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Otestujte sa

Naša minuloročná súťaž sa dostala do finále a nám už ostáva len vyhlásiť víťaza posledného kola a zároveň troch celkových 
víťazov. Z úspešných riešiteľov poslednej úlohy sme vyžrebovali npor. Ing. Valériu Lorenčíkovú. Vzhľadom na to, že sa ni-
komu nepodarilo odpovedať správne na všetky súťažné otázky, do žrebovania o celkové ceny sme zaradili všetkých, ktorí 
odpovedali správne aspoň v jednom súťažnom kole. A tu sú tí, na ktorých sa usmialo šťastie: npor. Tibor Judt, kpt. Ing. An-
drea Kacarová a mjr. Ing. Ivan Zelenák. Termíny a informácie o odovzdaní cien budú oznámené výhercom elektronickou 
poštou. Víťazom srdečne blahoželáme. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Aj v tomto ročníku 
pokračujeme s našou rubrikou Otestujte sa, avšak už bez súťaženia.

Postupovali pri kontrole správne?

Opisovaná situácia je zinscenovaná len pre potreby časopisu, pri výkone služby sa teda nestala. Posúdiť správnosť alebo nesprávnosť postupu colníkov je však 
už na vás. mjr. PhDr. Milan Pittich

1) Colníci stanice colného úradu vykonávali v minulom roku na príkaz nadria-
deného kontrolu osobných motorových vozidiel na vopred určenom mieste. 
Činnosť colníkov bola naplánovaná a profesionálne vykonávaná. Priebeh 
výkonu služby bol bezproblémový až do večerných hodín, keď určený colník 
zastavoval prichádzajúce vytypované vozidlo.

2) Osobné vozidlo, ktoré mali colníci v úmysle skontrolovať, sa približovalo 
k hliadke, ale nezdalo sa, že by spomaľovalo. Napriek tomu, že colník vystúpil 
do vozovky a dával znamenie na zastavenie včas, vodič zastavovaného vozi-
dla nezastavil a pokračoval v jazde rovnakou rýchlosťou.

3) Colníci ihneď nasadli do služobného vozidla a začali prenasledovať vozidlo, 
ktoré odmietlo zastaviť. Keďže jeho rýchlosť nebola veľká, podarilo sa im ho 
predbehnúť v krátkom čase a opätovne mu dať znamenie na zastavenie. Ten-
toraz už vodič poslúchol a zastavil s vozidlom na krajnici.

4) Ani pri podrobnej kontrole vozidla nebol nájdený žiadny podozrivý tovar, 
ktorý by unikol colnému dohľadu, a tak bolo nepochopiteľné, prečo vodič 
nezastavil. Na otázky reagoval tým, že znamenie na zastavenie nevidel. Nič 
mu to však nepomohlo a pokuta za neuposlúchnutie výzvy ho neminula.

Počas tohto roka vám budeme prinášať krátke ukážky z výkonu služby, samozrejme, bez špecifikovania miesta alebo zúčastnených osôb. Na týchto prípadoch 
budete môcť sami posúdiť správnosť alebo nesprávnosť postupu našich kolegov. V tomto čísle si predstavíme kontrolu osobného motorového vozidla zameranú 
na tovar uniknutý colnému dohľadu.

Colníci nepostupovali správne vo všetkých bodoch, pretože za zníženej viditeľnosti mali na zastavenie vozidla použiť červené svetlo, ktorým mali pohybo-
vať v hornom polkruhu.

Správna odpoveď: 
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Zložité a komplikované veci sú údajne korením života. Práve tie nám totiž robia 
svet krajším, zábavnejším. Pomerne zaužívaný výrok v tejto komplikovanej dobe 
určite zaujme a aj donúti zamyslieť sa. Hoci znie tak trochu paradoxne (veď kto 
by už v živote potreboval dáke komplikácie?), čosi na ňom bude. Verte  mi, niečo 
o tom viem, mám totiž strašne komplikované priezvisko. Teda aspoň na prvé poču-
tie. Hneď po jeho vyslovení dostávam otázky, ako sa píše, či po nemecky, maďarsky 
a akým „i“  a s akým „n“ atď. Na patálie s ním spojené som si už zvykla a vyhlásku-
jem ho bez váhania aj v polospánku. Moji kolegovia ho okrem iného s radosťou 
používajú aj ako rozcvičkový jazykolam. Zábava, ktorá má podľa spomínaného 
výroku z komplikovanosti prameniť, v mojom prípade príde na rad vtedy, keď si 
môjho mena neznalý poslucháč naň trúfne. A to bez akejkoľvek pomoci. Potom 
vznikajú rôzne odrody a menové variácie, ktoré by sa mojim predkom určite nepá-
čili. A Šemanovej či Širmanovej je potom veselo.
Úsmev na tvári však niekedy dokážu vylúdiť aj omnoho horšie a ťažšie životné situ-
ácie. Napríklad tie, ktoré zažijete ďaleko od rodiny a blízkych vo vyľudnených oblas-
tiach Moldavska. Svoje o tom vie aj kolega Ľubo, ktorý spomínané životné kompliká-
cie zažil v misii, v ktorej strávil vyše dva roky. Ani tu však nebola o humorné situácie 
núdza. Ak neveríte, čítajte. V nekomplikovanom článku na stranách 14 − 15.
Mimochodom, jednoducho nevznikal ani tento úvodník, ktorý sa v bežnom pra-
covnom čase na svet nedostal. Múza si totiž zvykne vyberať veľmi netradičné úrad-
né hodiny. Tak dúfam, že vám to na úvod aspoň patrične okorení.

Dana Šejirmanová

Hlavne, že 
je veselo
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Krátko z domova

Popri dôležitých fiškálnych a obchodno-politických úlohách colníctva sa v po-
slednom čase čoraz viac dostávajú do popredia nové úlohy v oblasti ochrany ži-
votného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Tento pojem v sebe ukrýva 
množstvo ďalších úloh, ktoré sú pre colníkov už samozrejmosťou, ale verejnosť 
túto prácu nie vždy vníma v celej svojej podstate a rozsahu. Svetová colná or-
ganizácia (WCO) sa preto každoročne snaží propagovať a približovať colnícke 
povolanie verejnosti s celou škálou povin-
ností a úloh prostredníctvom Svetového dňa 
colníctva. Hlavnou myšlienkou 26. januára 
sa pre tento ročník stala téma Colníctvo a ži-
votné prostredie: Ochrana nášho prírodného 
dedičstva. 

Tohtoročnú tému vyhlásil nový
generálny tajomník WCO
K tradícii nášho januárového sviatku patrí aj 
udeľovanie čestných uznaní WCO colníkom, 
ktorí svojím príkladným výkonom služby 
prispeli k naplneniu cieľov témy Svetového 
dňa colníctva. Tú každoročne vyhlasuje ge-
nerálny tajomník WCO. Tento ročník bol však 
predsa len niečím iný ako tie predchádzajúce. 
Jeho tému totiž vyhlásil novozvolený generál-
ny tajomník Kunio Mikuriya, ktorý 1. 1. 2009 
prevzal funkciu po svojom predchodcovi Mi-
chelovi Danetovi a stal sa tak deviatym gene-
rálnym tajomníkom WCO od jej založenia.

Čestné uznania putovali aj
k slovenským colníkom
Colníci napĺňali ciele tohtoročnej témy rôzny-
mi spôsobmi, a to napríklad bojom proti ile-
gálnej preprave odpadu, chemických zbraní, 

rádioaktívnych materiálov, látok po-
škodzujúcich ozónovú vrstvu a iných 
nebezpečných materiálov, ďalej od-
haľovaním prípadov pašovania ohro-
zených druhov živočíchov a rastlín, 
uvedených v prílohách Dohovoru 
o medzinárodnom obchode s ohro-
zenými druhmi voľne žijúcich živočí-
chov a rastlín, podpísanej 3. 3. 1973 
vo Washingtone (CITES) a pod.
Pre slovenských colníkov nie je ani 
jedna z týchto úloh neznáma, a pre-
to sa tento rok čestné uznania WCO 
dostali až k šiestim kolegom z našich 
radov. Z rúk generálneho riaditeľa CR 
SR gen. JUDr. Eleonóry Kročianovej si 
v prítomnosti slávnostne nastúpenej 
čestnej jednotky colnej správy pre-
vzali čestné uznania WCO títo colní-
ci: kpt. Bc. Michal Turek – CÚ Banská 
Bystrica, kpt. Mgr. Patrik Pavlovič – CÚ 
Bratislava, kpt. Mgr. Milan Kačurik 
– CÚ Michalovce, mjr. Ing. František 
Árendás – CR SR, kpt. Mgr. Peter Krnáč 
– CKÚ a mjr. Mgr. Viliam Pružinec – CR 

SR. V rámci oceňovania bola udelená aj Strieborná medaila za vzornú službu, 
a to konkrétne za vzornú reprezentáciu colnej správy v zahraničí. Za dva a pol 
roka v misii EUBAM ju získal kpt. Ing. Ľubomír Andráš z CKÚ. Rozhovor s ním si 
môžete prečítať na stránkach 14 − 15.

kpt. Bc. Juraj Záhumenský

Medzinárodný deň colníctva
sa oslavoval aj na slovenskej pôde
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Aktuálna téma / Krátko z domova

Počas posledného januárového týždňa sa vo Veľkom Mederi začali školiť analy-
tici Colného kriminálneho úradu (CKÚ). Projekt s názvom Rozvoj a zdokonale-
nia analytických zručností zamestnancov colnej správy využívaných v procese 
vyšetrovania môže úspešne prebiehať vďaka financiám z európskych fondov.

Colná správa v súčasnosti pravidelne spolupracuje s Európskou komisiou. CKÚ 
z jej grantov zorganizoval školenie v hodnote takmer 60-tisíc eur. Počas štvor-
týždňového kurzu sa 15 zamestnancov CKÚ zdokonalí v oblastiach preskúma-
vania kriminálnych činov a procesov, analýzy kriminálnych informácií, analýzy 
informácií z otvorených zdrojov a absolvuje školenie na Analyst Notebook. Ško-
lenie je organizované v blokoch v celkovom rozsahu 19 dní. Ako sme spome-

V priebehu dňa 9. februára 2009 sa za-
čala z rádií, televízií či z jednotlivých 
denníkov na verejnosť šíriť správa, že 
vláda Slovenskej republiky schváli-
la zvýšenie platov colníkom, pričom 
toto zvýšenie podľa jednotlivých in-
formácií z médií má predstavovať 40 
až 60 %-né zvýšenie našich súčasných 
platov. Keby tomu tak bolo až v ta-
komto rozsahu, verím, že by sme sa 
všetci v colnej správe o to viac takému-
to milému prekvapeniu na výplatnej 
páske potešili. Pravda je však trochu 
iná, no pre nás stále pozitívna...
Dňa 9. februára 2009 bol na 137. ro-
kovanie vlády Slovenskej republiky 
predložený zo strany ministra financií 
Slovenskej republiky Jána Počiatka 
legislatívny návrh zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. 
o štátnej službe colníkov a o zmene 
a doplnení niektorých ďalších záko-
nov v znení neskorších predpisov 
(zákon č. 200/1998 Z. z.). Tento návrh 
okrem iného obsahoval aj zmenu 
a doplnenie ustanovenia § 80 ods. 3 
zákona č. 200/1998 Z. z., ktorý určuje funkčné platy colníkov pre jednotlivé pla-
tové triedy. 
Výška mesačného funkčného platu colníka v každej platovej triede má byť 
podľa tohto návrhu navýšená v priemere o približne 75 eur, pričom následne 
majú byť z týchto novourčených funkčných platov vypočítavané aj ďalšie zložky 
služobného príjmu colníka, ktorých výpočet sa percentuálne viaže na príslušný 
funkčný plat (tzv. základ) určený pre jednotlivé funkcie colníkov (napr. prídavok 
za výsluhu rokov). Len pre porovnanie súčasný funkčný plat v platovej triede 1 
predstavuje 260 eur, pričom po zvýšení by mal byť 335 eur; v platovej triede 3 
predstavuje 334 eur, pričom po zvýšení by mal byť 409 eur; v platovej triede 4 
predstavuje 377,50 eura, pričom po zvýšení by mal byť 452,50 eura; v platovej 
triede 5 predstavuje 425,50 eura, pričom po zvýšení by mal byť 500,50 eura atď. 
Predmetný legislatívny návrh bol na uvedenom rokovaní vlády schválený uzne-
sením vlády Slovenskej republiky č. 116 z roku 2009 s jeho odporučením na 
ďalšie legislatívne konanie, čím sa spustila lavína „zaručených“ informácií z jed-
notlivých médií hovoriacich o navýšení našich platov vo veľmi vysokých per-
centách.
Pri tejto príležitosti si však neodpustím poukázať na skutočnosť, že k navýšeniu 
funkčných platov colníkov došlo po prvýkrát od účinnosti samotného zákona 
č. 200/1998 Z. z., teda od roku 1998, ak nepočítam ich zvýšenie v roku 2003, kto-
ré však bolo uskutočnené na základe toho, že nám boli odňaté 13. a 14. platy, 

a taktiež ich pravidelné valorizácie v určených percentách. Ide teda o navýšenie 
našich funkčných platov po veľmi dlhom období, na základe čoho colníci ako 
príslušníci ozbrojeného zboru svojimi mesačnými príjmami v porovnaní s inými 
ozbrojenými zbormi sa nachádzajú kdesi „na chvoste“. 
Práve týmto krokom vládneho schválenia zvýšenia našich funkčných platov do-
chádza k určitému ohodnoteniu našich náročných, zodpovedných a vysoko od-
borných činností a úloh zabezpečovaných v rámci výkonu štátnej služby, ktoré 
dennodenne vykonávame a ktorých efektivita sa odráža aj na napĺňaní štátne-
ho rozpočtu Slovenskej republiky. Týmto sa colná správa dostáva do polohy, že 
sme jediným ozbrojeným zborom, ktorého činnosť vo výkone štátnej služby sa 
na príjmoch nášho štátu odzrkadľuje v takej významnej miere. 
Verím, že každý z nás sa potešil prijatiu takéhoto rozhodnutia, pričom spoloč-
ne verme aj v to, že nasledujúci legislatívny proces sa skončí pre nás rovnako 
pozitívne a my sa po dlhom čase účinnosťou tejto zmeny a doplnenia zákona 
o štátnej službe colníkov dočkáme navýšenia našich platov.

Poznámka: V prípade vášho záujmu o bližšie preštudovanie návrhu zákona, kto-
rým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 200/1998 Z. z. vrátane zvýšenia funkčných 
platov colníkov, je možné si tento pozrieť na internetovej stránke vlády Slovenskej 
republiky v časti „Rokovania vlády“.

pplk. JUDr. Ľubomíra Vrobelová

Ako to vlastne je s navýšením platov colníkov...

Školenie analytikov vo Veľkom Mederi
nuli, je hradené z prostriedkov Európskej únie na základe vyššie spomenutého 
projektu v rámci programu Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti. V závere 
školenia dostanú všetci zúčastnení certifikáty o jeho absolvovaní.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zdokonalenie zručností, schopností a skú-
seností analytikov CKÚ pri využívaní svetovo uznávaných metód vyšetrovania, 
ktoré budú pomáhať slovenskej colnej správe pri plnení každodennej náročnej 
práce. Projekt je národným projektom Slovenskej republiky. Prispieva k rozvoju 
inovačných metód využívaných pri podpore vyšetrovania, a rovnako na zlepše-
nie výmeny informácií.

 por. Mgr. Miroslava Ščobíková
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Jednoducho nepoučiteľný
Colníci Colného kriminálneho úradu (CKÚ) vykonali 13. 1. 2009 v obci Svinica 
v okrese Košice-okolie colnú kontrolu motorového vozidla zn. Škoda Octavia, 
ktorého vodičom bol Marcel Š. s trvalým pobytom v okrese Trebišov. V batoži-
novom priestore na colníkov čakalo prekvapenie, a to päť čiernych igelitových 
vriec naplnených cigaretami. Ďalšie objavili na zadnom sedadle. Celkovo sa 

vo vozidle nachádzalo 90 000 kusov cigariet zn. Classic Red, označených ukra-
jinskou kontrolnou známkou. Colný dlh predstavoval čiastku 10 079,90 eura 
(303 667 Sk). Trestný prípad bol následne postúpený košickému vyšetrovate-
ľovi, ktorý vzniesol voči pašerákovi obvinenie za prečin porušenia predpisov 
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1 

Trestného zákona. Nakoľko bol Marcel Š. už za podobný trestný čin trestne stí-
haný aj v minulosti, vyšetrovateľ ho umiestnil do cely policajného zaistenia. 

Cigarety colníkom neušli
Colníci z prešovského colného úradu sa v januári zamerali na odhaľovanie nele-
gálnej prepravy tovaru podliehajúceho colnému dohľadu a daňovému dozoru 

a na nelegálnu migráciu osôb. Hliadka Stanice colné-
ho úradu Prešov v súčinnosti s Mobilnou jednotkou 
PZ RHCP Prešov zastavila 21. 1. 2009 osobné moto-
rové vozidlo, ktoré riadil občan Slovenskej republiky. 
Okrem neho sa vo vozidle nachádzali ďalšie tri oso-
by. Colníkov však zaujal úplne iný náklad, ktorý na-
šli pri kontrole batožinového priestoru a vnútornej 
časti vozidla. Išlo o dve čierne igelitové tašky a jednu 
čiernu textilnú tašku s popruhom na rameno, v kto-
rých sa nachádzalo 40 kartónov, tzn. 8000 kusov 
cigariet zn. Classic Red v dĺžke do 90 mm. Všetky 
spotrebiteľské balenia cigariet boli pritom označené 
ukrajinskou kontrolnou známkou. Celkový únik na 
cle a daniach bol vyčíslený vo výške 868,78 eura (26 

173 Sk). Prešovskí colníci tovar zaistili a po jeho prepadnutí v prospech štátu 
bude zlikvidovaný. Páchateľovi, ktorý zaistený tovar nepredložil pri vstupe na 
colné územie Európskeho spoločenstva na colnú kontrolu, hrozí v prípade do-
kázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

-dš-

Lietadlo prišlo o posádku
Colníci opäť zasahovali na londýnskom letisku Heathrow. Tentoraz sa voči záko-
nu previnilo pätnásť členov posádky lietadla spoločnosti South African Airways, 
ktorých zatkli pre podozrenie z pašovania drog. V ich batožinách totiž našli veľ-
ké zásoby marihuany a kokaínu. V troch kufroch, patriacich niekomu z posádky, 
našli 50 kilogramov marihuany a v jednej taške 4 kilogramy kokaínu v hodnote 
viac ako 172 tisíc eur (5 181 672 Sk).

Colníci zaistili muža s dvoma vtákmi v nohaviciach
Aj keď sa môže zdať, že išlo o fyziologickú anomáliu, opak je pravdou. Austrál-
ski colníci totiž na letisku v Melbourne prichytili muža, ktorý mal v nohaviciach 
dvoch živých holubov. Dvadsaťtriročného pasažiera prehľadali po tom, ako 

v jeho príručnej batožine objavili vtáčie vajcia. Muž, ktorý mal za sebou desať-
hodinový let, mal údajne pri sebe aj semienka rastlín. Za toto porušenie zákona 
hrozí páchateľovi desaťročné väzenie a pokuta vo výške 110-tisíc austrálskych 
dolárov (54,1 tisíca eur). 

Heroín do Poľska neprešiel
Maďarskí colníci zadržali na hranici s Rumunskom asi 30 kilogramov heroínu, 
ktorý bol ukrytý v poľskom kamióne. Zadržaný heroín by sa dal na čiernom trhu 
predať za približne 400 miliónov forintov (1,3 milióna eur). Kamión, ktorý sme-
roval z Turecka do Poľska, prevážal podľa oficiálnych dokladov plastové fólie. 

-dš-

Tento krátky príbeh síce nepatrí medzi „topky“ tohto čísla, ale colníkov 
z Trenčína zaujal svojou kurióznosťou. Veď starký, ktorý bol uznávaným 
majstrom na výrobu „domáceho“, chodil s džbánom po vodu, až kým ho 
nerozbil. 

Všetko sa udialo ešte v decembri 2008, keď 82-ročný starký bývajúci v dedinke 
neďaleko Bánoviec nad Bebravou zavolal na políciu, aby ohlásil lúpežné pre-
padnutie vo svojom dome. Policajti však pri vykonávaní ohliadky miesta činu 
našli okrem neporiadku, ktorý zanechali v dome neznámi páchatelia, aj podo-

mácky zostrojené zariadenie na výrobu liehu s kompletným príslušenstvom. 
V deň lúpežného prepadnutia totiž starký pálil kvalitný kvas z hrušiek z vlastnej 
záhradky. Stihol však vypáliť iba 82 litrov alkoholu, ktorý uskladnil do 120-lit-
rového plastového sudu. Po ukončení „domácej výroby“ mu mala hruškovica 
slúžiť na zdravotné účely, a to na potieranie boľavých miest. Ďalší postup po-
licajtov a následne aj našich kolegov nemusím opisovať. Len nevedno, čím si 
starký bude liečiť boľačky na tele a na duši budúcu zimu... a či už policajti našli 
páchateľov lúpežného prepadnutia.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Svoj nedomyslený krok už zrejme oľutoval

ilustračné foto: archív



7

Neuniklo nám

Počas trojročnej samostatnej existencie colníci Colného kriminálneho 
úradu (CKÚ) odhalili mnoho nezákonných činností, pričom najmä v roku 
2008 významne podporili štatistiky odhalených prípadov. Okrem pravi-
delných realizácií zameraných na zachytenie pašovaných cigariet, drog, 
psychotropných a omamných látok, ich prekurzorov, rádioaktívnych 
a iných nebezpečných materiálov sa zameriavajú aj na oblasť chráne-
ných rastlín a živočíchov, minerálnych olejov, tovarov najmä z východ-
ných krajín, ďalej na odhaľovanie nelegálnych výrobní cigariet, liehu, 
spotrebných balení liehu, drog či na porušovanie práv duševného vlast-
níctva a imitácie ochranných známok. 

• Začiatkom februára minulého roku sa im podarilo zadržať najväčší úlovok 
kokaínu v histórii Slovenska. Presne 163,98 kg absolútneho, stopercentného 
kokaínu, ktorého hodnota na čiernom trhu môže byť až 54 371 639,11 eura 
(1,638 miliardy Sk). V colnom sklade v Mliečanoch a v lodnom kontajneri 
uloženom v tovarovom prekladisku v Dunajskej Strede našli colníci zásielky, 
ktoré obsahovali fľaše vína. Po expertíze zistili, že vo fľašiach sa nachádzala 
kryštalická látka čiastočne rozpustená v tekutine. Išlo o medziprodukt pri 
výrobe kokaínu. Z celkového množstva zadržaného kokaínu je možné vy-
robiť 8 až 16 miliónov jednorazových dávok drogy. Jeden gram pouličnej 
dávky tejto drogy stojí 99,58 eura (3000 Sk). 

• V polovici februára 2008 colníci CKÚ v spolupráci s policajtmi odhalili v Mo-
ravskom Sv. Jáne nelegálnu výrobňu cigariet. Počas celej realizácie zaistili 
takmer 5 miliónov kusov cigariet a viac ako 9 ton tabaku, pričom spotrebná 
daň z tabaku a tabakových výrobkov predstavuje celkovú škodu vo výške 
viac ako 929 429,72 eura (28 miliónov Sk). Išlo o najväčšie zachytenie ne-
legálne vyrábaných cigariet v minulom roku na Slovensku. V Moravskom 
Sv. Jáne colníci v spolupráci s policajtmi zadržali pri nelegálnej práci aj 
deviatich Vietnamcov. Boli ubytovaní priamo v areáli a nemali styk s oko-
litým svetom. Nelegálna fabrika totiž bola upravená tak, aby sa tam mohli 
stravovať a spať. Riaditeľ CKÚ pplk. Mgr. Jozef Dudáš označil tento prípad 
za určitú formu novodobého otroctva. Vietnamci nemali pracovné zmluvy 
a pracovali načierno. V zrekonštruovanej hale bývalého poľnohospodárske-
ho družstva robili na dvoch linkách, ktoré boli určené na nelegálnu výrobu 
cigariet. Výrobná linka by bola podľa expertov schopná vyprodukovať 1000 
až 1400 kusov cigariet za minútu. Za dvadsať pracovných dní v mesiaci by 
tak linka vyprodukovala 9 600 000 až 13 440 000 kusov cigariet. Baliaca linka 
dokáže za hodinu zabaliť 50 – 70 škatuliek cigariet. Ak by linka balila 20 dní 
v mesiaci, pri týchto číslach by vyprodukovala 480 000 – 672 000 škatuliek. 
Z nájdeného množstva tabaku by tak pri takejto produkcii vyrobili 9 milió-
nov kusov cigariet. Vyšetrovanie prípadu je v záverečnej fáze a nelegálne 
vyrobené cigarety budú zlikvidované.

• Vlani v druhej polovici apríla zaistili colníci v spolupráci s policajtmi v okrese 
Lučenec 5,286 kg výbušnej látky trinitrotoluén (TNT). Nebezpečnú výbuš-
ninu našli v troch rodinných domoch v obci Veľké Dravce. Na čiernom trhu 

by páchatelia za jeden kilogram výbušnej látky dostali od 331,93 do 663,87 
eura (od 10 000 do 20 000 Sk). Ako príklad uvádzame, že 75 g TNT by stačilo 
na zneškodnenie osobného automobilu. Išlo o prvý prípad, keď sa colníkom 
CKÚ podarilo zadržať výbušninu trinitrotoluén.

• Colníci zaistili v polovici mája 2008 v okrese Sobrance pašované cigarety 
v kamióne, ktorý bol na prvý pohľad úplne prázdny. V strope návesu však 
boli po celej dĺžke ukryté cigarety, z ktorých vzniknutý colný dlh predsta-
voval viac ako 232 357,43 eura (7 miliónov Sk). Ložná plocha návesu bola 
prázdna a jeho konštrukcia bola spevnená sťahovacími pásmi po celej dĺžke. 
Strecha návesu bola znížená, čím vznikla dutina s výškou približne 50 cm. 
V nej boli cigarety, ktoré unikli colnému dohľadu. Vodič kamióna bol po od-
pykaní trestu odňatia slobody vo výške šiestich mesiacov vyhostený z úze-
mia SR a momentálne má zákaz vstupu do našej krajiny.

• Počas prehliadky rodinného domu, prístavieb a prináležiacich pozemkov 
v okrese Púchov colníci v spolupráci s policajtmi v druhej polovici júna 2008 
stiahli z obehu nebezpečný arzenál zbraní a omamných látok. Ozbrojené 
zložky zasiahli v čase, keď šesť osôb vystupovalo pred skladom zbraní a drog 
z auta. Celkovo našli sedem kusov ručných poloautomatických a automatic-
kých palných zbraní, zásobníky a náboje do rôznych druhov zbraní. Okrem 
toho našli v priestoroch rodinného domu aj 46 kvetináčov s rastlinami rodu 
Cannabis Sativa (marihuana) a kompletné zariadenie na jej pestovanie v la-
boratórnych podmienkach. 

• V druhej polovici októbra minulého roku colníci CKÚ v spolupráci s poli-
cajnými zložkami zachytili obrovské množstvo marihuany, ktorej hodno-
ta na čiernom trhu predstavuje 1 626 502,02 eura (49 miliónov Sk). Počas 
prehliadky nebytových priestorov hospodárskeho objektu v obci Dvory 
nad Žitavou, okres Nové Zámky, zaistili päť ľudí. Tí nelegálne spracovávali 
marihuanu. Čerstvo nazbieranú rastlinu následne sušili, zbavovali stopiek 
a pripravovali na konečné použitie. Podarilo sa teda odhaliť kompletnú 
výrobňu drog. Celkove na mieste zaistili 739 kusov sušených rastlín rodu 
cannabis a 40 kg už spracovanej, vysušenej marihuany. Z rastlín by sa dalo 
vyrobiť niekoľko desiatok tisíc dávok drogy. V súčasnosti sú štyria páchatelia 
vo vyšetrovacej väzbe, pričom im hrozí trest odňatia slobody až do výšky 
20 rokov. Piaty z nich je stíhaný na slobode. Po dokázaní viny mu hrozí trest 
odňatia slobody až do výšky 10 rokov. Zadržané rastliny sú už spálené.

• Colníci v spolupráci s policajtmi zadržali začiatkom novembra 2008 pri nezá-
konnom predaji kontrolných známok dvoch ľudí. Tých zaskočili v motores-
te vo Zvolene, kde dvojica práve dohodla predaj 210-tisíc kusov nelegálne 
držaných kontrolných známok. Celkovo vyšetrovateľ zaistil 220 500 kusov 
kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení liehu, ktorých 
nezákonným použitím by vznikla škoda na spotrebnej dani z liehu v celko-
vej výške 828 540,13 eura (24 960 600 Sk). Obvinení sú stíhaní väzobne.

 por. Mgr. Miroslava Ščobíková

Top prípady Colného kriminálneho úradu
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Rozhovor s riaditeľom Colného kriminálneho úradu

V druhej polovici roka 2009 by mali slovenskej colnej správe pribudnúť nové 
kompetencie v rámci vyšetrovania. Colníci by tak v budúcnosti mohli vyšetro-
vať aj prípady s vyššou trestnou sadzbou, ktoré v súčasnosti musia postúpiť 
vyšetrovateľom polície. Viac o tom, ako budú očakávané legislatívne zmeny vy-
zerať v colníckej praxi, sa dozviete v nasledovných riadkoch v rozhovore s riadi-
teľom Colného kriminálneho úradu (CKÚ) pplk. Mgr. Jozefom Dudášom.

Pán riaditeľ, čo je Vaším cieľom pri získavaní plných vyšetrovacích kompe-
tencií pre colnú správu?
Naším spoločným cieľom je naďalej zefektívňovať činnosť CKÚ pri odhaľovaní 
colnej a daňovej kriminality a pri zamedzovaní páchania hlavne ekonomickej 
trestnej činnosti na území SR a Európskej únie. Práve úplnými vyšetrovacími 
právomocami vo vymedzenej oblasti pre colnú správu je to možné úspešne 
dosiahnuť. V praxi to bude znamenať, že vyšetrovateľ colnej správy bude po-
kračovať pri vymedzených trestných činoch vo vyšetrovaní už aj tam, kde horná 
hranica trestu odňatia slobody prevyšuje tri roky. V súčasnosti môže policajt 
colnej správy vyšetrovať len tie vymedzené trestné činy, kde je hranica odňatia 
slobody do troch rokov, inak musí prípad odstúpiť z vecnej príslušnosti do vy-
šetrovania policajtom.

V čom je rozdiel, resp. význam, keď túto činnosť pre colnú správu nebudú 
vykonávať vyšetrovatelia polície ale vyšetrovatelia colnej správy?
Rozdiel je v tom, že tam, kde doteraz colníci museli pri dokumentovaní takej 
zložitej trestnej činnosti, akou colná a daňová kriminalita bez pochýb je, po 

zistení, že ide o trestný čin s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšu-
júcou tri roky, dodatočne odovzdať prípad policajnému vyšetrovateľovi, budú 
môcť ihneď pokračovať vo vyšetrovaní sami. Odovzdávanie takýchto prípadov 
je náročné aj vzhľadom na množstvo zhromaždenej dokumentácie, ale aj na 
potrebu oboznámiť policajného vyšetrovateľa s právnymi predpismi upra-
vujúcimi colnú a daňovú problematiku vrátane ich fungovania, kontrolných 
procedúr a postupov. Tu je potrebné povedať aj to, že v takýchto situáciách 
je nutná aj ďalšia spolupráca tých, ktorí na prípade pred jeho postúpením do 
policajného vyšetrovania participovali. Odstránia sa teda aj prieťahy vo vyšet-
rovaní, znížia sa náklady a množstvo vyšetrovacích úkonov nebude potrebné 
vykonávať opakovane.
Význam je už v samotnej podstate, že vyšetrovanie budú vykonávať vyšetro-
vatelia colnej správy. Po 20-ročnej praxi v Policajnom zbore si dovolím tvrdiť, 
že colná správa má dostatok kvalitných pracovníkov, ktorí majú za sebou do-
statočnú colnú prax, skúsenosti pri dokumentovaní trestnej činnosti a zároveň 
aj vzdelanie potrebné na to, aby z nich mohli byť plnohodnotní vyšetrovatelia. 
Stmelenie týchto atribútov dáva záruku, že to úspešne spoločne zvládneme.

Pán riaditeľ, dovoľte mi položiť Vám možno trochu osobnú otázku. Nie sú 
obavy niektorých colníkov oprávnené, že colná správa, resp. CKÚ smeruje 
viac k činnosti polície, nahrádzaniu colníkov policajtmi a vzďaľuje sa od 
klasickej colníckej praxe?
Myslím, že obavy nie sú na mieste. Colná správa historicky dokázala postupne 
cez jednotlivé postupy pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti, pri 

Colná správa a očakávané
vyšetrovacie kompetencie
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Rozhovor s riaditeľom Colného kriminálneho úradu

vykonávaní operatívno-pátracej činnosti a pri úspešnom zvládnutí doterajších 
neúplných vyšetrovacích kompetencií, že nastal čas, aby aj túto etapu úspešne 
zvládla sama. Pomoc iných kompetentných zložiek pôsobiacich na tomto úseku 
je nutná a prospešná, ale v rovnocennom partnerstve. Sám som pri expertných 
rokovaniach a pri obhajobe vyšetrovacích kompetencií trpezlivo vysvetľoval, 
že nebudeme robiť žiadny nábor medzi vyšetrovateľmi polície. Na tieto pozície 
pripravujeme vlastných kvalitných ľudí, ktorí uvítajú možnosť kariérneho rastu 
práve v tejto oblasti. 
K obsadzovaniu policajtov na jednotlivé pozície osobne hovorím, že okrem 
mňa prišli na CKÚ pracovať dvaja bývalí policajti. Ak by toto malo byť pre colnú 
správu hrozbou, tak by som musel poprieť moje doterajšie pozitívne tvrdenia 
o colnej správe, ale to neurobím. Naopak, dovolím si tvrdiť, že až získaním úpl-
ných vyšetrovacích kompetencií budeme mať všetky právomoci na plnenie ta-
kých náročných úloh, aké sú na nás kladené. Smerom k zahraničiu tak vyšleme 
signál, že v tejto oblasti sme sa dostali na úroveň partnerských krajín EÚ.

CKÚ spolupracuje vo viacerých oblastiach aj so zahraničnými partnerský-
mi inštitúciami. Máte v tejto aktivite nejakú podporu aj od nich, teda sme-
rom zo zahraničia?
Návrh na legislatívne zmeny v Trestnom poriadku sme okrem iného opierali aj 
o odporúčania z hodnotiacej správy o Slovenskej republike medzi Europolom 
a členskými štátmi, ktorú vypracovala hodnotiaca komisia v septembri 2006 
a kde práve odporúčanie č. 2 znie: „ukončiť právnu reformu, ktorá umožní col-
ným orgánom vykonávať trestné stíhanie v oblasti ich kompetencie, a to bez 
ohľadu na výšku uloženého trestu". 
 
Vieme o tom, že ste v prípravnej fáze a už prebehlo aj školenie budúcich 
vyšetrovateľov, na ktorom sa zúčastnili terajší colníci CKÚ. Kto bude môcť 
byť vyšetrovateľom? Prijmete príslušníkov od polície alebo sa časť z na-
šich colníkov preškolí na vyšetrovateľov?
So vzdelávaním budúcich vyšetrovateľov sme začali prakticky už v období, 
keď sme oficiálne vyšli s iniciatívou získania plných vyšetrovacích kompetencií. 
Školenia smerujeme prioritne do vlastných radov, na terajších policajtov col-
nej správy. Školiteľmi sú osoby z vyšetrovateľskej praxe, ale aj priamo z colnej 
správy. Časť školení sme si zabezpečovali z vlastných zdrojov, ale naše poďako-
vanie patrí aj OLAF-u, ktorý nám z programu EÚ Hercule II. poskytol financie na 
zabezpečenie špičkových lektorov z externého prostredia pre prípravu budú-

cich vyšetrovateľov. Prioritne sa teda zameriame do prostredia colnej správy. 
Musíme aj veriť, že colná správa bude taká silná a exkluzívna, že dokáže získať 
aj špičkových odborníkov z iných rezortov, samozrejme, ak to bude potrebné. 
Kritéria a spôsob zaradenia osoby za vyšetrovateľa budú upravené zákonom 
a budú postavené tak, aby nebolo pochýb, že vyšetrovateľ colnej správy bude 
po každej stránke na tej istej úrovni ako policajný vyšetrovateľ.

Aké zmeny, napr. legislatívne, organizačné, personálne alebo iné je po-
trebné vykonať v súvislosti so zavedením vyšetrovacích kompetencií 
v prostredí colnej správy? Dotkne sa táto skutočnosť aj iných činností col-
nej správy, napr. činnosti priameho výkonu služby zabezpečovanej colný-
mi úradmi a podobne?
Legislatívne návrhy už boli podané a prebieha schvaľovací proces. Organizačné 
zmeny na CKÚ sme rozdelili kvôli plynulosti do troch etáp. Prvé dve boli riešené 
autonómne k 1. 4. 2007 a k 1. 1. 2009. Tieto s prípravou na plné vyšetrovacie 
kompetencie nesúviseli priamo. Tretia je pripravená a budeme ju realizovať až 
po schválení novely Trestného poriadku a ďalších zákonov s tým súvisiacich.

Ovplyvní nejako táto nová kompetencia spoluprácu CKÚ s ostatnými col-
nými úradmi? 
 Ja osobne verím, že sa zmena pozitívne dotkne aj iných súčastí colnej správy. 
Minimálne pre ne bude znamenať výzvu na ďalšiu našu spoluprácu a participá-
ciu na využívaní nielen nových kompetencií, ale aj oprávnení, ktoré pre colnú 
správu získame. Nemôžeme zabudnúť na fakt, že CKÚ bude potrebovať ešte 
hlbšiu spoluprácu s colnými úradmi. Zvlášť dôležitá bude spolupráca s colným 
laboratóriom. Na samotné vyšetrovanie sa viaže množstvo ďalších, či už pod-
porných, alebo aj expertných činností, kde bude potrebná spolupráca ďalších 
útvarov colnej správy.
Dovolím si tvrdiť, že nové kompetencie a nové oprávnenia pri dobrej spolu-
práci všetkých zložiek prinesú pre colnú správu lepšie postavenie v spoločnosti 
a medzi inými štátnymi orgánmi. Vytvoria zo slovenskej colnej správy plnohod-
notného partnera pre colné orgány ostatných členských štátov EÚ, s ktorými 
budeme môcť v plnej miere samostatne (bez sprostredkovania iných orgánov) 
spolupracovať. 
Ja osobne tomu verím, že plné vyšetrovacie kompetencie raz a navždy rozptýlia 
pochybnosti o potrebe zachovania služobného pomeru pre colnú správu.

Pán riaditeľ, ďakujem za rozhovor a prajem v mene všetkých colníkov veľa 
úspechov pri získavaní a realizovaní vyšetrovacích kompetencií v colnej 
správe. 

kpt. Ing. Martina Kereková

Poznámka: Dňa 9. februára 2009 vláda SR na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasila 
okrem iného novelu Trestného poriadku, v ktorej sa colnej správe priznávajú úplné 
vyšetrovacie kompetencie a návrh posunula na schválenie do NR SR.
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Colné úrady majú v časopise svoju vlastnú rubriku už druhý rok. V tejto štafete 
budeme pokračovať aj naďalej aktuálnymi témami na podnety samotných úra-
dov. V prvom tohtoročnom dvojčísle sa zameriame na povinnosť, ktorá úradom 
pribudla v roku 2008. Colníci sa totiž stali správcom ďalšej spotrebnej dane – 
z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. (zákon), ktoré 
sa výrazne odlišujú od ostatných spotrebných daní. 

Rovnaké, a predsa iné
Správa spotrebnej dane zo spomínaných komodít sa výrazne líši napr. od sprá-
vy spotrebnej dane z liehu, a to v tom, že sa u týchto daňových subjektov napr. 
nevykonáva stály daňový dozor. V zákone totiž nie je zadefinované, kto a ako 
často má vykonať daňovú kontrolu, pri preprave tovaru sa nepoužíva sprievod-
ný dokument, neskladá sa zábezpeka. Z hľadiska správy dane zákon nesleduje 
výrobu a pohyb predmetu dane tak, ako to je v ostatných zákonoch o spotreb-
ných daniach. Zákon navyše zavádza nové typy daňových subjektov: oprávne-
ný spotrebiteľ a daňový dlžník. Oprávnený spotrebiteľ je na základe registrácie 
oprávnený používať predmet oslobodený od dane. Na druhej strane daňovému 
dlžníkovi vzniká daňová povinnosť a následne podáva daňové priznanie a platí 
daň za podmienok ustanovených zákonom. Ďalej zákon ustanovuje povinnosť 
registrácie aj takých daňových subjektov, akými sú výrobcovia, obchodníci ale-
bo dodávatelia oslobodeného predmetu dane. 

Nahlásené údaje museli overovať v praxi
Proces registrácie daňových subjektov je v porovnaní s ostatnými predmetmi 
spotrebných daní zložitejší. Elektrina a zemný plyn sú totiž veľmi špecifické 

komodity, ktorých odber a použitie sú ťažko kontrolovateľné a zistiteľné. Pred 
registráciou colníci vykonávajú aj miestne zisťovania s cieľom overiť nahlásené 
údaje, a to často v prevádzkach žiadateľov s vyšším nebezpečenstvom ohroze-
nia zdravia a života. Colníci sa navyše musia vyrovnať so schémami, meračmi, 
overovacími značkami a inými problémami, ktoré sa vyskytnú v priebehu re-
gistrácie.

Kopec povinností pokračuje
Okrem registrácie zahŕňa správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného 
plynu aj zisťovanie vzniku daňovej povinnosti, kontrolu správnosti podaných 

Správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia 
a zemného plynu očami colných úradov

daňových priznaní a úhrady dane, ako aj činnosti súvisiace s jej vrátením. Vo 
väčšine prípadov sa k podanej žiadosti o vrátenie tejto spotrebnej dane viaže 
daňová kontrola, ktorá v mnohých prípadoch býva obsiahla. Ide o úplne nové 
informácie, s ktorými sa colné úrady stretávajú po prvýkrát, čo je jedným z dô-
vodov, prečo je daňová kontrola taká náročná. Colné úrady vydávajú aj roz-
hodnutia, a to v súvislosti s vrátením dane, ktoré je možné povoliť na základe 
písomnej žiadosti o odsúhlasenie spôsobu výpočtu a preukazovania spotreby 
predmetu dane na tieto účely oslobodené. Rovnako vydávajú rozhodnutia aj 
v prípade, keď daňové subjekty požiadajú o vydanie povolenia na odber oslo-
bodenej elektriny, resp. zemného plynu, ak ich spotreba na účely oslobodené 
od dane predstavuje viac ako 95 % z celkovej spotreby elektriny, resp. zemné-
ho plynu. 

Zákon má svoje medzery
Problémy, vyskytujúce sa pri zavádzaní akejkoľvek novej legislatívy do praxe, 
sa nevyhli ani spomínanej spotrebnej dani. Svoje o tom vedia aj nami oslovené 
colné úrady, ktoré s ťažkosťami bojujú priamo v praxi. Viaceré sa zhodli na tom, 
že zákon je tak jednoducho skoncipovaný, že sa mnohokrát nedal uplatniť pri 
riešení zložitých prípadov. 
Pre colné úrady boli problematické aj nové pojmy a definície. Patril k nim aj § 7 
ods. 1 písm. a) zákona, ktorý znie: „od dane je oslobodená elektrina používaná 
predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo 
metalurgických procesoch.“ Ťažkosti nastali pri vysvetlení pojmu „používaná 
predovšetkým,“ ktorý bol následne odstránený Metodickým usmernením MF 
SR vydaným vo Finančnom spravodajcovi. Colné úrady sa v zákone stretli s via-

cerými úskaliami. Museli napríklad posúdiť, či určitá 
činnosť (napr. použitie uhlia na tavenie asfaltu) spadá 
pod oslobodenie od dane. Colníci museli zvážiť, ktoré 
prípady možno považovať za tie, v ktorých sa uhlie po-
užíva na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na 
výrobu tepla. Dilemu mali aj v rámci posudzovania, aký 
je rozdiel medzi duálnym použitím a použitím na iný 
účel ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla. 
Otázne bolo aj to, či sa za výrobu tepla určeného pre 
domácnosť považuje aj vykurovanie, aj dodávka teplej 
úžitkovej vody. Pre tieto a mnohé iné nedostatky bude 
potrebné zákon opäť novelizovať a zapracovať doň skú-
senosti, ktoré úrady doposiaľ nadobudli. 
Jedným z hlavných dôvodov, prečo bolo zavádzanie 
nových spotrebných daní do praxe také zložité, bola 
aj slabá informovanosť na strane daňových subjektov 
a verejnosti, a to aj napriek tomu, že colná správa od 
platnosti tohto zákona zabezpečila niekoľko semi-
nárov na túto tému. Pre nejasnosť zákona sa navyše 
množstvo ľudí z domácností, bytových spoločenstiev, 
zástupcov firiem či školských zariadení zaujímalo 
o podmienky registrácie (hlavne ohľadom plynu oslo-
bodeného od SPD). 

Úrady mali plné ruky práce
Zavedenie novej spotrebnej dane zamestnalo nielen daňové subjekty, ale pre-
dovšetkým správcov dane, teda jednotlivé colné úrady. Tie majú počiatočné 
problémy ešte v čerstvej pamäti, pre nedostatok miesta však v časopise uve-
rejňujeme len niektoré.

CÚ Trenčín
Problematickou oblasťou v rámci správy spomínaných spotrebných daní pre 
Trenčanov naďalej zostávajú samostatné odberné miesta, ktoré majú slúžiť na 
odber oslobodeného predmetu dane. V praxi sa totiž často stretávajú so skutoč-
nosťou, keď je toto odberné miesto (elektromer, plynomer) používané na od-
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ber elektriny, resp. plynu určeného aj na iné účely použitia ako oslobodené od 
dane. Daňové subjekty totiž nie sú po technickej stránke dostatočne pripravené 
(v mnohých prípadoch to ani nie je možné, resp. je to ekonomicky náročné) na 
realizáciu odberu oslobodeného predmetu dane cez odberné miesto. 

CÚ Banská Bystrica
Colníci spod Urpína v súčasnosti registrujú zvyšujúci sa počet žiadostí o vrátenie 
dane oprávnených spotrebiteľov elektriny a zemného plynu. V tomto prípade je 
potrebné poukázať na povoľovanie spôsobu výpočtu a preukazovania spotreby 
predmetu dane na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane. V prípa-
doch, keď subjekty nevedia preukázať spotrebované množstvo predmetu dane 
na účely oslobodené od dane prostredníctvom určeného meradla, môžu totiž 
požiadať colný úrad o schválenie spôsobu výpočtu a preukazovania spotreby 
predmetu dane na účely oslobodené od dane. Problém je najmä v tom, 
že jednotlivé subjekty, pri ktorých je účel použitia predmetu rovnaký, 
žiadajú colný úrad o odsúhlasenie výpočtu spotreby predmetu dane 
rozdielnymi vzorcami. Zjednotenie spôsobu výpočtov pre určité typy 
subjektov by uľahčilo prácu s týmito subjektmi.

CÚ Trnava
Podnikateľské subjekty spadajúce pod pôsobnosť trnavského úradu si 
zvykali na novú spotrebnú daň postupne. Nemalé problémy im totiž 
robilo pochopenie zákona, hlavne niektorých nových pojmov. Ďalší 
problém nastal aj preto, že hoci zákon bol vydaný v Zbierke zákonov 
SR už v roku 2007, nie všetky podnikateľské subjekty stihli podať žia-
dosť o registráciu v lehote podľa zákona do 31. 3. 2008. Viaceré z nich, 
hlavne bytové družstvá, si podali žiadosti o registráciu z neznalosti zá-
kona aj o registrácie napr. daňového dlžníka na elektrinu či zemný plyn, 
hoci nespĺňali podmienky na registráciu podľa tohto zákona. Podaním 
žiadosti chceli jednoducho „stihnúť termín“. Samotní konatelia týchto 
subjektov si ale k 31. 3. 2008 nevedeli vyložiť tento zákon správne, čo 
im colníci následne vysvetľovali pri mnohých osobných rokovaniach aj 
v rámci vykonávaných miestnych zisťovaní. 

CÚ Žilina
Nedostatky zákona zaznamenali aj colníci zo Žiliny. Jedným z najroz-
siahlejších problémov bolo uplatnenie oslobodenia elektriny a zem-
ného plynu pre domácnosti, ktoré využívajú spoločné priestory a sú 
zastúpené spoločenstvom alebo správcom. Riešenie tohto problému 

poskytlo Ministerstvo financií SR prostredníctvom metodického usmernenia 
uverejneného vo Finančnom spravodajcovi. 

CÚ Prešov
Prešovčania riešili počas doterajšieho vykonávania správy spotrebnej dane 
z elektriny, zemného plynu a uhlia viaceré dilemy. Okrem iného museli naprí-
klad posúdiť, či môže daňový subjekt (právnická osoba) použiť oslobodený plyn 
na výrobu pary a tepla v práčovni a čistiarni (pre mangle a sušičky) v zmysle § 31 
ods. 1 písm. c), to znamená, na iný účel ako pohonnú látku alebo ako palivo na 
výrobu tepla. Subjekt totiž odoberá cez jedno odberné miesto zemný plyn aj 
pre iné účely. Vo vlastnej kotolni prebieha výroba tepla pre seba ako konečného 
spotrebiteľa plynu. Otázne bolo aj to, či uhlie predané občanovi iného členské-
ho štátu spadá pod oslobodenie od dane, alebo či ŽSR musia mať samostatné 
odberné miesta na odber elektriny oslobodenej od dane. Colníci z východu 
posudzovali aj otázku, či energia spotrebovaná v depe dopravného podniku je 
oslobodená od dane a či automaty na výdaj cestovných lístkov môžu používať 
elektrinu oslobodenú od dane. Colný úrad Prešov zvažoval aj to, čo v prípade, 
ak má daňový subjekt niekoľko odberných miest a bude žiadať o vrátenie dane 
za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom jeho žiadosť bude viazaná na niektoré 
odberné miesto. Nastala by tak situácia, že by daňový subjekt podal viacero 
žiadostí o vrátenie za rovnaké zdaňovacie obdobie.

CÚ Nitra
Nitrianski colníci sa stretávali s ťažkosťami najmä počas registrácie subjektov. 
Daňové subjekty mali okrem toho aj problém s prechodom na euro v daňových 
priznaniach, nakoľko sa od 1. 1. 2009 pri všetkých predmetov zmenila sadzba 
dane. Pri spotrebnej dani z elektriny a zemného plynu sa zmenil aj základ dane 
z kWh na MWh. Daňové subjekty často nesprávne uvádzajú výsledné sumy po 
zaokrúhľovaní, čo v praxi robí nemalé problémy. Mýlia si aj jednotlivé riadky 
v daňovom priznaní. 

Na záver je nevyhnutné povedať, že aj keď sa správa spotrebnej dane z elektri-
ny, uhlia a zemného plynu javí ako problematická, úrady, ale aj daňové subjekty 
si zákon postupne osvojujú so všetkými jeho úskaliami. Chyby predsa k životu 
(a to nielen k tomu úradníckemu) už akosi patria. Zvyknúť si na úskalia tohto 
osobitného zákona sa snaží napomôcť aj CR SR, ktoré prostredníctvom svojich 
vecne príslušných útvarov organizuje viaceré semináre pre širokú verejnosť ve-
nované tejto oblasti 

Poznámka: Za spoluprácu ďakujeme CÚ Košice, CÚ Prešov, CÚ Nitra, CÚ Trnava, CÚ 
Banská Bystrica, CÚ Trenčín a CÚ Žilina, ktoré na našu výzvu zareagovali, poslali 
nám svoje príspevky a ilustračný materiál. -dš-
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Finančná stráž v období po jej zrušení k 1. 1. 1949
(aj s vývojom po roku 1945)

Dokončenie z minulého čísla

Bývalí financi ťahali za kratší koniec
Hneď v januári 1949 bolo okolo 2000 mladších príslušníkov FS prevedených 
k útvarom ZNB, ale obratom ich väčšinu preradili s nálepkou služby v „buržo-
áznej zložke“ do vnútrozemia. Oto Holub v knihe „Stůj! Finanční stráž!“ uvádza, 
že po zlúčení bývalí financi slúžili ešte chvíľu na hraniciach a len postupne do-
stávali odpovedajúce hodnosti ZNB. Napríklad vrchnému rešpicientovi FS bola 
priznaná v ZNB hodnosť vrchného strážmajstra. Príslušníci FS boli totiž ešte 
pred zrušením FS v novembri a decembri 1948 podrobne preverovaní na 18 
regionálnych odbočkách štátnej bezpečnosti, ktoré podliehali na Slovensku 
Povereníctvu vnútra.

Z týchto podkladov vytvorila komisia zriadená na Povereníctve vnútra v zlože-
ní: pplk. Jozef Peterka za Povereníctvo vnútra, súdruh Eliaš za kádrové odde-
lenie ÚV KSS, kpt. Jánošík, s. Haring, s. Gábriš za Povereníctvo vnútra – odbor 
BA (resp. III/A) a hl. inšp. II. triedy FS Ján Lettrich a inšp. I. tr. FS Matej Majda 
za finančnú stráž zoznamy financov k prevzatiu do ZNB. Menovaní súdruho-
via zasadali v období od 22. 12. 1948 do 7. 3. 
1949 celkovo šesťkrát. Z celkového počtu 390 
preverovaných financov, ktorí prejavili záu-
jem o prácu v ZNB na Slovensku, ich previer-
kami neprešlo 317 (cca 81 %). Dôvody boli 
rozmanité. Od zlého zdravotného stavu, pre-
biehajúceho súdneho konania, alkoholizmu, 
kupčenia s priepustkami až po nedostatočné 
politické presvedčenie. Stačilo aj neoverené 
udanie od tzv. „hodnovernej osoby“.
Po komunistickom prevrate veľa financov 
pomáhalo pri prechode štátnych hraníc, čo 
sa im stalo aj osudným. Napríklad aj rešpi-
cientovi FS Kolomanovi B. z oddelenia v Ja-
rovciach, ktorý bol 31. 5. 1948 zatknutý za 
pomoc pri úteku z ČSR. Mladí príslušníci ZNB 
financom nedôverovali, a preto na ich prísne 
dozerali. Z hlásení, ktoré boli zaznamenané 
v osobných zložkách, vyberám pre ilustráciu 
pár nasledujúcich:
Dozorca FS Pavel B. z oddelenia FS v Bratisla-
ve bol SNB zaistený za rušenie obecného mie-

ru a pokoja tým, že spieval gardistické piesne a na občanov českej národnosti 
vykrikoval „Na Slovensku po slovensky!“.
Ďalší aktívny udavač nahlásil vyjadrenie financa Jána J.: „Ani za živého boha sa 
neprispôsobím ľudovodemokratickému zriadeniu.“
Inšpektor I. triedy Štefan Z. bol podľa ŠTB nebezpečný, lebo: „Slúži na tomto 
mieste už 17 rokov, v dôsledku čoho má veľa známostí v tomto mieste a pre 
úspech služby v dôsledku jeho známostí nevyhovuje, taktiež nie je pre spolu-
prácu s tunajším odborom (pozn. ŠTB).“
Tieto a podobné záznamy poznačili osud svojich nositeľov na dlhé roky.

Upratovanie financov pokračuje
Financi, ktorí boli komisiou vyhodnotení ako nevhodní na prevzatie do ZNB ale-

bo rovno o to požiadali, boli preradení na krajské, 
okresné alebo jednotné národné výbory (NV) po-
čas prvého polroka 1949. Boli im prideľované čin-
nosti podľa ich schopností – niekto bol v učtárni, 
niekto na kontrolnom oddelení, ako vodič a pod. 
Nosiť uniformu finančnej stráže a používať služob-
né tituly však mohli rovnako ako colníci, ktorí po 
prenesení finančnej správy z finančných úradov 
I. stolice a finančných úradov výkonných k 23. 12. 
1948 na základe zákona č. 281/1948 Sb. o výkone 
finančnej správy prešli automaticky na colné od-
delenia finančných referátov NV alebo ich praco-
viská (Colné aktuality č. 5-6/2008, str. 10).
Stále totiž platil zákon č. 15/1914 Z.Ř. (služobná 
pragmatika) spolu s nariadením 34/1914 Z.Ř. (slu-
žobné kategórie). Zmeny nastali až s príchodom 
novej legislatívy, a to zákonom č. 66/1950: Pra-
covné a platové pomery zamestnancov štátnej 
správy, ktorý platil od 1. 4. 1950. Od tohto dátu-
mu sa nosenie rovnošaty FS malo stať minulos-
ťou. To sa však striktne neuplatňovalo. Prípisom 
č. 212/22209/1950 povereníka financií Dr. Lyka zo 
dňa 29. 9. 1950 mohli zamestnanci z radov býva-

lých financov zaradených na colných oddeleniach používať rovnošatu finanč-
nej stráže s príslušným príspevkom na jej udržiavanie.

Poslušnosť sa vyplácala
V januári 1951 boli na národných výboroch vytvorené zoznamy zamestnancov 

Z návštevy zástupcov finančnej stráže u prezidenta republiky Dr. Eduarda Beneša 31. 10. 1945

Komárňanský most v roku 1946 a naozaj „reprezentatívne stanovište“ finančnej stráže v maringotke
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z FS, ktorí mali nárok na penzionovanie, resp. v roku 1951 dosiahli vek 55 rokov. 
Pravdepodobne ich aj v tomto roku (nútene) penzionovali. Ostatní financi pôso-
biaci na NV, ako aj bývalí colní zamestnanci sa pravdepodobne už v relatívnom 
pokoji dožili zriadenia Ústrednej colnej správy ako samostatnej zložky minister-
stva zahraničného obchodu k 1. 8. 1952 (podľa vládneho nariadenia č. 27/1952 
Sb.). Samozrejme, len v tom prípade, ak držali „hubu a krok“ a nadšene budovali 
socializmus. V opačnom prípade mohli skončiť za mrežami, na nútených prácach 
alebo na ročnej brigáde vo výrobe. Podobný osud mal aj Josef Nevyhoštěný (au-
tor knihy Financem na Podkarpatské Rusi), ktorý bol po politických previerkach 
v roku 1958 prepustený z finančného odboru ONV. Až do dôchodku pracoval 
ako pomocný robotník. Horšie skončil napr. colný adjunkt Jozef P. z colného od-
delenia Jednotného národného výboru v Žiline, ktorého 3. 6. 1950 zaistil ZNB 
a už 14. 6. 1950 bol „pre istotu“ prepustený. Bývalí financi mali medzi colníkmi 
početné zastúpenie ešte 
aj v roku 1968. Prejavilo 
sa to aj na požiadavkách, 
ktoré colníci spísali počas 
Pražskej jari. Okrem iného 
žiadali, aby kolegom z FS 
započítali do dôchodku 
aj dobu služby vo FS, a to 
spolu s výhodami, ktoré 
im v tom období priná-
ležali (Colné aktuality 
č. 7-8/2008 str. 12).

Odkaz z minulosti: Na fi-
nančnú stráž zabudnite
Finančná stráž upadla na 
pár desiatok rokov do úpl-
ného zabudnutia. Jej his-
tória bola dlhé roky či už 
upravovaná alebo účelo-
vo vynechávaná. Napokon 
žiadny z komunistických 
historikov by si nedovolil 
spochybniť, prípadne spo-
jiť činnosť pohraničných 

vojsk ministerstva vnútra s „buržoáz-
nou“ finančnou strážou. Náročnosť 
bádania bola a je spôsobená veľmi 
malým archívnym fondom. Po roku 
1948 bola akákoľvek dokumentácia 
z tohto obdobia na NV alebo ZNB 
(od 1. 4. 1949 premenovaná na Po-
hraničnú stráž ZNB) likvidovaná ako 
nepotrebná. Dokumenty, ktoré sa 
týkajú tohto obdobia, preto musíte 
trpezlivo hľadať. Za niektorými mu-
síte vycestovať až za hranice. Kon-
krétne do Vojenského historického 
archívu v Prahe. Niektoré z nich sa 
nachádzajú aj vo fondoch minister-
stva vnútra, ktoré sú umiestnené 
v Štátnom ústrednom archíve v Pra-
he. Na Slovensku objavíte materiály 
o FS v Štátnych archívoch v Banskej 
Bystrici, Košiciach (pobočka Košice), 
Nitre (pobočky Levice a Nové Zám-
ky), Levoči a zároveň v pobočke 
v Starej Ľubovni. Spolu ide o sku-
točne úbohých 4.76 bm. archiválií. 
Na financov nezabudla ani Ústred-
ná colná správa, ktorá si ich histó-
riu pripomenula v roku 1981, a to 
v politicko-odbornom mesačníku 
príslušníkov colnej správy ČSSR CLO 
– DOUANE. V číslach 1 – 3, 8 – 12 

publikovala súbor ôsmich kvalitných článkov o FS, ktorých autorom bol Jindřich 
Marek. Výnimočným počinom nakladateľstva Naše vojsko v 80. rokoch bolo vy-
danie kníh Ota Holuba: „Rovnice řešená zradou“ a „Stůj! Finanční stráž“ (Colné 
aktuality 1-2/2008, str. 14 − 15).

Trpké spomienky, ktoré neodniesol čas
Financi niesli zrušenie zboru do konca svojho života veľmi ťažko. Považovali to 
za zradu nielen celého zboru, ale aj padlých kamarátov, ktorí v kritickom ob-
dobí existencie ČSR (hlavne po vzniku ČSR, v období Mníchovskej zrady – od 
jesene 1938 do jari 1939), ale aj v povojnovom období obetovali svoje životy pri 
útokoch nemeckých, maďarských a poľských teroristov (vrátane banderovcov) 
v československom pohraničí.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -dš-

Na snímke z roku 1946 je budova finančných úradov na Rašínovej ceste 
v Bratislave, ktorá sa vtedy mala stať sídlom Povereníctva financií.
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V minulom čísle sme písali o výcvikovom 
kurze zameranom na operácie CKM (civilný 
krízový manažment), na ktorom sa po pr-
výkrát zúčastnili aj slovenskí colníci. Dnes 
by sme vám radi priblížili skúsenosti a zážit-
ky nášho kolegu kpt. Ing. Ľubomíra Andrá-
ša z CKÚ, ktorý pôsobil v Moldavsku v misii 
EUBAM dva a pol roka. V tomto prípade ide 
tiež o isté prvenstvo – spoločne s por. Bc. 
Máriom Porubským z CKÚ sú totiž prvými 
colníkmi, ktorých colná správa vyslala do 
operácií tohto charakteru.

Väčšinu času trávil v teréne
Misia EUBAM má sedem pracovísk, tri v Moldavsku, štyri na Ukrajine. Centrála 
je v Odese. V súčasnosti v misii pracuje viac ako dvesto colníkov, pohraničníkov 
a policajtov z dvadsiatich troch členských štátov EÚ. Slovenský kontingent po-
zostáva z troch príslušníčok Policajného zboru a po prvýkrát aj z aktuálne už len 
jedného príslušníka colnej správy. Ľubo, ktorý sa z Moldavska vrátil len nedáv-
no, pôsobil rok a pol na severných hraniciach Moldavska s Ukrajinou v pobočke 
Otaci, a rok na administratívnej hranici s Pridnestrovskom v pobočke Kišinev, 
teda v hlavnom meste Moldavska. Prácu v misii vykonával prostredníctvom 
hliadok, ktoré navštevujú hraničné priechody, „zelenú hranicu“ a vnútrozemské 
colné úrady. Náplňou každodennej hliadkovej činnosti bolo popri monitorova-
ní situácie na hraniciach aj školenie pri práci (on-job-training). Ľubo sa navyše 
zúčastňoval aj na tematických školeniach a workshopoch pre mobilné skupiny 
a jednotky analýzy rizika. Okrem toho bol v pobočke Otaci zástupcom jej vedú-
ceho, zodpovedným za colno-kriminálnu oblasť. V pobočke Kišinev bol vedú-
cim colného tímu a koordinátorom zodpovedným za oblasť analýzy rizika.

Dobré rady nad zlato
Misia EUBAM nemá výkonné právomoci. Medzi kompetencie jej príslušníkov 
teda patrí len možnosť požiadať o opätovnú kontrolu vozidla alebo osoby, 
o monitorovanie a radenie. V praxi ide vlastne o prezentovanie, akou formou 
sa činnosti vykonávajú v krajinách EÚ, a o poskytovanie rád miestnym zložkám 
ako zlepšiť výkon služby a pracovať efektívnejšie. V rámci misie sa pripravujú aj 
rozsiahlejšie a dlhodobejšie akcie. Patria medzi ne tematicky zamerané operá-
cie, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo príslušníkov misie a miestnych 
zložiek. Môže ísť o školenie pre vyšší počet colníkov, pohraničníkov, policajtov 
alebo napr. o väčšiu koordinovanú preventívnu akciu proti pašovaniu.

Bez skúseností a cudzieho jazyka ani na krok
Základným predpokladom pre prácu v misii je ovládanie angličtiny, ktorá slúži 
ako pracovný jazyk misie. Veľkou devízou je ale aj ruština, vďaka ktorej je ko-
munikácia s miestnymi zložkami bezprostrednejšia. Okrem toho sa výkonný 
príslušník vždy špecializuje na určitú oblasť, v ktorej má najväčšie skúsenosti 
z domovskej organizácie. Ľubo neprešiel žiadnou špeciálnou prípravou. Slo-
venská colná správa so systematickou prípravou na misiu totiž len začína, a to 
v spolupráci s Policajným zborom. V zahraničí, konkrétne v Nemecku, však majú 
prípravný systém už zabehaný. Nemci totiž majú vlastnú databázu príslušníkov 
zaradených do prípravy, vlastné školenia, testy a sú vybavovaní, podľa presne 
predpísaného zoznamu, výstrojom pre misie v jednotných veľkých cestovných 
škatuliach, kde nesmie chýbať napr. nepriestrelná vesta. Samotná misia vo 
vlastnej réžii školí svojich členov v oblasti prvej pomoci, bezpečnosti, základoch 
šoférovania a v oblasti výkonu služby.

Dni v Moldavsku vyzerali rovnako
Pracovný deň v misii sa začína podľa Ľuba tak, ako všade inde, a to čítaním pošty 

a mailov. Potom sa ráno všetky pracoviská misie spájajú s centrálou, pomocou 
telekonferenčného hovoru sa podávajú správy za posledných 24 hodín a koor-
dinuje sa činnosť na nasledujúci pracovný deň. Po krátkom brífingu s vedúcim 
pobočky nasleduje samotná hliadková činnosť, príp. školenia, porady, schôdze. 
Na pracoviskách sú väčšinou príslušníci rozdelení do tímov podľa špecializácie. 
Hliadka sa skladá spravidla z dvoch expertov, tlmočníka a vodiča. Nezriedka ale 
nastáva situácia, že experti vyrážajú sami, bez vodiča, a ak sú jazykovo zdatní 
v ruštine, aj bez tlmočníka. Po skončení hliadky sa situácia na hranici, poznat-
ky, mimoriadne udalosti a poskytnuté rady zhrnú do správy. Správy postupujú 
kaskádovito od hliadky, pobočky až po vedenie misie, ktoré potom priebežne 
informuje o činnosti misie a situácii v tejto oblasti Európsku komisiu.

Prvotné ľady sa topili veľmi pomaly
Prístup domácich colníkov k zahraničným členom misie bol spočiatku re-
zervovaný. Miestne zložky totiž najprv neboli dostatočne oboznámené s jej 
cieľmi a formami práce. K tomu sa pridružil jeden z hlavných nedostatkov 
tamojších silových štruktúr, a to takmer absolútna centralizácia v riadení, 
nedostatok kompetencií, neschopnosť alebo obavy výkonných príslušníkov 
pri akomkoľvek rozhodnutí. Zjednodušene a nadnesene povedané – nie-
kedy ste sa nedozvedeli bez telefonátu s nadriadeným ani to, aký je deň 
v týždni. Ľubo a jeho kolegovia však spomínané bariéry časom prelomili 
a dochádzalo k postupnému zbližovaniu. Miestni colníci a pohraničníci si 
začali vyžadovať prítomnosť expertov, ako aj ich rady. Ľuba zaujala najmä 
chuť, odhodlanie a profesionalita, s akou sa niektorí moldavskí či ukrajin-
skí kolegovia púšťali (aj napriek niekedy nie práve optimálnej materiálnej 

Tvrdé podmienky v Moldavsku
kompenzovali milí a priateľskí ľudia
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situácii) do práce. S mnohými nadviazal popri práci aj osobné a priateľské 
kontakty.

Dvojjazyčnosť a priateľskosť sú samozrejmosťou
Ľuba, ktorý mal o Ukrajine a Moldavsku iba hmlisté alebo takmer žiadne pred-
stavy, realita prekvapila, a to väčšinou pozitívne. Samozrejme, v oblastiach na 
vidieku v pohraničí, kde pôsobil zo začiatku, to nebolo vždy ružové. Voda tiekla 
iba niekoľko dní do týždňa, výpadky plynu a elektriny boli na dennom poriad-
ku, o rozbitých cestách a celkovej infraštruktúre ani nehovoriac. Spomínané 
nedostatky však Ľubovi vynahradili domáci obyvatelia, s ktorými má v drvivej 
väčšine pozitívne skúsenosti. Moldavci a Ukrajinci sú napriek určitým charakte-
rovým odlišnostiam vyplývajúcim z ich národnej príslušnosti vo všeobecnosti 
veľmi milí, priateľskí a otvorení. Čo však dokáže prekvapiť, je ľahkosť a samo-
zrejmosť, s akou zvládali dva jazyky – moldavský (štátny) a ruský. Moldavsko 
historicky skôr patrí k Rumunsku, a tak aj štátny jazyk, moldavčina, je vlastne 
rumunčina. Vďaka sedemdesiatročnej príslušnosti k ZSSR, geografickej polohe, 
ale aj určitým ekonomickým a politickým väzbám však po rusky hovorí, dá sa 
povedať, každý. Úplne normálne sú dvojjazyčné nápisy, tlač, jedálne lístky, tele-
vízne a rozhlasové vysielania.

V misii národnosť nerozhoduje
Vzájomná pomoc je v poľných podmienkach misie nevyhnutná. Asistenciu skú-
senejších ocenia najmä noví členovia, ktorí nemajú predstavu, kam a do akých 
podmienok idú. Príslušníci misie pochádzajúci z rôznych krajín si často musia 
na seba zvykať, líšia sa totiž temperamentom i zvyklosťami. Podstatné je vy-
brať si zo všetkého len to pozitívne. V misii sú totiž všetci jedna veľká rodina. Vo 
vzdialenejších a izolovanejších lokalitách je aj ubytovanie väčšinou organizova-
né skupinovo – z bezpečnostných dôvodov všetci členovia pobočky bývajú po 
skupinkách v niekoľkých prenajatých domoch alebo bytoch. Na úzky okruh ľudí 
sú obmedzené aj pracovné a voľnočasové aktivity, čo neraz vyústi aj do ponor-
kovej choroby. Okrem nej však vznikajú aj pravé medzinárodné priateľstvá.

Prípady, v ktorých sa úsmevu zabrániť skrátka nedalo
Práca v misii prináša napriek serióznosti a profesionalite medzinárodných ex-
pertov aj vtipné situácie. V Moldavsku sa napríklad evidenčné čísla vozidiel začí-
najú štyrmi písmenami. Takto sa na tabuľky vozidiel dostávajú rôzne zaujímavé 
slová. Na Slovákov a Čechov napríklad komicky pôsobilo, keď colník po službe na hraničnom priechode v okrese Briceni (EČV BR) sadal do auta s evidenčným 

číslom – BRAL. S colníkmi z týchto končín sa totiž spájajú mnohé chýry o ko-
rupcii.

Návrat domov mu uľahčila rodina i kolegovia 
Jednou z najťažších skúšok pre príslušníkov misie je odlúčenie od rodiny. Svoje 
o tom vie aj Ľubo, ktorý spočiatku realizoval komunikáciu s domovom len cez 
telefón, maily a „skype“. Misia totiž prepláca letenky domov len raz za pol roka. 
Ľubovi však takáto frekvencia návštev nestačila a situáciu vyriešil po svojom – 
domov začal cestovať autom. Napriek túžbe po rodine a priateľoch sa Ľubovi 
z misie odchádzalo ťažko. Počas takého dlhého pôsobenia v misii si totiž človek 
buduje akúsi paralelnú kariéru, postupuje, získava skúsenosti, rešpekt, uznanie 
a aj určité úspechy. Odchod je však ťažký aj z ľudského hľadiska. Opúšťate totiž 
kolegov, s ktorými ste zdieľali dobré aj zlé, prichádzali do kontaktu dennodenne 
v práci aj vo voľnom čase. Ľubov návrat na pôvodné pracovisko však prebehol 
bez problémov, vedenie aj kolegovia mu vyšli maximálne v ústrety. Nečudo, že 
Ľubo svoj vyše dvojročný pobyt v Moldavsku hodnotí pozitívne. Misia je podľa 
neho nezabudnuteľný zážitok a neoceniteľná skúsenosť, a to nielen pracovná, 
ale aj ľudská. Prácu v nej preto odporúča každému.

npor. Ing. Martina Balajková a -dš-

O misii EUBAM
Misia EUBAM (European Union Border Assistance Mission), ako už samotný názov napovedá, je misia Európskej únie zameraná na podporu zložiek zodpovedných za 
ekonomickú a fyzickú ochranu hraníc v Moldavsku a na Ukrajine. Poslaním misie je teda monitorovanie toku osôb a tovaru na hraniciach medzi Ukrajinou a Moldavskom 
(vrátane tzv. Transnistrie). Zároveň sa misia usiluje o zlepšovanie fungovania služieb na hraniciach (tak colnej, ako aj pohraničnej) a ich približovania sa k európskym 
štandardom. Misia bola založená v roku 2005 na priame pozvanie prezidentov Ukrajiny a Moldavska a oficiálne dôvody pozvania boli modernizácia služieb pôsobiacich 
na hraniciach (colnej správy, pohraničnej služby, polície) a zároveň podpora pri mierovom riešení tzv. transnijstrijského konfliktu. Na vysvetlenie – Transnistria (alebo 
Pridnestrovie) je „odtrhnuté“ územie Moldavska medzi Dnestrom a Ukrajinou. Táto tzv. Pridnestrovská moldavská republika (neuznaná medzinárodným spoločenstvom) 
vyhlásila samostatnosť v roku 1992. Od krátkeho ozbrojeného konfliktu s Moldavskom je v oblasti patová situácia alebo tiež frozen conflict. Krajina má vlastného preziden-
ta, parlament, vládu, menu, armádu a ostatné ozbrojené zložky – políciu, colnú správu, pohraničnú službu. Pridnestrovie má neoficiálnu podporu Ruskej federácie. Podľa 
niektorých zdrojov je táto oblasť „čiernou dierou“, kde dochádza k nelegálnym obchodom so zbraňami a pašovaniu vo veľkom rozsahu. Tieto správy sa však z hľadiska 
misie zatiaľ nepotvrdili.
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Jednoduchý spôsob ako spoľahlivo odhaliť už stopové množstvá drog

Drogy sú globálnym problémom a čím je naliehavejší, tým viac sa stupňuje 
aj celosvetový boj proti užívaniu drog či nezákonnému obchodovaniu s nimi 
a s inými omamnými látkami. Súčasne sa hľadajú jednoduché a pritom účin-
né technológie na zisťovanie prítomnosti drog a na ich identifikáciu.

Zaujímavú paletu takýchto nenáročných forenzných produktov, ktoré spo-
ľahlivo pomáhajú pri detekcii a identifikácii drog, ponúka aj jedna izraelská 
spoločnosť so zastúpením na Slovensku. Tieto testovacie prostriedky sú ne-
toxické chemické činidlá, ktoré nemajú karcinogénne účinky a neohrozujú 
životné prostredie. Vyrábajú sa buď v spreji, napríklad prostriedky Detekcia 
4 Drog, Meth-Test, Coca-Test, Cannabisprej a Herosol, alebo ako tekuté čini-
dlá v tubách podobných peru – Pen Test. Policajným dôstojníkom, colníkom 
a ďalším vyšetrovateľom poskytujú mnohé výhody nielen pri použití v labo-
ratóriu, ale aj v teréne. Zároveň zaručujú veľmi rýchly, pohodlný a efektívny 
spôsob testovania prítomnosti drog. Nie sú potrebné žiadne sklenené am-
pulky ani vatové tyčinky a výsledky sú známe už o niekoľko sekúnd. Identi-
fikačný proces si nevyžaduje špeciálny tréning a testovanie možno vykonať 
priamo na mieste. Vedľa okamžitej reakcie, spoľahlivosti a citlivosti medzi vý-
hody týchto prostriedkov možno zaradiť i bezpečné a jednoduché použitie 
a cenovú dostupnosť.

Detekcia 4 Drog (D4D)
Tento jedinečný sprejový výrobok je určený na zistenie prítomnosti až 4 dru-
hov drog. Je dostupný v súprave, ktorá obsahuje: sprej D4D a sprej Coca-Test 
(oba na 100 použití), 100 špeciálnych testovacích papierikov, 100 testovacích 
papierikov,  tabuľku s farebnou škálou a praktický kufrík. Samotný D4D je 
činidlový sprej, ktorý odhaľuje prítomnosť hašiša, marihuany, heroínu, amfe-
tamínov a metamfetamínov. Akýkoľvek povrch stačí raz pretrieť špeciálnym 
testovacím papierikom a streknúť naň dávku z rozprašovača. Stopy po hašiši 
a marihuane sa prejavia ako červeno-hnedé škvrny, pri heroíne sa papierik 
sfarbí do sivo-fialova, po amfetamínoch sa objaví žltá farba a po metamfe-
tamínoch oranžová.

Coca-Test
Je to detekčná pomôcka vo forme aerosólu, ktorá slúži na zistenie prítom-
nosti kokaínu, cracku a príbuzných drog. Obsahuje patentované a modifiko-
vané kobaltové činidlo tiokyanát Scott. Vyšetrovateľ iba pretrie testovacím 

papierikom podozrivé 
miesto alebo sa ním 
len dotkne zadržanej 
látky a strekne na pa-
pierik Coca-Test. Pozi-
tívny nález dokazuje 
tyrkysové sfarbenie.

Herosol
Unikátny pomocník na 
odhalenie a identifiká-
ciu hnedého heroínu, 
čínskeho bieleho he-
roínu (tzv. China whi-
te) a príbuzných drog. 
Aj v prípade Herosolu 
úplne postačí pretrieť 
podozrivé miesto tes-
tovacím papierikom 
alebo sa ním dotknúť 
zadržanej látky a po-
tom naň streknúť čini-
dlo. Sfarbenie do fialo-
va svedčí o pozitívnej 
reakcii.

Odpoveď priamo na mieste!

Cannabisprej
Pomáha pri odhaľovaní stôp po marihuane, hašiši a príbuzných drogách. 
Tento aerosólový prípravok obsahuje patentované modifikované činidlo 
Fast Blue BB. Produkt prešiel mnohými testmi, aby sa znížil počet nesprávne 
určených nálezov, odstránili sa podozrivé karcinogénne látky a aby sa toto 
známe činidlo celkovo stabilizovalo. Podozrivé miesto je potrebné pretrieť 
testovacím papierikom alebo sa ním dotknúť zadržanej látky a na papierik 
treba streknúť Cannabisprej 1 a potom Cannabisprej 2. Červeno-hnedé sfar-
benie dokazuje pozitívny nález.

Meth-Test
Sprej je určený na zistenie prítomnosti a identifikáciu metamfetamínov 
(MDMA) a príbuzných drog. Obsahuje modifikované činidlo Simon. Produkt 
taktiež prešiel viacerými testmi s cieľom znížiť počet nesprávne určených 
nálezov, stabilizovať tradičné činidlo Simon a zamedziť precitlivenosti testu 
na extrémne teploty. Stačí opäť pretrieť testovacím papierikom podozrivé 
miesto alebo sa ním dotknúť zadržanej látky. Na papierik treba ako prvý 
streknúť Meth-Test 1 a potom Meth-Test 2. Ak sa po 30 sekundách objaví 
tmavomodrá farba, nález je pozitívny.

Pen Test
Pri predpokladanom užití drog, ak je odpoveď potrebná ihneď, veľmi dob-
re slúžia priamo v teréne aj prostriedky na testovanie drog vo forme pera. 
Podobne ako pri aerosóloch aj pri použití tekutého Pen Testu sa uplatňuje 
jednoduchý postup: pretriete, kvapnete a podľa farby zistíte zvyšky drogy 
a jej druh. Pen Test, tak ako spreje, neobsahuje žiadne toxické látky, neleptá 
a na jeho použitie netreba žiadny kyselinový neutralizér. Testovacie perá Pen 
Test najčastejšie používajú protidrogové úrady, polícia, armáda, príslušníci 
kontroly pri prechode cez hranice, bezpečnostné agentúry, centrá pre liečbu 
drogových závislostí, kontroly pri vstupe do zamestnania a ďalší.
Na viacnásobné testy možno využiť testovacie pero Pen Test D4D, ktoré od-
halí prítomnosť marihuany, amfetamínov, PCP, heroínu, ópia, LSD, buprenor-
fínu, extázy, ketamínu a metadónu. Pen Test C&H slúži na detekciu kokaínu, 
cracku, fenobarbitalu, ketamínu, heroínu, extázy, buprenorfínu, LSD a meta-
dónu. Na samotné testy sú určené: Pen Test Opiatest (zisťuje a identifikuje 
ópium, kodeín a morfín), Pen Test Herosol (heroín, LSD, metadón a metafe-
tamíny), Pen Test LSD (LSD), Pen Test Meth-X (metamfetamíny) a Pen Test 
Coca-Test (kokaín, crack, PCP a metadón).

-bej-
Zdroj: www.netpoint.sk
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Šport

Mestská športová hala v Nitre sa 10. 1. 2009 stala miestom stretnutia všetkých 
colníkov a zamestnancov CÚ Nitra, ktorí majú radi pohyb, šport a najmä futbal. 
Uskutočnil sa tam totiž ďalší, v poradí už IV. ročník turnaja o Putovný pohár ria-
diteľa CÚ Nitra v malom futbale. Na zápase sa zúčastnili mužstvá ústredne CÚ, 
PCÚ Nitra, SCÚ Štúrovo, PCÚ Nové Zámky, SCÚ Nitra a PCÚ Topoľčany. 

Futbalový turnaj, ktorý slávnostne otvoril predseda ZO SLOVES pri CÚ Nitra 
npor. Juraj Kecskés, sa hral systémom každý s každým. Jednotlivé zápasy boli až 
na pár výnimiek veľmi vyrovnané a o konečnom umiestnení rozhodoval každý 
jeden strelený či inkasovaný gól. Nakoniec najväčšie futbalové umenie a kvalitu 
predviedli hráči z ústredne colného úradu, ktorí turnaj vyhrali. Na 2. mieste sa 
umiestnilo mužstvo PCÚ Nitra a tretie miesto obsadilo mužstvo SCÚ Štúrovo. 
Najlepším strelcom sa so šiestimi strelenými gólmi stal Kornel Bolya z mužstva 
ústredne colného úradu. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Marek Bálint 

z PCÚ Nitra. Spestrením futbalového zápolenia bola súťaž v streľbe zo značky 
6 m v podaní našich kolegýň, ktorú po napínavom a veľmi zaujímavom priebe-
hu vyhrala Eva Hamranová z OEaL a stala sa tak až do ďalšieho ročníka nepísa-
nou kráľovnou strelkýň. 
Na záver celého podujatia boli najlepším mužstvám a jednotlivcom udelené 
diplomy a vecné ceny, ako aj Putovný pohár riaditeľa CÚ Nitra pre najlepšie 
mužstvo. Ocenenia odovzdali riaditeľ CÚ Nitra pplk. Ing. Miloš Záhorský a pred-
seda ZO SLOVES pri CÚ Nitra npor. Juraj Kecskés. Riaditeľ colného úradu taktiež 
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a úspešnom priebehu ce-
lej akcie a vyslovil presvedčenie, že tento turnaj bude mať svoje pokračovanie aj 
v nasledujúcich rokoch. Po týchto slovách sa začala záverečná, neoficiálna časť 
celého podujatia, na ktorej nechýbal okrem dobrej nálady ani tradičný guláš 
a ďalšie občerstvenie.

 mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Kolkáreň TJ Slavoj Veľký Šariš sa na konci roka 2008 stala mies-
tom stretnutia všetkých zamestnancov CÚ Prešov, ktorí majú 
radi pohyb, šport a najmä kolky. Uskutočnil sa tam totiž už VI. 
ročník tradičného turnaja, ktorý sa tentoraz niesol pod názvom 
Vianočný turnaj v kolkoch. Organizátorom podujatia boli ZO 
SLOVES a vedenie CÚ Prešov. 
 
Kolkári bojovali do poslednej minúty
Na turnaji bojovali jednotlivci aj trojčlenné družstvá, muži aj 
ženy. Heslom podujatia bolo „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zú-
častniť sa!“ Toho sa držali aj zamestnanci prešovského colného 
úradu, ktorí na turnaj prišli aj napriek predvianočnému zhonu, 
a to v hojnom počte prevyšujúcom šesťdesiatku. Turnaj sa začal 
skúšobnými piatimi hodmi a pokračoval súťažnými 25 hodmi. 
Napriek tomu, že si viacerí účastníci podujatia túto športovú 
disciplínu vyskúšali po prvýkrát, turnaj bol vyrovnaný. V závere 
bol preto potrebný rozstrel nielen v súťaži mužov, kde sa bo-
jovalo o druhé miesto, ale aj v súťaži žien, kde o druhé miesto 
bojovali až tri kolegyne s rovnakým počtom bodov.

Team building po slovensky
Po skončení turnaja nasledovalo vyhodnotenie a prevzatie cien z rúk ná-

mestníka riaditeľa CÚ Prešov mjr. Bc. Pavla Bobríka. Oficiálny program bol 
ukončený neskorým obedom a pokračoval priateľským posedením spo-
jeným s výmenou skúseností pri výkone štátnej, ako aj verejnej služby, pri 

ktorom sme si uvedomili, že takéto 
podujatia majú aj inú dimenziu ako 
športovú. Je ňou príležitosť nefor-
málne sa stretnúť a porozprávať, 
ktorá sa dnes moderne označuje 
anglickým výrazom team building. 
Ten však my Slováci už predsa po-
známe dávno...

Výsledky turnaja
Ženy: 1. Miriam Uhrínová, 2. Viera 
Francová, 3. Andrea Kačuriková
Muži: 1. Dušan Simonis, 2. Stanislav 
Jurko, 3. Juraj Balaščák
Družstvá (zmiešané): 1. SCÚ Poprad 
(Dušan Simonis, Adriana Vojtaššáko-
vá, Peter Ulbrich), 2. PCÚ Humenné 
(Emil Bochin, Jaroslav Bučko, Miloš 
Barna), 3. SCÚ Prešov (Juraj Balaščák, 
Pavol Močkovský, Jaroslav Klimek)

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Futbalový turnaj o Pohár riaditeľa CÚ Nitra

Športovci z CÚ Prešov kolky nešetrili
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Naša kronika

Naši jubilanti v januári a februári 2009
55 rokov

Jozef Gruľa
CÚ Prešov

50 rokov

Michal Žember
CÚ Nitra

Miroslav Krištof
CÚ Trnava

Peter Džačovský
CÚ Prešov

Mária Dráčová
CÚ Košice

Oto Škorica
CÚ Košice

Ladislav Viola
CKÚ

Pracovné jubileum 30 rokov

Jozef Hostina
k 1. 1. 2009

CR SR

Pracovné jubileum 20 rokov

Jozef Varga
k 1. 1. 2009
CÚ Prešov

Pavol Palička
k 1. 2. 2009
CÚ Prešov

Jarmila Balvonová
k 1. 2. 2009

CÚ Žilina

Monika Vongrejová
k 17. 1. 2009

CÚ Banská Bystrica

Dňa 4. 2. 2009 sme vzdali poslednú úctu a vďaku 
vzácnemu človekovi, spolupracovníkovi a úprimné-
mu priateľovi npor. Miroslavovi Behúnovi. 
Odchod kolegu sme prijali s veľkým zármutkom. 
O to viac, že odišiel mladý človek, ktorý mal ešte 
život pred sebou. 30. 1. 2009 sa dožil 34 rokov. 
Namiesto gratulácií a osláv s rodinou a kamarátmi 
bojoval o život v nemocnici. Dňa 1. 2. 2009 svoj boj 
prehral. Odišiel človek, ktorého si vážime pre jeho 
húževnatosť a vytrvalosť. Miro bol priamej, veselej 
povahy, mal veľké plány do budúcna, chcel vycho-
vať dcéru, v krátkom čase sa presťahovať do novo-
postaveného domu, postarať sa o rodičov... Žiaľ, to 
všetko zmarila smrť.
Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by vyjadrili naše 
pocity v súvislosti s tým, čo postihlo Miroslava aj 
nás všetkých. V takejto chvíli si človek vždy kladie 
množstvo otázok o zmysle života a o ľudskom 
osude. Na mnohé tieto otázky nevieme nájsť od-
poveď. Jeho smrť je obrovskou stratou pre nás 
všetkých, ale jeho pamiatka zostane navždy v na-
šich srdciach. 
 

Česť jeho pamiatke!
CÚ Košice

Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, 
keď sme sa dozvedeli, že náš priateľ a bývalý kolega, 
Koloman Čičo, nás 18. 12. 2008 po tragickej nehode 
navždy opustil. 
Koloman Čičo nastúpil po absolvovaní obchodnej 
akadémie v roku 1964 ako colník k colnej správe 
na Colnicu Bratislava, odbočku Prístav. V rokoch 
1965 až 1967 pracoval ako hospodár na colnici. Na 
ďalších pobočkách  – Prístav, Rusovce a Petržalka 
pracoval vo vedúcich funkciách. Od 1. 10. 1990 do 
31. 8. 1991 ako zástupca vedúceho colnej odbočky 
Rusovce – cesta, 1. 9. 1991 – 31. 1. 1993 ako zástup-
ca vedúceho colnej odbočky Petržalka a potom 
bol vymenovaný od 1. 2. 1993 do 30. 11. 1995 za 
vedúceho colnej odbočky Petržalka, od 1. 12. 1995 
do 31. 10. 1998 pôsobil ako vedúci colnej odbočky 
Prístav. Dňom 1. 11. 1998 odišiel do výsluhového 
dôchodku, ktorý si užíval plným priehrštím, venoval 
sa svojim záľubám a spomínal na svojich kolegov.

Týmto sa navždy lúčime s naším kolegom a priate-
ľom.
    

Česť jeho pamiatke!
CÚ Bratislava

V posledný deň roku 2008 nás vo veku 90 rokov na-
vždy opustil náš bývalý kolega Štefan Mikluš. 
Pán Štefan Mikluš začal svoju colnícku púť na Myja-
ve v roku 1939, stál pri zrode Colnice Poprad a ne-
skôr pôsobil v rôznych funkciách až do roku 1979, 
keď odišiel na zaslúžený odpočinok. Bol nositeľom 
viacerých ocenení za vzornú službu.
Pri príležitosti dovŕšenia významného životného 
jubilea (90. rokov) mu bola rozhodnutím generál-
neho riaditeľa CR SR udelená aj Zlatá medaila za 
vzornú službu, ktorú si prevzal z rúk riaditeľa CÚ 
Prešov pplk. Ing. Ľubomíra Medveca dňa 7. 6. 2008 
na Mestskom úrade v Poprade. Tí, ktorí ho poznali, 
si ho nesmierne vážia za jeho prácu, ktorú vyko-
nal ako colník a dlhoročný vedúci colnej pobočky 
v Spišskej Novej Vsi. Pamätajú si ho totiž aj ako člo-
veka s mimoriadnym športovým duchom, ktorý bol 
organizátorom športového života nielen v colnej 
správe, ale aj v samotnom Poprade.
S naším kolegom sme sa navždy rozlúčili v Poprade-
Veľkej 5. 1. 2009. Preukázanie pôct mu zabezpečila 
aj čestná jednotka colnej správy.

Česť jeho pamiatke!
CÚ Prešov

Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký možno daro-
vať. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že je nezištný – darca obdarovaného 
nepozná, a pritom mu nezriedka zachráni život. Motto „Daruj krv, zachrániš 
život“ však platí len symbolicky. V skutočnosti sa na záchrane jedného ľud-
ského života podieľajú desiatky až stovky darcov krvi.

Na záchrane života sa môže podieľať takmer každý
Darcom krvi sa môže stať každý človek vo veku 18 – 65 rokov, ktorý spĺňa pres-
ne stanovené kritériá. Podľa štatistických údajov môže darovať krv asi 25 % ľudí 
z celej populácie. Na darcovstve sa však podieľa len 2 – 7 % obyvateľstva, pričom 
existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými mestami a krajmi. Darcom, ktorí odo-
vzdávajú svoju krv pravidelne, je dobre známe meno prof. MUDr. Jána Janského. 
Bol totiž prvým, kto správne rozdelil ľudskú krv do štyroch základných skupín. 
Keďže bol aj propagátorom darcovstva krvi, na jeho počesť sa dobrovoľným dar-
com krvi v Česku a na Slovensku udeľuje plaketa prof. MUDr. J. Janského.
Krv darovali už štyridsaťkrát 
Svojich skalných bezpríspevkových darcov krvi má aj CÚ Prešov, ktorý ich v sú-
časnosti registruje 26. Traja z nich, práp. Jaroslav Gutek, npráp. Miroslav Furtkevič 
a npráp. Michal Dráb, už v minulosti dokonca získali Zlatú Janského plaketu, ktorá 
im bola udelená za štyridsať bezplatných odberov krvi. Keďže skromnosť im ne-

dovolila pochváliť sa a ja som to zistila len náhodou, tieto ich nemalé zásluhy si 
pripomíname aspoň dodatočne.
Slovenský Červený kríž ocenil aktívnych darcov aj z radov colníkov
Na tých najaktívnejších myslel Slovenský Červený kríž aj v minulom roku. Strie-
bornou Janského plaketou ocenil nášho kolegu z PCÚ Kežmarok – por. Bc. Jaro-
slava Petrasa. V novembri 2008 totiž splnil podmienky potrebné na jej udelenie. 
Na svojom konte mal dvadsaťnásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Kolega 
z Kežmarku však nebol jediným oceneným darcom z prešovského colného úradu. 
Ďalším bol npor. Ing. Jozef Demeter, služobne zaradený na oddelení následných 
kontrol, ktorého ocenili Bronzovou Janského plaketou. Tá  sa udeľuje za 10-ná-
sobné bezpríspevkové darovanie krvi. 
Záväzok na celý rok
Rok 2009 sa začal písať len nedávno, a tak na novoročné či celoročné záväzky 
ešte nie je neskoro. Vzorom a zároveň i motiváciou nám môžu byť aj naši kole-
govia, ktorí neváhajú raz štvrťročne nezištne darovať približne pol litra svojej krvi 
iným. Rovnakou cestou by sme sa v nasledujúcich mesiacoch mohli vybrať aj my 
ostatní.
Prečo? Lebo človek nikdy nevie, kedy bude túto vzácnu tekutinu potrebovať. 
Ráno môže byť darcom a večer – už jej príjemcom.

mjr. Ing. Renáta Kravcová 

Colníci z východu získali ocenenie za najkrajší ľudský čin

Miroslav Behún Štefan MiklušKoloman Čičo
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Ako nás nepoznáte

Život možno spestriť rôznymi spôsobmi. Niektorí vo voľnom čase radi cestu-
jú, iní uprednostňujú šport alebo si vytvárajú zbierky, ktoré rokmi poctivo 
zveľaďujú. Do kategórie takých zberateľov patrí aj náš kolega z CÚ Prešov, 
Ľubomír Klap. Svoj život zasvätil minerálom. A to do písmena, vzácne kame-
ne totiž zanechali stopy aj na jeho životopise.

Prvé úlovky hľadal v Toryse a na železničných násypoch
Ľubomír považuje minerály za celoživotnú záľubu, ktorú má zvládnutú po prak-
tickej, ale aj teoretickej stránke. Zber nerastov je totiž bez naštudovania potreb-
nej odbornej literatúry nemožný. Poďme však po poriadku. Ľubomír kameňom 
podľahol už v detstve. Ako malý chlapec zbieral svoje prvé „úlovky“ z náplavov 
Torysy. Nevynechal ani železničné násypy, kde hľadal kúsky síry vypadnuté z va-
gónov prevážajúcich túto surovinu z poľských nálezísk. V tom čase to bolo všetko 
skôr o náhode. 
Závislosť od minerálov ho dostala až do bane
S pribúdajúcimi rokmi sa však profilovala aj jeho zbierka. Postupným získavaním 
teoretických vedomostí si začal plánovať vlastné výpravy a dopracoval sa tak 
k cielenej organizovanej zberateľskej činnosti. Začal si viesť záznamy o nálezoch 
a poznatkoch z každej výpravy, ktoré podkladal fotodokumentáciou. Závislosť od 
minerálov ho napokon doviedla až medzi baníkov. Po ukončení stredoškolského 
štúdia sa totiž zamestnal v kameňolome a neskôr zakotvil v podzemných ban-
ských pracoviskách. Atmosféra banských labyrintov ho zaujala natoľko, že v nich 
na rôznych funkciách odpracoval až 10 rokov. 
V Rumunsku bol takmer ako doma
Vášnivý zberateľ zmapoval počas vytvárania svojej zbierky úctyhodný počet kilo-
metrov. V Slanských vrchoch navštívil lokality ako Dubník, Vechec, Slanec, nevy-
nechal Slovenské rudohorie, Štiavnické vrchy, ale ani iné slovenské a české loka-
lity. Skutočnú „minerálnu“ lásku však našiel 
až v roku 1979, keď nastal významný kvalita-
tívny posun v jeho zberateľskej činnosti. Po 
nadobudnutí potrebných informácií začal 
navštevovať mineralogické lokality súvisia-
ce s významnou oblasťou ťažby farebných 
kovov neďaleko mesta Baia Mare v rumun-
ských Východných Karpatoch. Už pri prvej 
návšteve tohto územia Ľubomír pochopil, 
že ide o lásku na prvý pohľad. Spomínanú 
oblasť navštívil viac ako 70-krát, pričom tam 
dokopy strávil vyše roka. Za ten čas sa mu 
podarilo skompletizovať zbierku takmer 
700 kusov minerálov vysokej kvality, ktorá 
charakterizuje výskyt nerastov v oblasti ba-
iamarského rudného revíru počas 30-ročnej 

Fascinuje ho krása ukrytá v kameni
ťažby. Dnes má tento ucelený trakt zbierky nielen este-
tickú hodnotu, ale už aj historickú. V minulom roku totiž 
došlo k odstaveniu poslednej činnej bane v tejto oblasti, 
a to po niekoľko storočnej banskej činnosti. Ľubomír tak 
už len s nostalgiou spomína na vtedajší banícky ruch, ťaž-
né veže, koľajnice a banské vláčiky. Hrejú ho aspoň kúsky 
v jeho zbierke, na ktoré je patrične hrdý. 
Súčasnosť zberateľom nepraje
Milovníci kameňov to v dnešnej dobe nemajú ľahké. Zís-
kať prírastok do zbierky priamo v teréne je totiž v súčas-
nosti takmer nemysliteľné a kúpa si vyžaduje nemalé fi-
nančné prostriedky. Nájsť nové exempláre nie je ľahké ani 
na Slovensku, a to kvôli útlmovému programu rudného 
baníctva. Zážitky spojené s objavením nových kúskov sa 
mu preto vždy vryjú hlboko do pamäti. Presne tak, ako aj 
akcia z poslednej jesene. V lokalite Slovenského krasu sa 
mu po odstránení väčšieho množstva ťažkého ílu otvorila 
dutina s krásnymi červenými kryštálmi kalcitu – kryštálo-
vý sklep. 
Kamene z celého sveta

Ľubomírova zbierka je rozčlenená do niekoľkých sektorov. Okrem už vyššie spo-
mínanej časti, pozostávajúcej z rumunských minerálov, má aj zbierku slovenských 
minerálov členených podľa jednotlivých horopisných celkov. V ďalšej časti sú mi-
nerály svetových lokalít zo všetkých kontinentov. Tieto nerasty vynikajú hlavne 
estetickou stránkou, farebnosťou, veľkosťou a tvarom kryštálov. Všetky sú opatre-
né vizitkou s uvedením názvu minerálu, rokom nálezu a lokalitou. Celkovo zbier-
ka obsahuje okolo 1500 kusov nerastov a asi rovnaké množstvo tvorí depozit.
O zbierku sa treba dobre postarať
Zberateľ minerálov nesmie nič zanedbať. Okrem získavania nových kameňov 
musí dbať aj na to, ako a kde svoje kúsky umiestni. Minerály, hoci sú súčasťou ne-
živej prírody, totiž nepatria k nemenným materiálom. Vplyvom poveternostných 
podmienok menia svoju farbu, chemické zloženie, ale aj vnútornú štruktúru. Je 
preto nevyhnutné venovať zbierke náležitú pozornosť a nezabúdať na jej vhodné 
umiestnenie. S ďalším úskalím tohto koníčka sa zberatelia stretávajú priamo v te-
réne. Zberateľská činnosť je totiž náročná nielen na voľný čas, financie, ale prináša 
aj isté zdravotné riziká. Veď zbieranie nerastov v teréne môže pri nepozornosti 
vyústiť aj do nepríjemného úrazu. Ľubomír svoj koníček – zber nerastov – v prie-
behu posledných štyroch rokov obohatil aj o ich opracovávanie. Vo vlastnej bru-
sičskej dielni minerály reže a leští, čím sa podstatne zvyšuje ich estetický vzhľad.
Mineralogické prvenstvo z Prešova
Ľubomír má za sebou množstvo búrz a samostatných výstav, na ktorých prezen-
toval výsledky svojej zberateľskej činnosti. Mineralogické burzy sú pre zberateľov 
obzvlášť dôležité, lebo aj prostredníctvom nich môžu obohatiť svoju zbierku. Ľu-
bomír bol na Slovensku akýmsi zakladateľom takých búrz. Prvú slovenskú burzu 
nerastov zorganizoval v roku 1977. Konala sa v Prešove. Odvtedy sa zúčastnil na 
viac ako 150 akciách tohto druhu v ôsmich krajinách Európy. Obzvlášť rád spomí-
na na burzu v dánskom mestečku Ry, belgických Antverpách a v neposlednom 

rade i v nemeckom Mníchove. 
Krásu kameňov by chcel ukázať
každému
Ľubomírova zberateľská vášeň nerobí radosť 
len jemu, ale má aj celospoločenský rozmer. 
Práve touto činnosťou sa mu podarilo za-
chrániť množstvo unikátnych nálezov, kto-
ré by inak skončili v drvičoch a flotačných 
úpravniach alebo pod nánosmi okolitých 
hornín. Pokochať sa jeho exponátmi môže 
v súčasnosti len odborná verejnosť. Ľubo 
by však chcel, v prípade získania vhodných 
priestorov, sprístupniť krásu zakliatu v ka-
meni aj širšej verejnosti. 
 

-dš-



Nový rok opäť prináša nové fotopríspevky. Naj-
prv si však musíme povedať ešte o tých, ktoré 
sme v časopise uverejnili v minulom roku, pres-
nejšie o tých fotografiách, ktoré uspeli v našej 
súťaži. Redakčná rada sa zhodla na tom, že tie 
najlepšie zábery zachytil objektívom svojho 
fotoaparátu Vladimír Zúbek (boli uverejnené 
v Colných aktualitách 5 – 6/2008). Víťazovi gratu-
lujeme a posielame avizovanú cenu. Ak sa z nej 
chcete v budúcom roku tešiť aj vy, zapojte sa do 
súťaže a pošlite nám svoje tri najobľúbenejšie 
snímky. V tomto čísle uverejňujeme príspevky 
od Vladimíra Kozáka.


