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Otestujte sa

Správa spotrebných daní patrí medzi dôležité činnosti colnej správy. O tom, že túto úlohu zvláda na výbornej úrovni, 
svedčia nielen čísla dokumentujúce výšku vybraných daní, ale tiež množstvo odhalených prípadov porušenia zákona. 
Colné úrady ako správcovia dane využívajú oprávnenia nielen podľa daňových, ale tiež podľa colných predpisov. Či tieto 
oprávnenia boli aplikované aj v prípade, ktorý vám opíšeme, to už musíte posúdiť sami.

Postupovali colníci správne?
Colníci postupovali správne v zmysle platnej legislatívy. Na prekonanie utvorenej prekážky využili oprávnenie uvedené v § 27 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

Správna odpoveď 

1. Colníci neurčenej stanice CÚ vykonávali miestne zisťovanie u podnikateľské-
ho subjektu, ktorého hlavnou činnosťou bol predaj tabakových výrobkov. 
Z podkladov, zhromaždených s cieľom vykonať kontrolu, vyplynulo, že práv-
nická osoba má ako prevádzkové priestory okrem iného uvedenú aj halu, 
ktorá sa nachádzala v areáli miestneho poľnohospodárskeho družstva.

2. Písomne preto vyzvali zodpovednú osobu, aby sa dostavila v uvedený čas 
na miestne družstvo a umožnila vykonať daňový dozor v predmetnej hale. 
Po príchode však colníci zistili, že hala je uzamknutá a v areáli sa nachádza 
len strážnik, ktorý kľúče od zámky nemá a nevie nič bližšie o kontrolovanom 
subjekte.

3. Keďže konateľ, ktorý bol pôvodne vyzvaný, sa už neohlásil, pokúsili sa s ním 
colníci skontaktovať. Súbežne niekoľkokrát náhodne navštívili inkriminova-
né miesto. Po márnej snahe zabezpečiť vykonanie kontroly priestorov v prí-
tomnosti zodpovednej osoby, pristúpili colníci k využitiu oprávnení, ktoré im 
zákon dáva.

4. Za prítomnosti strážnika odstránili s použitím nástrojov zámku, ktorou bol 
vchod uzamknutý, a následne spísali zápisnicu o prekonaní utvorenej pre-
kážky. Ich snaha a dôraznosť sa vyplatili, pretože ako sa neskôr ukázalo, v hale 
boli uložené kartóny pašovaných cigariet, pri ktorých bol daňový únik vyjad-
rený sedemmiestnym číslom.

mjr. PhDr. Milan Pittich
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Máj, lásky čas, nás zo všemožných zdrojov presviedčal, že sa oplatí milovať a žiť 
v páre. Že každý má niekde tú svoju polovičku. Táto komerčnými médiami často 
prezentovaná myšlienka má však korene omnoho hlbšie ako v medziľudských 
vzťahoch. Páry fungujú aj v prírode, nie nadarmo si psa hneď spojíme so suč-
kou, mačku s kocúrom a ovcu s baranom. Táto verzia párov je pomerne jed-
noduchá. Existujú však páry, ktoré si vytvoríme sami. Ide pri tom o partnerstvá 
iného, tzv. spoločenského kalibru. Stretávame sa s nimi pomerne často, a to aj 
bez toho, že by sme si toto zaužívané párovanie uvedomovali. Spomeňte si, akú 
otázku dostanete, keď poviete, že ste boli u lekára. V drvivej väčšine prípadov 
odznie: Čo si chorý/-rá? Z teraz už vlastnej skúsenosti viem, čo zvyčajne príde, 
keď sa niekto dozvie, že som sa rýchlo a spontánne vydala. Stavte sa, že je to 
formulka: Čo si tehotná? Stretla som sa však aj s prípadom, keď som čosi čítala 
a prišlo staré známe: Čo sa nudíš? Tieto verbálne páry však príroda nevytvorila. 
Malo by to fungovať úplne inak, ako pýtajúci sa očakáva. A hoci je máj už dávno 
za nami, prajem vám, aby ste sa brali a boli spolu predovšetkým z lásky, aby ste 
k tomu doktorovi zašli aj vtedy (a najmä vtedy), kým ste ešte zdraví, a aby ste si 
čítali hlavne preto, že vás to baví. Napríklad aj náš časopis.

P. S. A ja vám ako polovička novozaloženého manželského páru sľubujem, že sa 
okrem môjho mena nič nezmení. Hádam sa nedám zahanbiť Šejirmankou.

Dana Sýkorová

Fungujúce 
páry?
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Bratislavská Incheba v máji opäť privítala uni-
formovaných vystavovateľov. V dňoch 19. – 21. 
5. 2009 sa totiž uskutočnil už 5. ročník medzi-
národného veľtrhu policajnej, zabezpečova-
cej, hasičskej a záchranárskej techniky. Po ro-
koch absencie sa naň vrátila aj slovenská colná 
správa.

Výstava sa rozšírila, pribudlo viac techniky
Veľtrh E+R+P vo svojich začiatkoch (v roku 2003) 
sledoval politicko-hospodársku situáciu v Európe, 
očakávaný vstup Slovenska do Európskej únie 
a schengenského priestoru. Z toho vychádzal aj 
rozhodujúci profil vystavovateľov, ktorý bol orien-
tovaný na políciu a jej sekciu – hraničnú a cudzi-
neckú políciu, a na colnú správu. Dosiahnutý po-
zitívny ohlas bezpečnostného veľtrhu IDEB 2008 
motivoval v posilnení a zefektívnení postavenia 
veľtrhu E+R+P medzi bezpečnostnými veľtrhmi na 

Krátko z domova

Výstava E+R+P
(EMERGENCY + RESCUE-SECUREX + PYROPOL)

Slovensku, ktorého rozhodujúce zložky patria pod 
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. 
Tieto ciele sú premietnuté aj v motte pre rok 2009 
„KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ“. Aj preto došlo k jeho 
rozšíreniu a výraznému posilneniu sekcie hasič-
skej – záchranárskej o protipovodňovú techniku, 
zabezpečovaciu techniku, zabezpečenia verejného 
poriadku, technických prostriedkov polície a krimi-
nalistických služieb. Zaradením veľtrhu do termínu 
konania snemu ZMOS-u došlo k posilneniu odbor-
nej návštevnosti v komunálnej sekcii. Výrazná bola 
i mediálna prezentácia pre laickú verejnosť v oblas-
ti zabezpečovacích zariadení.

Colníci sa po rokoch úspešne vrátili na Inchebu
V tomto roku sa na výstavu vrátila aj colná správa, 
ktorá bola jednou z prvých vystavovateľov a podľa 
vyjadrení organizátorov výraznou mierou prispela 
k založeniu tejto výstavy. Colníci totiž tvoria ozbro-

jený zbor, a zároveň dohliadajú na bezpečnosť ob-
čanov z hľadiska trhu a prepravovaných tovarov. To 
je činnosť, ktorú ostatné bezpečnostné zbory nevy-
konávajú. Navyše colná správa v poslednom období 
značne modernizovala svoje technické vybavenie 
a zavádza moderné postupy vo svojich činnostiach. 
Tieto dôvody viedli kanceláriu generálneho riaditeľa 
v spolupráci s inými organizačnými útvarmi colnej 
správy k návratu na výstavu. Hoci nikto z organizá-
torov za colnú správu nemal s podobným poduja-
tím veľké skúsenosti, môžeme prezentáciu hodnotiť 
pozitívne. Záujem verejnosti pútala nielen výzbroj 
colníkov a zaistené tovary z ohrozených druhov ži-
vočíchov, ale aj mobilné skenovacie zariadenie na 
zisťovanie prítomnosti rádioaktívnych materiálov. 
Účasť na výstave colníkom umožnila predstaviť 
mobilný skener ostatným bezpečnostným zložkám 
a otvoriť diskusiu o prípadnej vzájomnej spolupráci.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina
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Krátko z domova a zo sveta

Nádherné slnečné počasie privítalo v polovici júna v Bratislave zástupcov 
všetkých členských krajín Európskej únie, kandidátskych krajín a Európskej ko-
misie na pracovnom stretnutí, ktoré sa vo svojej krátkej histórii uskutočnilo iba 
po druhýkrát. Po minuloročnom stretnutí v domovskej krajine Európskej komi-
sie v Belgicku sa tento rok podujatie uskutočnilo v našom hlavnom meste.
Snaha o modernizáciu colníctva zásluhou Customs
Stretnutie sa konalo v rámci plánu aktivít programu Customs 2013, ktorý za-
strešuje väčšinu pracovných rokovaní na úrovni Európskej komisie. Spomínaný 
program prešiel od svojho vzniku viacerými premenami, od názvu Matthaeus 
(v roku 1991) cez názvy Customs 2000, Customs 2002 a Customs 2007 až po 
dnešný Customs 2013. Počas jeho trvania sa neformoval len názov programu, 
ale predovšetkým jeho politiky a ciele. Tie sa menili podľa aktuálnych potrieb 
krajín účastných na programe, no predovšetkým podľa situácie v globalizácii 

Zástupcovia Európskej komisie, členských krajín
a kandidátskych krajín Európskej únie sa stretli v Bratislave

medzinárodného obchodu a s tým spojeným úsilím o ochranu obchodného 
reťazca a spotrebiteľa.
Miestom zrodu ročného pracovného programu teraz Bratislava
Vzhľadom na potrebu koordinácie jednotlivých aktivít programu musel byť vy-
vinutý vhodný nástroj, ktorý by všetkým krajinám poskytoval podporu v úsilí 
o dosahovanie stanovených cieľov. Zrodila sa tak myšlienka vytvorenia spo-
ločného pracovného plánu, ktorý je uvedený už aj v Rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady č. 624/2007/EC (ktorým bol ustanovený akčný program pre 
colné správy Spoločenstva, Customs 2013). Ročný pracovný program (originál-
ny názov Annual Work Programme) je pracovným dokumentom, ktorý v sebe 
zahŕňa všetky dôležité politické snahy a priority. Zároveň udáva úlohy v kon-
krétnych oblastiach colnej práce a berie do úvahy potreby všetkých členských 
a kandidátskych krajín. Na jeho tvorbe sa podieľajú všetky členské a kandidát-
ske krajiny spolu s Európskou komisiou. A presne tak tomu bolo aj na stretnutí 
v Bratislave, ktorého zámerom bola príprava Ročného pracovného programu 
pre rok 2010.
Slovensko podporuje spoločné priority
Slovenská colná správa podporila organizáciou tohto podujatia všeobecné 
úsilie o zjednocovanie krajín a vyjadrila tiež snahu o zefektívňovanie medziná-
rodnej spolupráce, ktorá je základom nielen nadnárodných, ale aj národných 
úspechov v práci colných správ. Zároveň tento fakt dosvedčuje, že záujem spo-
lupracovať a fungovať ako jedna colná správa je nielen politickou snahou, ale aj 
skutočnosťou, ktorú naša krajina podporuje.
Dvojdňový workshop, ktorý sa uskutočnil v centre historickej časti Bratisla-
vy, umožnil účastníkom nielen rokovať v príjemnom prostredí, ale poskytol 
všetkým aj možnosť zažiť atmosféru starého mesta, dýchajúceho históriou. Bol 
úspešným podujatím a verím, že aj štartom budúcich podobných akcií na Slo-
vensku.

kpt. Mgr. Žaneta Olekšáková

Deviaty máj patrí Európskej únii. V tento deň preto už po niekoľko rokov pra-
videlne otvára svoje dvere všetkým Európanom, aby im ukázala, čo Brusel robí 
pre ich bežný život.
Na začiatku boli uhlie a oceľ
Pred vyše polstoročím sa začali písať dejiny Európskej únie. Bolo to presne 
9. 5. 1950, keď vtedajší šéf francúzskej diplomacie Robert Schumann navrhol 
spoluprácu krajín. Európa sa v tom čase spamätávala z povojnových otrasov 
a už sa rodila myšlienka jej zjednotenia. Robert Schumann, bývalý minister za-
hraničných vecí Francúzska, navrhol projekt spolupráce v oblasti uhlia a ocele 
medzi Francúzskom a západným Nemeckom. Chcel, aby výrobu uhlia a ocele 
zastrešoval spoločný úrad a aby novovzniknutá organizácia bola otvorená ďal-
ším krajinám. Tento krok položil základ pre európsku spoluprácu.
Je čo oslavovať
Spomínaný deviaty máj sa stal pamätným a Európska únia ho prijala za svoj. 
Paradoxne však patrí najmä verejnosti, pre ktorú Európska komisia každoročne 
organizuje Deň otvorených dverí. V budove Berlaymont, ktorá je sídlom Európ-
skej komisie, mal svoj vlastný stánok aj Európsky úrad boja proti podvodom 
– OLAF. V ňom sa počas celého dňa striedali členovia 27 členských štátov, ktorí 
tvoria sieť komunikátorov Európskeho úradu boja proti podvodom – OAFCN. 
Ich úlohou bolo prezentovať inštitúcie, ktoré zastupujú, v priamom rozhovore 
s návštevníkmi. Tým odovzdávali propagačné materiály svojej krajiny a inštitú-
cie. Verejnosť sa dozvedela prostredníctvom pripravených dvojhárkov, ktoré na 
podnet OLAF-u zostavili jednotliví členovia za svoju inštitúciu, aj o slovenskej 
colnej správe. Tá neostala v úzadí, pretože medzi členmi siete komunikátorov 
má svojho stáleho člena. Európski spoluobčania sa tak dozvedeli o jej štruktúre, 
úlohách, ako aj o najväčších záchytoch Colného kriminálneho úradu.
Záujem návštevníkov
Hovorca OLAF-u Allesandro Butticé ocenil partnerov, ktorí reprezentovali svoju 

krajinu a zároveň aj inštitúciu v služobnej rovnošate, pretože v tom vidí zámerné 
zviditeľnenie práce. Návštevníci sa v stánku OLAF-u dozvedeli o medzinárodnej 
spolupráci členských štátov pri odhaľovaní nelegálnej činnosti, o spôsoboch 
boja proti korupcii, podvodom, ako aj o spôsoboch boja proti zneužitiu úradnej 
moci európskych inštitúcií. Všetkým členským štátom totiž ide o ochranu fi-
nančných záujmov Európskej únie. Z Dňa otvorených dverí si návštevníci podľa 
svojich slov odnášali cenné poznatky. Členovia siete komunikátorov OAFCN už 
premýšľajú nad tým budúcoročným.

por. Mgr. Miroslava Ščobíková

Deň otvorených dverí Európskej komisie
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady

Súrodenci z Bratislavy s nezákonným biznisom skončili
Colníci Colného kriminálneho úradu v spolupráci s Úradom boja proti organizo-
vanej kriminalite PZ uskutočnili 12. 5. 2009 úspešný zásah. Odhalili nezákonný 
biznis dvoch bratov z Bratislavy, ktorí ho vykonávali v mene spoločnosti. Tá mala 
povolenie na výrobu tabakových výrobkov značiek ADAM TRAJAN, RENO a CA-
DET. Súrodenci síce na colnom úrade priznávali spotrebnú daň z tabakových 
výrobkov, ale len z nepatrného množstva vyrobených a vyskladnených cigariet. 
Celkovo takto za obdobie od júla 2008 do marca 2009 vyrobili a vyskladnili viac 
ako 1 milión spotrebiteľských balení cigariet (SBC), pričom spotrebnú daň pri-
znali len asi zo štvrtiny vyrobenej produkcie. Takmer pol roka totiž vyrábali den-
ne najmenej 9 600 SBC. Takto vyrobené cigarety a tabak, ktorý mal byť použitý 
na ich produkciu, uskladňovali mimo daňového skladu v garážach v Bratislave 
a uvádzali do obehu. V marci 2009 bola časť cigariet vyvezená do Francúzska, 
boli však deklarované ako sklo.
Počas razie sa páchatelia prostredníctvom doposiaľ neznámych osôb pokúsi-
li ukryť dve tony tabaku v lese blízko Malaciek. Zamestnanci colnej správy im 
v tom však zabránili a nájdený tabak zaistili. Pri realizácii boli vykonané tri do-
mové prehliadky a päť prehliadok nebytových priestorov. 
Celkove bolo zaistených 97 630 SBC a 11 079 kg tabaku, po-
čítače, jedna krátka strelná ručná zbraň a iné veci, ktoré budú 
použité v procese dokazovania. Podnikaví bratia, ktorí štátu 
spôsobili škodu za vyše 1,2 milióna eur, si za nelegálnu čin-
nosť môžu vo väzení odsedieť sedem až dvanásť rokov.

Ukrajinské cigarety ich vyšli draho
Koncom mája sa darilo aj colníkom z CÚ Košice. V spolupráci 
s policajtmi rozložili skupinu, ktorá sa zaoberala pašovaním 
cigariet. Išlo o dvoch mužov, ktorých hliadka zastavila na ces-
te medzi obcami Košické Olšany a Rozhanovce v okrese Koši-
ce-okolie. Pri kontrole vozidla našli vyše 178 000 kusov ciga-
riet s ukrajinskými kontrolnými známkami. Jeden z vodičov 
odovzdal hliadke vojenský preukaz. Colníci však zistili, že ta-
kéto doklady vôbec neboli vydané. Falošné bolo aj evidenč-
né číslo na aute páchateľov. Hliadka zastavila v rovnakom 
čase aj ďalšie vozidlo, v ktorom sa nachádzal manželský pár. 
Colníci spolu s policajtmi zistili, že manželia sú do cigaretové-
ho biznisu zapletení. Vodiči oboch áut sa totiž dohovárali cez 
vysielačky a navzájom sa sprevádzali. Pri následnej domovej 
prehliadke manželov v obci Lekárovce našli ďalšie cigarety.
Z objektu medzitým zadnou stranou ušli neznáme osoby 

a zanechali tam len naštartované vozidlo. Celkovo colníci pri akcii zaistili 7 541 
kartónov, čo je vyše 1,5 milióna kusov cigariet. Colný a daňový únik presiahol 
185 000 eur. Oboch mužov obvinili z porušenia predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označenie tovaru a skončili v policajnej cele. Obvinení 
môžu za mrežami stráviť tri až osem rokov.

Drogy chcel v žalúdku prepašovať na Slovensko
Pašovanie narkotík vo vlastnom tele nie je vo svete ničím výnimočným. Na 
Slovensku sme však takýto prípad zaznamenali prvýkrát. Nigérijčan s trvalým 
pobytom na Slovensku neunikol vďaka colníkom, ktorí ho 10. 6. 2009 zadržali 
na bratislavskom letisku. Muž mal v žalúdku kapsule s približne 700 gramami 
kokaínu. Colníci ho po prílete z Prahy prekontrolovali, urobili mu test na drogy 
a zistili, že má v žalúdku väčšie množstvo narkotík. Nigérijčana následne pre-
viezli do nemocnice v bratislavskom Ružinove, kde vylúčil 70 kapsúl s kokaí-
nom. Vyšetrovateľ bude skúmať, kde mali drogy skončiť a či to bol prvý Nigérij-
čanov pokus o pašovanie drog.

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

Zahraničné top prípady
Pašované žuvačky sa k Čechom nedostali
Maďarských colníkov falošný tovar len tak neprekvapí. Výnimkou bol májový 
kontraband, ktorý zaistili na hraniciach so Srbskom. V kamióne s českou po-
znávacou značkou objavili falzifikáty žuvačiek v hodnote 4,5 milióna forintov 
(15 000 eur). Išlo o 45 000 balíkov pašovaných žuvačiek, ktoré našli počas kon-
troly vozidla. Podľa sprievodných dokumentov mal kamión 3 000 kilogramov 
žuvačiek prepraviť do Českej republiky.

Hašiš priviezli spolu so zemiakmi
Belgickí colníci a policajti si na svoje konto pripísali úplne iný úlovok. V sklade 
na predmestí Bruselu totiž zaistili 12 až 18 ton hašiša. Podľa informácií, ktoré 
priniesli médiá, zadržaný hašiš mal hodnotu 25 miliónov eur. Do Belgicka sa 
dostal z Maroka so zásielkou zemiakov.

Heroín pašoval vo svojich útrobách
Afganskí colníci a policajti prichytili ďalšieho neúspešného pašeráka drog. Ten-
to titul prináleží mužovi, ktorý vo svojom bruchu ukrýval 184 balíčkov heroínu. 
Bezpečnostné zložky ho spolu s ukrytým nákladom zaistili, keď nastupoval na 
lietadlo do Indie. Balíčky s drogou, ktorých rozmery boli 2,5 x 2,5 centimetra, 
mužovi vybrali z brucha. Podobný prípad zaznamenali na tom istom letisku aj 
týždeň pred tým. Tentoraz však pašovala žena, ktorá mala k svojmu telu pri-
pevnených 4,5 kilogramu heroínu. Ozbrojené zložky v Afganistane majú s pa-
šerákmi plné ruky práce. Len v apríli objavili 12 prípadov, keď sa ľudia snažili 
prepašovať drogy cez letiskovú kontrolu, ôsmi z nich pašované drogy prehltli.

Ilegálny cigaretový biznis dostal stopku
Mesiac máj bol plodný aj pre našich susedov Poliakov. Objavili a následne uzav-
reli najväčšiu ilegálnu továreň na výrobu cigariet v krajine. V jej budove zaistili 
8,5 milióna cigariet a 22 ton tabaku. Bezpečnostné zložky zatkli počas záťahu 

šiestich Poliakov a rovnaký počet Ukrajincov. Medzi zadržanými sa nachádzali 
aj dvaja zakladatelia ilegálneho biznisu. Vyrábané cigarety boli podľa všetkého 
určené na odbyt v západnej Európe.

Byt plný narkotík
Nemeckej polícii a colníkom sa podarilo zadržať skutočne podarený párik. Tvo-
rili ho 20-ročná žena a 36-ročný muž, ktorí v byte na predmestí Frankfurtu ukrý-
vali drogy v hodnote 400 000 eur. Išlo o 60 kilogramov amfetamínu a najmenej 
o také isté množstvo heroínu, hašiša a kokaínu. Zatknutý pár mal údajne spoje-
nie s organizovaným zločinom v bývalej Juhoslávii.

Utečenci museli ísť späť domov
Na svoje nelegálne úmysly doplatil aj rakúsky 41-ročný šofér kamiónu, ktorý sa 
ocitol v rukách talianskej colnej a hraničnej polície. Bol totiž podozrivý z pre-
vádzania 20 Afgancov a jedného Iračana, ktorých ukrýval vo svojom vozidle. 
Nelegálnych utečencov chcel previezť pod falošnou podlahou kamióna, na-
loženého paprikou. Všetkých 21 cudzincov však colníci našli a poslali späť do 
Grécka, odkiaľ kamión priviezol trajekt.

Lisovací stroj či slonie kly?
Túto dilemu vyriešili filipínski colníci pomerne rýchlo. V ilegálnom náklade, kto-
rý bol pôvodne deklarovaný ako stroj na výrobu výliskov, prevážali pašeráci aj 
slonie kly z Tanzánie. Colní inšpektori namiesto stroja našli 98 vriec plastového 
odpadu, čo sa im zdalo podozrivé. Kontajner preto radšej zadržali a jeho obsah 
dôkladne skontrolovali. A urobili dobre. Pri prehliadke objavili spomínané slo-
nie kly v hodnote 933 000 eur. Ak sa úradom podarí dokázať, že kly pochádza-
jú z Afriky, previnilec strávi za mrežami dva roky väzenia a hrozí mu aj pokuta 
3 100 eur.

-ds-

Colníci Colného kriminálneho úradu (CKÚ) získali v máji päť nových služob-
ných motorových vozidiel na prepravu služobných psov. Autá darovala taba-
ková spoločnosť Philip Morris International.
Prvotná myšlienka a iniciatíva zo strany tabakovej spoločnosti vzišla ešte 
v uplynulom roku, keď sa vedenie CKÚ stretlo na východnej schengen-
skej hranici s predstaviteľmi tabakovej spoloč-
nosti. Nakoľko hranica s Ukrajinou je najviac 
zaťažená dovozom pašovaných a falšovaných 
cigariet, na stretnutí skrsla myšlienka pomoci 
pri odhaľovaní a predchádzaní nelegálnych 
aktivít. Pri tejto práci sú najviac nápomocné 
najmä psy. Tie sú špeciálne vycvičené na vy-
hľadávanie tovarov, ktoré by mohli uniknúť 
spod colného dohľadu. Aby Philip Morris 
International pomohol chrániť finančné zá-
ujmy Európskeho spoločenstva, a zároveň 
pomohol pri zabránení dovozu nelegálnych 
cigariet, prišiel s myšlienkou darovať nám päť 
špeciálne upravených motorových vozidiel 
na prepravu psov. Tým sa napomohlo obno-
viť aj tradíciu služobnej kynológie na pôde 
CKÚ. Spomínané vozidlá budú slúžiť pre po-
treby kynológie na hranici, ale aj vo vnútro-
zemí. Boli vyrobené podľa našich špeciálnych 
požiadaviek a upravené tak, aby poskytovali 
psíkom komfort. Ten zabezpečuje, že po prí-

chode na miesto realizácie sú pripravené ihneď na nasadenie do akcie.
Oddelenie služobnej kynológie a výcviku na CKÚ má 16 psov, z toho je 9 dro-
gových a 5 tabakových, najväčšie zastúpenie majú plemená nemeckého 
a belgického ovčiaka.

por. Mgr. Miroslava Ščobíková

Naši štvornohí kolegovia dostali nové autá
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Prvý májový týždeň bol pre košických colníkov výnimočný

CÚ Košice prešiel v máji 2009 veľkými zmenami. Po dlhých 27 rokoch totiž 
zmenil svoje pôsobisko. Sťahovanie z Jiskrovej a Svätoplukovej ulice bolo ne-
vyhnutné, priestory colného úradu totiž prestali kapacitne a priestorovo vy-
hovovať. Navyše budova na Svätoplukovej ulici nespĺňala požiadavky na vý-
kon služby a práce pre narušenú statiku. Košičania preto nelenili a svoj budúci 
pracovný domov si našli na Národnej triede. V novom sídle, ktoré spĺňa všetky 
náročné kritéria, má trvalé pracovisko celá ústredňa colného úradu, teda 154 
colníkov a zamestnancov.

Budova za dva milióny Kčs
Budova na Jiskrovej ulici, v ktorej strávili Košičania takmer 30 rokov, prešla vý-
raznou rekonštrukciou ešte v roku 1982. Náklady na jej renováciu boli vtedy 
vyčíslené na dva milióny Kčs. S ubiehajúcimi rokmi sa však kompetencie colné-
ho úradu rozrastali. Od 1. 9. 1985 bol rozšírený územný obvod Colnice Košice 
o colné odbočky Rožňava a Domica. Pre zrušenie Colnice Prešov spravovala Col-
nica Košice až do roku 1991 aj prešovské colné pobočky ako Prešov, Bardejov, 
Humenné a hraničný priechod Vyšný Komárnik. Začiatkom roka 1991 sa skon-
štituovala colná stráž a v územnom obvode colnice bolo zriadených sedem sta-
níc colnej stráže II. kategórie (Slanská Huta, Skároš, Buzica, Jablonov, Dlhá Ves, 
Silica, Janík) a dve stanice colnej stráže I. kategórie (v ústredni colnice a v od-
bočke Hraničná pri Hornáde). Zároveň boli v rámci ústredne colnice zriadené 
nové riadiace podsystémy – referáty ústredne colnice (riadenia výkonu služby, 
colno-právny, finančno-správny, personálny, informatiky). K 1. 11. 1991 vznikla 
vnútrozemská colná odbočka Letisko, ktorá sa roku 1993 stala pohraničnou col-
nou odbočkou. V súvislosti s rozmachom zahraničného obchodu vzrastal počet 
colných konaní v odbočkách a na hraničných priechodoch, na strane druhej sa 
však rozširoval aj nezákonný dovoz a vývoz tovaru. Od decembra 1993 preto 
došlo k posilneniu personálneho stavu Colnice Košice a k zriadeniu referátu col-
nej pátracej služby (CPS).

Pribúdajúce kompetencie si vyžadovali viac priestoru
Ďalšia rekonštrukcia sídla colného úradu na seba nenechala dlho čakať. Nakoľko 
pôvodné priestory ústredne colnice nepostačovali, bola v roku 1994 vykonaná 
jej ďalšia prestavba, ktorá spočívala v oprave pôvodných priestorov a dostavbe 
blokov B a C. Rok 1996 znamenal pre colný úrad vytváranie nových pracovísk 
v rámci pobočiek colného úradu (štyri pracoviská – ČSAD Košice, pracovisko Ka-
miónový terminál Košice-Šaca, st. ŽSR Haniska a Lubeník). Vzniklo protinarkotic-
ké oddelenie, ktoré sa 30. 4. 1996 odčlenilo od CPS a k 1. 7. 1996 bolo zriadené aj 
samostatné pracovisko OTŽ-ŽSR, ktoré fungovalo v prenajatých priestoroch Že-
lezníc SR v budove na Železničnej ulici. V dôsledku zmien charakteru činností sta-
níc colnej stráže však dochádzalo k postupnému znižovaniu počtu staníc colnej 
stráže. V roku 1996 vykonávalo svoju činnosť už iba päť staníc colnej stráže. K 1. 
10. 1997 boli vyššie uvedené pracoviská pobočiek colného úradu (PCÚ) zrušené 
s tým, že z nich boli vytvorené samostatné pobočky colného úradu, a to PCÚ 
Haniska, PCÚ Šaca, PCÚ Lubeník a k 1. 1. 1998 aj PCÚ Gemerská Hôrka. Súčasne 
boli k tomuto dátumu zriadené tri nové oddelenia – organizačné, hospodárske 
a následných kontrol. Z dôvodu nedostatočných kapacitných možností a potre-

by zvyšovania počtu colníkov bolo oddelenie následných kontrol neskôr pre-
sťahované do PCÚ Košice-pošta. V dôsledku prevzatia správy spotrebnej dane 
z uhľovodíkových palív a mazív bolo v júni 2001 zriadené oddelenie nepriamych 
daní. Keďže priestory v ústredni colného úradu boli nevyhovujúce, o dva mesia-
ce neskôr došlo k odkúpeniu budovy bývalého Agroinštitútu. Sprevádzkovaná 
bola aj časť prvého poschodia pre potreby OND, ONK a SCÚ centrála. V rámci 
druhej etapy reorganizácie colnej správy sa pod košický colný úrad pričleni-
la PCÚ Spišská Nová Ves, ktorá do 1. 7. 2005 patrila pod dnes už zaniknutý CÚ 
Poprad, a vznikol nový organizačný útvar – SCÚ Spišská Nová Ves. V súčasnosti 
do územného obvodu, v rámci ktorého CÚ Košice vykonáva svoje kompetencie, 
patrí územie okresov Košice I., II., III. a IV., Košice-okolie, Rožňava, Revúca, Spišská 
Nová Ves, Levoča a Gelnica. K dnešnému dňu má colný úrad jedenásť oddelení, 
sedem pobočiek colného úradu a tri stanice colného úradu.

Nový domov Košičanov prilákal colníkov i verejnosť
Po spomínaných rekonštrukciách sa Košičania predsa len dočkali a nasťahova-
li sa do nového sídla. Pre verejnosť i samotných colníkov pripravili slávnostné 
otvorenie, ktoré sa konalo 7. 5. 2009 na Národnej triede. Na nový domov košic-
kých colníkov sa prišli pozrieť aj predstavitelia colnej správy, generálna riaditeľka 
CR SR gen. JUDr. Eleonóra Kročianová a prvý námestník GR CR SR plk. PhDr. Jo-
zef Turčák. Generálna riaditeľka spolu s predsedom Košického samosprávneho 
kraja JUDr. Zdenkom Trebuľom a riaditeľom CÚ Košice pplk. JUDr. Adriánom 
Holomanim prestrihli pásku, čím slávnostne otvorili novú ústredňu CÚ Košice. 
Na „krst“ košického úradu prišiel aj honorárny konzul Španielskeho kráľovstva  
PhD., Daniel Lučkanič a vikár pplk. monsignor ThDr. František Bartoš, ktorý pri 
tejto príležitosti vysvätil ikonu sv. Matúša, patróna všetkých colníkov. Nechýbali 
ani riaditelia odborov CR SR, colných úradov a predstavitelia významných or-
ganizácií. Početná účasť hostí potešila všetkých zamestnancov CÚ Košice. Ich 
skromným želaním je, aby okrem dobrých pracovných výsledkov mohli novú 
budovu na Národnej triede využívať aspoň tak dlho, ako tú starú.

npor. PhDr. Zuzana Pavlíková

Nová košická ústredňa je pokrstená

Ústredňa Colnice Košice v roku 1982 Ústredňa CÚ Košice od 7. 5. 2009

Snímka zo slávnostného prestrihovania pásky
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CÚ Trenčín v máji a júni upevňoval svoje vzťahy s verejnosťou

V piatok 22. 5. 2009 sa uskutočnil už šiesty ročník Dňa polície, 
armádnych a záchranárskych zložiek na letisku v Prievidzi. Na 
tejto medzinárodnej prezentačno-vzdelávacej akcii sa okrem 
už stabilných prezentujúcich zložiek a inštitúcií po prvýkrát 
zúčastnili aj colníci z trenčianskeho colného úradu. Na pomoc 
si prizvali aj colníkov z oddelenia špeciálnych technológií CÚ 
Žilina.
Cieľ akcie bol zo strany organizátora, Mestskej polície v Prievi-
dzi, jasne definovaný: formou statických a dynamických ukážok 
priblížiť verejnosti špecifiká jednotlivých profesií, prezentovať 
povolanie a poslanie zastúpených zložiek. Aj napriek vysokej 
konkurencii policajných, armádnych a záchranárskych zložiek 
kvalitná prezentácia trenčianskych colníkov pripútala pozornosť 
nielen zvedavých detí, ale aj dospelých. Detailne preskúmať či 
vziať do ruky zbraň, putá, obušok, pustiť maják, či vyskúšať váhu 
nepriestrelnej vesty na vlastnom tele nemajú možnosť každý 
deň. Dopravcov, hasičov, vojakov, ale aj iných neuniformova-
ných dospelých najviac zaujímala tematika pestovateľského pá-
lenia a použitie červenej nafty. Colníci najčastejšie odpovedali 
na otázky súvisiace s dovozom tovaru neobchodného charak-
teru z územia tretích krajín. Zahraničné delegácie zase prejavili 
záujem o detekčné zariadenie na zisťovanie rádioaktivity, kto-
rého funkčnosť predviedli žilinskí colníci. Bohatý program a jedinečnosť akcie 
v rámci Slovenskej republiky vyústili do rekordnej účasti na VI. ročníku poduja-
tia. Podľa odhadu organizátora na výstavnej ploche letiska v Prievidzi zazname-
nali takmer sedemtisícovú účasť zo strany verejnosti! Dobrý pocit po náročnom 
dni a dlhých prípravách, ktoré mu predchádzali, bol umocnený lúčením, ktoré 
sprevádzali slová vo finálnej fáze podujatia: „Dovidenia o rok v Prievidzi na VII. 
ročníku Dňa polície, armádnych a záchranárskych zložiek“... s colníckym doslo-
vom: „... verejnosti máme čo povedať!“.

Podnikatelia sa dozvedeli užitočné novinky
Aktívna spolupráca trenčianskych colníkov s podnikateľkou verejnosťou vyús-
tila aj do zorganizovania odbornej prednášky pod záštitou Slovenskej obchod-
nej a priemyselnej komory, pobočky Trenčín. Na prednáške venovanej témam 
elektronické colné konanie a elektronický podpis sa 20. 5. 2009 zúčastnili vý-

vozcovia, dovozcovia a poskytovatelia špedičných služieb vrátane pracovní-
kov logistiky zabezpečujúcich medzinárodnú prepravu tovarov, pôsobiacich 
v Trenčianskom kraji.
Garantom prednášky za CÚ Trenčín bol mjr. Ing. Radoslav Ďurčo. Vo svojej pre-
zentácii priblížil elektronické colné konanie, platné od 1. 7. 2009, a informoval 
o technických požiadavkách a administratívnom postupe pri zabezpečovaní 
elektronického colníctva. Zvýšenú pozornosť venoval práve aktuálnej elek-
tronickej komunikácii pri vývoze tovaru a elektronickému colnému konaniu 
pri zjednodušenom postupe. Na prednáške sa zúčastnila aj zástupkyňa regis-
tračnej autority, ktorá v nadväznosti na odborný výklad vedúceho colného od-
delenia CÚ Trenčín oboznámila prítomných s typmi certifikátov, o spôsobe ich 
získavania a o samotnej registrácii certifikátov.

Colníci nezabudli ani na tých najmenších
Prvý júnový týždeň si na svoje prišli aj deti z materskej školy so 
sídlom na Legionárskej ulici. Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí pre nich zorganizovali trenčianski colníci interaktívnu 
živú besedu, počas ktorej im zaujímavou a veku adekvátnou 
formou priblížili povolanie colníka a colníčky.
Plyšový medveď zo známej pohľadnice „Colnica vidí, čo vy ne-
vidíte“ vyše stovke detí predviedol, v čom spočíva podstata col-
níckeho povolania. A o čo sa deti zaujímali najviac? Odpoveď 
je jednoznačná, lákavé bolo spustenie majákov, vyskúšanie pút, 
fascinoval ich samopal, obušok, uchvátilo fotenie v naozajst-
ných uniformách, očarili ich lesklé colnícke gombíky. Odvážnej-
ší si pod vedením „tety colníčky“ vyskúšali zastavovanie terén-
neho auta a výkon colnej kontroly. Zvedavosť prejavili nielen 
deti, ťarchu nepriestrelnej vesty a samopalu si na vlastnom tele 
vyskúšali aj panie učiteľky. Škôlkarov sladká odmena neminula. 
Na pamiatku im trenčianski colníci odovzdali „služobný preukaz 
škôlkara – colníka“ a model colníckeho auta. Živá beseda mala 
u škôlkarov nielen úspech, ale aj význam. Veď úvodné privítanie 
„dobrý deň, teta policajtka“ bolo na záver nahradené správnym 
rozlúčením „dovidenia, colníci“!

npor. Mgr. Milada Hubočanová

VI. ročník Dňa polície, armádnych
a záchranárskych zložiek v Prievidzi
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Aktuálne z našich regiónov

Slovenská republika oslávila 1. 5. 2009 svoj vstup do Európskej únie (EÚ). 
A hoci si túto udalosť pripomína každý rok, tohtoročné oslavy boli pred-
sa len výnimočnejšie. Do európskej rodiny totiž patríme už okrúhlych 
päť rokov.

Na zmeny si už zvykli
Na významný májový dátum nezabudli ani slovenskí colníci, pre ktorých náš 
vstup do EÚ znamenal veľké zmeny. Colné hraničné kontroly na vnútornej 
hranici Únie, na ktoré bola verejnosť zvyknutá, zanikli. Naopak zaviedol sa 
voľný pohyb osôb, kapitálu, služieb a tovaru. Slovenská colná správa preto 
začala orientovať svoje aktivity do vnútrozemia, a to hlavne na správu spot-
rebných daní a na výkon colného dohľadu. Colníci okrem iného monitorujú aj 
prepravu nebezpečných tovarov, odpadov a nelegálny obchod s ohrozenými 
druhmi živočíchov a rastlín.

Všetci za jedného...
Napriek vymenovaným činnostiam colnej správy ju verejnosť častokrát vníma 
skreslene. Otázky typu Čo tí colníci vlastne ešte robia? nie sú žiadnou rari-
tou. Colná správa sa preto rozhodla občanom opäť trochu pripomenúť, a to 
priamo v teréne. Májové oslavy sa teda niesli v duchu spoločnej prezentačnej 
akcie, na ktorej sa zúčastnili všetky colné úrady. Zámerom colníkov, ktorí vy-
šli na cesty aj v čase pracovného voľna, bolo zviditeľniť svoju prácu a najmä 
priblížiť ju ľuďom.

Východniari boli z colníkov nadšení
Košickí colníci oslavovali tento deň na cestách. Ich zámerom však nebolo vyko-
návanie kontrol v batožinovom priestore áut, ale zviditeľnenie súčasnej práce 
colníkov a poukázanie na ich hlavnú náplň činností. Ľudia ich mohli stretnúť 
v územnom obvode CÚ Košice, a to v okresoch Košice I, II, III a IV, Košice-okolie, 
Rožňava, Revúca, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Konkrétne išlo o šesť hlia-

dok, ktoré pri zastavovaní vozidiel priamo 
komunikovali s vodičmi a s posádkou. 
Nerozdávali sa však len informácie. Col-
níci každému vodičovi odovzdali aj leták, 
týkajúci sa činnosti colnej správy.

Historická hliadka skĺbila
prítomnosť i minulosť
Colné úrady sa mali v rámci prvomájo-
vých osláv prezentovať nielen laickej ve-
rejnosti, ale aj v médiách. A tie láka naj-
mä invenčnosť a originalita. Uvedomili si 
to aj Prešovčania, ktorí stavili na vlastnú 
kreativitu. Pre verejnosť pripravili okrem 
šiestich klasických colných hliadok aj 
jednu špeciálnu, a to historickú colnícku 
hliadku, ktorá sa zameriavala na detskú 
posádku zastaveného vozidla. Okrem 
toho však mala aj inú funkciu – ilustro-
vala, kam až siahajú korene colníctva 
(do starovekého Ríma, k bohu obchodu 
Merkúrovi). Spomínaná historická hliad-
ka výnimočne nepátrala po pašovanom 
tovare, ako sú napr. cigarety či alkohol, 
ale po stratenej princeznej. Colníci ob-
lečení v dobových uniformách sa pýtali 
detí, či niekde nevideli princeznú a pro-

sili ich o pomoc pri jej hľadaní. Za úspešnú spoluprácu sa im „historickí“ colníci 
odvďačili sladkou odmenou. Pátranie po princeznej zaujalo okrem detí aj re-
gionálne a celoštátne médiá. Prešovskej hovorkyni sa totiž ozvali aj novinári, 
ktorí neboli oslovení a dožadovali sa príspevku.

Trenčania pracovali aj informovali
Trenčianski colníci oslávili deň výročia nášho vstupu do EÚ po svojom. Col-
níci z SCÚ posilnili svoje hliadky a kontrolnú činnosť lokalizovali do oblastí 
bývalého colného pohraničného pásma – neďaleko štátnych hraníc s Českou 
republikou. Po výkone služobných povinností prišla na rad propagácia colnej 
správy. Colníci upozorňovali vodičov na svoje kompetencie, ktoré im ostali aj 
po vstupe do Únie. Mnohých vodičov a členov posádky preventívno-propa-
gačné zameranie kontrolnej akcie príjemne prekvapilo. Našli sa však aj takí, 
ktorí ostali zaskočení.

Slovensko a colníci oslavovali
úniovú päťročnicu
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Kontrolám sa nevyhli ani plavidlá
Colníci spod Zobora sa počas piatkovej akcie vybrali aj na vodu. Výkon colnej 
kontroly a daňového dozoru totižto uskutočnili na rieke Dunaj, a to pomo-
cou služobného hliadkového motorového člna CÚ Nitra s posádkou colníkov 
z SCÚ Štúrovo. Verejnosť ich však (podobne ako kolegov z iných miest) stretla 
pri podobnej činnosti aj na ceste. Výkon colného dohľadu a daňového dozo-
ru uskutočnilo v tento deň šesť hliadok, a to v rámci územného obvodu CÚ 
Nitra na najväčších cestných ťahoch. Pri kontrole v Bajči (okres Nové Zámky), 
na ktorej sa zúčastnil psovod npor. Jozef Okuliar so služobným psom Armou 
z CKÚ, nechýbali ani médiá. Oslovených ľudí potešili aj propagačné letáky, 
ktoré colníci v tento deň rozdávali.

Trnavskí colníci zaujali aj Rómov
Prvý máj sa niesol v colníckom duchu takisto v Trnavskom kraji. Na cestách 
sa pohybovalo sedem colných hliadok, ktoré zastavovali vozidlá a vodičom 
objasňovali poslanie colnej správy po vstupe do EÚ. Trnavčanom v krátkosti 
vysvetľovali aj kompetencie colnej správy a rozdávali propagačné letáky. Col-
né hliadky nechýbali ani na prvomájových oslavách, ktoré sa konali v Trnave 
a Senici. Colníci zaujali aj veľkú skupinu turistov, s ktorou sa stretli na horskom 
priechode Biela hora. Raritou bola návšteva rómskej osady, ktorej obyvatelia 
sa živo zaujímali o činnosť colnej správy. So záujmom si prezerali aj spomína-
né propagačné materiály.

Colníci zo Žiliny dostávali telefonáty od známych
Žilinčania si v rámci osláv pripravili kontrolnú akciu na cestách Žilinského 
kraja. Okrem odhaľovania porušení colných alebo daňových predpisov sa 
zamerali najmä na prezentáciu práce colníkov, ktorá sa za uplynulých päť ro-
kov výrazne zmenila. Do terénu bolo vyslaných deväť hliadok, vybavených 
nielen potrebným výstrojom, ale aj informačnými letákmi pre občanov. Kon-
troly všetkých hliadok sa začali naraz podľa vopred stanoveného časového 
harmonogramu, a tak občania spozorovali, že v Žilinskom kraji sa „niečo deje“. 
Colníci dokonca zaznamenali aj telefonáty od svojich známych, ktorí sa ich 
pýtali na dovoz tovaru z Poľska, na cestovné limity a podobne.

Vodiči získali užitočné informácie aj letáky
Rovnako prezentačná akcia colníkov spod Urpína prebiehala prostredníc-

tvom priamej komunikácie vodičov s hliadkujúcimi colníkmi. Okrem infor-
mácií o činnosti colnej správy sa rozdávali aj letáky, a to na hlavných cest-
ných ťahoch v okolí Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Lučenca, 
Rimavskej Soboty a na cestách prechádzajúcich do Maďarska – Kráľ, Šiatorská 
Bukovinka a Slovenské Ďarmoty. Banskobystričania zapojili do akcie celkovo 
desať hliadok.

Ľudia neverili vlastným očiam
Colníkov, zúčastnených na tejto akcii, neobišli ani úsmevné či dojímavé prí-
hody. O tom, že najzaujímavejšie príbehy píše sám život, svedčí príhoda, ktorá 
sa odohrala na benzínovej pumpe vo Vranove. Prešovskí colníci sa zastavili na 
čerpacej stanici na čele so svojou hovorkyňou, s historickou hliadkou a s prin-
ceznou nájdenou na Kapušanskom hrade. Pohľad na tankujúceho colníka 
v historickej hliadke, na platiacu hovorkyňu v súčasnej uniforme a na prin-
ceznú v sprievode druhého historického colníka vyvolal v ľuďoch pochyb-

nosti o kvalite ich zrakových vnemov. Táto kombinácia súčasnosti a minulosti 
vzbudila na „benzínke“ dokonca väčší rozruch ako na cestách. Prítomní si na-
táčali hliadku na svoje mobily, deti sa chceli fotiť s princeznou a dospelí sa 
vypytovali, čo sa deje. Všetko sa to skončilo hromadným rozdávaním letákov 
a sladkostí.

Reakcie boli priaznivé
Colníci, ktorí oslovovali ľudí na celom Slovensku, sa počas propagačnej akcie 
stretli s nečakaným záujmom verejnosti. Zastavení vodiči reagovali väčšinou 
veľmi prívetivo. Niektorí dokonca priznali, že sú radi, že ich colníci zastavili 
a poučili o svojej súčasnej činnosti. Na prvého mája teda ľudia získali nielen 
vedomosti o práci colníkov, ale niektorí aj bližší vzťah k nim.

-ds-

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, po-
slali nám svoje príspevky a ilustračný materiál.
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Po obrate na východnom fronte bolo väčšine obyvateľov Slovenska jasné, že 
po porážke fašistického Nemecka bude existencia Slovenskej republiky ne-
možná. To bola jedna z hlavných príčin vypuknutia Slovenského národného 
povstania pred 65 rokmi, a to dňa 29. 8. 1944.

Historické pramene na colníkov v SNP zabudli
Povstania sa okrem povstaleckých ozbrojených síl – armády, partizánov, žandár-
stva a milícií zúčastnila aj finančná stráž (FS) a colní úradníci. Zmienku o posled-
ných menovaných by ste však v múzeu SNP v Banskej Bystrici hľadali zbytočne. 
Nenájdete ju ani v odbornej literatúre. Hlavná pozornosť je totiž venovaná po-
vstaleckej armáde, ktorá predstavovala okolo 47 000 vojakov a 18 000 parti-
zánov. V auguste 1944 bolo na Slovensku 183 oddelení FS, ktoré riadilo 46 in-
špektorátov. V nich vykonávalo službu 2 040 príslušníkov FS. Colných úradníkov 
bolo podstatne menej. Na ministerstve financií, konkrétne na 34 železničných 
a 49 cestných colných úradoch, totiž pôsobilo len 166 colných úradníkov. Na 
samotnom povstaleckom území, spadajúcom pod právomoc Povereníctva 
financií v Banskej Bystrici, sa nachádzalo 9 inšpektorátov a 38 oddelení s 406 
príslušníkmi FS. Vo vojenských útvaroch aktívne bojovalo 68 a v partizánskych 
oddieloch 171 príslušníkov FS. Teoreticky to predstavovalo 645 príslušníkov FS, 
t. j. približne 30 % z ich celkového počtu. Povstanie si však okrem ľudských zdro-
jov vyžadovalo aj finančnú podporu. Tú zabezpečil guvernér Slovenskej národ-
nej banky prof. Imrich Karvaš, ktorý zhromaždil vo filiálke SNB v Banskej Bystrici 
hotovosť v hodnote 3 miliárd Sk.

Colník, ktorý sa nestratil ani v radoch armády
Absencia colníkov a väčšieho počtu príslušníkov finančnej stráže v historic-
kých prameňoch o SNP môže byť spôsobená aj skutočnosťou, že v čase za-
čiatku povstania boli evidovaní v stave armády, nie v stave colnej správy, resp. 
finančnej stáže, odkiaľ boli pred začiatkom povstania preradení, napríklad 
z dôvodu cvičenia. Jedným z takýchto kolegov bol aj Juraj Šindler. Do colnej 
správy nastúpil 31. 10. 1940 v Bratislave a ako colný elév bol povolaný na cvi-
čenie záložných dôstojníkov. Vo výcvikovom priestore na Oremovom Laze pri 
Zvolene dostal novú výzbroj – s tým, že pôjde bojovať so svojou delostrelec-
kou batériou do Talianska. Dôstojníci s vojakmi však nesúhlasili, preto situáciu 
musel prísť osobne upokojiť generál Čatloš, ktorý vojakov ubezpečil, že do Ta-
lianska nepôjdu. Po vypuknutí povstania sa celá batéria pridala na jeho stranu. 
Pôsobila napríklad pri zaisťovaní križovatky ciest Babiná – Pliešovce – Zvolen. 

Koniec povstania zastihol J. Šindlera pri Donovaloch. Jednotka bola rozpuste-
ná, a tak sa po zničení diel rozhodol pridať k partizánom. Po niekoľkých dňoch 
pobytu medzi partizánmi v lesoch a po tom, ako ich obkľúčili nemeckí vojaci 
v slovenských uniformách, zajali ho so zvyškom jednotky pri Kališti. Najskôr ho 
odviedli do zajatia vo Zvolene, potom do Banskej Bystrice. V Radvani zajatcov 
nechali vyše dvoch dní bez jedla. Potom im Nemci sľúbili, že ich v stočlenných 
skupinách, podľa miesta bydliska, pustia domov, ale najskôr musia spísať prí-
slušné zoznamy. Keď zajatci neskoro v noci odovzdali zoznamy skupín, zistili, 
že ich Nemci oklamali. Bol vyhlásený nástup a nasledoval asi 80-kilometrový 
presun do Štubnianskych Teplíc a potom do vojenskej väznice v Bratislave. 
Po vyšetrovaní J. Šindlera pred Vianocami 1944 poslali do zajateckého tábora 
Kaisersteinbruch pri Viedni. Podľa jeho spomienok boli podmienky v tábore 
strašné. Na deň dostávali 10 dkg chleba a polievku z listov repy. Bratislavským 
colníkom sa podarilo podplatiť stráže a doviezť zajatcom trochu jedla do tá-
bora. V januári 1945 previezli zajatcov do Altenburgu v Lipsku. Počas takmer 
týždňovej cesty v nákladných vozňoch nedostávali žiadne jedlo, len raz za deň 
sa mohli napiť. V tábore boli podmienky trochu lepšie, čo bolo spôsobené tým, 
že Nemci cítili koniec vojny. Na škaredú stredu v roku 1945 tam J. Šindler zažil 
nálet Angličanov na rafinériu minerálnych olejov. V noci zrovnali bombardéry 
spolu s rafinériou aj tri dediny. Jedna tlaková bomba roztrhla aj budovu za-
jateckého tábora. Ešte dlho po nálete vybuchovali aj časované bomby. Tábor 
nakoniec oslobodila americká armáda. Domov, do vojenskej jednotky v Topoľ-
čanoch, sa vrátil J. Šindler cez Geru a Plzeň. Po demobilizácii k 15. 12. 1945 sa 
vrátil aj k svojmu pôvodnému povolaniu colníka.
Za aktívnu účasť v SNP mu bolo povereníkom financií s účinnosťou od 1. 10. 
1945 pridelené systemizované miesto v 6. platovej stupnici s úradným titulom 
colný tajomník. Od roku 1951 viedol colnú odbočku v Devínskej Novej Vsi. Dňa 
18. 12. 2008 sa dožil 90 rokov.

Colná služba počas SNP
Podľa spomienok Dr. Ing. Júliusa Bušniaka (roku 1945 prednosta IV. colného 
odboru Povereníctva pre financie) organizácia colnej služby vzhľadom na po-
vahu povstaleckého územia a jeho hraníc neprichádzala do úvahy, a to napriek 
širokému záberu organizácie Povereníctva financií v Banskej Bystrici počas 
povstania.
Ako uvádza Martin Lacko v knihe Slovenská republika 1939 – 1945 na s. 174 
„Územie SR sa vlastne rozdelilo na dva režimy a dva štátne celky – SR (ktorá však 
bola okupovaná Nemeckom) a povstalecké územie, kde bola obnovená čs. štát-
nosť a bolo uznané za súčasť antihitlerovskej koalície. Slovenskom sa tak tiahla 
frontová línia oddeľujúca dva štáty, ktorých existencia či legalita sa vylučovala. 
K tomu sa však ešte pridružovalo ako tretí celok východné Slovensko, okupova-
né nemeckou armádou, tú však od septembra 1944 začala z východu vytláčať 
československá a sovietska armáda, neskôr aj rumunská.“
Medzi povstaleckým, naďalej obsadeným územím a nepriateľským Maďarskom 
bol podľa Bušniakových spomienok „docela čulý obchodný styk“. Slovensko 
malo po ustálení hraníc rozlohu 38 055 km2 a v roku 1940 cca 2,66 milióna 
obyvateľov. Povstalecké územie zaberalo 20 000 km2, nachádzalo sa na ňom 
30 správnych okresov (z celkového počtu 61 okresov) a 1 700 000 obyvateľov. 
Povstanie sa týkalo 52 % územia s 63 % obyvateľstva. Tieto percentá zahŕňali 

Colníci a finančná stráž v SNP

Presun povstalcov v slovenských horách, zima 1944

Juraj Šindler po zajatí v decembri 1944 (vľavo)
a ako colník v roku 1970 (vpravo)
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aj colných úradníkov, ktorí sa do povstania zapájali podľa 
svojich schopností a odvahy. Niektorí pomáhali partizánom 
na hraniciach alebo sa hlásili do služieb Povereníctva financií 
v Banskej Bystrici a našli sa ja takí, ktorí sa osvedčili pri orga-
nizovaní povstaleckej finančnej správy. Podľa dochovaných 
svedectiev z maďarských vojenských transportov colníci 
a finančná stráž zabezpečovali zbrane a iný materiál, ktorý 
dodávali partizánskej brigáde Jana Žižku.

Podmínovanie mostov prebiehalo aj vďaka financom
Na činnosť príslušníkov FS počas povstaleckého obdobia si 
spomína aj spoluorganizátor SNP mjr. Milan Vesel. Pamätá 
si, že v Banskej Bystrici nastúpila aj skupina príslušníkov FS, 
ktorým velil rešp. fin. stráže Anton Capko. Milan Vesel bol 
po rozhovore s nimi presvedčený o ich vlasteneckom zápa-
le a odhodlaní bojovať na strane povstania. Z tejto skupiny, 
ktorú posilnil o vojakov, vytvoril pod Capkovým velením 
vojensko-policajný oddiel. Ten sa postupne rozširoval o ďal-
ších príslušníkov FS, ktorí sa prihlasovali k povstaniu. Boli 
poverení hliadkovaním v Banskej Bystrici a okolí, kde zaisťo-
vali podozrivé osoby a zabezpečovali verejný poriadok. Po 
meste sa totiž pohybovali ozbrojené indivíduá, ktoré boli vyslané slovenskou 
vládou ako provokatéri. Ich úlohou bolo vzbudzovať v meste paniku. Príslušníci 
FS sa zameriavali aj na získavanie informácií, ktoré odovzdávali spravodajské-
mu oddeleniu 1. čs. armády. Okrem toho pomáhali ženistom pri podmínovaní 
mostov. Podľa dostupných prameňov zabezpečoval podmínovanie mosta cez 
rieku Hron rešp. FS Slezák (pozn.: mohlo ísť o Jána Slezáka z oddelenia FS Holíč 
alebo rešp. FS Karola Slezáka z oddelenia FS Sklabiná), betónový most pod Ur-
pínom pomohol zlikvidovať rešp. FS Hubka a betónový most pri kláštore Che-
beň rešp. FS Bališ (pozn.: pravdepodobne Štefan Bališ z oddelenia FS Nová Ves 
nad Žitavou). Mosty boli vyhodené do vzduchu v noci na 27. 10. 1944, počas 
ústupu povstalcov z Banskej Bystrice do hôr.

Odmietli sa podriadiť Tisovi
Spomínaní príslušníci FS ostali povstaniu verní aj po obsadení Banskej Bystrice 
nemeckým vojskom. Odmietli byť totiž k dispozícii Tisovej vláde. Pridávali sa 
k partizánskym oddielom a zúčastňovali sa na záškodníckej činnosti. Napríklad 
16. 11. 1944 odcestoval rešp. FS Leo Koller s nemeckými dokladmi a cestovným 
povolením odobratým zatknutému gardistovi do Bratislavy, kde sa mu podarilo 
získať potrebné informácie o pohybe nepriateľa. Tie potom následne odovzdal 
spravodajskej službe 2. ukrajinského frontu. Medzi najaktívnejších pracovníkov 

výzvednej služby patrili aj inšpektor I. triedy FS Matej Vaniš, inšpektor II. triedy 
FS Ľudovít Filan a rešp. FS František Buček.

Postupujúci Nemci financov preventívne zatýkali
Povstanie si vyžiadalo obete aj z radov FS. Niektorí jej príslušníci boli pri poku-
se pripojiť sa k povstaniu zajatí. Na východnom Slovensku sa sústava finančnej 
stráže úplne rozpadla. V miestach, kde FS ešte zostala v prevádzke, sa finančníci 
snažili pomôcť partizánom. Zdokumentovaná je ich pomoc už spomínanému 
partizánskemu oddielu Jana Žižku na protektorátnej hranici, a to zbraňami aj 
informáciami o teréne. Neraz bol vstup príslušníkov FS do partizánskych oddie-
lov odmietnutý s tým, že v inšpektorátoch a oddeleniach môžu byť viac užitoční 
ako zásobovatelia, spojky, prechovávači vecí či spravodajcovia. Dňa 7. 10. 1944 
zajali nemeckí vojaci príslušníkov FS z OFS Turzovka spolu s kolegami z oddelení 
finančnej stráže z Rabčíc, Mutne, Novoť a Vychylovky, inšpektorátov FS Polhora 
pri Námestove, Stará Bystrica, Čadca, Krušetnica (pri Námestove) a internovali 
ich v zajateckom tábore v Těšíne. Potom ich deportovali do Viedne, po nejakom 
čase naspäť do Bratislavy, kde sa za pomoci hlavného inšpektora II. triedy Marti-
na Hurbana a hlavného rešp. FS Jozefa Kováčika dostali na slobodu.
Dokončenie v budúcom čísle.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-

Most cez rieku Hron, zničený za pomoci FS v roku 1944

Povstalecké územie v prvých dňoch SNP s vyznačením postupu nemeckých vojsk. Zdroj: wikipedia (Wikimedia Commons), autor: Pelex
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Príčinám a teóriám zameraným na vznik korupcie sme sa venovali v Col-
ných aktualitách č. 3-4/2009. Vedecké poznatky, ktoré s týmto fenoménom 
súvisia, sú však omnoho rozsiahlejšie. Napokon, presvedčte sa sami z na-
sledovného výňatku vedeckej monografie.

Teoreticko-metodologické východiská odhaľovania a dokazovania trest-
ných činov korupčnej kriminality
Základným teoretickým východiskom pre skúmanie otázok týkajúcich sa tak-
tických a metodických východísk odhaľovania trestných činov korupčnej krimi-
nality je jednoznačne vymedzenie pojmu odhaľovanie (odhaľovacia činnosť). 
Nepresná formulácia tohto pojmu a jeho neujasnenosť dávajú možnosť širokej 
a rôznorodej interpretácie, čo výrazne sťažuje riešenie daného problému. Pojem 
odhaľovanie sa vzťahuje na latentnú kriminalitu. Jednou z typických čŕt korupč-
nej kriminality je latencia jej jednotlivých foriem. Odhaľovanie trestných činov je 
špecifická činnosť, ktorú plnia príslušníci Policajného zboru v zmysle zákona č. 
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Vedecká práca 
v tejto oblasti musí vychádzať zo spoločenskej požiadavky, ktorú si skúmajúci 
subjekt hypoteticky určí a následne ju jej realizáciou buď vyvráti, alebo potvrdí. 
V predchádzajúcej časti pri charakterizovaní korupčnej kriminality sme už nie-
koľkokrát uviedli, že jedným zo znakov tohto fenoménu je jeho latencia. Uvede-
né konštatovania tvorí základ obsahu definovanej hypotézy, ktorú potvrdilo 140 
respondentov (100 %) oslovených prostredníctvom dotazníka. Tvrdenia respon-
dentov podporujú našu tézu, že dominantnou črtou korupčnej kriminality je jej 
latencia. Preto musia všetky aktivity smerovať k jej objasneniu, k zisteniu skutko-
vého stavu opodstatňujúceho začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia 
konkrétnemu páchateľovi.

Charakteristika latentnej kriminality
Latentný (lat.) znamená skrytý, utajený, neprejavujúci sa navonok. V policajnej 
praxi štatistické údaje o korupčnej kriminalite poskytujú obraz len o registrova-
nej vyšetrovanej trestnej činnosti, a nie o celom súbore spáchanej trestnej čin-
nosti. Časť z nej totiž nevychádza najavo a tvorí tzv. skrytú (latentnú) kriminalitu. 
Z uvedeného dôvodu je objektivita štatistických ukazovateľov značne relatívna. 
Záujmom spoločnosti je zabezpečenie účinnej ochrany pred všetkou kriminali-
tou. Je nesporné, že čím vyšší je pomer nezistených (neodhalených, neregistro-
vaných, a teda zásadne nepostihnuteľných) trestných činov k počtu zistených 
(odhalených, registrovaných a postihnuteľných), tým viac sa prehlbuje situácia, 
ktorá je v rozpore so záujmami spoločnosti (ochrana aj pred kriminalitou pácha-
nou v ekonomike).
Latentná kriminalita je javom, ktorý výrazne oslabuje preventívnu i represívnu 
úlohu trestného práva. Pre skúmanie otázok latencie korupcie je potrebné vy-
svetliť a objasniť podstatu latencie v širších súvislostiach. Z publikovaných infor-
mácií, ktoré sumárne charakterizujú danú skupinu kriminálnych aktivít, vyplýva, 
že medzi odborníkmi nie je jednotný názor na samotnú podstatu tohto javu. 
Uvedené konštatovanie nám v procese výskumu potvrdilo aj 140 oslovených 
respondentov (100 %).
Jedna skupina odborníkov pod pojmom latentná kriminalita zahrnuje všetky 
trestné činy, ktoré z rôznych dôvodov zostávajú pred políciou, prokuratúrou 
alebo súdom utajené a nie je možné ich preto štatisticky podchytiť, s čím sa 
stotožňuje aj 67,5 % respondentov (Nesnídal, J.: Československá kriminalistika 
č. 4/1989).
Druhá skupina ju chápe ako súhrn všetkých, nikde nezaregistrovaných trestných 
činov, t. j. trestných činov, ktoré nie sú uvádzané v kriminálnych štatistických pre-
hľadoch; k tomuto názoru sa kladne vyslovilo 22,5 % respondentov (tamže).

Ako vyplýva z vyššie citovaného prameňa (J. Nesnídal), iní idú ešte ďalej a pod 
pojem latentná kriminalita zaraďujú trestné činy, ktoré sú známe aj iným orgá-
nom v trestnom konaní, ale nie sú z tých či iných príčin evidované.
Z uvedeného je zrejmé, že takto je možné rozsah trestných činov, ktoré sú pova-
žované za latentné, buď rozširovať, alebo zužovať. Sme toho názoru, že prípady, 
keď niektorí pracovníci príslušného orgánu porušia stanovený postup, a to aj 
napriek tomu, že sa dozvedeli o trestnom čine a tento neregistrujú, nie je účelné 
zahrnúť pod pojem latentná kriminalita. Ide o porušenie zákona, o porušenie zá-
sady legality Trestného poriadku.
Spoločným znakom latentnej kriminality je podľa nášho názoru skutočnosť, že 
orgány zabezpečujúce úlohy na úseku kontroly kriminality o nich nevedia a ob-
jektívne nemôžu na ne adekvátne reagovať. Podobný názor prezentoval aj J. Ne-
snídal (Neodvratnost trestního postihu a operativně-pátrácí činnost. Praha: KÚ 
VB, 1989). Za rozhodujúce kritérium pre začlenenie spáchaného trestného činu 
do kategórie latentnej kriminality je potrebné považovať povahu prekážky, kto-
rá existuje a bráni jeho poznaniu. To znamená, pod pojem latentná kriminalita 
je možné zahrnúť všetky trestné činy, ktoré reálne existujú (došlo k ich spácha-
niu), avšak táto skutočnosť orgánom zabezpečujúcim kontrolu kriminality nie je 
známa. Inými slovami – je to tá časť skutočne spáchanej trestnej činnosti, ktorá 
z rôznych dôvodov zostáva polícii a vyšetrovateľom PZ neznáma a nie je preto 
štatisticky registrovaná. Jej objem ako celok alebo špecificky k jednotlivým dru-
hom trestných činov môžeme na základe rôznych symptómov len odhadovať.
Zistiť skutočný rozsah korupcie, t. j. stav a štruktúru všetkých činov, ktorými boli 
porušené trestnoprávne normy a za ktoré by mala byť ako právny následok ulo-
žená trestná sankcia, nie je vzhľadom na existenciu latencie v súčasnosti možné. 
Uvedené tvrdenie platí aj pre iné druhy kriminality. Podľa nášho názoru je totiž 
veľmi náročné vypracovať exaktné metódy, ktorými by sme mohli dospieť k zis-
teniu kvantitatívneho podielu latentnej kriminality na celkovej kriminalite a vo 
vnútri jednotlivých kategórií kriminality ich mieru latencie. (Koubová, E.: Latent-
ní kriminalita a její výzkumy ve světě (Victim Surveys). Československá krimina-
listika č. 4/1991).

Miera latencie trestných činov korupcie
Na zistenie miery latencie trestných činov korupcie sme použili metódu dotaz-
níkovej ankety, ktorou bolo oslovených spomínaných 140 respondentov. Pri 
skúmaní miery latencie boli zistené zaujímavé názory. Z uvedeného počtu res-
pondentov 56 % uviedlo, že na 100 odhalených trestných činov korupcie pripa-
dá 400 trestných činov, ktoré neboli zistené. (Matematicky to vyjadrili pomerom 
1 : 4, pričom v danom prípade 1 znamená 100 %.) 21 % respondentov uviedlo, 
že na 100 odhalených trestných činov uvedeného druhu kriminality pripadá 
80 trestných činov neodhalených. (Matematicky to vyjadrili pomerom 1 : 0,8.) 
8 % respondentov odhadlo mieru latencie pomerom 1 : 8 a 7 % respondentov 
uviedlo dokonca pomer 1 : 10. Ostatní 16 respondenti (8 %) na uvedenú otázku 
nevedeli odpovedať. Uvedené konštatovanie korešponduje so zistením z reali-
zovaného výskumu, ku ktorému sa prikláňa väčšina respondentov.

Príčiny, podmienky vzniku a existencie latencie
V procese výskumu pri riešení úlohy, ktorá vyplýva z cieľov predkladanej mono-
grafie, sme zisťovali názory odborníkov z policajnej praxe na príčiny a podmien-
ky, ktoré najvýraznejším spôsobom ovplyvňujú latentnosť korupčnej kriminality. 
Cieľom bola konfrontácia názorov, sekundárne porovnanie výsledkov výskumu, 
ktoré boli získané pri skúmaní príčin a podmienok ovplyvňujúcich páchanie ko-
rupcie.
Odhaľovanie trestných činov vo všeobecnosti (a teda nielen odhaľovanie korup-

Nesmrteľný fenomén
ľudskej spoločnosti (2. časť)
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cie) prebieha za konfliktnej situácie, ktorá sťažuje zistenie samotnej existencie 
udalosti – trestného činu. Konfliktnú situáciu ovplyvňuje predovšetkým:
- rozpor medzi rozsahom, kvalitou aktivít, ktoré vyvíja páchateľ v procese pá-

chania trestného činu v jeho jednotlivých štádiách, a aktivitami, ktoré môžu 
realizovať pracovníci zabezpečujúci úlohy na úseku odhaľovania korupčnej 
kriminality,

- a právne vzťahy medzi páchateľom a príslušníkmi PZ podieľajúcimi sa na od-
haľovaní trestného činu, ktoré vymedzujú práva a povinnosti oboch strán pri 
realizácii trestnej činnosti.

Pri skúmaní týchto vzťahov sme zistili nasledovné údaje:
- príslušníci PZ môžu plniť úlohy na úseku odhaľovania len v súlade a v rozsahu, 

ktoré sú stanovené (limitované) v zákone; uvedené limity sú známe páchate-
ľom trestných činov, čo potvrdili počas riadeného rozhovoru 16 respondenti 
(100 %),

- páchatelia trestného činu korupcie pri realizácii vytýčených cieľov žiadne zá-
kony ani limity neuznávajú; ich aktivity sú tajné nielen pred verejnosťou, ale aj 
pre príslušníkov PZ (s čím súhlasilo aj 100 % respondentov),

- páchatelia trestných činov páchajú trestnú činnosť korupcie v čase a priestore, 
v ktorom sa nenachádzajú pracovníci zabezpečujúci kontrolu kriminality, pri-
čom ako jediná je aktivita páchateľa (túto skutočnosť označilo 87,5 % respon-
dentov),

- páchatelia trestného činu participujú (priamo, resp. sprostredkovane) pri rie-
šení úloh, ktoré sú spojené s odhaľovaním trestného činu; informácie o aktivi-
tách príslušníkov polície vyvolávajú reakciu zo strany páchateľa, ktorej cieľom 
je utajiť aktivity, ktoré vykonal v procese páchania trestného činu, resp. para-
lyzovať aktivity príslušníkov polície (k tejto skutočnosti sa kladne vyjadrilo aj 
70 % respondentov),

- páchatelia trestných činov v procese prípravy a páchania trestných činov ko-
rupcie využívajú stále častejšie a v širšom rozsahu vedecké poznatky a moder-
né technické prostriedky; nezriedka sú to natoľko kvalitatívne nové poznatky 
a prostriedky, že im umožňujú páchať a účinne zastierať trestnú činnosť, ktorá 
sa doposiaľ málo vyskytovala alebo sa vôbec nevyskytovala. Markantným prí-
kladom je korupcia páchaná pomocou modernej detekčnej techniky, určenej 
na zistenie používaných informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“), 
čo potvrdilo aj 67,5 % opýtaných respondentov. Rast profesionálnej úrovne 
páchateľov je zrejmý. Zmeny v samotnom spôsobe páchania trestných činov 
korupcie sú dôsledkom kriminálnych skúseností a využívania najmodernejších 
technických prostriedkov pri páchaní trestnej činnosti (prostriedky na kon-

trasledovanie, spojovacie prostriedky, kopírovacie zariadenia a iné). S uvede-
ným súhlasí aj 62,5 % respondentov.

Profesionálna úroveň páchateľov sa premieta aj do samotnej racionalizácie or-
ganizácie a riadenia v procese páchania a zakrývania trestnej činnosti korupcie. 
Túto skutočnosť potvrdilo aj 62,5 % respondentov.
V tejto súvislosti J. Nesnídal už v roku 1989 konštatoval: „Nie je žiadnou výnim-
kou, že organizované, konšpiratívne skupiny, zaoberajúce sa predovšetkým 
hospodárskou kriminalitou, riadia svoju činnosť «modernými» spôsobmi a po-
stupmi – jednotlivé etapy sú naplánované, úlohy rozdelené, sily a prostriedky 
rozmiestnené v súlade s odporúčaniami a návodmi vypracovanými náukou 
o riadení. Niekedy sú dokonca na riešenie určitých problémov prizvaní odbor-
níci, ktorí – nepoznajúc ciele svojej práce – odovzdávajú organizovanej skupine 
poznatky umožňujúce kvalifikovanejšie a ľahšie postupy trestnej činnosti. Boli 
zaznamenané prípady, keď členovia takýchto organizovaných skupín používali 
spravodajskú techniku a metódy (napr. veľmi dokonalú hĺbkovú previerku osôb 
pred samotným kontaktom atď.).“ (Nesnídal, J.: Neodvratnost trestního postihu 
a operativně-pátrací činnost. Praha: KÚ VB, 1989).
Čo sa týka miesta, času a subjektov páchania trestnej činnosti – tu neexistujú 
svedkovia. Uvedenú situáciu páchateľ mnohokrát ovplyvňuje tým, že do trestnej 
činnosti zapojí napr. svojich podriadených a že ich veľmi cieľavedome a systema-
ticky dostane do určitej závislosti. Môže to byť:
- vydieraním, zastrašovaním a pod. (s čím súhlasilo aj 57,5 % opýtaných respon-

dentov); do páchania trestnej činnosti zapája páchateľ aj iné subjekty – firmy, 
organizácie (aj v zahraničí), čím výrazne sťažuje odhalenie a následne doku-
mentovanie trestnej činnosti (čo potvrdilo aj 55 % respondentov),

- využívaním následnej korupcie ako prostriedku na presadenie svojich záme-
rov. Napr. vytváraním určitej formy možného vydierania, čo má zabrániť reali-
zovať objektívnu kontrolu, resp. samotný proces odhaľovania trestnej činnosti, 
a to aj zo strany príslušníkov Policajného zboru (tento názor si osvojilo aj 95 % 
respondentov).

Zovšeobecnením uvedeného konštatovania môžeme vysloviť záver, že zakrýva-
nie, zahladzovanie trestnej činnosti korupcie sťažuje a mnohokrát aj znemož-
ňuje jej odhalenie, čo má vplyv na rast latencie kriminality. Dôkladná príprava, 
premyslený postup páchateľov pri dokonaní trestného činu a ich kriminálna 
skúsenosť spôsobujú, že trestný čin je ťažko odhaľovaný. Vzhľadom na nezistené 
objektívne a subjektívne podmienky korupčnej kriminality pre páchateľa sú vy-
tvorené vhodné predpoklady na jej latentnosť.

plk. Ing. Pavol Augustín, CSc.
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Príprava na zavedenie elektronických colných vyhlásení / Šport

Hospodárske subjekty sa musia od 1. 7. 2009 pripraviť na zmeny. Od tohto 
dátumu totiž platí legislatíva, na ktorej základe budú podávať vývozné colné 
vyhlásenie (CV) už len v elektronickej forme. 

Priamy kontakt sa osvedčil
Prešovčania zverejnili informáciu o spomínaných zmenách ešte začiatkom aprí-
la v regionálnych médiách. Napriek tomu sa rozhodli zorganizovať aj pracovné 
stretnutia, nakoľko priamy kontakt s deklarantmi patrí medzi najúčinnejšie spô-
soby osvety. Chceli tak predísť aj stresovým situáciám na jednotlivých poboč-
kách colného úradu začiatkom dovolenkového obdobia. Splnenie predpokla-
dov na podávanie elektronického CV a oboznámenie sa deklarantov s novým 
softvérom si totiž vyžaduje určitý čas.

Riešili sa novinky aj staršie problémy
CÚ Prešov sa na tieto zmeny pripravil, a to aj vo vzťahu k verejnosti. Koncom 

apríla (27. 4. 2009) zorganizoval stretnutie s de-
klarantmi a špedíciami, na ktorom sa okrem iného 
venoval aj analýze nedostatkov, vyskytujúcich sa 
v colnom konaní (napr. nesprávne zatrieďovanie do 
PpKN colného sadzobníka, nepripočítanie nákladov 
na dopravu a služby k colnej hodnote atď.). Na rad 
však prišli aj ďalšie problémy, s ktorými sa colníci 
stretávajú v praxi.

Podnikatelia si vyžiadali repete pod Tatrami
Keďže informácie o prešovskom stretnutí colníkov 
a deklarantov sa medzi podnikateľskou verejnosťou 
rýchlo rozšírili, o pracovné stretnutie rovnakého za-
merania prejavili záujem aj deklaranti z popradské-
ho regiónu. CÚ Prešov im s radosťou vyhovel a 20. 5. 
2009 zorganizoval podobné stretnutie aj v Poprade. 
Zúčastnili sa na ňom nielen „domáci“ podnikatelia, 
ale cestu do Popradu merali aj podnikatelia z okoli-
tých regiónov, ako sú Spišská Nová Ves či Liptovský 
Mikuláš. Stretnutie sa začalo prezentáciou o pod-
mienkach, ktoré musia subjekty splniť, aby mohli 

podávať CV v elektronickej forme. Po tejto prezentácii boli deklaranti obozná-
mení s praktickými skúsenosťami PCÚ Poprad, nakoľko tam CV v elektronickej 
forme podáva aj firma, ktorá bola zapojená do pilotného projektu podávania 
elektronického CV. V ďalšej časti pracovného stretnutia bol prezentovaný pô-
vod tovaru, v rámci tejto časti sa deklaranti oboznámili s niektorými colnými 
predpismi, týkajúcimi sa preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru. 
Na záver prišli na rad nedostatky a chyby, ktorých sa dopúšťajú deklaranti pri 
zatrieďovaní tovaru do kombinovanej nomenklatúry. V diskusii, ktorá nasledo-
vala, kládli deklaranti colníkom konkrétne otázky, zamerané na ich doterajšie 
praktické skúsenosti.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Podobné stretnutia s verejnosťou sa uskutočnili aj na ostatných colných úradoch 
a CR SR.

Prešovskí colníci sa stretli s deklarantmi

V piatok 15. 5. 2009 sa v košickej Infinity aréne stretli hráči futbalu, ktorí sa 
rozhodli aj tento rok zabojovať o Pohár riaditeľa CÚ Košice. Nechýbali však ani 
priaznivci športu, ktorí povzbudzovali hráčov na lepšie výkony.

Tento deň bol výnimočný nielen športovými výkonmi, ale aj skutočnosťou, že 
išlo už o 12. ročník tohto futbalového turnaja. Do Košíc prišlo osem mužstiev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Vo finále sa nakoniec stretli SCÚ Košice – 
centrála a mužstvo CÚ ústredňa. Víťazom turnaja sa stali futbalisti SCÚ Košice – 
centrála, ktorí sa predviedli excelentným výkonom a zároveň obhájili prvenstvo 
z predchádzajúceho ročníka.
Z rúk riaditeľa CÚ Košice si prevzali ocenenia: SCÚ Košice – centrála (1. miesto), 
CÚ ústredňa (2. miesto), PCÚ Šaca (3. miesto).
Cenu za najlepšieho brankára získal Vladimír Lenďák. Najlepším strelcom tur-
naja sa stal námestník riaditeľa CÚ Martin Paška

npor. PhDr. Zuzana Pavlíková

Košická Infinity aréna v máji
hostila priaznivcov futbalu
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Len nech neprší! priali si organizátori Jarného tenisového turnaja zamestnan-
cov CÚ Prešov v piatok 5. 6. 2009. A ich prianie sa im splnilo.

Do súťaže, vyhlásenej vedením CÚ Prešov a ZO SLOVES, sa prihlásilo 20 mužov 
a štyri ženy. Všetci sme sa tešili, že si zahráme, ukážeme, čo sme natrénovali, 
a strávime príjemný športový deň. Všetko sa vydarilo. Na dvorcoch TJ SOKOL 
Prešov sa bojovalo o každý fiftín, diváci povzbudzovali, guláš rozvoniaval a hus-
té mračná, ktoré sa celé dopoludnie preháňali nad Prešovom, nakoniec pre-
mohlo hrejivé júnové slniečko. Bolo svedkom naozaj vydarenej akcie, skvelých 
výkonov, priateľskej atmosféry a, samozrejme, aj vyhlasovania víťazov. Pekné 
ceny, športové trofeje a diplomy si prevzali: Miroslav Kiska (1. miesto), Miroslav 
Tomčan (2. miesto), Jozef Martančík a Marián Baláž (3. miesto). Ozdobou turnaja 
boli naše kolegynky. Najširší úsmev mala Andrea Kačuriková, z druhého miesta 
sa tešila Ivana Bzdilová a potlesk za tretie miesta dostali Katarína Katuščáková 
a Renáta Kravcová.
Na jesennom turnaji v septembri uvidíme, kto a ako splní predsavzatia o inten-
zívnom tréningu, aby sa zaskvel v lepšej forme. Podstatnou je, pravdaže, moti-
vácia na pravidelné športovanie a zdravý pohyb.

Ing. Rudolf Vlaháč

Tenisti v Prešove si slniečko zaslúžili

Milovníci volejbalu v máji nelenili. V dňoch 28. 5. – 29. 5. 2009 sa v športovej 
hale v Senici uskutočnil už 15. ročník volejbalového turnaja slovenskej colnej 
správy.

Svoje sily si na Záhorie prišli zmerať družstvá CR SR a colných úradov Banská 
Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina a nechýbalo 
ani domáce družstvo CÚ Trnava. Volejbalisti súperili vo dvoch skupinách systé-
mom každý s každým. V boji o tretie miesto sa na turnaji stretli tímy Trenčína 
a Michaloviec. Bronz si nakoniec odniesli Michalovčania, ktorí nad Trenčanmi 
zvíťazili 2 : 0. Vo finále sa stretli družstvá z Nitry a z Prešova. Po kvalitnom výkone 
putovalo zlato do Nitry, ktorá zvíťazila nad striebornými Prešovčanmi tiež 2 : 0. 
Domáci tím CÚ Trnava, žiaľ, minuloročné víťazstvo neobhájil a skončil na ko-
nečnom 7. mieste. Nezabudlo sa ani na vyhodnotenie športovcov – najlepším 
nahrávačom turnaja sa stal Dušan Simonis z CÚ Prešov, najlepším smečiarom 
Andrej Hajabács z CÚ Nitra a najvšestrannejším hráčom Karol Sabadoš, takisto 
z Nitry. Ocenení jednotlivci i všetky družstvá si odniesli hodnotné ceny, ktoré si 
za predvedené výkony určite zaslúžili.

mjr. Bc. Silvester Nestarec

Trnavčania svoje minuloročné
víťazstvo v turnaji neobhájili
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Šport / Naša kronika

Naši jubilanti v máji a júni  2009
60 rokov

Vladimír Béber
CÚ Košice

55 rokov

Ľudevít Nagyhajú
CR SR

50 rokov

Gabriela Sikorová
CR SR

Jaroslav Nadanyi
CR SR

Ján Májek
CÚ Trnava

Jozef Maslej
CÚ Prešov

Milan Jurčo
CÚ Žilina

Miroslava Kišková
CÚ Žilina

Peter Bajza
CÚ Trenčín

Pracovné jubileum 20 rokov

Ľubomír Kočner k 1. 6. 2009
CR SR

Ján Fazekas k 1. 5. 2009
CÚ Nitra

Ján Varga k 1. 5. 2009
CÚ Nitra

Peter Szabados k 1. 6. 2009
CÚ Nitra

Kolektívne športy sú srdcovkou mnohých pohybovo zdatných ľudí. Vý-
nimkou nie sú ani colníci z Trenčína, ktorí podľahli halovému športu po-
chádzajúcemu zo Švédska – florbalu.

Halový šport ich opantal
Pobočka CKÚ Trenčín začala túto kolektívnu hru využívať v rámci všeobecnej 
telesnej prípravy colníkov ešte v roku 2006. Táto hra je náročná na kondičnú 
zdatnosť, na koordinačné schopnosti, rýchlosť reakcie. Do určitej miery zni-
žuje riziko fyzického kontaktu a následne i riziko zranenia hráča. Práve pre to 
všetko sa stala veľmi obľúbeným kolektívnym športom v trenčianskej poboč-
ke. Po prvotnom oboznámení sa s týmto mladým druhom športu, s jeho špe-
cifikami, ako aj s jeho nenáročnou finančnou stránkou sa Trenčania rozhodli 
osloviť jednotlivé kolektívy v pôsobnosti CKÚ Bratislava. Žiaľ, nepodarilo sa im 
dostatočne naplniť minimálne požadovaný počet mužstiev, a preto sa obrátili 
na nadšencov florbalu z iných ozbrojených síl a zborov. A nakoniec to vyšlo.

Premiérový zápas ocenil aj profesionál
Prvý turnaj vo florbale zorganizovali 22. 5. 2009 v mestskej športovej hale 

v Trenčíne za pomoci vedenia CKÚ 
Bratislava, prezidenta klubu 1. FBC 
Trenčín a colníka vo výsluhe Romana 
Moravca. Prihlásených bolo päť muž-
stiev – dve mužstvá v pôsobnosti CKÚ 
Bratislava, dve mužstvá z Ozbroje-
ných síl SR a jedno mužstvo zo Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. Účastníci 
zápasu predviedli technickú a taktic-
kú hru na vysokej úrovni, čo sa v ko-
nečnom dôsledku prejavilo i na zhod-
nom počte bodov. O prvom a treťom 
mieste totiž rozhodol až záverečný 
„rozstrel“. To, že sa v Trenčíne hralo na-
ozaj kvalitne, potvrdil aj tréner junio-
rov SR vo florbale Miroslav Sága, ktorý 
ocenil úroveň jednotlivých zápasov. 
Spokojné však boli aj zúčastnené 
mužstvá, ktoré sa chcú stretnúť v ta-
kejto priaznivej športovej atmosfére 
aj o rok. A rady medzi sebou privítajú 
i nových fanúšikov tohto športu či už 
z CKÚ, alebo colných úradov.

Konečné poradie
1. miesto: Zbor väzenskej a justičnej 
stráže Ilava
2. miesto: Vojenský útvar 4650 
Trenčín
3. miesto: Vojenský útvar 2790 Žilina

mjr. Mgr. Peter Oravec

Florbal v kocke
•	 kolektívny	halový	šport,	na	prvý	pohľad	podobný	pozemnému	hokeju;
•	 pôvodne	sa	vyvinul	vo	Švédsku,	kde	sa	začal	hrať	v	polovici	70.	rokov;
•	 prvé	majstrovstvá	sveta	vo	florbale	boli	vo	Švédsku	roku	1996;
•	 florbal	vo	svete	zastrešuje	 International	Floorball	Federation	(IFF),	ktorej	čle-
nom	je	aj	Slovensko,	a	to	od	roku	1998;

•	 hrajú	piati	hráči	v	poli	a	brankár	na	každej	strane,	ktorý	nemá	hokejku,	počet	
hráčov	v	poli	sa	líši	počas	hry	vylúčeniami;

•	 družstvo	môže	pozostávať	z	20	hráčov	s	niekoľkými	brankármi;
•	 pohyb	vo	florbale	sa	vykonáva	behom,	porovnateľným	s	basketbalom;
•	 vo	florbale	je	neprípustný	akýkoľvek	fyzický	kontakt;
•	 palice	 sú	 zvyčajne	 vyrobené	 zo	 sklených,	 polykarbónových	 alebo	 karbóno-
vých	vlákien,	bežne	majú	hmotnosť	okolo	150	–	250	gramov	a	dĺžku	od	80	do	
105	cm.

Florbal sa udomácnil aj pod Trenčianskym hradom
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Ako nás nepoznáte

Väčšina ľudí má svojho koníčka, ktorému zasvätí patričnú dávku voľného času. 
Ondrej Gubač z CÚ Prešov má však takýchto srdcoviek hneď niekoľko. Svoj ži-
vot po práci strávenej v rovnošate colníka delí medzi divadlo, hudbu, fotogra-
fiu a amatérsky film. A tým sa zoznam jeho koníčkov ešte stále nekončí...
Na každý prst jeden
Ondrej sa totiž okrem umeleckej činnosti venuje aj samosprávnej politike v obci 
Kendice a v rámci nej sa podieľa na príprave mnohých projektov. Popritom sa 
angažuje v už spomínaných umeleckých činnostiach, medzi ktorými nechýba 
ani hra na bicie. Momentálne s kamarátmi obnovujú hudobnú skupinu, v ktorej 
kedysi hrali. Ondreja by ste však našli aj na diskotékach, svadbách a stužkových 
slávnostiach, a to v pozícii DJ. Spolu s bratom a priateľmi sa venuje umeleckej 
fotografii a amatérskemu filmu. Jeho najväčšou láskou, ktorá si ho získala na celý 
život, je však divadlo.
Z jednorazovky láska na celý život
K divadlu Ondrej „pričuchol“ úplne náhodne, ešte ako 17-ročný. V Kendiciach 
sa dostal do skupinky mladých ľudí, s ktorými miestny farár naštudoval zábav-
né pásmo. Ondreja však javisko hneď chytilo, a tak si s priateľmi založili vlastné 
zoskupenie, ochotnícke Divadlo Etudy. To sídli v kultúrnom dome v Kendiciach, 
kde amatérskych divadelníkov objavíte vždy po práci a cez víkendy. Počas svo-
jej 15-ročnej divadelnej existencie herci odohrali stovky vystúpení najrôznejších 
žánrov. So svojimi hrami určenými pre rôzne vekové kategórie obišli už celé Slo-
vensko. Zavítali dokonca aj do susedného Poľska, a to na medzinárodný festival 
Slovfest. Ondrej si však cení najmä účasť na najväčšom festivale amatérskeho di-

vadla na Slovensku – na Scénickej žatve v Martine. Nezabudnuteľné bolo preňho 
aj ich predstavenie Lekcia, ktoré odohrali na lodi Adyho Hajdu (Divadlo v pod-
palubí) v Bratislave. Do kategórie najúspešnejšie predstavenie zaraďuje muzikál 
Jednotkári, s ktorým už na začiatku divadelnej kariéry odohrali 28 repríz. Diváckej 
obľube sa tešila aj scénická miniatúra Janko Hraško, ktorú si zahrali 30-krát.
Ionesco dal zabrať hercom i divákom
Práca ochotníka dá človeku zabrať, divadelné hry totiž treba vždy dôkladne na-
študovať, urobiť dramaturgickú úpravu textu, prípadne si nejaký text aj napísať. 
To všetko si, samozrejme, vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Najdlhšie skúšali ab-
surdnú drámu Lekcia od E. Ionesca, ktorej text sa Ondrej učil tri mesiace. Celé 
naštudovanie hry im pritom trvalo 9 mesiacov. Ochotníci totiž môžu skúšať len vo 
voľnom čase, a to po práci či po škole, väčšinou dve až štyri hodiny po večeroch. 
Toto ich „dieťa“ sa im však odvďačilo, s pomerne náročnou hrou (aj pre diváka) 
mali približne 20 repríz.
Herecké skúsenosti získava aj v práci
Súčasťou colníckej práce sú aj situácie, ktoré si vyžadujú kreativitu a improvizá-
ciu. Ondrej ich zažíva najmä v teréne, teda pri kontakte s ľuďmi. Práve tam neraz 
využije aj svoje herecké schopnosti a navyše získa i nové skúsenosti. Ondrejovo 
nadanie poznajú aj jeho kolegovia, pred ktorými si vždy rád a ochotne zahrá. So 
svojimi hereckými kolegami už vystupovali na colníckych plesoch, minulý rok 
dokonca účinkovali aj na oslavách 40. výročia vzniku Colnej únie. Mladí herci 

nechýbali ani na tohtoročných oslavách 5. výročia nášho vstupu do EÚ. Vytvorili 
špeciálnu historickú hliadku, ktorá sa snažila upútať a zabávať hlavne deti.
Šikovný sa vždy vynájde
Roky cestovania a stovky úspešných predstavení priniesli amatérskym divadel-
níkom aj mnoho vtipných zážitkov. Na tie sú bohaté najmä vystúpenia, ktoré 
absolvujú po slovenských dedinkách. Jedno také mali divadelníci odohrať 
v istej malebnej dedinke pri Prešove. Predstavenie mali dohodnuté na nedeľu 
o tretej popoludní. Keď však prišli ku kultúrnemu domu, bol zamknutý a dostať 
sa doň bolo nemožné. Postupne sa zbierali aj diváci, ktorí len bezradne zízali 
na čakajúcich hercov. Starostu, ktorý mal priniesť kľúče, nikde nebolo a keďže 
mobily vtedy ešte také rozšírené neboli, neostávalo im nič iné, len čakať. Ondrej 
však zrazu pocítil fyziologickú potrebu, a preto sa vybral za kultúrny dom. Tam 
si vo chvíľke maximálneho blaha všimol pootvorené okno, ktoré sa mu poda-
rilo otvoriť. Bez váhania vošiel dnu a vo vchodových dverách našiel v zámke 
kľúč. Otvoril a vpustil dnu ľudí. Bez problémov hru odohrali, a keďže starosta 
neprišiel ani do skončenia predstavenia, divadelníci sa zbalili, naložili veci do 
auta a Ondrej kultúrny dom opäť zamkol zvnútra. Vyskočil von oknom a herci 
potom svorne odišli. Na druhý deň sa dozvedeli, že starosta bol na futbale a na 
divadlo zabudol.
Odrazový mostík z Kendíc využili už viacerí herci
Divadlo Etudy a ľudia, ktorí ho tvoria, radi dajú priestor všetkým, ktorí si chcú hru 
na javisku vyskúšať. S Prešovčanmi si zahrala aj mladá herečka Gabika Marcinko-
vá, ktorá stvárňuje aj jednu z postáv v Ordinácii v ružovej záhrade. V minulosti 
s nimi napríklad začínala aj súčasná speváčka kapely Hrdza Veronika Rabadová. 
Spolu si to už u nich vyskúšalo okolo sedemdesiat účinkujúcich. Na rôznych ak-
ciách totiž dávajú priestor aj mladým a začínajúcim hudobným skupinám. Naj-
novšie majú divadelníci skúšať novú divadelnú hru od bulharského autora Emila 
Boneva Morská soľ, ktorá by mala mať premiéru koncom septembra.

-ds-

Muž s večne nabitými baterkami



Letné obdobie dá zabrať nielen našej 
plážovej výbave, ale najmä kamerám 
a fotoaparátom, bez ktorých by to 
na dovolenke hádam ani nešlo. Veď 
snímky, pripomínajúce bezstarostné 
letné chvíle, zahrejú aj počas studenej 
a nepríjemnej zimy. Svoje o tom vie aj 
Peter Mikúšek, ktorý nám poslal svoje 
fotografie z pobytu v Dominikánskej 
republike. Urobiť tak môžete aj vy, ak sa 
chcete zapojiť do súťaže. Ďaleká exoti-
ka na vašich záberoch, samozrejme, nie 
je podmienkou.


