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Otestujte sa

V minulom čísle sme sa venovali problematike zastavovania a kontroly vozidiel. Veríme, že chybu, ktorej sa colníci dopus-
tili, ste odhalili aj bez našej pomoci. To, že naša práca je skutočne rôznorodá a zasahuje do rôznych oblastí, dokumentuje 
aj ďalší prípad, s ktorým by ste sa mohli stretnúť na našej východnej hranici.

Kam siahajú kompetencie colníkov?
(§ 48 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov: „Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo 
zbrane kategórie C, alebo streliva do týchto zbraní cez vonkajšiu štátnu hranicu, je túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hra-
ničnú kontrolu na hraničnom priechode a colnému úradu na colnom priechode Slovenskej republiky...“ Rozhodnutie colníka teda bolo plne v súlade so zákonom.)

Správna odpoveď: 

1) Vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré prišlo na hraničný priechod 
s našimi východnými susedmi, sa nelíšilo v ničom od ostatných vozidiel, 
vstupujúcich v ten deň do našej republiky. Vodič vozidla sa podrobil pasovej 
kontrole a čakal na colníka a colnú kontrolu. Bol zjavne netrpezlivý a verbál-
ne to dával patrične najavo.

2) Colník, ktorý vykonával kontrolu, sa predstavil a rutinne sa spýtal na dováža-
ný tovar a príslušné doklady k nemu. Po negatívnej odpovedi pristúpil k col-
nej kontrole a požiadal vodiča o otvorenie batožinového priestoru. Pri tejto 
kontrole zistil, že vodič dováža krátku zbraň kalibru 9 mm, strelivo k zbrani 
a tiež ďalšie športové príslušenstvo.

3) Na colníkovu otázku, prečo pri začatí kontroly neoznámil, že dováža zbraň 
a strelivo, vodičova netrpezlivosť prerástla do drzého vystupovania. Aro-
gantne odvetil, že sa zúčastnil na streleckej súťaži, zbraň je jeho, má prísluš-
né doklady a tiež zbrojný sprievodný list. Všetko to podľa jeho slov už skon-
troloval policajt, ktorému dovoz zbrane oznámil.

4) Colník si všetky tieto informácie overil a zistil, že sú pravdivé. Napriek tomu 
konanie vodiča kvalifikoval ako porušenie colných predpisov a zároveň tiež 
oznámil policajnému orgánu podozrenie zo spáchania priestupku na úseku 
zbraní a streliva.

Je už len na vás popremýšľať a rozhodnúť, či colník postupoval v súlade s predpismi, alebo bolo jeho oznámenie policajnému orgánu irelevantné.
mjr. PhDr. Milan Pittich
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Nie vždy nám veci vyjdú tak, ako si ich naplánujeme. Poznáte to, vyberiete sa 
k lekárovi, a on má dovolenku, zájdete k vode, ale spustí sa búrka, chystáte sa 
dať výpoveď, no šéf vám ako na potvoru zvýši plat. Ak sa pobavene či škodo-
radostne usmievate, alebo nebodaj (čo sa posledného príkladu týka) potichu 
závidíte, nemusíte. Ani jeden z nich totiž nie je môj prípad. Teda aspoň zatiaľ.
Obdobných životných minizákerností či paradoxných škodoradostí mám však 
za sebou tiež dosť. Našťastie, zatiaľ sa ani jedna nevyrovnala tomu, čo si pred 
pár rokmi zažil jeden náš kolega. Snažil sa, ako vedel, svojmu cieľu venoval ne-
málo času i financií, no život (či vtedajší systém?) sa mu aj tak „dobehnúť“ nepo-
darilo. Preto ak máte za sebou nevydarený deň, skomolené pracovné stretnutie 
či iný do života patriaci nepodarok, vitajte v klube. Sme mnohí. A všetci máme 
svoje sladko-trpké zážitky. O jednom takom si dokonca môžete prečítať aj v na-
šom časopise. Nájdete ho na strane 11. Možno sa vám potom ten váš zlý deň 
nebude zdať až taký hrozný. Tak vám prajem veselé čítanie. :)

Dana Šejirmanová

Vitajte v klube!
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Krátko z domova a zo sveta

V hlavnom chráme Ordinariátu ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov SR (Ordinariát) – Kosto-
le sv. Jána z Mathy v Bratislave, sa uskutočnila 
3. 3. 2009 slávnosť pri príležitosti 6. výročia 
vzniku špecifickej inštitúcie zabezpečujúcej 
duchovnú službu katolíckym veriacim v Ozbro-
jených silách SR, Policajnom zbore, Zbore vä-
zenskej a justičnej stráže SR, Železničnej po-
lícii, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej 
záchrannej službe, colnej správe a Slovenskej 
informačnej službe.
Slávnostnú pontifikálnu sv. omšu celebroval 
Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a kon-
celebrovali apoštolský nuncius Svätej stolice na 
Slovensku Mons. Mario Giordana, Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup, Mons. Viliam 
Judák, nitriansky biskup, Mons. Peter Rusnák, bra-
tislavský eparcha, Mons. Milan Chautur, košický 
eparcha, a vojenskí, policajní a väzenskí kapláni 
za účasti aj najvyšších predstaviteľov všetkých 
rezortov a zložiek ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov SR. Ordinár vo svojej homílii priblížil zmy-
sel a význam existencie Ordinariátu pre človeka 
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, ako 
aj ich rodiny. Zároveň poďakoval všetkým kaplá-
nom za ich službu v neľahkých podmienkach a predstaviteľom týchto zložiek 
za spoluprácu pri vytváraní podmienok pre službu kaplánov a samotných ve-
riacich. Pred záverečným požehnaním predniesol Mons. Mario Giordana po-
zdravný príhovor pre ordinára a celý Ordinariát a príslušníkov OS a OZ SR. Po 
skončení liturgickej slávnosti sa pozvaní hostia s ordinárom a kaplánmi Ordina-
riátu v priestoroch starej budovy Národnej rady SR zúčastnili na spoločenskom 

stretnutí, kde bola prítomným predstavená Ročenka Ordinariátu. Spoločenská 
slávnosť bola ukončená odovzdaním Ročenky prítomným hosťom a následnou 
recepciou. Slávnostný večer umocnilo aj kultúrne vystúpenie speváckeho zbo-
ru Apollo na počesť životného jubilea ordinára OS a OZ SR.

Dr. Tibor Ujlacký

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov SR oslávil 6. výročie svojho vzniku

Hlavné mesto susednej Českej republiky hostilo koncom marca generál-
nych riaditeľov, procedurálnych expertov a expertov z oblasti informač-
ných technológií z colných správ členských štátov EÚ. Na medzinárod-
nom rokovaní nechýbali ani experti z kandidátskych krajín – Chorvátska, 
Turecka a Macedónska (FYROM), zo Srbska, Švajčiarska a Nórska a zá-
stupcovia Európskej hospodárskej komisie a domácich ekonomických 
subjektov pod vedením generálneho riaditeľa DG TAXUD pána Verrua. 
Účastníci rokovania sa zamerali na jediný cieľ, a to na stav a budúcnosť 
elektronického colníctva. Pokrok v ňom je totiž jednou z priorít prebieha-
júceho českého predsedníctva.

Pražská deklarácia vzišla zo záverov pracovných skupín
Veľkým prínosom tohto seminára bola najmä účasť domácich ekonomických 
subjektov, prezentovaná zástupcami buď veľkých domácich, alebo medziná-
rodných spoločností, alebo malou domácou logistickou a prepravnou spo-
ločnosťou. Tie totiž poukázali aj na dosiaľ verejne neprezentované problémy 

a potreby ekonomických subjektov, ktoré bude potrebné riešiť, či už v horizon-
te krátkodobého a strednodobého plánovania (do roku 2013), alebo v rámci 
priorít EÚ v ďalšom období (do roku 2020 a ďalej).
Zaujímavý bol aj priebeh seminára. V jednotlivých pracovných skupinách sa 
riešili konkrétne problémy a hľadali vhodné realistické riešenia. Napriek tomu, 
že jednotlivé pracovné skupiny boli profesijne rozdielne (skupina generálnych 
riaditeľov, procedurálnych expertov, expertov z oblasti informačných techno-
lógií), ich závery boli veľmi podobné. Výsledkom bolo prijatie Pražskej dekla-
rácie, ktorá potvrdila úlohu colnej únie EÚ ako jadra spoločného trhu, potrebu 
podpory konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ, používanie zavedených 
medzinárodných štandardov aj v rámci EÚ procesov a uprednostnenie analýzy 
colných postupov pred prípravou legislatívy zaistenou potrebnou IT podpo-
rou. Ďalší pokrok v harmonizácii a štandardizácii colného konania, udržanie 
rovnováhy medzi odôvodnenými požiadavkami obchodu na zjednodušovanie 
a uľahčovanie colných postupov a požiadavkami Spoločenstva na zabezpeče-
nie požadovanej kontroly tovaru, rovnako tvoria hlavné body tejto deklarácie.

Praha na ceste k budúcnosti
elektronického colníctva
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Krátko zo sveta

Pracovné nasadenie vystriedal
zaslúžený oddych
Ak sa vám zdá, že čas, ktorý delegáti strávili 
v Prahe, bol naplnený najmä prácou, ste blíz-
ko pravdy. Našim západným susedom sa však 
napriek tomu podarilo ukázať nám, čo je v ich 
meste a krajine najkrajšie. Pre hostí pripravili 
nezabudnuteľný galavečer v barokovom zámoč-
ku v Tróji s nádherným prednesom operného 
spevu, prehliadku zámku Konopiště s trubačmi 
na zámockom balkóne. Priam neskutočná bola 
večerná pohoda v reprezentačných priestoroch 
barokového Černínského paláca, súčasného 
sídla Ministerstva zahraničných vecí ČR, s fran-
cúzskymi šansónmi zaspievanými kolegom 
z medzinárodného oddelenia českej colnej 
správy. To všetko umocnené priateľskou atmo-
sférou a ochotou celého tímu ľudí, starajúcich 
sa o maximálnu spokojnosť všetkých delegátov, 
nám vynahradilo fakt, že naše nohy neopustili 
budovu hotela, aby sme sami nasali vôňu Prahy. 
Úspech seminára a „domáce“ pražské prostredie, 
okorenené perfektným a nezabudnuteľným spoločenským programom, 
boli tou povestnou čerešničkou na torte, na ktorú stále spomíname s lás-
kou. Najväčšiu zásluhu na výbornom zorganizovaní tohto podujatia mala 

Uľahčovanie a bezpečnosť medzinárodného obchodu nie sú možné bez vzá-
jomnej spolupráce jednotlivých colných správ. Nezaobídu sa ani bez ich spo-
lupráce s obchodnou sférou. Tohto faktu si je vedomá nielen slovenská, ale aj 
poľská colná správa. 
Na podnet zástupcu riaditeľa Izby celnej v Krakove Buguslawa Plonku sa v marci 
uskutočnilo pracovné stretnutie v tomto poľskom meste. Za slovenskú colnú 
správu sa na ňom zúčastnili zástupcovia CÚ Prešov – pplk. Ing. Ľubomír Medvec, 
mjr. Bc. Pavel Bobrík, mjr. Ing. Eva Balogová, mjr. Bc. Miroslav Novák a Ing. Ru-
dolf Vlaháč. Poľská colná správa na stretnutí prezentovala svoj projekt, ktorého 
cieľom je získať 85 % finančných prostriedkov na rekonštrukciu rekreačného 
strediska v Chocholove z fondov EÚ, pričom predpokladá aj participáciu sloven-

skej colnej správy v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007 
– 2013“. Vedenie CÚ Prešov prisľúbilo predložiť návrh projektu vedeniu CR SR.
Zástupcovia CÚ Prešov prejavili záujem o skúsenosti poľských colných orgánov 
v oblasti uplatňovania náhradných metód určovania colnej hodnoty v zmysle 
Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, a to 
najmä pri dovoze textilného tovaru z tretích krajín. Podľa vyjadrenia poľských 
kolegov sú aj u nich zaznamenávané prípady, pri ktorých deklarovaná cena tex-
tilných výrobkov nie je cenou skutočne platenou za tovar predávaný na vývoz 
na colné územie Spoločenstva. Aj u nich tak vznikajú pochybnosti o dokladoch 
osvedčujúcich pôvod textilného tovaru. Poľská colná správa využíva v značnej 
miere aj inštitút následnej verifikácie dokladov o pôvode a súčasne požadu-

je od deklaranta zloženie zábezpeky. 
Tá musí byť dostatočná na pokrytie 
rozdielu medzi sumou vyplývajúcou 
z náležitostí uvedených vo vyhlásení 
a sumou, ktorá môže byť v konečnom 
dôsledku splatná za tovar. Pri stano-
vení výšky colnej zábezpeky vychádza 
z databázy EUROSTAT-u. Aj prijatím 
týchto opatrení poľské colné orgány 
zaznamenali zlepšenie situácie v danej 
oblasti.
Toto pracovné stretnutie nielen po-
tvrdilo nadštandardné vzťahy oboch 
susedných colných správ, ale zároveň 
otvorilo priestor na ďalšiu aktívnu 
spoluprácu, nakoľko poľskí kolegovia 
prejavili záujem o ďalšie stretnutie. 
Tentoraz by však malo byť zamerané 
na skúsenosti slovenských colných or-
gánov v spomenutej oblasti.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

V Krakove si vymenili skúsenosti
poľskí a slovenskí colníci

námestníčka generálneho riaditeľa colnej správy ČR Vendula Holá, za čo jej 
veľmi pekne ďakujeme.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Kradnutý alkohol distribuovali do pohostinstiev
Colníci z Colného kriminálneho úradu (CKÚ) uskutočnili úspešný zásah kon-
com marca, tentoraz proti nelegálnej distribúcii nezdaneného liehu z leopol-
dovského podniku. Akcia sa začala 27. 3. 2009 pred liehovarom v Leopoldove, 

kde colníci zastavili strieborný Opel Astra. V aute bolo šesť 25-litrových nádob 
s 96-percentným liehom, ktoré len pár minút predtým naplnili. Lieh, ktorý bol 
ešte horúci, mal totiž približne 90 stupňov. Muži, ktorí s alkoholom obchodovali, 
to mali dobre premyslené. Ľuboš K., 34-ročný vodič auta, spolupracoval s dvo-
ma zamestnancami: 32-ročným Patrikom K. a 51-ročným esbéeskárom Jánom 
L. Jeden z nich sa staral o to, aby ich v podniku neodhalili, druhý plnil nádoby 
liehom a cez nepoužívanú bránu ich odovzdával Ľubošovi, ktorý ich usklad-
ňoval v otcovom dome. Mali aj ďalšieho pomocníka, Jána B., ktorý nelegálne 
získaný lieh distribuoval ďalej. Colníci neskôr vykonali 
prehliadky aj v pohostinstvách v Leopoldove, Šulekove 
a v Hlohovci, kde našli takmer 1 500 litrov liehu s rôz-
nou koncentráciou alkoholu, esencie na ochutenie 
liehu (borovička, koňak, vodka) a destilačný prístroj na 
vodu, používanú na riedenie liehu. Ďalšiu kontrolu vy-
konali aj v garážach v Seredi, kde našli 450 litrov liehu 
a 20 litrov destilátu.
Colníci zaistili pri dvojdňových prehliadkach 2 086 litrov 
liehu, esencie na ochutenie a minerálny olej. Celková 
škoda na spotrebnej dani presiahla 21 600 eur. Podni-
kavci s alkoholom prevádzkovali svoj nelegálny obchod 
od októbra 2008, odkedy sa im z podniku podarilo od-
viezť asi 4 000 litrov liehu. Na spotrebnej dani tým spô-
sobili škodu za približne 40 000 eur. Po dokázaní viny 
hrozí páchateľom trest odňatia slobody do troch rokov.

Bývalý hokejový mecenáš
chcel pašovať amfetamín
Colníci z CKÚ zadržali 3. 3. 2009 na petržalskej vlakovej 
stanici v Bratislave českého štátneho občana Jozefa Ch., 
ktorý dovážal na naše územie syntetickú drogu. Podo-
zrivú látku bielej farby a pastovitej konzistencie našli 
v osobnej batožine 35-ročného muža. Colníci následne 

vykonali predbežný narkotest, ktorý potvrdil, že ide o omamnú a psychotrop-
nú látku – pravdepodobne amfetamín. Čech, známy tiež ako bývalý mecenáš 
hokejového klubu z Kolína, chcel prepašovať jeden kilogram tejto drogy. Podľa 
expertízy kriminalistického a expertízneho ústavu sa zo zaisteného množstva 

dá vyrobiť približne 7 500 až 15 000 jednotlivých 
dávok, pričom cena jednej pouličnej dávky drogy 
predstavuje 10 – 20 eur. Hodnota jedného kilogra-
mu amfetamínu na čiernom trhu tak predstavuje 
75 000 až 300 000 eur. Zaistená látka a podozrivá 
osoba boli odovzdané vyšetrovateľovi z Krajského 
úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ Bratisla-
va. Po dokázaní viny hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody vo výške 15 až 20 rokov. V colnej správe 
ide o druhý najväčší záchyt amfetamínu na území 
Slovenska.

-dš-

Dobré skóre pre mobilný skener
Nezvyčajné tvary na rôznych miestach boli spozo-
rované obrazovým operátorom SCÚ Bratislava-Ja-
rovce na monitore mobilného skenera. Predmetom 
kontroly bol moldavský autobus s hŕstkou cestujú-
cich, ktorý vstupoval na naše územie z Maďarska na 
hraničnom priechode Čunovo dňa 28. 3. 2009 v do-
poludňajších hodinách. Nezvyčajné tvary pre laika. 
Profesionálnemu oku však naznačili, že na týchto 
miestach sa také tvary nachádzať nemajú. Indície 
na podozrenie z nelegálnej prepravy cigariet boli 
na svete. Treba ich len potvrdiť. Colníci z SCÚ Bra-

tislava-Jarovce prizvali na pomoc aj kolegov z SCÚ Bratislava-Petržalka a spo-
ločnými silami vykonali fyzickú kontrolu, ktorá potvrdila prítomnosť 197 000 
kusov pašovaných cigariet zabalených v 9 850 tzv. spotrebiteľských baleniach. 
Tie sa nachádzali v priestoroch dutín blatníkov kolies a konštrukčného panelu 
toalety. Prípad bol pre podozrenie z trestného činu odstúpený vyšetrovateľovi 
policajného zboru, ktorému bola predbežne vyčíslená škoda na cca 16 000 eur. 
Výborná práca.

npor. Miroslav Nedorost

Ilustračné foto



7

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

Zahraničné top prípady
Páchatelia doplatili na nedomyslené detaily
Nemeckým colníkom sa podaril ďalší úspešný záťah. V hamburskom prístave 
zadržali drogy za vyše 28 miliónov eur, ktoré pašeráci schovali medzi sedem 
ton ananásov. Colníkom totiž bolo podozrivé, prečo by si príjemca zásielky, 
obchodník s oblečením, objednal také veľké množstvo ananásov. Kontajner 
s ovocím preto prehľadali a zistili, že sa v ňom nachádza 5,5 tony marihuany 
a 18 kilogramov hašiša. Colníci o svojom úspechu informovali až v marci, a to 
napriek tomu, že k záchytu došlo už v decembri 2008. Prípad sa totiž týkal sietí 
drogových dílerov v Nemecku, Veľkej Británii a v iných európskych krajinách. 
Napriek tomu, že vyšetrovanie stále pokračuje, colníkom sa už podarilo rozbiť 
drogový gang a zatkli nemeckého dílera, ktorý bol na čele skupiny. „Ananásový“ 
záchyt je najväčším drogovým nálezom v Hamburgu za viac ako 15 rokov.

Náklad pavúkov do Nemecka neprešiel
Intuícia nemeckých colníkov nesklamala ani po druhýkrát. Na hraniciach so 
Švajčiarskom zaistili muža, ktorý sa do krajiny snažil prepašovať 164 pavúkov. 
Viezol s nimi aj 45 škatúľ so švábmi, ktorými pašovaný hmyz kŕmil. Pavúky, z kto-

rých bola väčšina veľká ako päsť, muž prevážal v škatuliach a plastových taš-
kách. Colníci, ktorí tušili, o akú zásielku ide, škatule prezieravo neotvorili. Muž, 
ktorý chcel na pavúkoch zbohatnúť, nemal potrebné dokumenty. Jeho meno 
bolo colníkom už známe aj z minulosti. V roku 2007 sa totiž tiež snažil prepašo-
vať takmer 1 000 pavúkov.

Drogy ukrýval v sadre
Takýmto spôsobom chcel prepašovať 66-ročný Čiľan do Barcelony kokaín, ktorý 
sa nachádzal v sadrovom obale vyrobenom z tejto drogy. Zakázaný tovar ukrý-
val aj v šiestich plechovkách od piva, naplnených a opäť uzavretých, a v nohách 
dvoch skladacích stoličiek. Spolu prenášal približne päť kilogramov kokaínu. 
Vynaliezavý pašerák mal zlomenú ľavú píšťalu a vyšetrovatelia nevylúčili, že si 
zranenie spôsobil zámerne, aby mohol drogu v sadre pašovať.
Španielski colníci a policajti sú na podobné triky pašerákov zvyknutí. Stretli sa 
už aj s prípadmi, keď kokaín ukrývali pod sadrami. Sadru vyrobenú výlučne zo 
zlisovaného kokaínu však videli prvý raz. Vážila približne kilogram.

-dš-

Ak si niekto myslí, že práca psovoda – tipera na štátnej hranici je jednodu-
chá, veľmi sa mýli. Hovorí sa, že porušovatelia zákona sú vždy krok pred jeho 
ochrancami. Toto tvrdenie teda kladie vysoké nároky na kvalitu práce našich 
kolegov. Ide hlavne o schopnosť pozorovať okolie, správanie ľudí a predvídať 
možné úkryty, ktoré sa málokedy opakujú. Pašeráci totiž majú nekonečnú 
fantáziu a hlavne bezhraničné možnosti, ako prispôsobiť interiér i exteriér 
vozidla na to, aby nelegálne doviezli na naše územie záujmový tovar. Na 
hranici vo Vyšnom Nemeckom ide hlavne o cigarety a alkohol, ktoré tvoria 
ťažiskový artikel.
Na prvý pohľad sa zdá, že ak služobný pes cigarety vyňuchá, colník má už po 
starostiach. Opak je však pravdou. Pes uistí colníka v tom, že cigarety sa vo 
vozidle nachádzajú. Nájsť ich však musí colník. A to vôbec nie je jednoduché. 
Ak je skryté veľké množstvo tabakových výrobkov, práca je ľahšia, ale skúste 
nájsť jeden alebo dva kartóny cigariet v aute, ktoré má dutiny, o akých by sa 
vám ani nesnívalo. Pozrite si priložené fotky a dáte mi za pravdu. Tieto ciga-
rety odhalil psovod pprap. Ľuboslav Mikula z SCÚ Michalovce so služobným 
psom Jackom.

npor. Bc. Viera Mikulová

Nájsť pašovaný tovar je častokrát umenie
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Jing Ling je pre našinca nič nehovoriaci názov pre čokoľvek. Zazreli sme ho 
však na tzv. mäkkom balení cigariet, čo z diaľky vyzerali ako obyčajné „kamel-
ky“. Pod názvom však bolo zobrazené zviera, ktoré sa na známy púštny koráb 
akosi nepodobalo. Na chrbte žiaden hrb. Hlava akási rohatá. Niečo medzi stat-
ným mufloním samcom a vodcom ovčieho stáda. Táto ťavia napodobnenina sa 
nachádzala na značke cigariet, ktoré sa produkujú na Ukrajine a v Moldavsku. 
So solídnou popularitou sa objavujú aj na trhoch Belgicka či Veľkej Británie. 
K spotrebiteľom však preniklo aj niekoľko druhov, ktoré sa pokúšajú vyzerať 
ako tie najpredávanejšie značky, a to najmä vzhľadom či názvami, s použitím 
veľkej dávky umeleckej kreativity. A kdeže sme to videli? Čítajte ďalej.

Opakovanie – matka múdrosti
Colník je tiež len človek a postupom času či rutinnými postupmi skĺzne k ten-
dencii zabúdať. Preto opakovať si vedomosti je v tejto profesii nevyhnutné. 
Colníci CÚ Bratislava v spolupráci s Colným kriminálnym úradom (CKÚ) a so 
spoločnosťami Philip Morris Slovakia, a. s., a Japan Tobacco International (JTI) 
zorganizovali dve školenia. Boli zamerané najmä na označovanie spotrebiteľ-
ského balenia cigariet a pravosť ochranných prvkov výrobkov oboch spoloč-
ností. Napodobneniny sú totiž obľúbené medzi spotrebiteľmi, a to pre svoje 
nízke ceny. Ich počet na našom trhu stále stúpa, čo je jeden z dôvodov, pre ktoré 
je potrebné chrániť aj práva daňových subjektov. Pomáha sa tak odstraňovať 
aj nekalé obchodné praktiky, ochraňovať záujmy rozpočtových politík štátov 

a dbá sa na to, aby spotrebná daň z tabakových výrobkov bola odvedená v sú-
lade s platnými právnymi normami.

Základom je poznať ochranné prvky
Obe školenia vychádzali zo skúseností výbornej spolupráce CÚ Bratislava, CKÚ 
a spomínaných tabakových spoločností, ako aj z princípov úlohy stanovenej ve-
dením colnej správy – zabezpečiť podpísanie Memoranda o porozumení medzi 
CR SR a spoločnosťou Philip Morris International, o spolupráci pri nezákonnom 
dovoze a obchode s tabakovými výrobkami. Táto úloha je jednou z priorít col-
nej správy na rok 2009.

Nelegálne cigarety zaplavujú svet
Vizuálna kvalita ilegálnych výrobkov sa zvyšuje, čo je spôsobené ľahším prístu-
pom k technológiám, strojom, internetu a pod. Čína je podľa prieskumov až pri 
80 % prípadov zdrojom akýchkoľvek falšovaných výrobkov a tovarov. Pozíciu 
falšovateľom zjednodušujú hlavne nízke výrobné náklady.
V Európe sa ročne spotrebuje 900 biliónov kusov cigariet, z čoho je 90 biliónov 
nepravých kusov cigariet a z tohto množstva až 50 % falšovaných. Alarmujúcim 
problémom je nárast pašovania tzv. lacných značiek. Podľa odhadov Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) 36 biliónov falšovaných cigariet zo 45 bilió-
nov pochádza z Číny. Ak pôjde vývoj na trhu týmto smerom, podľa analýz WHO 
bude v roku 2020 viac pašovaných cigariet ako tých, ktoré sa budú legálne 

Moja mama povedala... 
aby som nefajčil



9

Školenia pripravené colníkmi a tabakovými spoločnosťami

vyrábať a predávať na trhu. Mnohí odborníci pou-
kazujú na jednoznačnú spätosť nelegálnych aktivít 
v oblasti tabakového priemyslu a spolufinancovania 
terorizmu. Hlavnými výhodami pre nelegálny trh sú 
diery v legislatíve, nedostatok kontroly a pravidiel 
v zónach voľného obchodu, nízke tresty a finančné 
postihy pre páchateľov, rastúce využívanie interne-
tu a tiež globalizácia značiek.

Napodobneniny sú, žiaľ, už „svetové“
V prezentáciách colníci videli rôzne spôsoby prepra-
vy, typy úkrytov a tiež videosekvenciu z nelegálnej 
čínskej výrobne, kde neexistujú žiadne normy kva-
lity, žiadna hygiena, výrobky obsahujú arzén, olovo 
či pesticídy. Podľa poznatkov sa nelegálne výrobne 
vyskytujú najviac v Číne, ale výnimkou nie sú ani 
krajiny EÚ, ako napríklad Nemecko, Poľsko, Česko, 
ale aj Slovensko. V súčasnosti sa sleduje asi 100 po-
dozrivých organizovaných skupín, z toho je 15 na 
území Číny a štyri sú činné v Severnej Kórei. Vstupný 
priestor do týchto ilegálnych výrobní je taký malý, že 
urastený Európan má problém vojsť dnu. Schádza sa 
rebríkmi do podzemia, no výrobne bývajú situova-
né vysoko v horách. V takomto priestore funguje vý-
roba len tri mesiace. Už počas tohto obdobia sa kope ďalší podzemný úkryt na 
presunutie výroby s úmyslom vyhnúť sa jej odhaleniu. Stroje sa znášajú do pod-
zemia rozobraté a tam sa zmontujú, aby mohla pokračovať ilegálna produkcia 
akýchkoľvek cigariet podľa zadanej požiadavky. Zamestnanci prespávajú vonku 
v neľudských podmienkach na kartónoch, v tzv. spálňach.

Pašeráci sa pri dovoze cigariet snažia
Transport tejto komodity má rôzne charakteristiky. Na trh preniká prostredníc-
tvom individuálnej turistickej prepravy, ale aj veľkou kontajnerovou prepravou 
s pohybom v rôznych prístavných prekladiskách. Vychádzajúc z poznatkov 
v roku 2008, až 85 % kontajnerov s cigaretami, ktoré sú dopravené do Európy, 
pochádza z Číny. Miesta vykládok sú v Nemecku, Holandsku, Španielsku či 
Grécku. Kontajnery obsahujú rôzne znaky, skryté odkazy a podobné informácie 
o obsahu alebo miestach vykládky. Pašerácke aktivity majú tiež znaky zlého de-
klarovania a skrývania cigariet do iných druhov tovaru (drevo, čínske polievky, 
poľnohospodárske výrobky, kufre a pod.).

Falzifikáty môžu spotrebiteľom ublížiť
Jedno spotrebiteľské balenie cigariet obsahuje zväčša 20 kusov. Ide o jeden 
z prvých znakov, ktorý si možno všimnúť pri zisťovaní pravosti cigariet. Tieto by 

mali byť naukladané v poradí sedem, šesť a sedem kusov cigariet. Každý kartón 
sa skladá z 10 škatuliek, teda 200 kusov. V nekvalitne vyrobených cigaretách 
sa nájdu rôzne iné látky, ktoré sa v origináloch nevyskytujú, a to hlavne kvôli 
prísnej kontrole prebiehajúcej počas celého procesu výroby cigariet. Výnimkou 
nie sú ani rôzne chrobáky. Ilegálne cigarety sa od tých pravých dajú rozpoznať 
vizuálne, a to podľa nekvalitného papiera, rozmazaných nápisov, nesprávne 
uvedených popisov na škatuľkách a pod. Na školení colníci dostali pravé i ne-
pravé škatuľky, ako aj UV lampy a lupy. A tak svietili a žmurkali, trhali a rezali, 
ťažkali a pálili. Ale nefajčili. A mnohé nepoznané spoznali.

Čo prezradili odhodené škatuľky cigariet
Spoločnosť Philip Morris Slovakia uskutočnila zaujímavý prieskum. Jej zamest-
nanci zbierali na rôznych miestach Slovenska odhodené škatuľky cigariet. Zo 
zozbieraných balení zistili, že viac ako 50 % bolo z producentského portfólia 
tejto spoločnosti a 7,8 % bolo určených pre iný ako slovenský trh. V Českej re-
publike má významný podiel nelegálnych cigariet tzv. „dračí trh“, ktorý tvorí asi 
500 predajní v pohraničí s Nemeckom.

Okrem užitočných informácií potešili aj dary
Na záver školení colníci dostali ručné prístroje schopné rozoznať niektoré 

ochranné prvky spotrebiteľského 
balenia cigariet. Praktické darčeky 
bez pochýb využijú pri kontrolnej 
činnosti v rámci colného dohľa-
du a daňového dozoru. Odborné 
posúdenie pravosti cigariet spolu 
s odborným posúdením pravosti 
kontrolnej známky na spotrebi-
teľskom balení cigariet totiž dáva 
colníkom predpoklad úspešného 
odhalenia nelegálne vyrobených 
cigariet.

Moja mama povedala...
aby som nefajčil. Mala pravdu. 
Mama má vždy pravdu. Mnohé 
mamy to hovoria mnohým colní-
kom. Veľa colníkov mamy nepo-
čúvalo, ale niektorí áno. A nefajčia. 
Napriek tomu to ale s fajčivom 
vedia. Práve som dostal chuť na 
cigaru.

npor. Miroslav Nedorost
por. Mgr. Miroslava Ščobíková
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Právne oddelenia (PO) sú neodmysliteľnou súčasťou každého colného úradu. 
Sú styčnými bodmi, ktoré vystupujú smerom k tretím osobám (teda k účastní-
kom konania, verejnosti) a zároveň aj k ostatným organizačným útvarom col-
ných úradov. Ich agenda je taká pestrá, že by zabrala viacero strán. My sa však 
pozrieme najmä na ich skúsenosti z praxe a na to, aké zaujímavé prípady majú 
vo svojom pracovnom archíve.

Gro spočíva v rozhodovaní a exekúciách
Jadrom činnosti PO je rozhodovacia činnosť, ktorú po organizačných zmenách 
od 1. 4. 2009 nebudú vykonávať žiadne iné organizačné útvary, s výnimkou roz-
hodnutí predbežnej povahy, ktorými sú rozhodnutia o zaistení alebo o zabez-
pečení. Veľkú časť činností PO však predstavuje aj výkon exekučného konania. 
Zhromažďujú sa tu všetky nedoplatky, ktoré je potrebné vymôcť. Ako to už zo 
samotnej povahy exekúcie vyplýva, reakcie na colníkov, ktorí sa podieľajú na 
exekučnom konaní, nie sú pozitívne. Colníci preto neraz čelia vyhrážkam, na-
dávkam a niekedy aj prosbám s apelom na rodinnú situáciu dlžníka.

Musia vedieť, ako na to
Medzi dlžníkmi sa nájdu aj takí, ktorí nedoplatky jednoducho vyplatiť nechcú. 
Vtedy musia colníci dlžníkovi prejsť cez rozum. Rovnako to bolo aj v prípade, 
ktorý riešil CÚ Bratislava. Dlžník nebol ochotný dlh zaplatiť, stále len sľuboval, až 
colníci zistili jeho hnuteľný majetok − auto. Vybrali sa preto za ním domov, aby 
si informáciu preverili a posledný raz ho vyzvali na úhradu nedoplatku. Situácia 
s prázdnymi sľubmi sa však zopakovala. Colníci sa preto na nedisciplinovaného 
dlžníka pripravili vydaním príslušných exekučných rozhodnutí. Z dôvodu krát-
kosti času a minimalizácie nákladov si ho predvolali na úrad. Dlžník naň prišiel 
podľa očakávaní aj so spomínaným autom. Colníci nelenili, dali mu prevziať 
exekučnú výzvu a auto zadržali. Až vtedy sa dlžník spamätal a ešte v ten istý 
deň celý nedoplatok zaplatil. Čo nešlo vyše roka, zrazu sa dalo urobiť za jeden 
jediný deň.

Hrubé porušenia zákona sankcia neminie
PO sa snažia pri udeľovaní pokút prihliadať na viacero faktorov, aby sankcia pl-
nila aj viacero funkcií, okrem fiškálnej i represívnu, preventívnu a výchovnú. Pri 
formálnych porušeniach, či už colných, alebo daňových predpisov sa väčšinou 
udeľujú, ak nie je výška sankcie pevne stanovená zákonom, pokuty na spodnej 
hranici. Ale v prípade závažnejších porušení je potrebné pritvrdiť – s cieľom na-
plniť vyššie uvedené funkcie pokuty. Skúsenosti s takýmto vážnym porušením 
zákona má aj CÚ Trnava. V jeho regióne začínala podnikať istá spoločnosť so 
zahraničným kapitálom, ktorá v roku 2002 otvárala rozsiahlu výrobu pre auto-

mobilový priemysel. Spoločnosť však po dovoze technologických zariadení, 
ktoré boli oslobodené od dovozných platieb, hrubo porušila podmienky oslo-
bodenia a bola jej udelená sankcia – pokuta v celkovej výške takmer 19 916 eur 
(600 000 Sk).
Sankcie dosahujúce viacciferné čísla majú vo svojich štatistikách aj ďalšie colné 
úrady. Najvyššie pokuty, ktoré udelili, boli nasledovné:
CÚ Bratislava – 4 734 148,11 eura (142 620 945,96 Sk)
CÚ Banská Bystrica – 13 277 eur (400 000 Sk)
CÚ Nitra – 6 790 eur (204 555 Sk)
CÚ Košice – 132 775 eur (4 000 000 Sk)

Lajdáctvo sa nevypláca
Colníkov PO často zarazí, ako si niektoré daňové subjekty, podnikajúce v ob-
lasti pohostinstva, nevážia zarobené peniaze. Skúsenosti s takýmito „lajdákmi“ 
má aj CÚ Banská Bystrica. Podnikatelia spod Urpína si svojím nezodpovedným 
prístupom neraz „vyrobili“ daňový nedoplatok až vo výške 3 319 eur (100 000 
Sk), a to nie za nejaké závažné porušenia daňových predpisov, ale len za neplne-
nie si mesačných oznamovacích povinností (pred poslednou právnou úpravou 
zákona č. 105/2004 Z. z.) Mnohé takéto subjekty sa nevedeli poučiť, uložené 
pokuty brali na ľahkú váhu, čím preventívny a výchovný charakter uložených 
pokút strácal význam. Banskobystrickí colníci preto za opakované neplnenie 
oznamovacích povinností ukladali stále vyššie pokuty. Podnikatelia sa spamä-
tali a začali hlásenia posielať načas.
• Najkurióznejšie prípady
PO sa v praxi stretávajú so vzrastajúcim právnym povedomím účastníkov kona-
nia, najmä tých, ktorí sa dajú zastupovať právnikmi. Niektorí z nich totiž prešli 
colnou správou a poznajú „slabiny“ colnej problematiky. Práve táto kategória 
stále vehementnejšie uplatňuje svoje práva a niekedy i „nepráva“. Jeden právny 
zástupca, napríklad, na zmätenie colníka pri vypočúvaní, keď hovoril o kľúči (od 
vozidla), a tým vlastne priznal porušenie predpisov, sa vynašiel. Pri konfrontácii 
dal celú vec „na pravú mieru“ vysvetlením, že nemal na mysli kľúč od auta, ale 
kľúč „montérsky 13-17“.
• Najkomplikovanejšie prípady
PO považujú za najhoršie vymáhateľné pohľadávky u dlžníkov, ktorí nemajú 
majetok. Pri právnických osobách sú zase najkomplikovanejšie tie prípady, keď 
medzi vznikom pohľadávky a jej vymáhaním formou exekúcie takáto firma už 
existuje len na papieri (de iure), konateľom je tzv. biely kôň, ale je medzičasom 
úplne bez majetku. Stávajú sa z nich tzv. nevymožiteľné pohľadávky.
• Najzdĺhavejšie prípady
Mnohé prípady z tejto kategórie sa začali ešte v 90. rokoch, teda za colných zá-

konov, ktoré dávno stratili platnosť a účinnosť. To, čo 
pozná zákon dnes, totiž nemožno aplikovať spätne. 
Takýto prípad rieši už vyše 17 rokov aj CÚ Košice. Istá 
spoločnosť totiž porušila podmienky režimu „dočasné 
použitie a tovar“. Linku na spracovanie mramoru v sta-
novenej lehote nevyviezla, resp. nenavrhla prideliť to-
varu iné colne schválené určenie. Spoločnosti tak vzni-
kol colný dlh vo výške 28 miliónov Sk (929 429,72 eur), 
ktorý doteraz neuhradila. V súčasnosti prebieha exe-
kučné konanie formou predaja hnuteľných vecí – linky. 
Tento účastník konania využil všetky možnosti oprav-
ných prostriedkov, aké pozná slovenský právny poria-
dok. V predmetnej veci podal viacero trestných ozná-
mení, medzi iným aj na colný úrad, avšak neúspešne. 
Je možné, že kauzu ukončí vyhlásenie konkurzu. Po-
dobný vleklý prípad riešil aj CÚ Bratislava, ktorý sa vy-
platenia nedoplatku dočkal až po 15-tich rokoch.

-dš-

Poznámka: Za spoluprácu ďakujeme CÚ Košice, CÚ 
Nitra, CÚ Trnava, CÚ Banská Bystrica, CÚ Trenčín a CÚ 
Bratislava, ktoré na našu výzvu zareagovali, poslali nám 
svoje príspevky a ilustračný materiál.

Právne oddelenia colných úradov
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Odvtedy, čo colníci boli financmi, uplynulo už veľa času. 
Zmenilo sa zriadenie, zákony, prišli noví ľudia... Napriek 
tomu sú nám veci, s ktorými financi neraz bojovali, blízke 
aj teraz. Niektoré peripetie totiž v pozmenenej podobe 
zažívame aj v súčasnosti. Veď posúďte sami. V tomto čísle 
vám prinášame dva príbehy zo života príslušníka finanč-
nej stráže z československo-nemeckého pohraničia. V ar-
chívoch sme našli spomienky rešpicienta Františka Frýda 
na udalosti, ktoré v roku 1947 zachytil v trochu odľahče-
nom štýle.

Ako som sa stal majiteľom (reverzného) vozidla
Pracujem v našom pohraničí už od oslobodenia. Moja ro-
dina je obyčajná a na prepych nehľadíme. Ako rešpicient 
finančnej stráže mám práve taký plat, aby sme nezomreli 
od hladu. Občas niečo napíšem do novín. Niekedy za to 
dostanem aj zaplatené, inokedy mi zase ľudia za to prídu 
vynadať. Stal som sa aj členom národného výboru, pretože 
to nikto nechcel robiť. 
Oddelenie finančnej stráže je od mojej „vily“ dostatočne 
vzdialené, a tak chodievam do zamestnania pešo, nieke-
dy jazdím na bicykli. Cestou sa zvyknem vyhýbať motocyklistom, tu aj tam ma 
predbehne auto, ktoré mi zafŕka uniformu blatom. Nikdy som však takýmto 
jazdcom nezávidel. Bol som spokojný so svojím bicyklom, aj keď nebol práve 
najrýchlejším dopravným prostriedkom. Jednoducho povedané, nemal som 
panské chúťky.
S pribúdajúcimi osídlencami však začal rásť aj motorizmus. V humnách, kôl-
ňach, pod senom alebo slamou sa nachádzali rôzne vozidlá. Niečo sa odviezlo 
na národný výbor, niečo sa stratilo, ale po cestách rachotili obludné príšery 
všetkých možných typov, značiek, poháňané páchnucimi pohonnými látkami. 
Benzín nebol, a tak sa jazdilo na acetón, petrolej, naftu, terpentín, lieh s naf-
talínom a jazdci s bujnou fantáziou vymýšľali zmesi také rafinované, že by ani 
dobrý chemik nezistil, čo vlastne obsahujú. Toho, kto jazdil v týchto pohnutých 
dobách na benzín, nazývali reakcionárom. Trosky áut, váľajúcich sa doposiaľ 
vedľa ciest, boli odťahované do dielní, kde podnikaví ľudia zostavovali z niekoľ-
kých rozbitých áut jedno pojazdné alebo prerábali motorky tak, že z pôvodných 
typov zostala len konštrukcia.
Okresný národný výbor časom zriadil dopravné oddelenie a nastala registrácia 

vozidiel. Niečo sa prihlásilo, niečo sa stratilo, niečo sa znovu pokrylo slamou, 
no na každé jazdiace vozidlo muselo byť povolenie. Keď boli vydané zápožičné 
listy (pozn.: išlo o majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, napr. po vysídlen-
coch, resp. po prechode frontu) a skladali sa zálohy, bolo všetkým jasné, že sa 
začína útok na ich peňaženku. Ak chceš mať auto alebo motorku, priprav sa, že 
budeš platiť, „až budeš modrý“.
Vtedy som sa začal zaujímať o motorizmus aj ja. Naraz mi začalo byť ľúto, že 
všetci okolo mňa, od mladých mládencov až po starcov, majú nejaké to motoro-
vé približovalo, a ja chodím pešo. Bohužiaľ, voľne dostupné a zachované zdroje 
už vyschli, a tak som márne hľadal nejaké vozidlo. Jedného dňa som v okolí to-
várne uvidel na rozsiahlom dvore niekoľko automobilových vrakov. Pokrivené 
karosérie, rozbité okná, niekde chýbajúce kolesá, motor alebo iné „maličkosti“. 
Robotníci ich práve zasypávali hlinou. Napadlo mi, že by sa štátny majetok takto 
nemal zničiť. Nakoľko som muž činu, rozbehol som sa k hlavnému vchodu, aby 
som sa informoval, či by som si jeden vrak nemohol zobrať. Dozvedel som sa, že 
s povolením národného výboru by to išlo.
Vybral som si štvorvalcového Adlera. Bol najzachovalejší a chýbali mu len ko-

lesá, vnútrajšok, zapaľovanie, brzdy, splynovač, batéria, 
dynamo, štartér, olejová pumpa a volant, ako aj plno 
ďalších drobností. Komisia mi vrak odhadla na 400 Kčs. 
Podpísal som rýchlo papiere, ktoré mi dali pod nos. Pred-
seda odhadnej komisie mi na margo môjho nového tá-
toša povedal, že keď do toho vrazím 20 000 Kčs, tak si 
budem jazdiť ako pán. Zatmelo sa mi pred očami a skoro 
som omdlel. Dvadsať tisíc!!! Ale nakoľko som optimista, 
domnieval som sa, že mi pán predseda také slušné auto 
závidí. Sebavedomie mi nechýbalo. Keďže som raz doma 
opravil budík, veril som, že aj auto určite zvládnem. Veľmi 
som tomu síce nerozumel, ale spoliehal som sa na dobrú 
technickú literatúru – „Mechanikom ľahko a rýchlo“ ale-
bo „Auto od A do Zet“.
Zohnal som povoz, pár silných chlapov a vrak sme naloži-
li. Keď sme ho priviezli domov, manželka sa so mnou dva 
týždne nerozprávala. Čo vraj s takým vrakom? Sľúbil som 
jej teda, že ho do roka opravím a sprevádzkujem. Keď 
som vrak uložil do kôlne, po dedine sa roznieslo, že som 
sa zbláznil. Ani v hostinci mi nechceli dať na úver, pretože 

Neuveriteľné životné peripetie
- zo spomienok jedného financa
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sa domnievali, že nie som svojprávny. Napriek tomu všetkému som sa nezľakol. 
Najskôr som si obstaral kľúče, kladivo, šraubovák a rôzne náradie. Snažil som sa 
vrak rozskrutkovať, aj keď som nevedel prečo. Túžil som po nejakej činnosti.
Náhodou ma navštívil kolega Pavol. Zlatý človek. Na čo sa pozrie, všetko spraví. 
Koleso, auto, šijací stroj, vykývaný zub, klarinet, valchu na pranie, rádio, skrátka 
veci možné i nemožné. Pokusne a s malou dušou som ho poprosil o pomoc. 
Zachechtal sa, zobral šraubovák a chvíľu sa rýpal v motore. Než som priniesol 
slivovicu a poháre, spod vraku stojaceho na klátikoch mu trčali len nohy. Posta-
vil som teda fľašu na zem a po špičkách odišiel. O dve hodiny pribehol za mnou 
špinavý, v tvári začiernený chlap, páchnuci na diaľku slivovicou. Strčil mi do ruky 
papierik, na ktorom bolo napísané, čo mám hneď zohnať.
Rozbehol som sa do mesta a zháňal súčiastky. Priniesol som toho žalostne málo. 
Jeden starý splynovač, ktorý som potom aj tak vyhodili, pár skrutiek, rozdeľovač 
pre dvanásťvalec a volant, ktorý sa nevošiel do auta; bol totiž z autobusu. Roz-
montovali sme motor na súčiastky. Behom pár dní som bol chudobnejší o 4 200 
Kčs za diely pozháňané v okolí a o 3 000 Kčs za súčiastky, ktoré sa dali zohnať len 
v Prahe. Tam som sa dozvedel aj o možnosti zohnať pneumatiky. Musel som za 
ne dať ako protihodnotu svoj drahý fotoaparát plus 5 000 Kčs. Všetko som platil 
zo svojho tajného fondu, ktorý sa ale pomaly vyprázdňoval. Auta som sa však 
vzdať nechcel. Celý deň som myslel len na opravy a v noci sa mi zdalo o motore. 
Zaplatil som ešte 5 000 Kčs, aby sme dali motor konečne dokopy. Keď prvýkrát 
naskočil, od radosti som ani v noci nespal a púšťal motor tak dlho, až som vybil 
batériu, za čo mi Pavol vynadal.
Konečne sme nasadili aj pneumatiky. Po oprave karosérie sme sa s manželkou 
nevedeli dohodnúť, akou ju natrieme farbou. Ona chcela červenú, ja zelenú. Na-

koniec sme natreli každú stranu inou farbou. Vnútrajšok 
sme ešte potiahli nábytkovou látkou. Náter karosérie bol 
ešte vlhký, a tak sa naň prilepilo lístie, ktoré tam nakoniec 
zostalo, lebo sa už nedalo dať dole. Manželke to však ne-
vadilo, považovala to za originálne.
Pavol mi ešte na okrese vybavil povolenie na jazdu a pri-
niesol aj poukážky na benzín. Za odmenu som mu dal tri 
metre pravej vlnenej látky a krásne stĺpové hodiny. Stálo 
to však za to. Po našom prvom výlete na aute sme boli 
nadšení. Auto totiž išlo výborne. Radosť z cesty nám ne-
pokazilo ani to, že sme prešli jedného psa a pri návrate 
zvalili susedovi chlievik s kozou, ktorá sa zľakla a presta-
la dojiť. Bol som veľmi pyšný. Už nikdy nebudem chodiť 
pešo, prehĺtať prach z ciest a závistlivo pozorovať ostat-
ných motoristov.
Po pár dňoch som pristihol na dvore neznámeho mladí-
ka s papiermi v ruke, ktorý si prehliadal moje auto. Pred-
stavil sa ako dopravný referent, vraj ho prišiel zabaviť 
pre okresný národný výbor. Keď som sa ohradil, že to je 
moje auto, len sa pohŕdavo zasmial a ukázal na doložku 

v zápožičnej listine. Bolo tam uvedené, že si ONV vyhradzuje právo disponovať 
vozidlom. Pretože som dielce zháňal, kde sa dalo, nemal som ani účty opatrené 
kolkovými známkami. Ďalej mi oznámil, že auto ani nepotrebujem, lebo v ľudo-
vodemokratickom štáte môže mať takéto poriadne auto len úrad. Chytil som 
ho pod krk, vykopol na ulicu a bežal som sa poradiť za Pavlom. Doma som ho 
však nezastihol.
Keď som sa vrátil, auto bolo preč. Odviezol ho dopravný referent za asistencie 
bezpečnostného referenta. Susedovi som musel postaviť nový chlievik a zo-
hnať novú kozu, ktorá dojila. Manželka sa so mnou veľmi dlho nerozprávala a na 
uniformu sa mi znovu cestou do služby lepilo blato a prach z ciest. Zaprisahal 
som sa, že si už auto nikdy nekúpim.

Ako som vybavoval potvrdenie
Jedného pekného dňa sme s kolegom v službe uvideli bežať okolo lesa ženskú 
s batohom. Trikrát som predpisovo na ňu zakričal, a predsa sa nezastavila. Tak ma 
to dopálilo, že som strhol z ramena pušku a vystrelil. Len tak stranou, do ornice. 
Ženská sa zastavila. Keď sme k nej dobehli, z jej vystrašenej reči sme vyrozumeli, 
že nás nepočula. Vraj si spomenula, ako doma zabudla mlieko na šporáku, keď 
išla zajacom po trávu, a teda musela rýchlo domov. Keďže nemala u seba nič, 
kvôli čomu by sme ju mohli považovať za pašeráka, tak sme ju prepustili.
Horšie bolo, že mi chýbal náboj. Kolega nástojil, že musíme spísať hlásenie 
o použití zbrane. Nakoľko ako starší a skúsenejší financ bol veliteľom hliadky, 
tak som musel súhlasiť. Navyše miloval hlásenia a protokoly. Keď sadne a píše, 
nadriadení sa radujú a chvália nás. Čím viac papierov, tým majú väčší dojem, že 
viac pracujeme.

Financi vo Vysokých Tatrách na postriežke

Československo-rakúsko-maďarský trojhran Financ včelárom
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Kolega bol šťastný, lebo hlásenie bude predsa kompletné a pôjde „hore“.
Popoludní sme išli celá komisia, pozostávajúca z nás dvoch, predsedu, tajomní-
ka, obecného strážnika a členov výboru Nohu, Holoubeka, Stejskala a Moravca 
na miesto činu. Ukázal som do oráčiny, kde som vystrelil, na čo ma obecný stráž-
nik chcel poučiť, že to bola strašná chyba, pretože teória streľby... ale moje hlas-
né neslušné zakliatie ho prerušilo. Na vojne bol pred tridsiatimi rokmi (pozn.: 
okolo roku 1917), a to ešte v sklade. Celú vojnu videl len myši a naftalín.

„Kde je ten zabitý?“ zaujímal sa člen výboru Holoubek.
Neverili sme vlastným ušiam. „Aký zabitý?“ Nato sme sa dozvedeli, 
že celá dedina verila tomu, že sme niekoho zabili. Skonštatoval som, 
že ak tu bude dnes niekto zabitý, tak jedine člen komisie národného 
výboru. Holoubek sa urazil a chcel moju vetu zaprotokolovať. Aj keď 
sa ho predsedovi nakoniec podarilo upokojiť, Holoubek stále chcel 
nájsť mŕtvolu, ktorú sme isto dobre ukryli.
Stejskal zatiaľ pošepky všetkým oznamoval, že o mne počul, že som 
kolaborant. Predseda prehliadol krovie a Moravec, hľadajúc zaklies-
nenú mŕtvolu, dokonca vyliezol na strom.
Zrazu tajomník s radosťou vyhlásil koniec šetrenia, pretože na ka-
tastrálnej mape zistil, že výstrel padol na katastrálnom území sused-
nej obce a tým pádom to „náš“ problém nie je.
Na susedný národný výbor som nešiel. Nemusel by som sa ovlád-
nuť a mohol by som vykonať nepredloženú vec. Hlásenie poslané 
nebolo a náboj som zohnal pokútne. Rozhodol som sa, že do služby 
už v živote nebudem pušku nenabíjať. Mohla by náhodou spustiť 
a kde by som potom zohnal potvrdenie, keďže predpis je predpis.

Spracoval: mjr. Ing. Marcel Šuštiak
Zdroj: Archívny fond Univerzitnej knižnice v Bratislave

Prišli sme teda na oddelenie a pustili sa písať hlásenie o použití zbrane. Kolega 
si náhle spomenul, že pre odpísanie náboja musím priniesť potvrdenie z národ-
ného výboru, že som nikoho nezranil ani nezabil.
Vybral som sa teda na národný výbor rovno za pánom predsedom. Sedel za 
stolom a pred ním kopa nevybavených spisov. Chvíľu ma nechal stáť pri dve-
rách. To sa predsa sluší a patrí. Rastie tým vážnosť úradu. Keď som mu vysvetlil 
okolnosti prípadu a aké potvrdenie potrebujem, tak sa zachmúril. „Potvrdenie 
úradu nie je žiadna maličkosť. To je úradná listina. Mohli ste naozaj niekoho za-
biť,“ poučil ma.
Oponoval som, že je to len taká formalita, pretože ľudia na dedine vedia o kaž-
dom šustnutí a taká vec ako zabitie alebo zranenie by sa mu dávno doniesla. 
„Tak? Formalita? Zabitie človeka je formalita? Vy si vystrelíte, strela letí bohvie 
ako, sedliak orie na poli, strela ho klepne do hlavy a hneď je mŕtvy. Siroty po 
ňom zostanú a národný výbor ich má hneď na krku,“ rozvíjal predseda svoju 
teóriu.
Pokúsil som sa mu vysvetliť, že potrebujem len potvrdenie, že som výstrelom 
žiadnu škodu nespôsobil, aby sa mohol náboj odpísať.
„Ale ako to má národný výbor vedieť? Boli sme pri tom? Videli sme vás strieľať? 
Počuli sme ranu? Veď vôbec nevieme, kam tá strela letela," tvrdil.
„Mieril som do zeme,“ povedal som znechutene.
„Do zeme? Tak to ste to pekne vyviedol! Strela sa odrazí od kameňa a letí preč. 
Ide matka po medzi, strela ju zasiahne do krku, matka zomrie a o siroty aby sa 
staral národný výbor,“ neopúšťal svoje teórie. Neupokojilo ho ani moje konšta-
tovanie, že som strieľal do ornice. Znova mi prízvukoval, že strela vystrelená do 
ornice je úplne najnebezpečnejšia.
Dopálený som sa ho spýtal, či bol na vojne. Nebol, ale poučil ma, že je predse-
dom, pretože pozná všetko, takže to, že v živote nestrieľal a na vojne nebol, vô-
bec nevadí. Na náš krik prišiel z vedľajšej miestnosti tajomník. Keď sa oboznámil 
s prípadom, skonštatoval, že potvrdenie môžu vydať len na overené skutočnos-
ti. Potenciálna mŕtvola, ktorej siroty bude musieť živiť národný výbor, môže byť 
v kroví alebo zakliesnená na strome.
Nevzdával som sa: „Po výstrele sme okolie podľa predpisu prehľadali a nič sme 
nenašli," namietal som zúfalo.
Lenže predseda vedel všetko: „Človek môže byť zasiahnutý a ani o tom nevie. 
Ide ešte riadny kus ďalej, kilometer alebo dva, a tam náhle klesne. Čítal som 
o takom prípade,“ poúčal ďalej.
Vytiahol som posledný tromf a požiadal som o komisionálne prehliadnutie 
miesta s následným vydaním potvrdenia. Tajomník napodiv rozumne skonšta-
toval, že čo to je za nezmyselný predpis finančnej stráže, keď úrad neverí vlast-

ným zamestnancom v uniforme a ešte aj pod prísahou. Navyše, že oni na vojne 
neboli a ich potvrdenie má byť pre odpis náboja záväzný?
Tento argument ma dorazil a vypotácal som sa von. Po príchode späť na od-
delenie som všetko vysvetlil kolegovi. Ten, už hotový so zápisom, nemienil sa 
vzdať potvrdenia, ktoré chýbalo ako posledné k odpísaniu náboja. Vybral sa na 
národný výbor osobne a po hodinovom jednaní dosiahol aspoň komisionálne 
obhliadnutie miesta výstrelu. Najskôr ale musel obecný strážnik s veľkým kri-
kom prejsť dedinu s výzvou, že sa má každý, kto bol dnes ráno hliadkou finanč-
nej stráže zabitý alebo postrelený, dostaviť bez zbytočného otáľania do obeda 
na vypočutie na národný výbor.

Naša minulosť (1946 − 1947)

Milí čitatelia, ak máte vo svojom okolí starších kolegov, ktorí by sa s nami 
chceli podeliť o svoje poznatky alebo peripetie z prostredia aktívnej služ-
by v  colnej správe (obdobie ČSSR, resp. ČSFR), budeme radi, ak ich pošlú 
k nám do redakcie. Články môžu posielať aj kolegovia z ČR, najzaujímavej-
šie z nich uverejníme. 

Vaša redakcia

Hliadka FS so psom

Postriežka v  pohraničí
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Z pracovného stretnutia v Bruseli

Zistiť, ako funguje colná správa iného členského štátu EÚ, možno z kníh i z in-
ternetu. Prácu zahraničných kolegov však najlepšie pochopíme vtedy, keď sa 
vyberieme priamo do terénu. To sa podarilo aj mjr. Ing. Kataríne Salaimovej 
z CÚ Nitra a npor. Ing. Zuzane Sedlačkovej z CÚ Prešov, ktoré sa zúčastnili na 
pracovnom stretnutí priamo v Bruseli. Informácie, ktoré o belgickej colnej 
správe získali, si nenechali len pre seba. 

Spotrebné dane vyberajú aj z automatov či z podnikania
V belgickej colnej správe pracuje cca 4 700 colníkov, z čoho v ústredí ich pôsobí 
cca 400 a na regionálnych colných úradoch 4 300. Okrem fiškálnych úloh, ktoré 
plníme aj my, Belgičania navyše vyberajú a spravujú špeciálne spotrebné dane. 
Patrí medzi ne daň poľnohospodárska, ekologická, cestná, daň z podnikania 
a za výherné automaty. Nemenej dôležité sú však nefiškálne úlohy, ako kontrola 
kvality potravín, ochrana fauny a flóry, kontrola rádioaktivity, drog, prekurzorov, 
výbušnín, odpadu, ako aj boj proti pedofílii a proti ilegálnej imigrácii. Belgická 
colná správa si stráži svoj kredit a postavenie v spoločnosti, a preto každoročne 
vykonáva prieskum verejnej mienky ohľadom spokojnosti verejnosti s jej čin-
nosťou a službami. Výsledok je jasný – belgická verejnosť v prvom rade očaká-
va, že ich colná správa bude zohľadňovať legitímne záujmy spoločnosti, a teda 
realizovať opatrenia na jej ochranu, v záujme verejnej bezpečnosti, ochrany 
zdravia a životného prostredia.

Daňový systém majú komplikovanejší
V porovnaní s naším daňovým systémom je ten belgický omnoho komplikova-
nejší. Spotrebné dane sa totiž delia na viacero kategórií: harmonizované (mine-
rálne oleje, alkohol, alkoholické nápoje a tabak), neharmonizované – národné 
spotrebné dane (káva, nealkoholické nápoje), environmentálne – ekologická 
daň (napr. na použité fotoaparáty a batérie, na vybrané zásobníky priemysel-
ných tovarov, plastové tašky, plastový kuchynský riad a obaly) a daň na nápo-
jové obaly (ako motivácia na používanie sklenených obalov). Colníci uplatňujú 
štyri druhy sadzieb (bežná daňová sadzba, špeciálna daňová sadzba, príspevok 
na energiu a kontrolný poplatok), pričom špeciálna daňová sadzba môže byť 
upravovaná v krátkom časovom období (tzv. click system). 

Proti podvodníkom s minerálnymi olejmi bojuje 
špeciálna skupina
Súčasťou belgickej colnej správy je aj podporná skupi-
na, špeciálne vytvorená na boj proti organizovanému 
podvodu s minerálnymi olejmi. S jej členmi sa stretli aj 
slovenské colníčky a oboznámili sa s technikami podvo-
dov. V zásade sa dajú rozdeliť na dokladové a produk-
tové podvody. Medzi dokladové patria napr. fiktívne 
prepravy; v nich sa vystavujú sprievodné dokumenty 
o preprave minerálnych olejov do okolitých štátov, 
ktoré majú zreteľne nižšie daňové zaťaženie, pričom 
tovar v skutočnosti neopustí daňové územie Belgicka. 
K fiktívnym prepravám môže dôjsť aj formou nesprávnej 
tarifikácie, keď sa na colných a sprievodných dokladoch 
uvedú také typy produktov, ktoré majú nižšiu sadzbu 
dane, resp. vôbec nepodliehajú spotrebnej dani. 
Porušovatelia zákona však majú v zálohe aj iné triky. Stá-
va sa, že zásielku vysoko zdaniteľného tovaru (minerál-
neho oleja) zavádzajúco deklarujú a označia za vysoko 
toxický, extrémne výbušný, horľavý, žieravý, prchavý či 
rádioaktívny materiál, aby so zreteľom na tieto nebez-
pečné vlastnosti colné orgány nevykonali fyzickú kon-
trolu, resp. aby z neho neodobrali vzorky. Belgická colná 
správa však takýmto špekulantom prešla cez rozum 

a vyškolila špeciálny tím, pracujúci v tejto oblasti. V prípade, že ide o tovar de-
klarovaný ako extrémne nebezpečný pre zdravie a životné prostredie, využívajú 
na odber vzoriek externé zdroje – špecializované spoločnosti, zaoberajúce sa 
touto činnosťou. 

Produktové podvody sa páchajú s fantáziou
Medzi tzv. produktové podvody patria napríklad tie, ktoré súvisia s označova-
ním plynového oleja červeným farbivom a indikačnou látkou Solvent Yellow, 
čo sa aj v Belgicku vykonáva výlučne v daňových skladoch. Nehľadiac na to 
colníci zaznamenali prípady, keď červené farbivo a indikačná látka do plyno-
vého oleja pridané neboli, a to napriek prítomnosti správcu dane. Páchatelia 
robia takéto podvody rôznymi spôsobmi. Došlo napríklad k „úprave“ nádrže, 
v ktorej sa plynový olej označoval pri účelovom predelení nádrže tak, že dávko-
vacie a zmiešavacie zariadenie červené farbivo a indikačnú látku pridávalo len 
do jednej z častí nádrže (tej, z ktorej si správca dane odoberal vzorky) a zvyšná 
časť plynového oleja ostala neoznačená. V ďalšom prípade zas pridávané čini-
dlá (farbivo a indikátor) v dávkovacom zariadení zmrazili tekutým dusíkom, čím 
„oklamali počítadlo“ dávkovacieho zariadenia a farbivo a indikačné činidlo sa 
do nádrže s plynovým olejom vôbec nedostali. Medzi časté produktové pod-
vody patrí aj odstraňovanie červeného farbiva z označeného plynového oleja 
filtráciou, nezákonné využívanie rôznych druhov minerálnych olejov na pohon 
motorových vozidiel a nezákonné miešanie minerálnych olejov s vykurovacími 
olejmi, lakovým benzínom, kerozínom, technickými olejmi a mazadlami, bio-
génnymi látkami a odpadovými látkami petrochemického priemyslu. Hlavne 
v poslednom prípade ide o veľmi nebezpečné konanie, nakoľko odpadové látky 
petrochemického priemyslu sú vysoko toxické.
 
Z reakcie do akcie
Nevyhnutnou súčasťou belgickej colnej správy je analýza rizík, ktorá umožňu-
je efektívne využitie ľudských zdrojov a techniky. Práve v dôsledku využívania 
výstupov z analýzy rizík mohla belgická colná správa prehodnotiť postoj k col-
nému dohľadu, kontrolám a konaniam, a to z reakčného postoja na proakčný. 
Zmenila celú stratégiu colného dohľadu a daňového dozoru. V praxi to zna-

Belgická colná správa očami
slovenských colníčok
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mená, že belgickí colníci nečakajú pasívne, kým k porušeniu predpisov dôjde 
a následne prípad riešia, ale naopak prvý krok vykonajú oni, a to tak, že týmto 
prípadom aktívne zabraňujú (na rizikové subjekty sú uplatňované špeciálne po-
stupy, t. j. vyššie zábezpeky, intenzívnejší dozor, resp. dohľad a častejšie fyzické 
a daňové kontroly). Medzi základné princípy efektívnej analýzy rizík patrí pres-
ná identifikácia rizika, na základe čoho riziká rozdeľujú na finančné – fiškálne 
(colné a daňové úniky) a nefiškálne (ohrozovanie verejného zdravia a bezpeč-
nosti, terorizmus a pod.). 

Pri kontrolách bojujú aj proti vymysleným príbehom
Belgickí colníci majú svoje know-how aj pri vykonávaní kontrol v oblasti spot-
rebných daní. V praxi sa u rizikových subjektov veľmi osvedčili kontroly vy-
konávané v spolupráci s kontrolórmi DPH, a to hlavne z dôvodu zamedzenia 
podávania rozdielnych údajov a vysvetlení zo strany kontrolovaného subjektu. 
Kontroly SPD a DPH totiž vychádzajú z rozdielnych kontrolných prístupov a vý-
stupy z kontroly získané kontrolórmi DPH by sa mali zhodovať s údajmi získa-
nými kontrolórmi spotrebných daní. Spotrebné dane sa vlastne započítavajú 
do základu pre výpočet DPH. Subjekty v Belgicku odjakživa uplatňujú „taktiku 
dvoch príbehov“. Jeden vymyslený podajú kontrolórom spotrebnej dane a dru-
hý príbeh o vzniknutých rozdieloch zase porozprávajú kontrolórom DPH. Len 
čo však tieto dve zložky vykonávajú kontrolu spoločne, subjektom pri podávaní 
vysvetlenia, ktoré by obstálo pred oboma kontrolnými zložkami, obvykle do-
chádza fantázia. 

Tunelový skener, megaport a laboratórium dostávajú zabrať
Belgicko je známe Antverpami, ktoré sú druhým najväčším prístavom v Európe 
a piatym na svete. Preto sa tu nachádza aj Regionálny colný úrad, ktorý počas 
pracovného pobytu v Antverpách navštívil naše colníčky. V prístave sa nachá-
dza pracovisko tunelového – stacionárneho skenera, kde denne preskenujú 
v priemere 60 kamiónov. Najčastejšie sú odhaľované cigarety, falšované tovary, 

iný ako deklarovaný to-
var, ale aj drogy, nakoľ-
ko Belgicko je veľkým 
producentom extázy. 
V prístave sa nachádza aj 
MEGAPORT – zariadenie 
na meranie a detekciu 
rádioaktivity. Belgicku 
ho darovala vláda USA 
po udalostiach, ktoré 
sa odohrali 11. 9. 2001 
v USA. Na pracovisku 
MEGAPORTU v rámci 
výmennej spolupráce tr-
vale pôsobia aj americkí 
colníci. 
Významnú rolu má pre 
belgických kolegov aj 
Colné laboratórium 
v Leuvene. Od roku 1998 
je akreditované podľa 
normy ISO 17025, vý-
sledky jeho analýz sú medzinárodne uznávané. V laboratóriu, ktoré je vybavené 
najmodernejšími prístrojmi, sa vykonávajú aj menej známe techniky skúmania. 
V súvislosti s analýzami vzoriek liehu colné laboratórium v súčasnosti zazname-
náva podvody s poľnohospodárskym liehom, ktorý je lacnejší ako syntetický 
lieh. Novým trendom v oblasti alkoholických nápojov je výroba tzv. alkopops 
alebo designers drinks (napr. vo forme prášku, ktorý sa zaleje vodou). 

mjr. Ing. Katarína Salaimová a -dš-

Skazenosť, úplatkárstvo, predajnosť, podplácanie, predajnosť verejných a po-
litických činiteľov – toto všetko sú synonymá, ktoré alternujú slovu korupcia 
podľa Slovníka cudzích slov autoriek M. Ivanovej a Z. Maníkovej. Korupcia 
predstavuje stálu hrozbu pre slobodu spoločnosti. Napriek tomuto historicky 
potvrdenému poznaniu je opodstatnené vyjadriť názor, že sa stáva fenomé-
nom dnešnej doby. Svojou podstatou diskvalifikuje občanov, ohrozuje a po-
škodzuje nielen konkurenciu, ale aj samotné demokratické zriadenie, jeho 
princípy súvisiace so zabezpečovaním ľudských práv a slobôd občanov.

Nebezpečné chápadlo dosiahne všade
Týka sa nás všetkých, či už priamo, alebo nepriamo, pretože súvisí s naším ži-
votom, nakoľko ovplyvňuje kvalitu duchovného a telesného zdravia. Korupcia 
predstavuje jedno obrovské chápadlo, pretože zasahuje všetky úrovne spoločen-
ského systému, kde dokáže vytvárať podhubie pre vznik nových foriem krimina-
lity. Je to fenomén, ktorý trápi občanov nielen Slovenskej republiky, ale aj iných 
štátov. Bez zveličovania môžeme povedať, že korupčná kriminalita predstavuje 
celosvetový problém. Uvedomujú si to aj štátne orgány a ďalšie organizácie (naj-
mä z privátneho sektora), ktoré korupcii venujú mimoriadnu pozornosť.

Bola, je, aj bude
Zo zachovaných historických prameňov je zrejmé, že tento spôsob správa-
nia sprevádza ľudí od antiky až po dnešok, pričom sa vyskytujú stále novšie 
a novšie formy. „Korupcia ako protispoločenská komunikácia logicky vznikala 
súbežne so vznikom vyššej organizácie spoločnosti, teda so vznikom štátu. 
Možno ju zaznamenať už v začiatkoch dejín faraónov v Egypte, v gréckych 
mestských štátoch i v antickom Ríme za republiky a hlavne v období po jeho 
páde, nie je teda plodom formy vlády či spoločenského usporiadania," tvrdí M. 
Protivinský v práci Politické dôsledky korupcie. Na základe týchto historických 
údajov môžeme konštatovať, že úplné potlačenie a vymazanie korupcie zo spo-
ločenského života sa asi nikdy nepodarí uskutočniť. Je tomu tak preto, lebo sna-
ha o ľahšie dosiahnutie cieľa určitou formou diskvalifikácie iného subjektu, bez 
potreby dodržiavania stanovených pravidiel, je prirodzenou súčasťou ľudskej 
povahy. Aj preto vznikajú subjekty, ktoré sa rozhodli tento spôsob kriminálneho 

správania využiť na úkor iných, resp. aj na úkor tých, ktorí chcú eliminovať tieto 
kriminálne praktiky.

Názory na vznik úplatkárstva sa rôznia
Z vedeckého poznania, ktoré je výsledkom realizovaného výskumu, vyplýva, 
že dnešná spoločnosť žije v období stúpajúcej korupčnej aktivity. Potvrdzuje 
to aj historický exkurz názorov, ktoré riešia otázky, resp. zistenia, prečo a kedy 
nastupuje korupcia v koncentrovanej podobe. Názory odborníkov na túto 
problematiku a výsledky tohto porovnania sa dajú zhrnúť do troch relatívne 
samostatných skupín:
• Jedna skupina názorov zodpovedá predstave z minulosti, keď korupcii ne-
bola venovaná náležitá pozornosť. Predstavitelia tejto skupiny názorov verili, 
že korupcia bude miznúť úmerne so zvyšovaním životného štandardu, ktorý 
existuje vo vyspelých demokraciách a ekonomikách.
• Ďalšia skupina zahŕňa názory na funkciu korupcie, spočívajúce predovšetkým 
v tomto ponímaní: Čo vzniká v spoločnosti, má zmysel len vtedy, ak z toho ply-
nie nejaký úžitok. Podľa tejto predstavy pripadá pozitívna úloha aj trestnej čin-
nosti, v tomto smere sa stráca hľadisko spoločenského záujmu.
• Pozitívnejšie názory sa prejavujú u tých autorov, ktorí sa nezameriavajú len na 
takýto úžitok korupcie, ale tiež na jej príčiny. Prednosti daného prístupu spočí-
vajú najmä v tom, že vytvára priestor pre otázky: prečo a ako sa prejavujú nové 
formy korupcie, čím sa, samozrejme, potvrdzuje existencia korupcie v určitej 
kvantite a kvalite.

Zhrnutím uvedených názorov je možné korupciu chápať ako prejav prirodze-
nej ľudskej vlastnosti obchádzať oficiálne pravidlá vo svoj prospech, schopnosť 
inštitúcií korupciu potlačovať a brániť sa proti nej, čo je indikátorom kvality prí-
slušných inštitúcií a celého inštitucionálneho systému. Zahraničné skúsenosti 
z riešenia tejto problematiky poukazujú, že ani v súčasnej dobe nebude možné 
poskytnúť recepty na to, aby boli nové prejavy korupcie zvládnuté v požado-
vanom rozsahu.

plk. Ing. Pavol Augustín, CSc.
Na korupciu sa z vedeckého hľadiska pozrieme aj v budúcom čísle.

Nesmrteľný fenomén ľudskej spoločnosti
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Pracovná návšteva Slovenskej republiky v rámci komunitárneho programu FISCALIS 2013

Rozhodnutím Parlamentu a Rady č. 1482/2007ES z 11. decembra bol ustano-
vený komunitárny program FISCALIS 2013, ktorý svojimi aktivitami a cieľmi 
nadväzuje na aktivity programu FISCALIS 2007. Hlavným cieľom programu 
FISCALIS 2013 je podpora fungovania daňových systémov na vnútornom trhu 
prostredníctvom spolupráce daňových a colných správ účastníckych krajín 
programu. V oblasti spotrebných daní sú v rámci tohto programu zadefinované 
špecifické ciele, akými sú komunikačné systémy a systémy výmeny informácií, 
mnohostranné kontroly, semináre a projektové skupiny, pracovné návštevy 
a odborná príprava. Aktivitu pracovné návštevy, ktorá je určená úradníkom 
daňových a colných správ, využili aj kolegovia zo zahraničia.

Spoznali oblasť spotrebných daní, ale aj Slovensko
Colníci z Maďarska, Nemecka a Portugalska absolvovali v našej krajine pobyt 
vo februári 2009. Počas piatich dní mali možnosť spoznať Slovensko nielen 
z hľadiska fungovania colnej správy, ale čiastočne aj ako krajinu. Cieľom ich pra-
covnej návštevy bolo najmä získať komplexný pohľad na správu spotrebných 
daní na Slovensku, na postupy pri analýze rizík a výkone kontrol, ale taktiež 
výmena informácií v oblasti SPD. Všetky potrebné informácie 
im poskytli zástupcovia odboru spotrebných daní (OSD), ktorí 
ich na Slovensku počas pobytu sprevádzali. Pracovnú návšte-
vu nabitú bohatým programom odštartoval OSD prezentáciou 
činnosti colnej správy nielen vo všeobecnosti, ale aj z historic-
kého pohľadu. Nechýbal ani prehľad organizačnej štruktúry 
colnej správy až po jednotlivé činnosti odboru spotrebných 
daní a oddelení spotrebných daní na colných úradoch. Na 
záver v krátkosti prezentoval programové vybavenie SysNeD, 
ktoré u našich hostí vzbudilo živý záujem. Už v popoludňajších 
hodinách absolvovali zahraniční hostia cestu autom cez celé 
Slovensko až do Michaloviec, kde sa v blízkej dedinke Viničky 
oboznámili s vínnou pivnicou, typickou pre tokajskú oblasť. Po 
prehliadke spojenej s degustáciou ich čakala večera v sloven-
skej reštaurácii, kde si hostia pochutnali na pravých bryndzo-
vých haluškách.

Daňový sklad i domáca pálenica u návštevy bodovali
Na druhý deň sa hostia v Trebišove oboznámili s fungovaním 
daňového skladu na minerálny olej a následne sa presunuli na 
CÚ Prešov, ktorý pre nich pripravil krátku prezentáciu a zorga-

nizoval návštevu pálenice v Giraltovciach. Hektic-
ký deň zavŕšili večernou prehliadkou historickej 
časti Prešova. Zaujímavý program pokračoval aj 
na tretí deň. Colníci zobrali svojich zahraničných 
kolegov na návštevu dvoch daňových skladov na 
lieh, pričom jeden z nich patrí k najmodernejším 
daňovým skladom na lieh na Slovensku. Medzi 
spomínanými dvomi návštevami stihli absolvo-
vať aj prehliadku dominanty regiónu, v ktorom 
sa práve nachádzali, a tou bol hrad Stará Ľubov-
ňa. Zahraniční hostia pokračovali na štvrtý deň 
svojho pobytu na východe Slovenska  návštevou 
oddelenia ELO, sídliaceho v Poprade, kde im bola 
prezentovaná činnosť oddelenia a jednotlivých 
systémov na kontrolu pohybu tovarov podlieha-
júcich spotrebným daniam – SEED, EWSE a MVS 
a SysNeD. Už popoludní ich však čakala dlhá spia-
točná cesta autom do Bratislavy, kde im Colné ria-
diteľstvo SR pripravilo krátke zhrnutie a oficiálne 
ukončenie programu za prítomnosti národného 
koordinátora pre FISCALIS z MF SR.

V Bruseli sme získavali informácie aj my
O tom, že takéto výmenné návštevy v rámci ko-
munitárneho programu FISCALIS 2013 fungujú 

obojsmerne, svedčí aj pracovná návšteva Belgicka, ktorú v závere minulého 
roka absolvovala npor. Ing. Zuzana Sedlačková z CÚ Prešov. Tento pobyt na-
šej kolegyne priamo v centre diania, v meste europoslancov, teda v Bruseli, bol 
podľa jej slov pre ňu veľkým prínosom. Nielen z hľadiska výmeny informácií, 
týkajúcich sa spotrebných daní, ale pomohol jej aj rozšíriť si geografické a kul-
turologické vedomosti.

Vďaka kolegom a prírode sa niektorí vrátia
Čo povedať na záver? Príprava a zorganizovanie takejto pracovnej návštevy nie 
je jednoduchá a okrem OSD sa na nej podieľali aj iné útvary, preto patrí veľká 
vďaka všetkým, ktorí na nej participovali. Príjemné zážitky si však naši hostia 
neodniesli len vďaka spomínaným kolegom spoluorganizátorom. Očarila ich 
aj naša krajina, ktorá si najviac získala kolegu z Nemecka. Ten sa živo zaujímal 
o slovenské veľhory a ľutoval, že nemá viac času na bližšie spoznanie našej kraji-
ny. Pracovná návšteva ho však inšpirovala k tomu, že najbližšiu letnú dovolenku 
určite strávi na Slovensku. A možno nebude jediný.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Aktivita, ktorá funguje obojsmerne
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Šport

Neštandardne prebiehalo 
stretnutie regionálnych zá-
stupcov dvoch colných správ, 
ktoré sa realizovalo 21. 3. 2009 
v intenciách medzinárodnej 
zmluvy o spolupráci a vzájom-
nej pomoci v oblasti colníctva 
medzi Slovenskou republikou 
a Českou republikou. Dejisko 
pracovného stretnutia sa totiž 
tento rok presunulo z českej 
Kordárne, nachádzajúcej sa 
neďaleko hraničného prie-
chodu Drietoma – Starý Hro-
zenkov, na Základnú školu vo 
Svinnej, okres Trenčín.

Diskusia vyústila do športu
Tak trochu netradičné bolo pra-
covné stretnutie, na ktorom sa 
zúčastnili zástupcovia CÚ Tren-
čín na čele s pplk. Ing. Ivanom 
Kuterkom, riaditeľom CÚ Tren-
čín, a zástupcovia Celního ředi-
telství Olomouc na čele s jeho 
riaditeľom, plk. Ing. Lumírom 
Šatranom. Okrem vedenia zá-
stupcov dvoch colných správ 
sa na stretnutí vo Svinnej 
zúčastnilo osem minifutbalo-
vých družstiev, z toho jedno 
reprezentovalo zástupcu českej colnej správy, Celní ředitelství Olomouc. Ofici-
álne stretnutie a diskusia, v ktorej si zástupcovia colných správ vymieňali prak-
tické skúsenosti z oblasti colného dohľadu, daňového dozoru s cieľom zvoliť 
spoločný postup vo vybraných oblastiach, vyústili do priateľského športového 
zápolenia o putovný pohár riaditeľa CÚ Trenčín. Tohtoročný 2. ročník minifut-
balového turnaja prebiehal v atmosfére intenzívnej medzinárodnej spolupráce 
na česko-slovenskej hranici.

Spojenie príjemného s užitočným Trenčanom vyšlo
Vo finálovom súboji o prvé miesto si zmerali sily českí colníci s družstvom SCÚ 
Púchov, ktoré skončilo na druhom mieste. Tretie miesto obsadilo družstvo SCÚ 
Trenčín. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Marian Vasko (SCÚ Trenčín) 

Putovný pohár riaditeľa CÚ Trenčín skončil v Čechách

a post najlepšieho strelca obsadil Jozef Kováč (SCÚ Púchov). Nielen putovný 
pohár riaditeľa colného úradu skončil v rukách českých kolegov, ale aj trofej 
najlepší hráč turnaja, ktorým bol jednoznačne uznaný český colník Lukáš Opra-
vil. Cenu útechy odovzdal riaditeľ CÚ Trenčín dvom ženským minidružstvám. 
Po úctyhodnom výkone sa športovci museli dobiť energiou, ktorú získali nielen 
vďaka tradičnému gulášu, ale aj vďaka vynikajúcej atmosfére. Cieľ, ktorý bol 
stanovený vedením trenčianskeho colného úradu a olomouckého colného ria-
diteľstva, sa podarilo dosiahnuť. Užitočné informácie dopadli na úrodnú pôdu 
a príjemné športové vyžitie utužilo dobré kolegiálne vzťahy českých a sloven-
ských colníkov. Zostáva už len dúfať, že sa putovný pohár riaditeľa colného úra-
du počas futbalovej sezóny 2010 vráti späť „domov“.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

V piatok trinásteho sa stretli priaz-
nivci nohejbalu, ktorí nie sú poverči-
ví, a rozhodli sa aj v tento v poradí už 
piaty rok zabojovať o Pohár riaditeľa 
CÚ Košice. Nechýbali však ani priaz-
nivci športu, ktorí povzbudzovali 
hráčov k lepším výsledkom.

Deň zápasu bol výnimočný nielen 
športovými výkonmi, ale aj magic-
kosťou dátumu. Jediná smola súvi-
siaca s ním postretla iba tých, ktorí 
tento vydarený V. ročník nohejbalu 
vynechali. Na spomínanom turnaji sa 
zúčastnilo 12 družstiev. Keďže tento 
šport očaril aj nežné pohlavie colníc-

keho osadenstva, v tomto prípade nemožno hovoriť o mužstvách. Okrem druž-
stiev CÚ Košice sa v rámci turnaja predstavili aj hráči z CKÚ a Inšpekcie generál-
neho riaditeľa CR SR. Stretnutia sa začali v dopoludňajších hodinách. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch skupín, pričom do semifinále postupovali prvé dve. 
Nakoniec sa „bratovražedný boj“ vo finále odohral medzi colníkmi zo stanice 
CÚ Košice (SCÚ) a informatikmi (OSCIS), pričom víťaznú trojku uzavreli colníci 
z colného oddelenia (OC).

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Vladimír Lenďák. Všetkých okúzlil nielen 
svojimi športovými výsledkami, ale aj vytrvalosťou a entuziazmom, ktoré mu 
možno len závidieť.
Z rúk riaditeľa colného úradu prevzali ocenenia:
1. miesto SCÚ Košice (V. Čullák, M. Čullák, M. Šándor)
2. miesto OSCIS (T. Bodnár, V. Lenďák, P. Ivan)
3. miesto OC (M. Nagy, F. Palkó, R. Cibula)

npor. PhDr. Zuzana Pavlíková

Magický dátum priaznivcov nohejbalu v Košiciach neodradil
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Naša kronika

Naši jubilanti v marci a apríli  2009
60 rokov

Jozef Dzurko
CÚ Košice

55 rokov

Vladimír Kučerák 
CR SR

50 rokov

Eva Kordíková
CÚ Banská Bystrica

Alexander Baláž
CÚ Banská Bystrica

Ladislav Vadkerti
CR SR

Jozef Kozmon
CR SR

Dušan Mikušovič
CÚ Trnava

Viera Sabolová
CÚ Prešov

Pracovné jubileum 20 rokov

Danica Rybošová  k 1. 4. 2009
CÚ Nitra

Ján Kravec k 17. 4. 2009
CÚ Michalovce

Vladimír Kravec k 1. 4. 2009
CÚ Prešov

Ján Drobňák k 1. 4. 2009
CÚ Prešov

Igor Večerík k 1. 4. 2009
CÚ Žilina

Štefan Lukáč k 1. 3. 2009
CÚ Košice

Ladislav Sarkovics k 15. 3. 2009
CÚ Košice

Tragická udalosť medzi Polomkou a Heľpou 
v Breznianskom okrese zo dňa 21. 2. 2009 otriasla 
celým Slovenskom. K ľuďom, ktorí zrážku auto-
busu s vlakom neprežili, žiaľ, patril aj náš kolega 
s manželkou.
Miroslav Kajan odslúžil v colnej správe takmer 17 
rokov. Začínal na Colnici Nitra, pobočka Topoľčany. 
Odtiaľ bol v časoch rozsiahlej reorganizácie colnej 
správy v roku 2005 preložený na CÚ Trenčín, po-
bočka Nováky. V roku 2006 bol v rámci CÚ Trenčín 
preložený na pobočku colného úradu Bánovce 

nad Bebravou, kde pôsobil až do osudovej tragé-
die. Bol ochotný zastať akúkoľvek prácu, skúsenos-
ti rád odovzdával mladším kolegom. Ako vášnivý 
hráč futbalu sa aktívne zapájal do colníckeho špor-
tového života.
Miroslav Kajan zahynul v Polomke aj s manželkou 
Jankou. Ich smrť zanechala prázdne miesta v srd-
ciach dvoch dcér a v ostatnej rodine, ako aj v práci 
a medzi priateľmi.

Česť ich pamiatke!
CÚ Trenčín

Miroslav Kajan
(* 24. 12. 1961, † 21. 2. 2009)

Na CÚ Prešov sa v poslednom čase roztrhlo vrece so športovými a spoločen-
skými podujatiami. Výnimkou nebol ani február, keď sa Prešovčania stretli na 
priateľskom posedení pri dobrom jedle a príjemnej hudbe.
Možnosť zatancovať si za sprievodu živej kapely či na tóny nezabudnuteľných 
evergreenov namixovaných šikovným diskdžokejom uvítali mnohí, a tak do 
prešovskej reštaurácie s príznačným názvom U baróna zavítali nielen Prešov-
čania, ale aj kolegovia z Humenného, Starej Ľubovne či z Popradu. Podujatie 
oficiálne otvoril riaditeľ CÚ Prešov, ktorý nezabudol podotknúť, že má v úmysle 
v spolupráci so ZO SLOVES organizovať stretnutia podobného druhu minimál-
ne raz štvrťročne. Žijeme totiž v storočí zhonu, a preto je potrebné vedieť si aj 
oddýchnuť. Tieto akcie navyše dajú dokopy aj tých kolegov, ktorí sa vidia len 
z času na čas. Na nepracovnej pôde sa stretnú, aby sa pozdravili, prehodili zopár 
viet alebo hoci aj pretárali celý večer. Jednoducho, aby sa zabavili, či už rezkým 
tancom, spevom alebo len pokojným rozhovorom. Na svoje si prišli aj gurmáni, 
keďže okrem slávnostnej večere sa podávali aj východniarske špeciality, ako sú 
„holubky“ (plnený kapustný list) či známe rusínske jedlo „mačanka“. To, že sa 

Doznievajúca plesová sezóna sa nevyhla ani CÚ Nitra, keď colníčky a colníci 
z nitrianskeho colného úradu vymenili služobné rovnošaty za pekné spoločen-
ské šaty či obleky a spolu s civilnými zamestnancami a svojimi hosťami prijali 
pozvanie na jubilejný 10. ples CÚ Nitra.
Ples sa konal v spoločenských priestoroch Agroinštitútu v Nitre a organizátori, 
ktorými boli členovia ZO SLOVES pri CÚ Nitra, pripravili naozaj pekné a prí-
jemné podujatie, na ktorom si mohol každý účastník prísť na svoje. O sláv-
nostné otvorenie plesu sa svojimi príhovormi postarali námestník riaditeľa 
Colného úradu Nitra a predseda ZO SLOVES. Po prípitku a úvodnom vystú-
pení mažoretiek z tanečného súboru ECHO z Nitry sa pri tanečnej hudbe 

Prešovčania zamenili plesy za spoločenské posedenia
colníci vedia zabávať, 
neušlo ani pozornému 
oku speváčky prešov-
skej kapely Nočný život, 
v ktorej temperament-
ní východniari vzbudili 
živý záujem o colníc-
ke povolanie. Líderka 
skupiny to deklarovala 
svojimi otázkami typu 
„čo vlastne robia col-
níci, keď už nemáme 
hranice“ či „aké vzdela-
nie je potrebné na to, aby sa človek mohol stať colníkom,“ pričom nezabudla 
vyjadriť svoj údiv nad početným ženským zastúpením v colníckych radoch.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Jubilejný desiaty ples CÚ Nitra
v podaní hudobnej skupiny BRILAX rozprúdila na parkete pravá, nefalšovaná 
zábava. Prakticky každý z plesajúcich sa snažil ukázať to najlepšie zo svojho 
tanečného umenia a, samozrejme, nechýbali ani ukážky speváckych schop-
ností, ktoré sa množili úmerne s pribúdajúcimi hodinami. Po polnočnej tom-
bole, v ktorej okrem domácich spotrebičov či kozmetiky dominoval športový 
bicykel, pokračovala zábava až do skorého rána, pričom niektorí „plesajúci“ si 
chceli priplatiť za pokračovanie plesu. Ale aj to svedčí o tom, že jubilejný 10. 
ples CÚ Nitra sa vydaril a približne 150 jeho účastníkov sa už teší na ten ďalší 
v roku 2010.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher



19

Ako nás nepoznáte

VHT alebo, inak povedané, vysokohorská turistika dostala mnohých ľudí. 
Patrí k nim aj náš kolega z CÚ Nitra, Miroslav Kučera, ktorý tomuto koníčku 
holduje už od svojich tínedžerských čias. Svoje prvé fatranské končiare zdo-
lal ešte ako gymnazista. Spolu s kamarátmi turistiku kombinoval s lyžovaním 
na neupravených svahoch Turca a Liptova, kde vyrastal. A hoci sa neskôr pre-
sťahoval do takmer rovinatého kraja, na svoju lásku, hory, nezanevrel.
Vo výškach cítiť slobodu
Vysokohorská turistika nie je len o šliapaní do kopcov s batohom na chrbte, ako 
by sa mnohí mohli nazdávať. Ide o akúsi ľahšiu formu horolezectva, pri ktorej sa 
používa horolezecký výstroj. Nelezú sa však až také exponované terény. Na dru-
hej strane z klasickej turistiky zostali desiatky našliapaných kilometrov. To všetko 
v kombinácii s okolitou prírodou ženie ľudí obľubujúcich tento šport stále vpred. 
Okrem toho je to aj radosť z výstupu a pocit slobody, ktorý nachádzajú len v ob-
klopení hôr.
Základ je zbaliť sa
Miro, ktorý má za sebou stovky nachodených kilometrov, vie, že sa na túru musí 
dôkladne pripraviť. Začína sa to balením, ktoré ani po rokoch praxe nie je jedno-
duché. Hoci má väčšina turistov zaužívaný zoznam potrebných vecí, vždy sa nájde 
niečo, čo zostane doma na polici alebo v skrini. Vtedy to musí brať športovo a ria-
diť sa heslom: „Čo nemáš, to si požičiaš alebo to nepotrebuješ.“ Existuje však aj 
vybavenie, bez ktorého by sa do hôr nikdy ísť nemalo. Je to čelová lampa, kompas, 
mobilný telefón, čiapka (aj v lete), fľaša s vodou a vreckový nožík. Ďalšou vecou, 
ktorá by vyznávačovi VHT nemala chýbať, je dobrá kondička. Ak totiž chce úspeš-
ne zdolať akýkoľvek kopec vo vysokých horách, musí byť fyzicky pripravený. Vstať 
od kancelárskeho stola a vyraziť do vysokých hôr sa neodporúča, navyše je to aj 
trochu riziko. Mnoho zbytočných nešťastí v horách sa totiž stáva práve vtedy, keď 
niekto precení svoje schopnosti. Mirovi však strata kondičky veru nehrozí. Do rôz-
nych miest v horách chodieva počas celého roka, v lete pešo či na bicykli, v zime 
sa venujeme skialpinizmu. Do klasických stredísk už jazdí s priateľmi pomenej, 
uprednostňujú vlastné cestičky a lyžujú zakaždým na inom svahu.
Pravidlá hôr sa obísť nedajú
Miro sa v horách snaží byť opatrný. V takom prostredí sa totiž za každú chybu pla-
tí. Ako sa hovorí, v horách nič neukecáte a neplatí tam žiadna protekcia. Napriek 
tomu (či azda práve preto?) nebezpečné situácie neobchádzajú ani jeho. Má už 
za sebou aj jeden takmer pád do trhliny v ľadovci, jarné stretnutie s raňajkujúcim 
medveďom, ako aj nejaké pády na lyžiach. Dosť nebezpečné je aj blúdenie v tme 
a hmle. Miro si spomína na rok 2007, keď sa po vystúpení na vrchol Mont Blancu 
dostal spolu s ďalšími do silného vetra, sneženia a hmly. Všetky skupiny, čo šli po 
nich, sa vrátili. Pre Mirovu skupinu bol zostup ťažkou skúškou pripravenosti a odol-
nosti, lebo cesta viedla po hrebeňových „prevejoch“ a jediný úkrok od zafúkanej 
stopy by znamenal odtrhnúť sa a padnúť pod kolmú stenu. Ako orientačné body 
im vtedy slúžili žlté stopy v snehu po horolezcoch, ktorí tadiaľ prešli pred nimi. 
Kožu im nakoniec zachránilo zariadenie GPS – aj vďaka tomu všetci bezpečne 

Záľuba na tri písmená
zostúpili nižšie, kde už bolo znesiteľné počasie a hlavne viditeľnosť. Také veci sa 
v horách stávajú, dôležité je ale zachovať pokoj a byť pripravený.
Topánky to nevydržali
Túry do hôr sú okrem príležitostného napätia nabité predovšetkým dobrou ná-
ladou, pokojom a niekedy aj humorom. O zábavné situácie nie je núdza ani vo 
veľkých nadmorských výškach či, presnejšie povedané, po zostupe z nich. Mirovi 
sa napríklad po návrate z víkendu v Roháčoch stalo, že vystúpil z vlaku a pocítil, 
že čosi s topánkami nie je v poriadku. Tento pocit sa mu potvrdil. Ako prichádzal 
k svojmu domu, stratil obe podrážky súčasne, a to pár metrov pred cieľom. Nako-
niec však bol rád, že sa mu to nestalo kdesi na hrebeni. Odvtedy začal do topánok 
investovať viac peňazí a zameral sa na kvalitnejšie značky.
Slovenské hory miluje, o Himalájach sníva 
Turistika si ako takmer každý koníček vyžaduje dostatok času, ale aj peňazí. Tý-
mito dvomi vecami sa riadi aj Miro, ktorý sa snaží čo najviac voľného času tráviť 
v prírode. Ako hovorí, nie je dôležité, či je v Alpách, alebo na Zobore, hlavne aby 
mu tam bolo dobre. Tak sa Miro cíti v slovenských horách, na ktoré nedá dopustiť. 
Jeho srdcu najbližšie sú Malá a Veľká Fatra, kde je vlastne stále doma. Expedície, 
ktoré počas roka s priateľmi podniká, sú však vždy regionálne rozmanité. Okrem 
tatranských túr sa vyberú aj za hranice Slovenska, a to do Álp alebo do iných zahra-
ničných hôr. Jeho najvyšším vrcholom, ktorý doteraz zdolal, je Mont Blanc (r. 2003, 
2007). Okrem toho stál na viacerých alpských troj- a štvortisícovkách. V blízkej bu-
dúcnosti by však svoj výškový rekord rád posunul nad päť- až šesťtisíc metrov, čo 
znamená „podnikať“ na Kaukaze, v Pamíre alebo napr. v iránskych či kirgizských 
horách. A ako každý horolezec, samozrejme, aj on sníva o Himalájach. To si však už 
vyžaduje zodpovednejšie zamyslenie sa a taktiež slušnú kôpku peňazí. Verí však, 
že si tento sen raz splní.
Slovenská colnica na Mont Blancu nadchla aj Francúzov
Milovník vysokohorskej turistiky získal vďaka svojmu netradičnému koníčku mno-
ho známych a podobne naladených priateľov. Časy, keď chodieval do hôr sám, 
sa jeho príchodom do Nitry skončili. Pod Zoborom totiž stretol partiu podobných 
nadšencov, s ktorými založili Nitriansky horský spolok, združenie pre turistiku a ak-
tivity v prírode. Ich spolok tvorí približne 30 aktívnych členov a okrem toho má 
ďalších 30 priaznivcov. Festival Vysoké hory, ktorý každoročne organizuje, navštívi 
počas dňa cca 1 200 divákov, väčšinou turistov, a to je Nitra tzv. „dolniacke mesto“. 
Nitrianskym nadšencom nechýbajú ani priatelia zo zahraničia. Na túry do sloven-
ských hôr vyrážajú najčastejšie s kamarátmi zo susedných Čiech. Zdatných „parťá-
kov“ na lezenie majú aj z prostredia slovenskej colnej správy. Miro rád spomína 
na krásnu túru v Tatrách, ktorú absolvovali s Petrom Paulíkom a Petrom Kozákom 
z CR SR a CKÚ. Pri výstupoch do výšok ľutuje, že colná správa nedisponuje takým 
reklamným a propagačným materiálom či symbolmi, s ktorými by sa mohli vyfo-
tografovať na pamiatku. Tak na vrchol Mont Blancu ešte v roku 2003 vyniesli starú 
smaltovanú tabuľu „COLNICA“, ktorá ostala zvečnená na fotkách. Nápad nadchol aj 
francúzskych colníkov, ktorých tam stretol pri ochrane tunela. So Slovákmi a „ich“ 
colnicou sa preto aj odfotili.

-dš-



Naša fotosúťaž pokračuje a na rad sa postup-
ne dostávajú všetci prispievatelia, ktorí netr-
pezlivo očakávajú, kedy už svoje obľúbené 
fotografie uvidia uverejnené na zadnej stra-
ne obálky nášho časopisu. Mnohí z nich nám 
ich totiž poslali ešte v minulom roku. Tento-
raz sa môžete pokochať zábermi pochádza-
júcimi z objektívu Antona Nemčáka. 


