no väčšina zamestnancov bola na stra-
ne komunistov.

Ochranu hraníc si delili
V septembri 1945 sa situácia na hraniciach zmenila. Finančná stráž totiž vystrie-
dala pri ostrahe hraníc armádu, ktorá sa stiahla do kasární. Súčasne však spomí-
nanú ostrahu vykonával aj ZNB a Pohotovostný pluk 1 Národnej bezpečnosti, 
ktorý bol od júna 1946 reorganizovaný a podriadený útvaru 9600 SNB v Pra-
he. Od septembra 1946 bol premenovaný na Pohraničný pluk ZNB. Súčinnosť 
medzi uvedenými zložkami a finančnou strážou nefungovala, trieštilo sa aj ma-
teriálne vybavenie, ktorého bol žalostný nedostatok. Napríklad finančná stráž 
ako aj Pohotovostný pluk 1 Národnej bezpečnosti používali upravené nemecké 
púštne rovnošaty „DAK“ – Deutsche Afrikakorps, ktorých bolo hlavne v Čechách 
veľké množstvo.
Najvyššia rada obrany štátu sa v tom období (september 1946) rozhodla zriadiť 
medzirezortnú komisiu pod vedením ministra vnútra, ktorá mala vypracovať 

návrh na účinnú ochranu hraníc. Komisia postupne dospela k názoru, že ostra-
ha hraníc by mala byť zverená špeciálnemu útvaru ZNB. Rokovania o zlúčení 
ZNB a FS do zložky podriadenej ministerstvu vnútra pokračovali aj v máji 1947, 
s čím ministerstvo financií zásadne nesúhlasilo. Napriek tomu Najvyššia rada 
obrany štátu naďalej pracovala na ich zlúčení. K situácii prispelo aj prenikanie 
banderovcov z Poľska, ktoré donútilo vládu konať. Uznesením vlády ČSR z 20. 
5. 1947 na ochranu slovensko-poľskej hranice bol preto vytvorený zvláštny po-
hraničný pluk ZNB Slovensko.

Neúspešný pokus o obnovenie Stráže obrany štátu
Koncom roka 1947 ministerstvo vnútra dokonca uvažovalo o znovuoživení útva-
rov SOŠ (Stráž obrany štátu), v zmysle vládneho nariadenia o SOS č. 270/1936 Sb. 
Stráž totiž tvorili najmä príslušníci četníctva, štátnej polície, príslušníci finanč-
nej stráže a vojska (colníci v ňom zaradení neboli). Takéto zoskupenie spĺňalo 
predstavu jedného velenia nad rôznymi zložkami, a to pri zachovaní určitého 
stupňa ich samostatnosti. Oficiálne bola totiž SOŠ zrušená vládnym nariadením 
Slovenského štátu č. 90/1939 zo dňa 2. 5. 1939 a v Protektoráte Čechy a Morava 
nariadením vlády č. 3/1940 z 21.12.1939 Sb. z. a n. Tento návrh sa však hlavne 
vďaka komunistickému prevratu vo februári 1948 nikdy nerealizoval.
Vývoj ale aj tak stále smeroval k tomu, aby v pohraničí pôsobil len jeden ozbro-
jený zbor. J. Beneš v knihe Stráž obrany štátu 1936 – 1939 na str. 300 (Colné ak-
tuality 1-2/2008, str. 14) uvádza: „Udávalo sa, že k nepretržitému stráženiu štát-
nej hranice ČSR, ak sa počítalo s jedným mužom na jeden kilometer hranice, pri 
troch zmenách, teda tromi mužmi na kilometer hranice na deň, predstavovala 

Finančná stráž v období po jej zrušení k 1. 1. 1949
(aj s vývojom po roku 1945)

Príprava na Vianoce na oddelení finančnej stráže

Hliadka finančnej stráže (1944)
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celková potreba pri dĺžke hranice štátu 3 550 km asi 11 000 mužstva vrátane ve-
liteľského aparátu. S ohľadom na terén a miestne pomery bolo nutné v niekto-
rých úsekoch stráženie hranice zhustiť, celková potreba mužov sa tak uvádzala 
číslom cca 13 000.“ V tom období približne uvedený počet príslušníkov ZNB 
a finančnej stráže štátnu hranicu aj strážil. Pri ostrahe hraníc sa, samozrejme, 
uvažovalo len nad mužským osadenstvom. Ženy pôsobili iba v administratíve, 
a to v malom počte.

Hranica prestala byť korzom pašerákov a sabotérov
Služba na hraniciach bola pre financov o to ťažšia, že prestup hranice (bez to-
varu) bol riešený podľa § 12 zákona 22/1928 Sb. o cestovných pasoch len ako 
pasový priestupok. Podľa vyjadrenia poslancov Dr. Bružu a Dr. Langera v parla-
mente dňa 29. 5. 1947 to na nelegálny prestup štátnej hranice zneužívali hlavne 
cudzinci nemeckej a maďarskej národnosti, ktorí stratili československé štátne 
občianstvo podľa ústavného dekrétu č. 33/1945 Sb. a boli z územia ČSR od-
sunutí alebo ho opustili. Tieto osoby sa na územie ČSR vracali nelegálne, a to 
z viacerých dôvodov. Predovšetkým im však išlo o zabezpečenie potravín (Ne-
mecko čelilo hladu a Maďarsko hyperinflácii – tlačili tam stomiliardové bankov-
ky), o získavanie správ, o návštevy príbuzných, prípadne sa pokúšali o sabotáže. 
Tiež sa snažili odniesť ukrytý majetok, ktorý podliehal konfiškácii. V pohraničí 
sa navyše začali aktivizovať sudetskí Nemci v snahe udržať „nemecké Čechy pre 
Nemecko“. Na Kontrolnú radu v Berlíne chceli pôsobiť 
argumentom, že boli vyhnaní zo sudetských Čiech ako 
obete fašizmu. Tým pádom by na mierovej konferencii 
mohli dosiahnuť stav, aký bol pred rokom 1937 (návrat 
do českého pohraničia, návrat celého majetku a opä-
tovné poskytnutie autonómie). Tieto osoby sa veľmi 
dobre vyznali v teréne, za čo nejeden financ či prísluš-
ník ZNB zaplatil životom. Parlament na základe týchto 
argumentov prijal zákon č. 107/1947 Sb. o opatreniach 
proti neoprávnenému prechodu štátnej hranice. Tresty 
za neoprávnený prestup hranice sa zvýšili z maximál-
nych 5 000 Kč na 50 000 Kč alebo na väzenie do 6 me-
siacov. V prípade, že zákon porušila odsunutá osoba, 
mohla byť potrestaná nútenými prácami. Tresty mohli 
byť uložené aj súčasne. Zákon dával bezpečnostným 
zložkám a národným výborom veľké kompetencie. 
Umožňoval napr. zadržať aj zdanlivých vinníkov, kto-
rých nemuseli prichytiť pri prestupe štátnej hranice. 
Bez trestu neskončili ani tí, ktorí vinníkom pomáhali 
(napr. pri poskytnutí ubytovania alebo zamestnania 
a pod.). Legislatíva umožňovala takýmto napomáha-
čom ich vyhostenie z pohraničia. Komunistická stra-
na presadila 11. 7. 1947 prijatie zákona č. 149/1947 
Sb. o národnej bezpečnosti, kde bola ZNB priradená 
(okrem iného) ochrana štátnej hranice.

„Víťazný február“ všetko urýchlil
Po februári 1948 začali komunisti presadzovať svoj 
vplyv aj vo finančnej stráži. Na jednotlivých inšpekto-
rátoch a oddeleniach FS boli zriaďované akčné výbory 
a závodné rady. Do súdržného zboru sa politikárče-
ním podarilo vniesť neistotu a rozbiť tradične dobré 
vzťahy. Pomaly ale isto upadala disciplína. Napríklad 
v záveroch z porady prednostov železničných colných 
úradov na Morave a Sliezsku konanej v Brne 18. 3. 
1947 je aj požiadavka: „... aby dbali na disciplínu, sta-
rostlivú ustrojenosť a príslušné vystupovanie svojich 
príslušníkov finančnej stráže...“
Komunisti usilovne pokračovali v jej zlúčení so ZNB. 
Zamestnanci FS do veku 45 rokov mali byť prevelení 
do pohraničných jednotiek ZNB automaticky. Starší 
zamestnanci do služieb colnej správy v zodpoveda-
júcich hodnostiach. V Čechách a na Morave sa po-
sledný nábor k FS robil v roku 1938 a priemerný vek 
dosahoval 46 rokov. Na Slovensku sa počas vojny (za 
slovenského štátu) do finančnej stráže prijímalo, takže 
vekový priemer bol trochu nižší.

Ako uvádza J. Beneš v knihe Stráž obrany státu 1936 – 1939 na str. 303: „V tej 
dobe slúžila už väčšina financov v hodnosti rešpicientov a vrchných rešpicien-
tov, získali by v ZNB hodnosti práporčíkov a vrchných strážmajstrov, tím by sa 
dostali nad mladých, prevažne komunistom úplne oddaných strážmajstrov ZNB. 
S týmto návrhom však vládnuca strana nemohla a nechcela súhlasiť a zlučovanie 
prebehlo úplne v jej réžii.“ Akčným výborom Národného frontu (NF), ktorý začal 
pôsobiť 20. 2. 1948, bolo okamžite prepustených 125 príslušníkov FS, ktorí boli 
najaktívnejší odporcovia komunistickej strany. Z dôvodu zatýkania pre režim ne-
pohodlných ľudí ich hneď aj dvadsaťštyri emigrovalo. Činnosť NF bola dodatoč-
ne legalizovaná zákonom č. 213/1948 Sb. z 21. 7. 1948 o úprave niektorých po-
merov na ochranu verejných záujmov. Aj keď časť financov bola pred februárom 
1948 členmi komunistickej strany, komunisti potrebovali na hraniciach zložku 
bezvýhradne oddanú ideológickým cieľom, ktorú si vybudovali z mladých prí-
slušníkov ZNB. Nasledoval stručný zákon (so štyrmi paragrafmi) č. 275/1948, kto-
rým sa pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme prenášala na 
Zbor národnej bezpečnosti. A tým bol osud financov definitívne spečatený.

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

1 V texte sa pri pomenovaní SNB od 11.7.1947 používa slovenský ekvivalent ZNB, 
keď bol prijatý zákon č. 149/1947 Sb. o národnej bezpečnosti.

Podľa uvedeného listu z 16. 3. 1947 začalo na hraniciach „prituhovať“, ale stále viedla prevencia pred repre-
siou. O použití zbrane ako základného prostriedku ochrany hranice sa tu nič neuvádza.
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Z prvého kurzu zameraného na operácie CKM / Americkí odborníci pripravili hodnotné školenie

Členstvo SR v EÚ prinieslo pre colnú správu mnohé nové úlohy a výzvy. Jednou 
z nich je aj budovanie kapacít pre operácie civilného krízového manažmentu 
(CKM). Znamená to, že colná správa vedie databázu uchádzačov a pripravuje 
svojich expertov pre tieto operácie.
Experti EÚ pôsobia v rámci misií často v odlišnom lokálnom kultúrnom prostre-
dí a spoločne s kolegami z ostatných krajín EÚ sa musia zorientovať aj v multi-
kultúrnom prostredí samotnej misie. Pri plnení svojich úloh sú totiž v kontakte 
nielen s miestnymi orgánmi a úradmi, ale aj s obyvateľstvom. Popri odborných 
a jazykových znalostiach tak musia byť pripravení aj na situácie, s ktorými sa 
počas plnenia úloh vo svojej krajine bežne nestretávajú. Príprava, zahŕňajúca 
spomínané situácie, je preto veľmi dôležitá pri príprave a výcviku expertov 
pre operácie CKM. Najdôležitejším predpokladom experta v misii je teda jeho 
predchádzajúca odborná prax, ako aj ovládanie cudzieho jazyka. Nemenej 
dôležitými sú však aj osobnostné predpoklady, predovšetkým psychická odol-
nosť a schopnosť zvládať stres. To si napokon mali možnosť vyskúšať aj naši 
kolegovia, ktorí absolvovali výcvikový kurz pre operácie CKM. Ten sa konal pod 
záštitou Úradu pre medzinárodnú policajnú spoluprácu Prezídia Policajného 
zboru v priestoroch Strednej odbornej školy PZ v Bratislave v dňoch 20. 10. – 7. 
11. 2008. Spolu s deviatimi kolegami policajtmi sa tak kpt. Ing. Marián Keruľ 
z CÚ Košice a kpt. Bc. Jozef Pullman z CÚ Trnava nielen oboznámili s problema-
tikou Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a aktuálnymi misiami EÚ vo 
svete, ale predovšetkým otestovali a zdokonalili svoje schopnosti a zručnosti 
pri zvládaní situácií, v ktorých by sa počas svojho pôsobenia v medzinárodnej 
operácii mohli ocitnúť. Súčasťou kurzu bola aj zdravotná, topografická a špeci-
álna vodičská príprava, komunikácia prostredníctvom vysielačky, komunikácia 
s médiami, bezpečnostné pravidlá, vyjednávanie a zvládanie stresu. Najzaují-
mavejším bolo pravdepodobne záverečné cvičenie, ktoré malo formu simulá-
cie v teréne krízovej oblasti. Účastníci museli počas neho uplatniť všetko, čo si 
v priebehu kurzu osvojili. A treba povedať, že popri prekážkach a nástrahách, 
ktoré im pripravili organizátori, museli určite niekoľkokrát prekonať aj samých 
seba. Lebo o to ide – a nielen v misiách – vedieť posúvať aj vlastné hranice. Pri 
záverečnom hodnotení a odovzdávaní certifikátov si tak mohli aj organizátori, 
aj účastníci povedať: „Misia splnená!“
A ako hodnotia naši kolegovia tento vôbec prvý kurz CKM, na ktorom sa slo-
venskí colníci zúčastnili? Čo bolo pre nich najväčším prínosom a čo považovali 
za najťažšie?
kpt. Ing. Marián Keruľ: „Pre mňa osobne bol tento výcvikový kurz prínosom 
hlavne v tom, že som v ňom získal najprv teoretické vedomosti a následne 
v rôznych cvičeniach aj praktické zručnosti. Informácie sme dostávali v prie-
behu kurzu hlavne od ľudí, ktorí sa už na misii priamo zúčastnili, teda z prvej 
ruky. Najobtiažnejšie pre mňa bolo pracovať v umelo nasimulovanej streso-
vej situácii, prijímať povely a inštrukcie v anglickom jazyku a riešiť ich v krát-
kom čase a v sťažených podmienkach. Samotný kurz ma prekvapil svojou 
profesionalitou a skúsenými lektormi, ktorí boli účastníkmi niekoľkých misií 

a ich postrehy a zážitky z nich boli veľmi zaujímavé a zároveň poučné.“
kpt. Bc. Jozef Pullman: „Tréningový kurz bol na vysokej profesionálnej úrovni 
zo strany organizátorov a svojím obsahom sprostredkoval informácie dôležité 
pre frekventantov kurzu. Vysoko si cením odbornosť a erudovanosť lektorského 
zboru, ktorý reprezentovali školitelia s bohatými skúsenosťami s operáciami krí-
zového manažmentu v zahraničí. Výcvikový kurz obsahoval okrem teoretickej 
prípravy aj rôzne cvičenia, ktoré frekventantom pomáhajú uľahčiť pôsobenie 
v zložitých podmienkach, v ktorých sa operácie krízového manažmentu usku-
točňujú. Najväčším prínosom pre mňa bol výcvik zameraný na zvládanie stresu 
v krízových situáciách. Tento výcvik považujem za veľmi dôležitú súčasť prípra-
vy colníkov zaradených do operácií CKM. Na rozdiel od štandardných kurzov 
a školení bolo preverenie nadobudnutých vedomostí vo forme riešení mode-
lových krízových situácií priamo v teréne, v simulovaných podmienkach krízo-
vej oblasti. Toto záverečné cvičenie preverilo schopnosti úspešne riešiť krízové 
situácie pri fyzickej, ako aj psychickej záťaži.“

•••
Civilný krízový manažment EÚ je súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnost-
nej politiky EÚ. Týka sa riešenia problémov v krajinách mimo EÚ, ktoré vyplývajú 
z krízových situácií. Cieľom operácií CKM je podporovať domáce orgány v krajine 
pri plnení úloh verejného sektora alebo ich priamo zabezpečovať prostredníctvom 
expertov EÚ. Ide najmä o úlohy polície, súdnictva, prokuratúry, právneho štátu, ci-
vilnej ochrany a civilnej správy, ku ktorej patrí aj colná správa. V misiách CKM plnia 
experti z colnej oblasti úlohy v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom tova-
ru. Ide najmä o uplatňovanie existujúcej colnej legislatívy alebo návrh legislatívy, 
identifikáciu hlavných hraničných priechodov, zabezpečenie prítomnosti colných 
orgánov na hlavných hraničných priechodoch a vytvorenie potrebných štruktúr 
a postupov s cieľom zabezpečiť colnú kontrolu tovarov a boj proti porušovaniu 
colných predpisov.

npor. Ing. Martina Balajková

Ventily, reakčné nádoby, obohacovanie uránu, biologické materiály, chemické 
substancie a desiatky ďalších pojmov zneli v novembri krásnym donovalským 
údolím. Hoci sa tam nekonal colný kurz, súvis so vzdelávaním by ste v našich 
horách predsa len našli. V ŠaRS Donovaly sa totiž v dňoch 3. – 7. 11. 2008 usku-
točnilo ďalšie zo série školení o tovaroch dvojakého použitia. To prišli colníkom 
opätovne podať zástupcovia Ministerstva energetiky USA.

Expertov zaujímalo, ako využívame ich poznatky
Americkí odborníci sa na úvod svojej cesty, v pondelok 3. 11. 2008, stretli na 
Colnom riaditeľstve SR so zástupcami odboru medzinárodných vzťahov, colné-
ho odboru a Colného inštitútu. Cieľom bolo prerokovať otázku ďalšej vzájom-
nej spolupráce, a to aj v oblastiach, v ktorých by slovenská colná správa privítala 
od Ministerstva energetiky USA podporu aj v budúcnosti. Američanov počas 
stretnutia zaujímalo, ako slovenská colná správa vzdeláva colníkov v oblasti 
identifikácie tovarov dvojakého použitia. Experti tiež chceli vedieť, ako využíva-
me v tejto oblasti doposiaľ získané americké poznatky.

Krízové situácie si vyskúšali na vlastnej koži

Na Donovaloch prebiehala identifikácia komodít
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Trojtýždňový vzdelávací program s podporou OLAF-u splnil očakávania

Zacielené na rizikové komodity
Po stretnutí v hlavnom meste zamierili odborníci na Donovaly, kde si museli 
splniť ďalšiu povinnosť, a to prednášku pod názvom Identifikácia komodít. Ško-
litelia počas nej vykonali množstvo prezentácií obsahujúcich najmä obrazové 
informácie, ktoré boli podporené odbornými výkladmi, publikáciami a vzorka-
mi. Po americké informácie si prišla široká colnícka obec, a to lektori z oblasti 
zákazov a obmedzení, colníci z praktického výkonu služby, ale aj hostia z českej 
colnej správy. Prednáška prebiehala v anglickom jazyku, čo však nerobilo žiadne 
problémy. O tlmočenie sa totiž postarali dvaja tlmočníci, ktorí odviedli perfektnú 
prácu, najmä s ohľadom na množstvo odborných pojmov. Leitmotívom škole-
nia bolo spoznávanie komodít, ktoré môžu v určitých procesoch medzinárod-
ného obchodu predstavovať isté riziká. Vzhľadom na to, že tieto komodity sa 
môžu používať okrem civilného sektora aj vo vojenskom sektore, predstavujú 
riziká v potenciálnom zneužití na rôzne nebezpečné ciele. Označujú sa preto 
spoločným pojmom „materiály dvojakého použitia“. Preprava takýchto komodít 
je predmetom kontrol v zmysle medzinárodných kontrolných režimov, ktoré sú 
súčasťou medzinárodných zmlúv o nešírení zbraní hromadného ničenia. Uvede-
nými zmluvami je viazaná aj Slovenská republika, ktorá na ich dodržiavaní par-
ticipuje aj prostredníctvom mechanizmov našej colnej správy. Americkí lektori 
preto colníkom odovzdali mnohé prospešné informácie. Okrem iného ich učili 
aj zaraďovať komodity nie prioritne do príslušných položiek harmonizovaného 
systému, ale do položiek jednotlivých kontrolných režimov, ktorými sú najmä:
AG – Austrálska skupina (materiály dvojakého použitia, chemické látky, biolo-

gické látky, kontrolované výrobky);
NSG – skupina nukleárnych dodávateľov (nukleárne technológie);
MTCR – kontrolný režim raketových technológií;
WA – Wasenárske usporiadanie;
ZL – Zanggerov zoznam.

Dodržiavanie uvedených princípov má v praktickom výkone colného dohľadu 
veľký význam, a to nielen vo fiškálnej, ale najmä v zahraničnopolitickej oblasti.

Študenti museli ukázať, čo sa naučili
Slovenskí a českí colníci si mieru prijatých informácií mohli otestovať priamo na 
mieste, keďže si vyskúšali aj pozíciu pedagógov. Každý predniesol časť určenej 
témy, čím si zároveň odskúšal svoje pedagogické techniky potrebné pre odo-
vzdanie poznatkov na svojich úradoch (napríklad v rámci priebežného vzdelá-
vania). Na záver dostal každý z účastníkov certifikát a potom sme už donovalské 
údolie prenechali Martinovi, ktorý sa blížil, hoci bez bieleho koňa.

Bodka na záver
Americké vzdelávanie malo u colníkov veľký ohlas. Otázka jedného z nich, kedy 
bude ďalšie školenie, dala jasný signál, že hlad po informáciách potrebných pre 
výkon služby je veľký.

npor. Miroslav Nedorost
por. Mgr. Katarína Nagyová

Členstvo v Európskej únii zabezpečuje štátom a ich inštitúciám ochranu, ale 
aj finančnú podporu. V súčasnosti mnohé z nich využívajú financie z európ-
skych grantov na realizáciu rôznych projektov. Slovenská colná správa netvorí 
výnimku. Po dlhodobej príprave získala z fondov Európskej únie peniaze na 
uskutočnenie školenia colníkov v oblasti vyšetrovacích kompetencií.

Školenie vyšetrovateľov podporil aj OLAF
V rámci programu Európskej únie s názvom Hercule II colníci Colného krimi-
nálneho úradu v postavení policajtov colnej správy naberajú nové vedomosti 
a skúsenosti. Prebiehajúca právna reforma má priznať colnej 
správe plné vyšetrovacie kompetencie pri colných a daňových 
trestných činoch v jej kompetencii. Preto musí colná správa 
doplniť stav vyšetrovateľov a zabezpečiť ich vyškolenie. Za-
mestnanci CKÚ teda vypracovali projekt s názvom Vzdelávanie 
colníkov Colného kriminálneho úradu v oblasti vyšetrovania, 
ktorý Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) schválil 
a finančne podporil.

CKÚ v príprave projektu uspelo
Školenie, ktoré prebiehalo v Mojmírovciach, začiatkom novem-
bra oficiálne otvorila generálna riaditeľka CR SR gen. JUDr. Ele-
onóra Kročianová za prítomnosti riaditeľa CKÚ pplk. Mgr. Joze-
fa Dudáša. „Sme veľmi radi, že od budúceho roka bude colná 
správa disponovať úplnými vyšetrovacími kompetenciami. Je 
to krok smerom dopredu, čo sa pozitívne odzrkadlí v konkrét-
nej práci colníkov. Staneme sa samostatnejšími a verím, že aj 
toto školenie prispeje k zlepšeniu už aj teraz náročnej a zod-
povednej práce,“ uviedla generálna riaditeľka. Na oficiálnom 
otvorení sa zúčastnil aj externý tréningový manažér Gerald 
Barnett z OLAF-u, ktorý dohliada na správnosť čerpania finan-
cií a dodržiavania postupov pri realizácii školenia. Podľa jeho 
slov zabezpečil CKÚ vhodné podmienky pre svojich colníkov 
na vzdelávanie v oblasti vyšetrovania, aby po ukončení kurzu 
mohli dokonale zastávať svoje funkcie.

Učebný program zahŕňal všetky podstatné oblasti
Budúci vyšetrovatelia mali počas troch týždňov školenia vy-
pracovaný podrobný učebný program. Ten komplexne zahŕ-
ňal tematické okruhy zamerané na všetky podstatné oblasti 
týkajúce sa procesného postavenia vyšetrovateľov colnej 

správy. Prednášajúcimi boli aj odborníci z externého prostredia, ako napr. 
JUDr. Dušan Korgo a JUDr. Balún z Akadémie Policajného zboru, JUDr. Mi-
lan Janíček z Úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajné zboru či 
JUDr. Marián Kačmár z Ministerstva financií SR. K prednášajúcim však patrili 
aj interní zamestnanci colnej správy JUDr. Angela Božiková, JUDr. Roman Po-
rubský a Ing. Gabriel Vlk.
Dôležité je, že budúci vyšetrovatelia sa už teraz svedomito pripravujú na zodpo-
vednú prácu, ktorú budú zastávať.

por. Mgr. Miroslava Ščobíková       

Školenie colníkov v oblasti vyšetrovania
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Veľké zmeny na východnej hranici v roku 2008

Na východnej hranici vznikol 15. 12. 2007 „nový“ colný úrad. Nadobudnutím 
účinnosti vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 563/2007 sa 
Colný úrad Čierna nad Tisou zmenil na Colný úrad Michalovce.

Roky ubiehali, zmeny prichádzali
Colný úrad Čierna nad Tisou mal od roku 1947 rôzne formy, pretože organi-
začná štruktúra colnej správy sa menila. Čo však zostávalo konštantné, bolo 
jeho meno, ktoré sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky nezmenilo. 
V tom čase patrili pod jeho pôsobnosť len niektoré zo súčasných pohraničných 
a vnútrozemských pobočiek. Historickým medzníkom bol 1. 5. 2004, resp. náš 
vstup do Európskej únie. V tom období bolo zrušených niekoľko pohraničných 
pobočiek, východná hranica však zostala. Zmeny priniesla aj druhá etapa re-
organizácie colnej správy. Od júla 2005 spadali všetky pohraničné pobočky na 

úseku hranice Slovenska s Ukrajinou pod správu Colného úradu Čierna nad Ti-
sou. Jeho pôsobnosť sa zmenila aj prevzatím správy spotrebných daní, úrad sa 
prispôsoboval novej európskej legislatíve a schengenským podmienkam. Za-
mestnanci úradu síce tieto kroky vnímali, no ich pracovné podmienky sa pod-
statným spôsobom nemenili. Výrazná zmena nastala až v spomínanom roku 
2007. V snahe zlepšiť podmienky pre colníkov a zamestnancov úradu, ako aj 
efektívnejšie využívať finančné zdroje štátneho rozpočtu i ľudské zdroje dostal 
colný úrad nové sídlo. To mu prinieslo nové meno, ale aj strategicky výhodnú 
polohu. CÚ Michalovce sa nachádza v približnom strede regiónu a zároveň je 
aj v sídle okresu.

Vedenie úradu muselo konať promptne
CÚ Michalovce „vznikal“ pod taktovkou nového vedenia, a to veľmi rýchlo. Od 
chvíle, čo sa o spomínanom kroku rozhodlo, zostávalo do konca roka veľmi 
málo času. Všetko však urýchlilo najmä účinné riadenie, ktoré bolo dobre orga-
nizované, a potrebné kroky tak prebiehali veľmi disciplinovane. Hľadanie nové-
ho vhodného sídla a rokovania vedúce k získaniu nových priestorov boli veľmi 
promptné, a to vďaka vedeniu Colného riaditeľstva SR, vedeniu colného úradu, 
ako aj plynárom, u ktorých dnes sídlime. Koncom februára 2008 už bola celá 
ústredňa colného úradu presťahovaná do nového sídla na Plynárenskej ulici 
č. 4 v Michalovciach. Nadobudnutím účinnosti nového organizačného poriad-
ku (od 1. 3. 2008) sa stal CÚ Michalovce „novým“ colným úradom po všetkých 
stránkach.

Oslavy museli na chvíľu odložiť
Slávnostné otvorenie úradu muselo kvôli prioritnému zabezpečeniu výkonu 
služby ešte chvíľu počkať, a to do 2. 5. 2008. Tento deň zostane v kronike colné-
ho úradu pamätný. Budovu Colného úradu Michalovce odovzdali do užívania 
za prítomnosti poslancov národnej rady pôsobiacich v regióne a predstaviteľov 
štátnej a verejnej správy, s ktorými colný úrad úzko spolupracuje. Nechýbali 

Colný úrad Michalovce – tradícia s novým menom

ani rezortní kolegovia zo zahraničia, a to predstavitelia užhorodskej a čopskej 
colnice a zástupcovia zložiek ukrajinského hraničného policajného zboru. Sa-
mozrejmá bola aj prítomnosť vedenia Colného riaditeľstva SR, ako aj bývalých 
riaditeľov colného úradu a susediacich colných úradov. Svojou návštevou nás 
pri otvorení poctil aj biskup a vikár ministerstva vnútra; Mons. František Rábek 
slávnostne vysvätil budovu colného úradu. Vtedajší dlhoročný riaditeľ užhorod-
skej colnice Michajlo Porada daroval riaditeľovi michalovského colného úradu 
Ladislavovi Bradovi svätú ikonu maľovanú na dreve, ktorý ju následne venoval 
svojmu úradu. Colný úrad Michalovce, jeho veriaci i ostatní colníci a zamestnan-
ci tak dostali požehnanie do budúcna.

Sofistikovaná moderná technika láka aj kolegov zo zahraničia
Colný úrad Michalovce je vzhľadom na svoju pôsobnosť jediným pohraničným 
colným úradom. Prostredníctvom svojich pobočiek – colných hraničných prie-
chodov Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence, Čierna nad Tisou a Maťovce 
chráni vnútorný trh Spoločenstva pri vstupe tovaru a osôb z tretích krajín pri-
chádzajúcich na Slovensko z Ukrajiny. Ochrana východnej hranice je v súčas-
nosti zabezpečená modernou technikou, využívame nové technológie a tech-
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Veľké zmeny na východnej hranici v roku 2008

Mestské kultúrne stredisko v Nových Zámkoch zorganizovalo v dňoch od 27. 
do 29.10. 2008 už 17. ročník jesenného Ekofestivalu. Festival s dlhoročnou tra-
díciou informuje verejnosť o problémoch ekológie, ktoré vznikajú ako následok 
súčasnej globalizácie. Na pozvanie Ing. Skalovej z MsKS v Nových Zámkoch, 
ktorá je vedúcou úseku ekologickej výchovy, sa na festivale zúčastnil aj zástup-
ca Colného úradu Nitra npor. Mgr. Tomáš Kincel – koordinátor CITES. Na podu-
jatí prezentoval prácu colnej správy v rámci ochrany ohrozených druhov voľne 
žijúcich zvierat a rastlín podliehajúcich dohovoru CITES pri ich dovoze, vývoze 
a tranzite. Poskytol tiež výklad k exemplárom ohrozených druhov, ktoré boli 
na festival poskytnuté zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia Tomáša Kincela bola na vysokej odbornej 
úrovni, čomu nasvedčoval aj veľký záujem zo strany širokej laickej verejnosti. 
Spokojní boli aj organizátori festivalu, ktorí sa na záver poďakovali vedeniu 
Colného úradu Nitra a najmä prednášajúcemu Tomášovi Kincelovi. S účasťou 
colnej správy budú počítať aj na nasledujúcich ročníkoch Ekofestivalu.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Slovenská colná správa sa prezentovala na Ekofestivale

nologické postupy. Zahraničné colné správy sa zaujímajú najmä o oddelenie 
špeciálnych technológií, ktoré zabezpečuje skenovacie zariadenia a ďalšiu vy-
sokosofistikovanú špeciálnu detekčnú techniku. Toto oddelenie je spolu s col-
nými hraničnými priechodmi, postupmi a aplikáciami na nich používanými prí-
kladom aj pre kolegov zo zahraničia. Potvrdzujú to tiež početné návštevy, ktoré 
na colnom úrade prijímame, či už v rámci pracovných programov Customs 
2013, alebo na rôznych iných úrovniach. V priebehu roka 2008 sa nám už tradič-
ne osvedčila aj výmena skúseností s fínskou a maďarskou colnou správou, ku 
ktorým sa v tomto roku pridali aj poľskí kolegovia. Významným bolo tiež mul-
tilaterálne pracovné stretnutie na úrovni námestníkov generálnych riaditeľov 
colných správ Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska, ktoré sa uskutočnilo 
v novembri 2008 na Zemplínskej Šírave. Výsledkom tohto stretnutia bolo aj 
aktuálne zjednotenie postupov našich colných správ pri dovoze tabakových 
výrobkov na spoločný európsky trh cez hranice s Ukrajinou. Námestníci sa zišli 
práve v čase slávnostného otvorenia zrekonštruovaného colného hraničného 
priechodu Vyšné Nemecké v časti nákladnej dopravy. Rekonštrukcia nákladnej 
dopravy, ktorou sa prispôsobila dopravná tepna novému ukrajinskému termi-
nálu nákladnej dopravy, bola poslednou časťou celkovej rekonštrukcie colného 
hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Jeho tvár sa menila postupne od vstupu 
SR do EÚ a neskôr do Schengenu. Moderné hraničné priechody totiž musia spĺ-
ňať nové štandardy, ku ktorým patrí vybavenosť kontrolnou halou, detektormi 
radiácie, osôb, skenovacími systémami, oddeleným vybavovaním cestujúcich 
atď. Ďalšie slávnostné otvorenie sa konalo na colnom hraničnom priechode 
Ubľa 10. 12. 2008, a to za prítomnosti zástupcov MF SR a MV SR, predstavite-
ľov ukrajinskej i slovenskej hraničnej polície, vedenia CR SR, CKÚ, ukrajinských 
i našich colných úradov. Najvyššie postavenou prítomnou osobou z pozvaných 
bol Jaroslav Mikla – vedúci služobného úradu MF SR, ktorý spolu s generálnou 
riaditeľkou a generálnym riaditeľom stavebnej firmy realizujúcej rekonštrukciu, 
Ondrejom Patlevičom, slávnostne prestrihli pásku pri otvorení. Dnes už máme 

nový moderný hraničný priechod Ubľa pod strechou a verím, že bude slúžiť 
k spokojnosti colníkom, hraničiarov ako aj širokej verejnosti.

Novinky zaznamenala aj verejnosť
Colný úrad so zmeneným statusom sme predstavili aj verejnosti, a to pri via-
cerých príležitostiach. Jednou z nich bol aj septembrový Národný deň colníkov, 
ktorý sme oslávili hneď dvakrát, a to na námestí v okresnom meste Snina a na 
hlavnom námestí v Michalovciach. Naša premiéra, ako aj ďalšie akcie sa skon-
čili výborne. Chceme sa preto poďakovať všetkým colníkom a zamestnancom 
colného úradu za ich úsilie, snahu a dobre odvedenú prácu. Okrem toho im 
prajeme veľa elánu a výdrže. Vidina profesionálneho colného úradu, ktorý sa 
bude mať čím pochváliť aj v budúcnosti, totiž určite nie je v nedohľadne.

por. Ing. Klára Baloghová
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v novembri a decembri
55 rokov

Eva Polonyová
CÚ Trenčín

50 rokov
Michal Majdák
CÚ Michalovce

Helena Molnárová
CÚ Banská Bystrica

Gabriel Veréb
CÚ Banská Bystrica

Mikuláš Bodor
CÚ Banská Bystrica

Atilla Békéši
CÚ Banská Bystrica

Július Demeter
CÚ Prešov

Miroslav Čopák
CÚ Prešov

Milan Nemsila
CÚ Žilina

Miroslav Čech
CÚ Žilina

Štefan Szalai
CÚ Nitra

Jozef Hollý
CÚ Bratislava

Pracovné jubileum 30 rokov
Ondrej Čičel k 16. 11. 1978

CÚ Nitra

Pracovné jubileum 20 rokov
Jozef Knapík k 1. 12. 1988

CÚ Prešov

Colná správa prišla o vzácneho človeka. Dňa 8. 11. 2008 zomrel bývalý colník 
Colného úradu Štúrovo a náš kolega Milan Hudec. K colnej správe nastúpil 
dňa 1. 3. 1970. Počas pôsobenia na Colnom úrade Štúrovo vykonával viaceré 
funkcie, okrem iných vedúceho colnej vyhľadávacej služby, vedúceho referá-
tu riadenia výkonu služby, vedúceho protinarkotického oddelenia a v nepo-
slednom rade funkciu námestníka riaditeľa colnice. Nemožno zabudnúť na 
jeho dlhoročnú lektorskú činnosť, v rámci ktorej vyučoval predmet týkajúci 
sa protinarkotickej činnosti. Pán Milan Hudec odišiel do výsluhového dô-
chodku 1. 3. 1999.
Nezabudlo naňho ani vedenie colnej správy. Generálny riaditeľ Colného 
riaditeľstva SR gen. JUDr. Eleonóra Kročianová mu za dlhoročnú príkladnú 

činnosť v colnej správe udelila Zlatú medailu za vzornú službu in memoriam. 
Zároveň vyslovila prostredníctvom listu smútiacej rodine úprimnú sústrasť 
a vyjadrila jej vďaku a úctu voči zosnulému.
Pohreb Milana Hudeca sa konal 14. 11. 2008 na cintoríne v Štúrove. Na jeho 
poslednej ceste sa s ním prišli rozlúčiť nielen súčasní zamestnanci a colníci 
Colného úradu Nitra, ale aj množstvo bývalých kolegov a priateľov z mno-
hých colných úradov a Colného riaditeľstva SR. Boli to nielen tí, ktorí boli jeho 
blízkymi spolupracovníkmi, ale aj tí, ktorí ho poznali ako človeka s veľkým „Č“. 
Zosnulému vzdala poctu i Čestná jednotka colnej správy. Pohreb bol ukon-
čený štátnou hymnou Slovenskej republiky. Česť jeho pamiatke.

Colný úrad Nitra

Zlatá medaila za vzornú službu in memoriam

Všetko najlepšie
v novom roku

Vám želá redakcia
Colných aktualít
a redakčná rada
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Ako nás nepoznáte

Najznámejší a pravdepodobne aj najobľúbenejší tekutý mok má svojich skal-
ných priaznivcov po celom svete. Nečudo, vinič hroznorodý totiž podľa his-
torikov zaoberajúcich sa vinárstvom patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. 
A hoci jeho pôvod smeruje do strednej Ázie a na Kaukaz, vinič sa udomácnil aj 
u nás. Svoje pevné miesto má nielen v typických vinárskych regiónoch, ale aj 
v srdciach tých, ktorí sa viniču a vínku venujú telom i dušou. Presne ako Ondrej 
Žilák, ktorý je od svojho hobby závislý.

Vinič dostal do vienka
Ondrej je na životnú rolu vinára predurčený. Pochádza z vinárskeho kraja, z de-
dinky Svätý Peter, kde sa rodí aj známy Svätopeterský rizling. Všetky vinárske 
základy a know-how odpozoroval od otca, ktorému ako malý chlapec chtiac-
nechtiac musel pomáhať. Viniču prepadol aj v dospelosti a hoci s ním na pár 
rokov prestal, život ho vrátil do pivničiek. Chýbali mu totiž čarovné chvíle, ktoré 
trávil s priateľmi v útulnom prostredí vínnej pivnice.

Na svoj koníček myslí nonstop
Správny vinár je, ako sa hovorí, stále v jednom kole. Nezastaví sa ani po skončení 
sezóny, nakoľko už vtedy musí myslieť na tú budúcoročnú. Na pamäti musí mať 
všetky nevyhnutné úkony. Tie sa ani zďaleka netýkajú len interiérových prác, me-
dzi ktoré patrí aj známe stáčanie vína. Dobrý vinár totiž musí zvládnuť minimálne 
dve veci, a to nielen samotnú výrobu vína, ale najmä správne pestovanie viniča.

Učiť sa, učiť sa...
Ak sa človek chce venovať svojmu hobby dôsledne, nemal by zabúdať na prie-
bežné vzdelávanie. Platí to aj vo vinárstve, ktoré sa podľa Ondreja bez štúdia 
odbornej literatúry nezaobíde. Praktiky našich otcov už totiž zďaleka nefungujú 
tak, ako kedysi. Ani skúsený vinár preto nesmie zaspať na vavrínoch a na svo-
jom tekutom umení musí veľa pracovať. Ondrej má na spomínanú vínnu osvetu 
vlastný recept – informácie nasáva z odbornej literatúry, na seminároch, zúčast-
ňuje sa na súťažiach vín a podieľa sa aj na ich organizácii, vďaka čomu sa stre-
táva s mnohými odborníkmi. Vpred však vinára posúva aj zdravá rivalita, ktorá 
vládne medzi kamarátmi v ich vínnom spolku.

V podzemí naberá potrebnú energiu
Vinár musí svoje víno milovať. Platí to aj v Ondrejovom prípade. To však ešte 
neznamená, že hroznový mok pije namiesto vody. Napokon vo svojej pracovnej 

pozícii si to ani nemôže dovoliť. Práca v HCV 
– Mobile, ktorej sa venuje, si vyžaduje veľa 
sebazaprenia a koncentrácie. Jej súčasťou 
sú tiež noci strávené na ubytovniach, ne-
pravidelná strava, „ťahanie“ niekoľkých slu-
žieb za sebou a maximálna zodpovednosť. 
Odmenou za to všetko sú dosiahnuté vý-
sledky, ktorými sa spolu s kolegami môže 
pochváliť. Návraty domov však bývajú 
ťažké, telo i hlava padajú od únavy. Vtedy 
príde na rad jeho pivnička, kde z neho všet-
ko opadne. Procesy, ktoré musí vykonať pri 
výrobe a ošetrovaní vína, si vyžadujú úplnú 
koncentráciu, takže pracovné problémy 
majú na čas jasnú červenú.

Je na mladšie ročníky
Ondrej drevo do lesa nenosí. Inými slova-
mi cudzie víno si často nekupuje, väčšinou 
pije to vlastné. Pri ňom totiž presne vie, ako 
a z akej úrody mok vyrobil, ale aj to, ako vi-
nič ošetroval. Ako správny gurmán upred-
nostňuje hlavne víno suché, ktoré je podľa 
neho najkvalitnejšie. To si vychutnáva ešte 
kým je mladé a zrelé. Starým vínam, ktoré 
na svojich konzumentov čakajú aj niekoľko 
rokov, však náš vinár veľmi neholduje. Tie 

podľa neho strácajú všetko pekné. Víno sa u Ondreja dlho neohreje aj z iného 
dôvodu. Po jeho rizlingoch (Rizling vlašský, Devín či Veltlínske zelené) sa totiž 
vždy len tak zapráši.

Keď vínko ľuďom chutí, od hrdosti rastie
O víne koluje mnoho historiek, ktoré si vinári radi vymieňajú. So zlatistým 
mokom sa však viaže aj mnoho predsudkov, s ktorými vinárska obec bojuje. 
Ondrej sa najčastejšie stretáva s mylným názorom, pre ktorý sa niektorí vínu 
veľkým oblúkom vyhýbajú. Myslia si totiž, že pitie suchého (a teda aj kyslého) 
vína im vytvorí v žalúdku kyselinu. Za tú sú však zodpovedné len sladké vína so 
zvyškovým (zostávajúcim) cukrom. Ďalšie mylné predstavy kolujú o samotných 
vinároch. Ľudia sa často nazdávajú, že im úsmev z tváre vďaka dobrému vínku 
nikdy nemizne. Opak je však pravdou. Dobrú náladu im dokáže pokaziť samot-
ná príroda, ktorá im paradoxne raz dáva a inokedy zase berie. Padajúci ľad, ne-
očakávaný mráz či rôzne choroby dokážu zničiť celoročnú námahu v priebehu 
sekundy. Chvíle, keď majú vinári dôvod na radosť, však našťastie prevládajú. 
Ondrej sa teší z bohatej úrody, zo zdravých rastlín, ale aj z každého úspechu na 
vínnej súťaži. Nič sa ale nevyrovná tomu, keď vinár zistí, že si ľudia jeho vínko 
vychutnali. A čo je vari najdôležitejšie – bez nepríjemného hlavy bôľu. Jedno-
ducho, treba vyskúšať.

-dš-

Kto tvrdí, že vie o víne všetko, nevie nič



Počas roka 2008 sa na poslednej strane nášho 
časopisu vystriedalo množstvo krásnych foto-
grafií. Svoje želiezka do ohňa k nim tentoraz 
pridal aj Jaroslav Ondrašina. Ak chcete kráčať 
v jeho šľapajach a zabojovať o víťazstvo v súťaži, 
môžete tak urobiť aj v roku 2009. Fotosúťaž to-
tiž pre veľký záujem pokračuje a čaká aj na vaše 
príspevky. Tie sú limitované na počet, najviac 
môžete zaslať tri snímky.


