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Otestujte sa

Colníci sa pri svojej práci nestretávajú vždy s pochopením a tolerantným správaním. Skôr opak je pravdou. Arogancia, in-
vektívy a neúcta sú pritom tie najmenšie hrozby, s ktorými sa stretávajú. Nie inak tomu bolo aj pri kontrole vozidla, ktorého 
osádka zrejme mala iný názor na oprávnenie colníkov a výkon colného dohľadu.

Postupovali colníci správne?

Správna odpoveď 

Svojím postupom colníci neporušili žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Ich činnosť zameraná na prehliadku osôb však mohla byť čiastočne iná, nakoľko 
išlo o prehliadku osoby v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov („Colník je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná osoba alebo 
zaistená osoba nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel je colník oprávnený vykonať prehliadku osoby.“) Túto prehliadku je pritom možné vykonať aj osobe 
opačného pohlavia.

2. Výnimkou boli muž a žena, ktorí sa preukázali ako občania iného štátu. Na 
otázku, či majú vo vozidle tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, začali vul-
gárne nadávať a zvýšeným hlasom sa odvolávať na skutočnosť, že existuje 
Európska únia a že pohyb tovaru v rámci nej je voľný.

3. Keďže sa intenzita ich verbálneho prejavu začala stupňovať a navyše jeden 
z colníkov spozoroval u vodiča zbraň, zvýšilo sa aj jeho tušenie, že tento 
incident si bude vyžadovať ráznejšie riešenie. Colníci sa o tom presvedčili 
v momente, keď na otázku, či je vo vozidle zbraň, odpovedali obaja cestujúci 
záporne. Vzápätí sa totiž vo vodičových rukách objavil „boxer“, a tak hliadka 
použila donucovacie prostriedky.

4. Po spútaní podarenej dvojice colníci skontrolovali, či vodič u seba nemá aj 
nejaké iné zbrane. Rovnakej kontrole sa nevyhla ani spolujazdkyňa. Vzhľa-
dom na to, že išlo o ženu, privolala hliadka na pomoc kolegyňu. Colníčka 
u nej vykonala prehliadku a skutočne našla predmety, ktoré by mohli poslú-
žiť ako zbraň. Druh a množstvo tovaru nájdeného v aute stačili na to, aby bol 
celý prípad kvalifikovaný ako trestný čin a odovzdaný príslušným orgánom.

1. Colníci jedného z colných úradov, ktorý má bohaté skúsenosti s občanmi 
vracajúcimi sa z nákupov v susednej krajine, vykonávali kontrolu vozidiel so 
zameraním na tovar uniknutý colnému dohľadu. Väčšina cestujúcich prijí-
mala túto kontrolu ako súčasť práce colníkov v prospech občanov, a tak bez 
problémov plnila ich výzvy.

Tak ako v predchádzajúcich prípadoch aj teraz je na vás posúdiť, či colníci postupovali správne, v súlade s legislatívou, alebo na niečo zabudli (prípadne či mohli 
postupovať aj inak). mjr. PhDr. Milan Pittich
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Leto je ideálne na oddych, na plnenie našich cestovateľských snov či na in-
tenzívnejší rozvoj našich koníčkov. To posledné si evidentne vzali za svoje aj 
dvaja talianski turisti, ktorí prednedávnom prekvapili moju známu pracujúcu 
v médiách. Od dvoch distingvovaných päťdesiatnikov, ktorí ju vyrušili počas 
pracovného času, určite očakávala kadečo. To, čo jej Taliani povedali, však na-
ozaj nečakala – a hlavne nechápala. Prišli až z ďalekej Sicílie, aby si doplnili 
svoju zbierku pozostávajúcu z nálepiek komerčných rádií. V prvotnom šoku im 
ich teda dala, zberatelia si ich založili do fascikla, zo zoznamu vyškrtli úspešne 
nájdeného kandidáta a nasadli do čakajúceho taxíka. Ešte jej stihli povedať, že 
takto po Európe, cestujú už druhý mesiac. Nuž, pre niekoho skutočne bizarný 
spôsob zábavy. Nie však pre tých, ktorých ten ich – hoci pre mnohých nepo-
chopiteľný – koníček napĺňa. Ak máte taký aj vy, pokojne sa nám ozvite. Radi 
o vás napíšeme, a to nielen počas leta, veď tým svojim srdcovkám by ste sa mali 
venovať počas celého roka.

Dana Sýkorová

Nie je potrebné pochopiť,
stačí len chápať
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Krátko z domova a zo sveta

Počas letného obdobia došlo k zmenám na hovorcovských postoch. Novým hovorcom GR CR SR sa stal kpt. Mgr. Vojtech Jakab. Svoje „reprezentačné“ tváre však 
vymenili aj bratislavský a žilinský colný úrad. CÚ Bratislava reprezentuje na poste hovorcu npor. Ing. Tatiana Lukáčiková a CÚ Žilina kpt. Mgr. Juraj Ihnatišin. Ak ste 
ich v médiách doteraz nezazreli, máte možnosť ich spoznať na stránkach nášho časopisu.

-ds-

Zmeny na postoch hovorcov

kpt. Mgr. Vojtech Jakab npor. Ing. Tatiana Lukáčiková kpt. Mgr. Juraj Ihnatišin

Na prelome júna a júla 2009 navštívila skupina colníkov Colného riaditeľstva SR 
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF). Mjr. Ing. Peter Macák, kpt. JUDr. 
Peter Tupta, mjr. Ing. Miloš Oppa, kpt. JUDr. Andrej Hanus, PhD., mjr. Mgr. Ma-
roš Chodák a mjr. Mgr. Peter Kovács do Bruselu nemierili s cieľom získať aktuál-
ne poznatky o činnosti tejto organizácie, ale aj prehĺbiť vzájomnú spoluprácu 
v colnej oblasti pri odhaľovaní colných podvodov a odhaľovaní a dokumento-
vaní korupčného konania, ktoré majú dosah na finančné záujmy ES.

Zástupcovia Colného riaditeľstva SR navštívili OLAF
Slovenskí inšpektori prenikli do vyšetrovacích metód OLAF-u
Služobná cesta splnila svoj cieľ. Slovenskí colníci totiž získali okrem všeobec-
ných informácií týkajúcich sa OLAF-u aj cenné poznatky o uplatňovaní ad-
ministratívnych postupov pri vyšetrovaní korupčných afér alebo prípadov 
neetického správania európskych úradníkov. Zahraniční kolegovia im sprí-
stupnili aj informácie o administratívnych postupoch uplatňovaných pri vy-
šetrovaní podvodov ekonomickej povahy súvisiacich s dotačnou politikou 
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Krátko zo sveta

Slovenská colná správa získava nemalé finančné prostriedky z fondov Eu-
rópskej únie na podporu a rozvoj svojej činnosti. Zámerom Európskeho 
úradu boja proti podvodom (OLAF) je podporovať najmä inštitúcie bojujú-
ce proti nelegálnym aktivitám a v čo najväčšej miere im napomáhať v práci. 
OLAF sa však usiluje aj o vlastnú propagáciu, ktorá spočíva v podpore jed-
nak finančnej a jednak technickej.

Spolupráca pri tvorbe filmu
V súčasnosti sa najväčší dôraz kladie na mediálnu propagáciu. Úsilím siete ko-
munikátorov OLAF-u, v ktorej máme aj my svojho člena, je spropagovať výsledky 
práce inštitúcií konajúcich v oblasti boja proti podvodom. Rozbehli preto pro-
jekt, do ktorého sa zapojil aj Colný kriminálny úrad. Konkrétne ide o nakrútenie 
dokumentárneho filmu, ktorý bude financovaný OLAF-om. Organizátorom je 
bulharský Klub novinárov boja proti korupcii (Klub NBPK). Do spolupráce s bul-
harskou stranou sa zapojilo Nemecko, Taliansko, Česko a Slovensko. Výsledkom 
má byť dokumentárny film, v ktorom bude prezentovaná spolupráca spomenu-
tých členských štátov pri spoločnej colnej operácii.

Všetko je pripravené
V polovici júla sa stretli v bulharskej Sofii zástupcovia jednotlivých inštitúcií, kon-
krétne Wolfgang Schmitz – hovorca Colného kriminálneho úradu Nemecko, člen 
siete komunikátorov OLAF-u, Gennaro Vecchione – vedúci talianskej jednotky 
pre boj proti podvodom s euro-
fondmi, zodpovedný predseda 
vlády, člen siete komunikátorov 
OLAF-u, Gian Luca Berruti – hovor-
ca talianskej Guardia di Finanza, 
člen siete komunikátorov OLAF-u, 
Jiří Barták – hovorca Generálneho 
riaditeľstva ciel Českej republiky, 
člen siete komunikátorov OLAF-u, 
Dagmar Papcunová – zástupkyňa 
Generálnej prokuratúry Sloven-
skej republiky, členka siete komu-
nikátorov OLAF-u a por. Mgr. Miro-
slava Ščobíková – predstaviteľka 
slovenskej colnej správy, členka 
siete komunikátorov OLAF-u.
Projekt oficiálne odštartoval tlačo-
vou konferenciou v medzinárod-
nom klube novinárov Bulgarian 
News Agency (BTA) v Sofii. Rene-
ta Nikolova, predsedníčka Klubu 
NBPK a manažérka projektu, na 
začiatku tlačovej konferencie vy-
jadrila vďaku zúčastneným kraji-
nám a predstavila celý projekt prí-
tomným novinárom. Ten štartuje 

OLAF – Tvárou k európskym občanom
v septembri a nadviaže na úlohy a význam medzinárodnej spolupráce pri boji 
s podvodmi a sprenevere eurofondov, s názvom OLAF – Tvárou k európskym 
občanom, financovaný v rámci programu Hercules ІІ. Wolfgang Schmitz pove-
dal: „Je potrebné pokúsiť sa dať dokopy prácu novinárov a nás a nájsť kľúč na 
vhodnú komunikáciu, pretože práca vyšetrovateľov je v utajení. Korupcia a boj 
proti podvodom nie je národný problém, má medzinárodný charakter. Informá-
cie treba posúvať najmä mladým ľuďom, pretože tí sú naša budúcnosť. Veríme, 
že spoločný film bude tlmočiť aktivity OLAF-u v spolupráci s nami.“
V rámci tlačovej konferencie vystúpili jednotliví členovia zúčastnených krajín, 
aby predstavili inštitúciu, ktorú zastupujú. Zúčastnení sa dozvedeli aj o činnosti 
Colného riaditeľstva SR, Colného kriminálneho úradu, ako aj o jednom z jeho 
najväčších záchytov v uplynulom roku. Por. Mgr. Miroslava Ščobíková v rámci 
svojho prejavu hovorila aj o zaistených výrobných linkách na výrobu cigariet, 
cigaretách a tabaku v Moravskom Sv. Jáne.

Cieľ je jasný
Film bude zvyšovať informovanosť o OLAF-e ako o inštitúcii – o tom, ako funguje, 
čo je jeho funkciou (ochrana finančných záujmov spoločenstva, úloha v oblasti 
medzinárodnej spolupráce a pod). Na druhej strane bude ilustrovať boj proti ko-
rupcii prostredníctvom špecifických, najlepších postupov úspešne vyriešených 
prípadov štyroch európskych krajín.

por. Mgr. Miroslava Ščobíková

EÚ. Veľmi zaujímavou bola návšteva forenzného IT laboratória vytvoreného 
v rámci OLAF-u, ktorého úlohou je zo zaistených prostriedkov informačných 
technológií získavať stopy preukazujúce korupčné, prípadne iné podvodné 
konanie.

Diskutovalo sa aj o cesnaku a textile
Ťažiskovou témou stretnutí s analytikmi a pracovníkmi na úseku vyšetrovania 
však boli prípady sporného ukončovania tranzitných operácií pri tovare cesnak 
a textil v niektorých pobočkách slovenských colných úradov. V rámci diskusie 
odzneli rozličné názory týkajúce sa tohto problému, a to predovšetkým z po-
hľadu negatívneho finančného dosahu na rozpočet ES a navrhovaných pre-
ventívnych opatrení, ktoré sa týkajú efektívnejšieho využívania informačných 
technológií a systému včasného varovania pri identifikácii možných prípadov 
colných podvodov v budúcnosti.

Nadviazané kontakty využijú aj v praxi
Tým sa však program v Bruseli zďaleka nekončil. Colníci Inšpekcie GR boli oboz-
námení aj s pilotným programom elektronického anonymného oznamovania 
trestných činov korupčnej povahy, ktorý je založený na princípe interaktívnej 
komunikácie oznamovateľa trestného činu s vyšetrovateľom prostredníctvom 
internetovej siete. Našim zástupcom boli prezentované niektoré objasňované 
prípady, na ktorých bolo demonštrované využívanie a prínos informačných 
systémov pri analytickej a operatívnej činnosti OLAF-u. Veľkým plusom bol ne-
formálny prístup, akým zástupcovia OLAF-u prezentovali vyšetrované korupč-
né prípady, ako aj prípady preukazovania konfliktu záujmov zamestnancov 
inštitúcií EÚ. Neoceniteľným prínosom tejto pracovnej cesty však bolo najmä 
nadviazanie osobných kontaktov so zamestnancami OLAF-u, ktoré sa budú 
v budúcnosti pri riešení konkrétnych prípadov určite využívať.

mjr. Ing. Peter Macák, kpt. JUDr. Andrej Hanus, PhD.
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady

Podozrivý kamión colníkom neušiel
Colníci z Colného kriminálneho úradu (CKÚ) si 15. 7. 2009 vzali na mušku 
nákladné dopravné vozidlo s návesom, ktoré skontrolovali v obci Tibava, 
okr. Sobrance. Ťahač, ktorý patril nemenovanej slovenskej spoločnosti, 
šoféroval Ukrajinec Vasyl K., rovnakej národnosti bol aj jeho spolujazdec 
Volodymyr K. Colníci pri kontrole návesu dostali podozrenie, že je jeho 
podlaha upravená a mohla by obsahovať nezákonne dovezený tovar. Bola 
totiž upevnená nápadne novými skrutkami. Colníci preto podrobili vozidlo 
ďalšej kontrole, tentoraz pomocou skenera. Ten potvrdil, že Ukrajincov po-
dozrievali oprávnene.
Po odkrytí vrchnej dosky ložnej plochy, otvorení nádrže a odkrytí bočnej liš-
ty čela návesu colníci odhalili uložené cigarety zn. Classic. Konkrétne 3 802 
kartónov a 12 škatuliek (760 640 kusov) cigariet značky Classic red a 2 058 
kartónov a 12 škatuliek (411 840 kusov) značky Classis blue.
Spolu bolo zaistených 5 860 kartónov a 24 škatuliek cigariet, ktoré boli opat-
rené ukrajinskou kontrolnou známkou. Colný dlh dosiahol sumu 144 255 eur. 
Prípad bol odovzdaný príslušnému vyšetrovateľovi PZ.

Domáci alkohol pálil ilegálne
Colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica (SCÚ) boli v júli prizvaní prísluš-
níkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru Úradu justičnej a kriminálnej 

polície Zvolen na súčinnostnú akciu v obci Súdovce v kru-
pinskom okrese. Colníci počas akcie preverovali podozrenie, 
že v jednom z rodinných domov sa nachádza nelegálna 
pestovateľská pálenica a nelegálne vyrobený lieh. Majiteľ 
preverovaného rodinného domu Marián Š. bol vyzvaný, aby 
vydal destilačné zariadenie a nelegálne vyrobený lieh, ktorý 
sa mal nachádzať v objekte. Marián Š. na výzvu colníkov re-
agoval a dobrovoľne vydal 530 litrov liehu (pravdepodobne 
podomácky vyrobeného alkoholu) a dve funkčné pestova-
teľské pálenice ovocia uskladnené v hospodárskej budove 
za obytným domom. Colníci navyše objavili aj 123,5 litra 
arómy na miešanie bez objemovej koncentrácie liehu. Pod-
ľa tvrdenia majiteľa objektu lieh vypálil na zariadení, ktoré 
bolo nájdené v priestoroch hospodárskej budovy, pre svoju 
vlastnú potrebu. Ďalším šetrením bolo zistené, že zariadenia 
na výrobu liehu mal v nelegálnej držbe a lieh vyrábal bez 
príslušnej registrácie u správcu dane. Uvedením zadržaného 
množstva liehu v hodnote 5 000 eur na trh by štátu na spot-
rebnej dani vznikla škoda 1 950 eur.

Poliak chcel zarobiť na pašovaných cigaretách
Koncom júla 2009 vykonávali žilinskí colníci z kontrolnej 

skupiny Stanica colného úradu Trstená colný dohľad a daňový dozor, ktoré-
ho predmetom bolo zastavovanie vozidiel, kontrola prepravovaného tovaru 
a batožinového priestoru dopravných prostriedkov. Počas kontroly zastavili aj 

linkový autobus smerujúci do Talianska, ktorý bol imatrikulovaný v Poľskej re-
publike. Colníci cestujúcich vyzvali, aby predložili tovar z tretích krajín. Keďže 
nereagovali, kontrolná skupina začala prehliadať batožinový priestor autobusu. 
V batožine poľského občana našla cigarety rôznych značiek označených ukra-
jinskou kontrolnou známkou, ktoré sa podľa právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky považujú za neoznačené. Celkovo colníci objavili 
140 kartónov cigariet rôznych značiek, teda 28 000 kusov cigariet. Fajčivo tak 
spôsobilo únik na cle a daniach vo výške 2 276,96 eura.

Falzifikáty športovej obuvi skončili v šrote
Bratislavskí colníci uskutočnili 4. 8. 2009 likvidáciu zaisteného tovaru, ktorý po-
rušoval práva duševného vlastníctva viažuce sa k ochrannej známke. Zničenie 
tovaru sa konalo po dohode oprávnenej osoby s držiteľom tovaru pod colným 
dohľadom. V priebehu akcie bolo zlikvidovaných 3 744 párov športovej obuvi, 
ktorá bola označená slovnou a obrazovou ochrannou známkou. Colná hodnota 
zničeného tovaru bola 4 392 eur, čo by predstavovalo iba jednu stotinu z hod-
noty tovaru, ak by ho doviezla na územie Spoločenstva oprávnená osoba. Tovar, 
ktorý pochádzal z Číny, bol zničený zošrotovaním a následným spálením v pre-
vádzkovom zariadení, ktoré je oprávnené na zhodnocovanie odpadov. Celá lik-
vidácia prebiehala pod colným dohľadom.
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Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady
Colníci „pašovali“ imigranta
Samozrejme, neúmyselne. Imigrant, ktorý sa chcel dostať do Veľkej Británie, 
sa totiž ukryl v podvozku vozidla smerujúceho z francúzskeho Coquelles do 
britského pobrežného mesta Dover. V autobuse sa nachádzali pracovníci 
britskej pohraničnej stráže, ktorých povinnosťou je paradoxne zabraňovať 
ilegálnym migrantom vo vstupe na územie Veľkej Británie. Muža údajne 
colníci zbadali až vo chvíli, keď vyskočil z ich vozidla. Jeho identita zostáva 
neznáma, keďže colníkom sa ho nakoniec nepodarilo chytiť.

Razia Venezuelčanom vyšla
Venezuelskej polícii a colníkom sa v auguste podarilo zadržať viac ako tonu 
kokaínu. Raziu, pri ktorej zatkli 46 podozrivých osôb, uskutočnili v jednom 
z najrušnejších prístavov - Puerto Cabello na severe krajiny. Zaistené drogy 
boli pôvodne určené pre Mexiko.

Kolumbijský kokaín trhol v Grécku rekord
Na pašerákov drog si posvietili aj grécke úrady v Aténach a v Solúne. Po 

dlhom sledovaní zatkli štyroch Grékov a jedného Bulhara, ktorým zadržali 
takmer pol tony kokaínu. Drogu objavili v júli po upozornení amerických 
úradov na nákladnej lodi prepravujúcej hliníkový šrot. Kokaín, ktorý po-
chádzal z Bolívie, mal byť doručený do hlavného gréckeho prístavu Pireus 
neďaleko Atén. Grékom sa tak podaril rekordný záchyt – ide totiž o doteraz 
najväčšie množstvo drog zadržaných v krajine.

Nemeckí vyšetrovatelia objavili najstaršiu drogovú babičku
Nemeckí vyšetrovatelia odhalili rodinu, v ktorej sa zaoberali predajom drog 
tri generácie. Najstaršou členkou rodinného biznisu bola 84-ročná babička, 
policajti však zatkli aj jej 49-ročného syna a 25-ročného vnuka. Osobitné ko-
mando našlo v byte babičky tri kilogramy heroínu v hodnote asi 70 000 eur 
a menšie množstvo kokaínu. Okrem drog však našli v jej byte aj dve strelné 
zbrane. Podľa vyšetrovateľov rodina zásobovala svoj región možno aj de-
saťročia.

-ds-

Colný úrad Bratislava od začiatku roka 2009 zaistil viac ako 60 000 kusov rôz-
nych textilných výrobkov a športovej obuvi, pri ktorých vzniklo podozrenie 
z porušovania práv duševného vlastníctva. Porušenie práv ochranných známok 
oprávnenej osoby bolo zaznamenané v 19 prípadoch.

Muž s cigaretami colníkom neušiel
Colníci Colného kriminálneho úradu vykonali začiatkom augusta v súčinnosti 
s hliadkou Stanice colného úradu Banská Bystrica v obci Zvolenská Slatina v sme-
re do Zvolena kontrolu osobného motorového vozidla. U jeho vodiča Jozefa T. 
našli v batožinovom priestore 150 kartónov cigariet zn. MIAMI bez označenia 
kontrolnou známkou. Ich uvedením do obehu by Slovenskej republike vznikla 
škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 2 439,60 eura. Policajt 
colnej správy už preto začal trestné stíhanie pre prečin porušenia príslušných 
predpisov. Páchateľ tak môže stráviť za mrežami šesť mesiacov až tri roky.

Ilegálny náklad sa ukrýval vo vagóne plnom rudy
Úspešný zásah sa colníkom podaril 5. 8. 2009 aj na východe Slovenska. Col-
níci CÚ Michalovce totiž odhalili pri kontrole železničnej vlakovej súpravy na 
colnom hraničnom priechode Maťovce cigarety ukryté v ukrajinskom vlaku 
smerujúcom na Slovensko. Spolu 60 000 kusov cigariet značky Classic sa nachá-
dzalo v čiernych igelitových vreciach vo vagóne naloženom koncentrovanou 
neaglomerovanou rudou. Cigarety, ktoré boli opatrené ukrajinskými kontrol-

nými známkami a neboli dovezené v súlade s colnými a daňovými predpismi, 
spôsobili colný a daňový únik 7 224,46 eura. Prípad bol vzhľadom na svoj rozsah 
odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní.

-ds-
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Nové postavenie a vnímanie colnej správy je v súčasnosti založené na troch 
pilieroch, ktorými sú bezpečný obchodný reťazec, fiškálna politika a oblasť 
ochrany a bezpečnosti obyvateľov vrátane spoločných, tzv. „zdieľaných“ kom-
petencií. Za tie považujeme také právomoci, ktoré si colná správa delí s inými 
orgánmi štátnej správy a štátnymi inštitúciami. Spadajú pod ne napríklad 
ochrana práv spotrebiteľa, ochrana práv duševného vlastníctva, CITES, tovar 
dvojakého použitia (DUAL), OSN opatrenia a od júna tiež predmety kultúrnej 
hodnoty.

Kultúrne pamiatky chránia už aj colníci
Na naše kultúrne pamiatky dohliada jednotný zákon o navrátení nezákonne 
vyvezených kultúrnych predmetov, ktorý ich chráni pred vývozom. Určuje tiež 
pravidlá vrátenia nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov z územia SR do 
iného členského štátu EÚ. Najnovšou právnou normou, ktorá sa týka kultúrnych 
pamiatok, je zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predme-
tu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (zákon č. 207/2009 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. 6. 2009. 
Na základe tohto zákona dochádza k zmene kontroly a potvrdzovania vývozu 
a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty. Táto legislatíva prináša colníkom nové 
kompetencie, ktoré súvisia s pohybom predmetov kultúrnej hodnoty v rámci 
územia Európskeho spoločenstva. Doterajšie právne normy totiž upravovali 
pohyb predmetov kultúrnej hodnoty len v súvislosti s dovozom a vývozom do 
tretích krajín.

Zákon urobil poriadok v terminológii
Nová legislatíva, ktorou sa riadia colníci, je prepojená so zákonom o múzeách 
a galériách, ktorý vstúpil do účinnosti tiež 1. 6. 2009 (zákon č. 206/2009 Z. z.). 
Zákonodarcovia v ňom zjednotili zaužívanú terminológiu a ju zosúladili s práv-
nymi predpismi EÚ. V praxi sa totiž často používala nerovnaká terminológia 
pri pomenúvaní základnej súčasti kultúrneho dedičstva (pamiatka, predmet 
múzejnej hodnoty, predmet galerijnej hodnoty a podobne). Po novom je jas-
ne vymedzený pojem „predmet kultúrnej hodnoty (PKH)“, ktorým je pôvodný 
hmotný alebo duchovný doklad; má schopnosť priamo alebo sprostredkovane 
vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny ale-
bo umelecký význam. Medzi PKH patria napr. archeologické predmety, obrazy 
a maľby staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom, fotografie a filmy staršie 
ako 50 rokov a nepatriace ich autorom, knihy a tlačené mapy staršie ako 50 
rokov či dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov.

Ako zákon funguje v praxi
PKH je možné na naše územie doviezť iba na základe písomného súhlasu prí-
slušného orgánu tej krajiny, z ktorej sa vyváža. Na to, aby niekto do zahraničia tr-

Väčšie šance pre kultúrne dedičstvo

vale vyviezol PKH, potrebuje povolenie Ministerstva kultúry SR (MK SR). Vlastník 
musí najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom podať na MK SR žiadosť, ku ktorej 
priloží znalecký posudok o hodnote PKH. MK SR o tejto žiadosti rozhodne do 30 
dní. Toto povolenie následne vlastník predloží miestne príslušnému colnému 
úradu. Po skontrolovaní pravdivosti údajov colný úrad potvrdí, že sa z územia 
SR trvale vyváža PKH. Držiteľ povolenia je však povinný predložiť PKH colnému 
úradu a umožniť mu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.
Postup je odlišný, ak chce niekto vyviezť PKH dočasne (najviac však na dva 
roky), a to napríklad na prezentačné, reštaurátorské, vedecko-výskumné či 
študijné účely. Vtedy musí svoj zámer oznámiť MK SR na predpísanom tlačive 
najmenej päť dní vopred. Vlastník predloží dva rovnopisy tohto tlačiva (s vy-
značeným potvrdením ministerstva) príslušnému colnému úradu. Ten tlačivá 
potvrdí, ak sa oznamované údaje zhodujú so skutočným stavom PKH. Vlastník 
je zároveň povinný predložiť PKH colnému úradu a umožniť mu skontrolovať 
totožnosť tohto PKH. Po spätnom dovoze PKH na územie SR je vlastník povinný 
písomne zaslať ministerstvu jeden rovnopis tlačiva s vyznačeným potvrdením 
colného úradu o dočasnom vývoze PKH z územia SR a spätnom dovoze PKH na 
územie SR. V prípade, ak colník nadobudne dôvodné podozrenie, že PKH súvisí 
s trestným činom, s priestupkom alebo s iným správnym deliktom spáchaným 
v súvislosti s porušením predpisov o ochrane PKH a ak je to potrebné na ziste-
nie skutkového stavu, je oprávnený ho zaistiť na vykonanie potrebných úkonov. 

Spomínané zaistenie však môže trvať len do rozhodnutia 
orgánov činných v trestnom konaní vo veci, pri priestupku 
alebo colnom delikte, najviac 60 dní odo dňa zaistenia.

Prešovčania sa na júnové kompetencie pripravili
Na prevzatie nových kompetencií sa pripravil aj Colný úrad 
Prešov. Zmonitoroval predajcov zaoberajúcich sa starožit-
nosťami a predmetmi zaradenými do kategórie kultúrnej 
hodnoty a nadviazal kontakty s pracovníkmi prešovských 
múzeí, s Odborom kultúry Prešovského samosprávneho 
kraja a tiež s poverenými policajtmi zaoberajúcimi sa touto 
problematikou na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 
Prešov (KR PZ) a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
Prešov. Colné hliadky zmonitorovali objekty, v ktorých by 
sa PKH mohli nachádzať a zamerali sa na tie, ktoré by mohli 
byť predmetom záujmu vlastníka obísť pri vývoze ustano-
venia zákona. Okrem toho si prešovskí colníci vytypovali 
subjekt, ktorý by sa mohol podieľať na vývoze a dovoze 
PKH. V ňom sa v najbližšom čase chystajú vykonať aj kon-
trolu dodržiavania ustanovení zákona č. 207/2009 Z. z.
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Na východe sa vzdelávali sa aj počas prázdnin
Po spomínanej praktickej príprave, ktorú Prešovčania vykonali ešte pred 
júnom, prišla na rad aj tá teoretická. CÚ Prešov totiž zorganizoval prednášku 
na tému umelecké diela a ich rodokmeň, ktorá súvisela s novonadobudnutými 
kompetenciami.

Kurátor pritiahol pozornosť policajtov aj médií
Pozvanie prednášať prijal umelecký kurátor Múzea moderného umenia Andy-
ho Warhola v Medzilaborciach Mgr. Martin Cubjak. Svoje zastúpenie však mala 
na prednáške aj polícia, konkrétne zástupca KR PZ Prešov – oddelenia ekono-
mickej kriminality a oddelenia majetkovej kriminality, ktorý prišiel na pozvanie 
vedenia CÚ Prešov. Medzi zúčastnenými nechýbali ani celoštátne médiá, a to 
televízia a rozhlas, ktoré si nenechali ujsť príležitosť dozvedieť sa niečo o novom 
zákone a prezentovať tieto informácie verejnosti.

Chaos vzrástol príchodom postmoderného umenia
Prednáška sa niesla v duchu exkurzie do problematiky originality umeleckého 
diela a poukázala na systém evidencie zbierkových umeleckých predmetov 
v múzeách a galériách a spôsob ich prepravy (v špeciálne upravených klimatizo-
vaných autách). Umelecký kurátor nevynechal ani odborné vysvetlenie pojmov 
grafika, litografia, maľba, kresba, sieťotlač, socha, grafické značenie či signatú-
ra. Prítomní colníci sa tiež dozvedeli, že s príchodom postmoderného umenia 
(v 70. rokoch 20. storočia) nastal istý chaos v určovaní toho, čo umeleckým die-
lom je a čo sa ako umelecké dielo môže tváriť. Súviselo to s dovtedy platným 
kánonom umenia a faktom, že umeleckým dielom už mohol byť hocijaký ar-
tefakt, dokonca už aj samotný umelcov zámer, pokiaľ realizátorom tohto diela 
bol známy umelec. Tým sa stalo určovanie umeleckého diela nepriehľadnejším 
a vznikol tak priestor pre rôznych imitátorov či falzifikátorov umenia. Falšovanie 

vzrástlo aj vznikom ma-
nufaktúr, ktoré vyrábali 
falzifikáty umeleckých 
diel a snažili sa ich im-
plantovať na umelecký 
trh ako hodnotný ume-
lecký artefakt. Odhaľo-
vanie takýchto falzifikátov je komplikované, pretože estetická hodnota originá-
lu a falzifikátu je rovnaká.

Imitáciu odlíši od originálu len odborník
Veľká časť falzifikátov je vytvorená veľmi precízne a s presnými vizuálnymi znak-
mi originálneho umeleckého diela. V prípade pochybností o originalite je preto 
potrebné kontaktovať odborníkov, ktorí sa špecializujú na určovanie pravosti 
umeleckých diel. Tí využívajú rôzne technologické postupy – od uhlíkovej me-
tódy cez luminiscenciu, röntgenovú analýzu až po rôzne empirické metódy. Vo 
svete sú s týmto cieľom zriadené tzv. art consulting, ktoré je možné kedykoľvek 
kontaktovať. Bohužiaľ, na Slovensku zatiaľ takáto inštitúcia neexistuje.

Nevyhnutnosť zvaná provenance
K hodnotnému umeleckému dielu by mal byť ako sprievodný doklad priložený 
aj certifikát o autenticite, prípadne iný doklad potvrdzujúci legálne nadobud-
nutie diela (napr. súdno-znalecký posudok či odborný posudok od relevantnej 
osoby). Nemal by chýbať ani „provenance“, čiže akýsi technický preukaz diela, 
v ktorom je zaznamenaný každý jeho pohyb. Táto provenance je často uvedená 
v certifikáte. Uvedené doklady zvýrazňujú profesionalitu manipulácie s ume-
leckým dielom a dávajú dôležitý signál o tom, že ide o seriózneho galéristu či 
obchodníka s umením. Samozrejme, tieto atribúty sú neodmysliteľné hlavne 

pri dielach svetových umelcov či die-
lach vyššej komerčnej hodnoty.

Prvá, no určite nie posledná
Prednáška zúčastnených natoľko za-
ujala, že následná diskusia k nej ne-
mala konca-kraja. Mgr. Martin Cubjak 
preto navrhol zorganizovať ďalšiu, 
tentoraz už špecificky zameranú 
prednášku, v ktorej by už aj vizuali-
zoval najpoužívanejšie spôsoby fal-
zifikovania. Zároveň dal prítomným 
colníkom k dispozícii svoje telefónne 
číslo pre prípad potreby konzultácie. 
Pri otázke, či mu môžu v prípade 
dovozu PKH zatelefonovať aj o jed-
nej v noci, nezaváhal ani na chvíľu 
a odpovedal áno. Vzájomnú spolu-
prácu totiž považuje za obojstranne 
výhodnú. Veď len spoločnými silami 
dokážeme ľahšie očistiť trh od rôz-
nych falzifikátov a napodobenín.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Aktuálne z našich regiónov

Letné obdobie, ktoré máme už pomaly, ale isto za sebou, ľudí vždy automatic-
ky vyženie k vode. Prírodné vodné nádrže, kúpaliská, ale aj rekreačné strediská 
však majú svojich skalných aj medzi colníkmi. Tí tam však nechodia iba relaxo-
vať (vo voľnom čase), ale aj pracovať. Inak tomu nebolo ani v týchto letných 
mesiacoch.

Poriadok musí byť aj počas leta
Colníci zo staníc CÚ (SCÚ) majú rušno po celý rok, leto nevynímajúc. Práve 
v týchto horúcich mesiacoch totiž vykonávajú mobilný dohľad, resp. dozor 
zameraný na prevádzky, ktoré sú súčasťou rekreačných zariadení. Zameranie 
kontrol býva najmä daňového charakteru (dodržiavanie daňových predpisov 
v predmete liehu, resp. tabakových výrobkov) a realizuje sa formou miestneho 
zisťovania. Colníci z SCÚ sa v týchto sezónnych zariadeniach zamerali najmä na 
tieto činnosti:

1. Predaj liehu bez povolenia CÚ, správnosť označenia liehu (označenie kontrol-
nými známkami), pravosť kontrolných známok, či subjekt nepredáva nešpecifi-
kovanú liehovinu a vie preukázať pôvod a spôsob jej nadobudnutia – zákon č. 
105/2004 Z. z.

2. Kontrolu toho, či má subjekt vyvesený nápis o zákaze kusového predaja cigariet, 
či sú označené kontrolnou známkou podľa platného zákona, či subjekt nepredá-

va za cenu vyššiu, resp. nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke a či vie 
preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia cigariet – zákon č. 106/2004 Z. z.

3. Kontroly zamerané na medziprodukt a šumivé víno – zákon č. 104/2004 Z. z.

4. Kontrolu toho, či daňový subjekt používa daňovo zvýhodnený minerálny olej 
len v strojoch, ktoré má aj nahlásené na príslušnej pobočke CÚ, na kontrolu ve-
denia evidencie v zmysle § 37, či má subjekt vydaný odberný poukaz na odber 
daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, z ktorého vyplýva, že daňový sub-
jekt môže používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len ako pohonnú látku 
na pohon strojov používaných výlučne na práce výrobnej povahy alebo služ-
by v pôdohospodárskej produkcii vykonávanej v rámci podnikania –  zákon č. 
98/2004 Z. z.

5. Kontroly zamerané na nelegálnu prepravu tovaru uniknutého spod colného 
dohľadu v zmysle Colného zákona č. 199/2004 Z. z.

Kontrolujú sa však aj predajné stánky s tovarom, ktorý nepodlieha spotrebným 
daniam (textil, bižutéria a iné). Niektoré SCÚ vykonávajú počas leta kontroly aj 
na organizovaných kultúrnych akciách.

Mýliť sa je ľudské
Najčastejšie porušenia zákona, s ktorými sa colníci stretli v teréne, sa týkali pre-
daja liehu bez povolenia, nesplnenia oznamovacej povinnosti CÚ, skladovania 
minerálneho oleja bez povolenia príslušnej pobočky CÚ. Colníci v zariadeniach 
narazili aj na predaj neoznačených spotrebiteľských balení liehu (SBL), ktoré 
mali buď odlepené kontrolné známky, alebo bolo otvorených viac SBL ako jeden 
kus z jedného sortimentu. Niektoré reštauračné zariadenia dokonca predávali 
fľaše opatrené starými kontrolnými známkami s možnosťou predaja len do 30. 
6. 2006. Colníci v niektorých zariadeniach zistili, že chýba nápis „Kusový predaj 
cigariet je zakázaný“. Zaznamenali však aj nesprávne uvedené údaje o tovare, 
ktorý podlieha colnému dohľadu – (deklarovaný menší počet kusov, ako bol zis-
tený presný údaj počtu).

Všetko s citom
Spomínané kontroly, ktoré colníci podnikli v rekreačných zariadeniach, museli 
byť vykonávané s dostatočnou dávkou citlivosti. Dovolenkujúci totiž narušenie 
pohodovej atmosféry neocenia, a tak vnímajú colníkov v prevádzkach neraz 
negatívne. Mnohé CÚ preto začali s podrobnými kontrolami ešte pred začatím 
dovolenkovej sezóny.

-ds-
Ilustračné foto: archív 

Colníci navštívili aj kúpaliská
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Podobný model, ktorý sa uplatnil v dánskej colnej a daňovej správe (SKAT), by 
mohol byť v budúcnosti aktuálny aj na Slovensku, konkrétne v slovenskej col-
nej správe. Zlúčenie colnej a daňovej správy totiž u Dánov prebehlo už pred 
19 rokmi. Pre krajiny, ktoré sa na takúto reformu ešte len chystajú, je údajne 
dobrým príkladom. Za vzor ju v rámci svojej misie dáva aj Svetová banka.

Významné dánske medzníky v skratke
Prvý je z roku 1975, vtedy sa oddelilo ministerstvo daní od ministerstva financií. 
Pod správu rezortu daní spadali dane a clá, ktoré zahŕňali aj spotrebné dane 
a DPH. Každý z týchto dvoch úsekov mal vlastnú organizačnú štruktúru a štát-
neho tajomníka. Od roku 1990 však došlo k výraznej 
zmene. V rámci ministerstva daní sa zlúčilo oddelenie 
daní a ciel. Jedným z impulzov, ktoré k tomu prispeli, 
bolo aj zrušenie jedinej pozemnej hranice pre pohyb to-
varu s NSR a s tým súvisiaca nadbytočnosť colníkov, kto-
rí tu spravovali spotrebné dane (SPD) a DPH. Ďalší zlom 
nastal v roku 2005. Štátna správa daní a ciel sa zlúčila 
s mestskými a miestnymi daňovými úradmi. Išlo o 275 
rôzne veľkých útvarov, ktoré boli zodpovedné za výber daní z príjmu a dedičnej 
dane od fyzických a právnických osôb. V spomínanej zlúčenej organizácii vtedy 
pracovalo približne 10 000 zamestnancov. Posledný z výrazných medzníkov na-
stal začiatkom tohto roka. Od 1. 1. 2009 realizuje dánska colná a daňová správa 
zásadné organizačné zmeny. Vznikol totiž systém odvolacích tribunálov (miest-
nych a národných, týkajúcich sa ciel a daní).

Novinky pocítili najmä regióny
Januárové zmeny sa výrazne prejavili aj na šiestich regionálnych riaditeľstvách, 
konkrétne na ich vecnej a miestnej pôsobnosti. Došlo k ich segmentácii a špe-
cializácii. Regionálne riaditeľstvá, ktoré majú 700 – 900 zamestnancov, v súčas-
nosti spravujú regionálnu oblasť (inkaso, zákaznícke centrum, audit). Navyše je 
každé z nich poverené aj niektorou kompetenciou, ktorú spravuje celoštátne, 
takže má v tejto oblasti celoštátnu pôsobnosť (vecnú i miestnu). Takto posta-
vených kompetencií je 13, napríklad DPH, veľké firmy, colná problematika či 
SPD. Každé regionálne riaditeľstvo má sieť pobočiek, ktorých počet závisí od ich 
zaťaženosti (s minimálnym počtom 20 zamestnancov).

Komplikovaný systém s otáznikom
Organizácia regionálnych riaditeľstiev je na slovenské pomery pomerne zloži-
tá. Príkladom je aj najväčšie regionálne riaditeľstvo v Kodani, ktoré disponuje 
dvomi kompetenciami s celoštátnym rozsahom (dohľad nad najväčšími daňo-
vými subjektmi a colná problematika). Systém funguje naozaj komplikovane, 
a to nasledovne: v colnej oblasti je riaditeľ regionálneho ria-
diteľstva v Kodani zároveň aj generálnym riaditeľom colnej 
správy, ktorý je v tejto oblasti priamo podriadený ministrovi 
daní. Zástupca riaditeľa pre clo riadi tento útvar priamo. 
Zároveň manažuje 14 pobočiek po celom Dánsku, ktoré 
sú z hľadiska územnej pôsobnosti súčasťami príslušných 
regionálnych riaditeľstiev. Z hľadiska vecnej pôsobnosti sú 
však riadené z Kodane. Takýmto pre našinca zložitým spô-
sobom je riadených všetkých 13 špecifických oblastí. Ide 
o pomerne komplikovaný model, ktorého funkčnosť preverí 
až samotná prax. Kompetentní si však od neho sľubujú pre-
dovšetkým zjednotenie postupov a jednotné – celoštátne 
vedenie v každej oblasti.

Veci, na ktoré slovenskí colníci nie sú zvyknutí
Dánska colná a daňová správa má okrem uvedených špecifík 
aj mnohé ďalšie, ktoré prekvapia. Istý počet vedúcich pra-
covníkov SKAT, ako aj regionálnych riaditeľstiev napríklad 
pracuje na základe manažérskej zmluvy, ktorá môže byť po 
roku predĺžená. Jej súčasťou je aj presne určený počet úloh, 
ktoré by mal manažér splniť, na základe čoho je aj odmeňo-
vaný. Ďalšou zaujímavosťou je aj účasť v odborových organi-
záciách, ktorá je takmer stopercentná (vrátane manažmen-

tu). Odlišná je aj primárna úloha dánskych odborov, ktoré, na rozdiel od tých 
slovenských, netvoria prirodzenú protiváhu voči zamestnávateľovi. Zameria-
vajú sa hlavne na presadzovanie nadštandardných podmienok pre všetkých 
zamestnancov.

Kto neplatí dane, ide proti nám
Dánski úradníci kladú dôraz predovšetkým na dobrovoľné plnenie daňovej po-
vinnosti zo strany daňovníkov, čomu prispôsobujú naozaj všetko. Ide im hlavne 
o to, aby mal daňovník čo najkomfortnejšie prostredie (elektronizácia, identi-
fikačné číslo, jednoduchá platba a ďalšie). Dáni taktiež ustúpili od tradičných 

kontrolných činností colných orgánov, ktoré prebiehali 
s využitím kontrolnej techniky (colný dohľad). Tieto čin-
nosti sú totiž častokrát zabezpečované outsoursingom 
(odovzdanie vnútropodnikových aktivít na externý 
subjekt) iných štátnych orgánov, prípadne súkromných 
subjektov. Ústup od klasických kontrolných činností 
dánskym colníkom umožňuje najmä celospoločenské 
povedomie. To vníma platenie daní ako prirodzenú po-

vinnosť a znak akceptácie spoločenských pravidiel. Neplatiť dane je jednodu-
cho neakceptovateľné a nesociálne. Problémy nespôsobuje ani to, že daňové 
zaťaženie v Dánsku je pomerne vysoké. Z daní je totiž dotované sociálne za-
bezpečenie, ktoré je dôsledne prepracované a obyvateľstvu poskytuje značné 
istoty aj v nepriaznivých situáciách. S uvedenými faktmi nepriamo súvisí aj vní-
manie zamestnancov štátnej správy, ktorí tvoria značnú časť pracovne aktívne-
ho obyvateľstva.

Reorganizácia sa uskutočnila bez dramatického prepúšťania
Dánska colná a daňová správa zvládla uskutočnené zmeny bez dramatického 
prepúšťania zamestnancov. Aj toto know-how však má svoje negatíva. Naši dán-
ski kolegovia sa totiž rozhodli pre prirodzený odchod zamestnancov, a to bez 
následného prijímania nových ľudí. V dôsledku toho sa priemerný vek zamest-
nancov pohybuje okolo 50 rokov. Podľa prognóz bude v roku 2012 v dôchod-
kovom veku 18 % zamestnancov, z toho až 24 % z top manažmentu. Problémy 
pri organizačných zmenách však nastali kvôli neochote zamestnancov zmeniť 
miesto pôsobenia. Pracovníci radšej opúšťali organizáciu, čo kompetentní zo-
brali do úvahy. Pri poslednej reorganizácii preto došlo k väčšiemu posunutiu 
kompetencií do regiónu. SKAT myslí na budúcnosť aj v inej oblasti, má totiž 
veľmi dôkladne rozpracovaný plán strategických cieľov v 30 základných oblas-
tiach vrátane systému sledovania ich splnenia. Ciele sú totiž rozpracované až na 
úroveň jednotlivého zamestnanca.

-ds-

Zaujímavý model, no nie bez otáznikov
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Do Slovenského národného povstania sa na vlastnú päsť pridali aj tisíce účast-
níkov, ktorí nemali priamy kontakt s povstaleckým územím. Vďaka spomien-
kam inšpektora II. triedy finančnej stráže Michala Chudíka si môžeme pripome-
núť hrdinské skutky príslušníkov finančnej stráže prezývaných „Tatranskí orli“. 
Opisuje v nich činnosť najaktívnejších financov počas SNP – „tatranských finan-
cov“, z ktorých si podrobnejšie priblížime oddelenie finančnej stráže v Starom 
Smokovci.

Oddelenie finančnej stráže v Starom Smokovci – ako sa to začalo
Prvé správy o partizánoch a o tom, že sa niečo začína diať, zaregistrovali na od-
delení finančnej stráže v Starom Smokovci, keď bola partizánmi v Turčianskom 
Sv. Martine (teraz Martin) 28. 8. 1944 postrieľaná väčšia časť nemeckej diploma-
tickej misie, vracajúca sa z Rumunska. Vážnosť situácie potvrdzoval bleskový 
odchod nemeckých detí z penziónov v Tatrách, ako aj veľká nervozita miest-
neho nemeckého a maďarského obyvateľstva. Ako sa Povstanie približovalo 
k Popradu, začala sa aj v Starom Smokovci vyvíjať činnosť smerujúca k odboju. 
Situáciu však komplikovala skutočnosť, že na Spiši bolo veľa nemeckého a ma-
ďarského obyvateľstva, ktorému situácia vyhovovala a akýkoľvek odboj nemal 
bez pomoci veľkú nádej na úspech. Keď 30. 8. zachytili na oddelení finančnej 
stráže v Starom Smokovci rozhlasovú výzvu povstalcov z Banskej Bystrice, roz-
hodli sa spolu s popradskou vojenskou posádkou pridať na stranu Povstania. 
Prihlásili sa preto veliteľovi práporu v Štrbe, kapitánovi Vraždovi, že s nimi môže 
počítať. Nálada povstalcov, ktorí postupovali na Kežmarok (po tom ako obsadili 
Spišskú Novú Ves a Levoču), bola optimistická. K financom sa totiž postupne 
pridávali aj civilisti z okolia. Prihlásil sa dokonca aj financ vo výslužbe Hodul 
(poz.: pravdepodobne Štefan Hodúľ, nar. 1896).

Od slov k činom, boj sa začína
Po tom ako Nemci obsadili Poprad a povstalci boli zatlačení ku Kvetnici a Štr-
be, podarilo sa financom z oddelenia finančnej stráže Starý Smokovec (doz. FS 
Cyril Čellár, doz. FS Pavol Bilík a rešp. FS Michal Chudík) zajať dezorientovaného 
nemeckého vojaka, netušiaceho, že v Starom Smokovci sú povstalci. Ich prvou 

vojenskou korisťou sa 
stalo auto s naloženým 
spojovacím materiálom 
a zbraňami. Za pomoci 
kolegov z oddelenia FS 
Štrbské Pleso, na zákla-
de rozkazu kapitána 
Vraždu, zatarasili zá-
sekmi cesty zo Starého 
Smokovca do Tatran-
skej Lomnice a Popra-
du. Zničené bolo tiež 
telefónne spojenie. 
Podzemný kábel použí-
vaný Nemcami zničený 
nebol, ale na návrh fi-
nancov na ňom zriadili 
odpočúvaciu stanicu. 
Správy boli odovzdá-
vané na veliteľstvo 
divízie do Liptovské-
ho Sv. Mikuláša (teraz 
Liptovského Mikuláša). 
Nemcom sa však neda-
rilo preraziť cez Štrbu 
ďalej na Važec, preto sa 
snažili vniknúť do kú-
peľnej oblasti Vysokých 
Tatier a zaútočiť z boku 

na obranné postavenia pod Štrbským Plesom. Preto bola 2. 9. vyslaná pešia rota 
ako posila veliteľovi Vojenských zrubov nadporučíkovi Hudecovi a družstvu FS. 
Prvé boje sa začali predpoludním 3. 9., keď ozbrojení Nemci v civile zaútočili na 
obranné postavenia v Dolnom Smokovci. Podarilo sa ich odraziť, ale na pomoc 
im prišla silná jednotka SS z Popradu a veliteľ povstalcov vydal rozkaz na rýchly 
ústup pred presilou v smere na Liptov. Nemci po obsadení Starého Smokovca 
rýchlo postupovali k Štrbskému Plesu.

Nočný pochod o život
Povstalci si zaobstarali potraviny na Guhrovej chate (poz.: chata maďarsko-ne-
meckej turistickej organizácie Karpatenverreinu, 1 255 m. n. m., teraz Bilíkova 

chata) a v Sliezskom 
dome a vyrazili na 
nočný pochod. Jeden 
ranený vojak nestačil 
držať tempo presunu, 
tak s ním dobrovoľne 
zostal doz. Bilík. Pri 
Batizovskom plese 
(1 880 m. n. m.) za-
stihla jednotku silná 
búrka. Pre šiestich vo-
jakov bol pochod taký 
vyčerpávajúci, že od-
mietli pokračovať a až 
vyhrážanie hl. rešp. 
FS Sokola, že do rána 
zomrú na podchlade-
nie, ich prinútilo ísť 
ďalej. Pri výstupe ku 
Ostrve (1 984 m. n. m.) 
sa obloha vyjasnila. 
Neskoro po polnoci sa 
dostala prvá skupina 
na Popradské Pleso. 
Nadránom dorazil aj 
polomŕtvy Bilík so 

zraneným vojakom a s ostatnými chlapmi, ktorých stretol cestou a presvedčil 
o nutnosti pokračovať ďalej. Nemci sa v noci báli ostať v horách, a tak sa stiahli 
do Popradu. Povstalci opäť obsadili Tatranskú Polianku a Starý Smokovec. Fi-
nanci sa spolu s vojakmi a dobrovoľníkmi vrátili na svoje pôvodné postavenia.

Boj financov pokračuje
Dňa 5. 9. sa Nemcom podarilo odstrániť záseky na Ceste slobody pri „Detskom 
raji“ a pokračovať v postupe. V Starom Smokovci ich už čakali financi upozorne-
ní partizánmi. Prestrelka mala rýchly spád. Financi rozstrieľali dve nepriateľské 
autá a Nemci museli ustúpiť späť do Kežmarku. Na mieste zostal jeden mŕtvy 
vodič, ostatných padlých a ranených vzali Nemci so sebou. V stredu v Kežmarku 
zbierali sily a až vo štvrtok 7. 9. ráno ešte za tmy zaútočili na rázcestie v Starom 
Smokovci. Partizáni sa pred presilou museli stiahnuť. Na mieste zostal ranený 
Hríbala, ktorého nestihli odniesť, a Nemci ho ubili bodákmi.
Dvaja ďalší partizáni padli do zajatia a pri prieskume smerom k vile Vlasta aj Pavol 
Bilík, ktorý ešte stihol výstrelom do vzduchu varovať partizánov pred Nemcami. 
Okamžite ho predviedli pred hauptmanna (kapitána) Spindlera, ktorý sa stal ve-
liteľom Kežmarku po tom, čo ho v prvé dva septembrové dni obsadili prepadové 
jednotky wehrmachtu. Veliteľstvo (a aj väznicu) zriadil na Kežmarskom hrade 
(známy aj ako Thökölyovský hrad). Spindler prikázal Bilíkovi, aby sa mu vojen-
sky pozdravil, ten však odmietol. Hauptmann ho preto zúrivo udrel pištoľou do 
tváre. Bilíka zaliateho krvou odviedli spolu s ostatnými na križovatku ciest v Sta-
rom Smokovci. Medzitým Nemci obkľúčili kasárne oddelenia finančnej stráže 
v Starom Smokovci. Za pomoci horára Gašpara z Kežmarských Žlebov zajali rešp. 

Colníci a finančná stráž v SNP
(Dokončenie z minulého čísla)

Šimon Ramšák pôsobil po zrušení finančnej stráže v col-
nej správe na rôznych pozíciách (napr. zástupca riadite-
ľa Colnice Žilina). V roku 1972 sa stal riaditeľom novo-
vzniknutej Colnice Trstená. Zomrel 30. 3. 1973 vo veku 
60 rokov. Väznenie a brutálne vypočúvanie Nemcami na 
Kežmarskom hrade od 7. 9. do 15. 9. 1944 sa prejavilo na 
jeho zdraví, ktoré mal až do konca života podlomené.

Dozorca finančnej stráže Pavol Bilík – rodák z Mako-
va. Po mučení gestapom popravený Nemcami vo veku 
nedožitých 28 rokov dňa 8. 9. 1944 na Kežmarskom 
hrade.



13

Naša minulosť

FS Petra Tomčíka, rešp. FS Šimona Ramšáka a doz. FS Cyrila Čellára. Hauptmann 
Spindler začal financov vypočúvať. Podľa otázok im bolo jasné, že ich podozrie-
va zo spolupráce s povstalcami a partizánmi. Museli odovzdať služobné zbrane. 
Pod samopalmi ich odviedli k nákladiaku, kde im esesáci „na uvítanie“ zobrali 
hodinky (výhra z lyžiarskych pretekov FS).

Tečie „Naša krv“
Nákladiak financov odviezol tiež na križovatku ciest v Starom Smokovci a za-
stavil pri skrvavenom Pavlovi Bilíkovi a oboch zajatých partizánoch. Tomčíkovi 
sa podarilo zistiť, že partizáni sú z Nižnej Boce. Po príchode Spindlera všetkých 
zoradili vedľa auta, kde pokračoval výsluch. Financi potvrdzovali výpovede z ka-
sární a snažili sa Nemcov presvedčiť, že nepatria medzi povstalcov. Avšak bolo 
jasné, že Nemci im neveria. Hauptmann Spindler prikázal prvému partizánovi 
otočiť sa čelom vzad. Z nastúpených Nemcov, ktorí si robili zo zajatcov posmeš-
ky, vystúpil asi dvadsaťročný vojak a na Spindlerov povel strelil partizána do hla-
vy. Rovnako popravili aj druhého partizána. Financi sa už začali lúčiť zo životom, 
ale na dohovor staršieho vojaka prikázal Spindler odviesť ostatných zajatcov na 
Kežmarský hrad. Tam na druhý deň pokračovalo vypočúvanie financov, sprevá-
dzané bitím až do bezvedomia.

„Nuž, strieľaj, germánsky pes!“
Po ukončení výsluchu Nemci Pavlovi Bilíkovi oznámili, že za spoluprácu s par-
tizánmi je odsúdený na trest smrti. Umožnili mu na pár minút porozprávať sa 
s kolegami. Poprosil Čellára, aby zariadil jeho osobné veci a odovzdal posled-
ný pozdrav rodičom. Dňa 8. 9., vo veku nedožitých 28 rokov, bol popravený na 
priamy rozkaz hauptmanna Spindlera na nádvorí Kežmarského hradu. Po pár 
dňoch sa zajatí kolegovia dozvedeli, že sa pri poprave odmietol otočiť čelom 
vzad a jeho posledná veta katovi bola: „Nuž, strieľaj, germánsky pes!“ Ostatní 
zatiaľ zostali vo vyšetrovacej väzbe. Nasledujúci deň Tomčíka predviedli pred 
Spindlera, aby bol konfrontovaný s veliteľom žandárskej stanice v Tatranskej 

Lomnici. Potom mu prikázali uviesť adresu svojej manželky. Lístok s touto adre-
sou sa Tomčíkovi neskôr dostal do rúk od inšpektora FS Pavla Černého. On mal 
totiž oznámiť jeho manželke že bol Tomčík popravený. Rozsudok smrti nepo-
mohli zvrátiť ani Černého intervencie na vojenskom veliteľstve.

Rozsudok smrti prežili zázrakom
Na ôsmy deň v zajatí, v piatok 15. 9., sa Tomčíkovej žene na chvíľu podarilo dostať 
k oknu väzenia, prišla aj s malým synom v náručí. Stihla manželovi povedať, že 
chodila prosiť o jeho život, ale na veliteľstve ju neprijali. Ešte v ten deň však nastal 
obrat. Všetci traja financi, Tomčík, Ramšák a Čellár, boli predvedení pred Nemcov 
a po podpísaní vyhlásenia a zaplatení pokuty 20 000 Ks prepustení na slobodu. Vo 
vyhlásení, ktoré museli podpísať aj manželky, sa zaviazali, že nebudú nič podnikať 
proti nemeckej brannej moci, za čo ručia životom svojím, svojich detí a manželiek, 
ako aj celým svojím majetkom. Zdržiavať sa museli len doma, a to pod vojenským 
dozorom. Až neskôr sa dozvedeli, že za záchranu životov môžu vďačiť Zuzane 
Tomčíkovej z Tatranskej Lomnice. Po mohutnej intervenčnej činnosti všetkých 
známych, ktorých zmobilizovala, sa podarilo dosiahnuť, že Spindler zmenil rozsu-
dok smrti najskôr na odsun do koncentračného tábora a neskôr na pokutu stotisíc 
korún. Napokon sa podarilo aj túto zmierniť na 20 000 Ks. Obaja financi sa vrátili 
do kasárne finančnej stráže v Hornom Smokovci, kde sa pod dohľadom dočkali 
konca vojny. Hl. rešp. Jozefovi Sokolovi a rešp. Michalovi Chudíkovi sa podarilo 
ukryť pred Nemcami v osudný štvrtok 7. 9. do skál pod Stredohrotom (nad Veľkou 
studenou dolinou) a neskôr sa dostali do Banskej Bystrice, kde pôsobili v skupine 
rešp. fin. stráže Antona Capku, o ktorej sme písali v predošlej časti.

Financi boli odmenení ako poslední
Povereníctvo SNR pre financie za účasť v SNP odmenilo od 1. 7. 1945 do 1. 4. 
1946 spolu deviatich colníkov. U finančnej stráže odmeňovanie meškalo. Po-
vereníctvo SNR pre financie bolo preto v októbri 1945 vyzývané, aby financi 
padlí v SNP boli odmenení in memoriam zaslúženým vyznamenaním a mimo-
riadnym povýšením. Tiež požadovali odmeniť aj účastníkov bojov tak, ako sa 
už dávnejšie udialo v armáde alebo v iných príbuzných zboroch. Podľa dostup-
ných materiálov bolo za účasť v SNP povýšených 28 príslušníkov FS.
Rešpicient finančnej stráže Pavol Bilík bol povýšený in memoriam na inšpektora 
finančnej stráže I. triedy a do vojenskej hodnosti kapitána. V roku 1946 bol vy-
znamenaný Radom SNP I. triedy a viacerými medailami. Na Kežmarskom hrade 
má pri kaplnke pamätník. Jeho meno sa nachádza aj na symbolickom cintoríne 
vo Vysokých Tatrách. Po 2. svetovej vojne bola roku 1946 Guhrova chata na Hre-
bienku premenovaná na Bilíkovu chatu.

Zaujímavosť na záver
Hlavný veliteľ nemeckých vojenských operácií na Slovensku generál Waffen-SS 
Gottlob Berger chcel zažiť na Slovensku „krátku a veselú vojnu“. Hneď na druhý deň 
po príchode do Bratislavy poslal dokonca Himmlerovi hlásenie, že povstanie zlikvi-
duje do štyroch dní. Avšak zanietenie a odpor slovenských povstalcov spolu s ďal-
šími 32 národmi, v ktorom financi a colníci mohli pre nezasväteného predstavovať 
kvapku v mori, nielen jemu dokázali, ako sa mýlil.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Inšp. FS II. triedy Michal Chudík sa stal povereníkom poľnohospodárstva, bol po-
slancom Slovenskej národnej rady (1963 – 1968 jej predseda). Pôsobil aj v diplo-
matických službách ako veľvyslanec (Bulharsko, Kuba) a aj ako spisovateľ. Zomrel 
v Prahe 24. 4. 2005 vo veku 90 rokov.

Rešpicient finančnej stráže (kpt. in memoriam) Ján Rášo (vľavo) padol vo veku 
31 rokov ako člen partizánskej skupiny 26. 9. 1944 pri Važeckej chate vo Vyso-
kých Tatrách. Na fotografii je spolu s dozorcom FS Jozefom Budzákom na Rysoch 
v roku 1944.



14

Prešovskí colníci a policajti v spoločnej akcii, ktorá nebola posledná

Nesmrteľný fenomén
ľudskej spoločnosti (3. časť)

Colná správa spolupracuje pri plnení svojich úloh aj s inými orgánmi štátnej 
správy a ozbrojenými zbormi, predovšetkým však s Policajným zborom. To, že 
predmetom záujmu policajtov je pohyb osôb a predmetom záujmu colníkov 
pohyb tovaru, vzájomnú spoluprácu vôbec nevylučuje, práve naopak. K spo-
ločným úlohám oboch ozbrojených zložiek totiž patrí potieranie ekonomickej 
kriminality. Vzájomná výmena informácií sa v takomto prípade stáva nevy-
hnutnosťou. Ak sa k tomu pridá navyše dobrá vôľa a ochota spolupracovať, 
vzniknú nadštandardné vzťahy, ktoré stačí už len upevňovať. Výsledky na seba 
určite nenechajú dlho čakať.

Policajti a colníci si to namierili do diskoklubov
Prevenciu považujú za najúčinnejší a najefektívnejší nástroj nielen colníci, ale 
aj policajti. Potvrdili to aj koncom júna 2009, keď príslušníci Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru (OR PZ) 
vo Svidníku zorganizovali pre-
ventívno-represívnu policajnú 
bezpečnostnú akciu zameranú 
na prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. 
Táto súčinnostná akcia prebie-
hala v diskokluboch v Stropko-
ve a vo Svidníku. Na podnet OR 
PZ sa na nej zúčastnili aj colníci 
z CÚ Prešov. Do tejto akcie sa 
zapojili tým, že v spomínaných 
diskokluboch vykonávali kon-
trolu tovarov podliehajúcich 
spotrebným daniam. Konkrét-
ne sa zamerali na kontrolné 
známky, ktorými sa označujú 
spotrebiteľské balenia liehu 
a spotrebiteľské balenia ciga-
riet. Pri práci colníci použili 
technické prostriedky, ktorými 
vedia rozpoznať odlišnosti vo 
vyhotovení pravých kontrol-
ných známok a falzifikátov. 
Preverovaním pravosti kon-
trolných známok totiž colníci 
odhaľujú nelegálne vyrobené 
výrobky, za ktoré nebola štá-

Spojili sa v boji proti kriminalite

Korupcia v našej spoločnosti bola, je a zrejme, žiaľ, aj bude. Aj z tohto dô-
vodu je často skúmaným javom, ktorý vám bližšie predstavíme v tretej, 
záverečnej časti vedeckej monografie.

Charakteristika odhaľovania trestných činov
Predovšetkým interdisciplinárny výskum umožňuje zistiť samotný vývoj po-

znania skúmanej problematiky a tým ju v širších súvislostiach aj definovať 
(charakterizovať). Odhaľovanie trestných činov skúma kriminalistika a v rámci 
policajných vied teória operatívno-pátracej činnosti.

Kriminalistika ako interdisciplinárna veda je spôsobilá úspešne plniť integ-
račnú funkciu medzi prírodnými, technickými, právnymi vedami, forenznými 

tu odvedená spotrebná daň, a zároveň chránia spotrebiteľa pred nekvalitnými 
a veľakrát zdraviu škodlivými výrobkami.

Spoločná akcia zaujala aj médiá
O tom, že colníci majú u svojich kolegov z polície vysoký kredit, svedčí aj ďa-
kovný list, ktorý dostal CÚ Prešov od OR PZ vo Svidníku. Riaditeľ OR PZ v ňom 
vyjadril svoje osobné poďakovanie Prešovčanom za ich účasť na akcii, ako aj za 
ich vysoko profesionálny prístup. Táto akcia však zaujala aj regionálne médiá. 
O spoločnej akcii colníkov a policajtov informoval aj týždenník občanov obvo-
du Stropkov a okolie. Spoločná colnícko-policajná akcia určite nebola posledná. 
CÚ Prešov totiž okrem toho spolupracuje aj s Úradom hraničnej a cudzineckej 
polície v Prešove, s ktorým vykonáva pravidelné súčinnostné akcie.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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O korupcii trochu inak

disciplínami a špeciálnymi policajno-bezpečnostnými odbormi, ktoré vychá-
dzajú z vlastných teoretických základov, t. j. z teórie policajno-bezpečnostnej 
vedy, a sú tvorené metodikami policajno-bezpečnostných činností v jednot-
livých oblastiach pôsobenia policajno-bezpečnostných orgánov. (Berži, L.: Zá-
klady teórie policajno-bezpečnostných orgánov. Bratislava. Akadémia PZ, 1994.)
O vzťahu kriminalistickej a policajnej vedy sa vyjadril celý rad autorov. Ich ná-
zory sumarizuje J. Hlava konštatovaním, že: „Kriminalistická veda výrazne pre-
pracovala v poslednom čase predovšetkým predmet a obsah kriminalistickej 
metodiky v tom smere, že táto je schopná plniť určitú metodologickú funkciu 
pre vznikajúce policajné čiastkové teórie, ktorými sú napríklad:
• teória preventívno-poriadkovej činnosti,
• teória operatívno-pátracej činnosti,
• teória procesno-objasňovacej činnosti a ďalšie tvoriace obsah policajnej 
vedy.“ (Hlava, J.: Kriminalistická situácia. Bratislava. Akadémia PZ, 1998.)

Ako uvádza V. Porada a J. Straus: „Kriminalistika poskytuje policajnej vede od-
porúčania aplikácie kriminalistických metód na riešenie typových, modelo-
vých kriminalistických situácií charakteristických pre ich činnosť. Nerešpekto-
vanie vypracovaných odporúčaní spravidla vedie k neúspechu v odhaľovaní, 
objasňovaní a prevencii konkrétnych kriminalisticky relevantných udalostí. 
Cestou druhovej typologizácie situácií procesu kriminalistického objasňova-
nia a základnej klasifikácie kriminalistických situácií poskytuje policajnej vede 
teoretické východiská klasifikácie, ktorá sa viaže k tejto trestnej činnosti a jej 
subjektu (odhaliteľné a dekódovateľné zmeny vyvolané udalosťou trestného 
činu sú stopami trestného činu).“ (Porada, V., Straus, J.: Kriminalistická stopa, 
Kriminalistika č. 3/1999.) „Podstatou odrazu trestného činu je spôsobilosť jed-
ných materiálnych systémov a objektov odrážať sa v inej forme vlastnosti dru-
hých materiálnych systémov a objektov. V odrážajúcom systéme vznikajú pod 
vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v istej miere ukazujú, repro-
dukujú vlastnosti odrážaného systému. Vyšetrovaná udalosť trestného činu je 
jedným z materiálnych javov objektívnej reality, v priebehu ktorého dochádza 
k vzájomnému pôsobeniu elementov udalosti trestného činu, predovšetkým 
páchateľa a ním použitých prostriedkov a nástrojov, s materiálnym prostredím, 
predovšetkým miestom činu a predmetom útoku a s vedomím ľudí, napr. sved-
kov. Výsledkom vzájomného pôsobenia je odraz v podobe zmien v materiálnom 
prostredí (mat. stopy) a zmien vo vedomí ľudí (pamäťové stopy).“ 

Typickými objektmi z tohto hľadiska sú subjekty trestného činu, napadnutý 
objekt, použité nástroje, poškodená osoba a rad ďalších objektov. Tieto ob-
jekty sa v priebehu kriminalisticky relevantnej udalosti stretávajú, dochádza 
k najrôznejším kontaktom medzi nimi a dochádza tak k vzájomnému odo-
vzdávaniu informácií. Prenos týchto informácií môže byť rôzne intenzívny 
a odovzdané informácie nemusia byť vždy zistiteľné súčasnými technickými, 
prípadne inými prostriedkami.
Zmeny v prostredí, ktoré sú vyvolané osobnosťou a konaním páchateľa trest-
ného činu, je možné určiť podľa konkrétnych príznakov, resp. ich súborov. 
V tomto prípade platí celý rad zákonitostí. Ako uvádza V. Krajník ide o:
• súvislosť predmetov a javov materiálneho sveta (konanie páchateľa, vlast-

nosti jeho osobnosti sa zákonite odrážajú v okolitom prostredí),
• existenciu nutného vzťahu medzi príčinou a účinkom (určitý jav prebieha za 

určitých podmienok práve tak a nie inak),
• kauzalitu – typické procesy vzniku určitých zmien, ktoré by mali pri existen-

cii analogických podmienok zákonite nastať,
• jedinečnosť, individualitu každého prejavu (možnosť rozpoznať indikátory 

trestného činu sa viac-menej prejavuje ako tendencia, ako potencia – jedno-
značne to vyplýva z výskumu, mnoho prípadov latentnej kriminality ostáva 
neodhalených) a možnosť vnímať ich rozdiely a pod. (Krajník, V., Straus, J. 
a kol.: Kriminalistická taktika. Bratislava: Akadémia PZ, 2000.)

Z uvedeného konštatovania vyplýva záver, že nie je možné, aby existovala 
kriminalisticky významná udalosť, počas ktorej by si jednotlivé objekty vzá-
jomne medzi sebou neodovzdávali informácie vzťahujúce sa k jednotlivým 
objektom. To znamená, nie je možné, aby nedošlo k zmene v prostredí, v kto-
rom realizoval určité aktivity subjekt (páchateľ) v jednotlivých etapách pácha-
nia trestného činu.

Odhaľovanie z pohľadu operatívnej činnosti polície
„Operatívna činnosť polície má nezastupiteľnú úlohu pri odhaľovaní latent-

ných trestných činov, predovšetkým ak sú páchateľmi alebo inými zainte-
resovanými osobami zámerne zakrývané.“ (Heřmánek, J., Stříž, B.: Základy 
operativně pátrací činnosti VB, Praha: PF UK, 1971.) Uvedené teoretické vý-
chodiská boli rešpektované pracovníkmi FMV ČSSR pri spracovaní jednotných 
smerníc, ktoré boli označené ako OPER I-1, I-2, I-3 / 1972, na základe ktorých 
bola realizovaná operatívno-pátracia činnosť (od r. 1972) príslušníkmi VB až 
do roku 1989!
V súčasnej dobe aj odborníci policajnej teórie a praxe v Slovenskej repub-
like (napr. pracovníci Katedry kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratisla-
ve) venujú pozornosť vymedzeniu pojmu odhaľovanie (pozrite aj Bango, 
D. a kol.: Teoretické základy operatívno-pátracej činnosti. Bratislava: Akadé-
mia PZ, 1995) vzhľadom na potrebu hlbšieho, komplexnejšieho skúmania 
danej problematiky (napr. v súvislosti s konštituovaním policajných vied) 
ako uvádza I. Šimovček, vedúci výskumného tímu v diele Záverečná sprá-
va z výskumu – Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy. Bratislava: 
Akadémia PZ, 1997.

Z ich prezentovaných názorov vyplýva, že jedným zo základných cieľov 
OČP je aj odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov.
V tejto súvislosti je odhaľovanie charakterizované: „... ako špecifická čin-
nosť služby kriminálnej polície PZ zameraná na zisťovanie, zhromažďova-
nie, previerku informácií a faktov o páchanej alebo pripravovanej trestnej 
činnosti a o okolnostiach s ňou súvisiacich, pri ktorej sa zákonným spôso-
bom využívajú metódy, formy a prostriedky OČP v záujme úspešnejšieho 
odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov.“ (Bango, D. a kol.: 
Teoretické základy operatívno-pátracej činnosti. Bratislava: Akadémia PZ, 
1995.)
Ak si odmyslíme v pojme zúžené delegovanie odhaľovacej činnosti len 
na službu kriminálnej polície, s uvedenou charakteristikou odhaľovacej 
činnosti sa v plnom rozsahu stotožňujeme. V tejto súvislosti však musíme 
zdôrazniť, že sa vzťahuje na operatívnu činnosť polície.
Na základe analýzy postupov, ktoré rešpektujú policajti pri plnení úloh na 
úseku odhaľovania neznámych informácií o trestnom čine, uvedenú čin-
nosť „odhaľovanie“ je možné charakterizovať ako systém opatrení (úkony 
a zákroky), systém prvkov, ktorých spoločnou vlastnosťou je aktívna čin-
nosť smerujúca k zisteniu neznámych informácií, ktoré charakterizujú poli-
cajne relevantnú udalosť. (Šimovček, I., vedúci riešiteľského tímu: Záverečná 
správa z výskumu – Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy, Bratislava: 
Akadémia PZ, 1997.) „Policajná relevantná udalosť je jav, dej, ktorý sa pripra-
vuje, vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý vyvoláva a podmieňuje vznik 
policajnej situácie, na riešenie ktorej je oprávnená a spôsobilá polícia.“ 

Aj z tejto charakteristiky vyplýva, že prvky majú typický, vlastný predmet 
zisťovania, súbor informácií, ktoré sú touto aktívnou činnosťou odhaľova-
né/odhalené, pretože do tej doby neboli poznané. Ide o plnenie celého 
radu samostatných, avšak vzájomne zladených, logicky na seba nadväzujú-
cich a doplňujúcich činností. V procese zabezpečovania kontroly korupcie 
sú predmetom odhaľovania predovšetkým:
- trestné činy (znaky skutkovej podstaty, najmä tie, ktoré tvoria kriminalis-

tický obsah spôsobu páchania),
- páchateľ trestného činu a jeho trestná zodpovednosť,
- zisťovanie osôb – možných svedkov v trestnej veci a iných dôkazov,
- príčiny a podmienky umožňujúce alebo uľahčujúce páchanie trestného 

činu,
- iné informácie (spravodajské informácie, nové postupy vedúce k elimino-

vaniu trestných činov a i.).

Odhaliť trestný čin korupcie znamená zistiť, že k tejto trestnej činnosti do-
šlo, i keď trestná činnosť ako taká nebola zjavná. Odhaliť páchateľov trest-
ného činu korupcie znamená zistiť konkrétne osoby, ktoré daný skutok 
spáchali, za predpokladu, že tieto osoby neboli predtým ako páchatelia 
tohto trestného činu už známe.
Vo všeobecnej rovine je možné uviesť, že ide o cestu od počiatočnej ne-
znalosti k znalosti – teda o poznanie určitej skutočnosti, určitého javu, t. j. 
o poznávaciu činnosť. Vychádza sa pritom z logických postupov analýzy, 
syntézy, indukcie, dedukcie, analógie a pod., ktoré vedú s prihliadnutím na 
známe okolnosti k opodstatnenej domnienke, že ide o trestný čin.

plk. Ing. Pavol Augustín, CSc.
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Z našich letných aktivít

Cestovaniu holdujú mnohí z nás. Známe, a nie príliš vzdialené destinácie totiž 
môžeme navštíviť doslova za pár eur. Spoznať ďaleké krajiny sa však nepodarí 
každému. Rudolfovi Vlaháčovi z prešovského colného úradu to však vyšlo. Svoj 
chlapčenský sen letieť do Austrálie si v tomto roku splnil a v nasledovnom člán-
ku vám ho aspoň z malej časti priblíži.

Slovenskú zimu som vymenil za austrálske leto
Moja cesta na najmenší kontinent začala naberať reálne kontúry koncom mi-
nulého roka. V polovici januára, keď u nás ešte vládla zima, odlietal som z bu-
dapeštianskeho letiska Feryhegyi cez Londýn a Singapur do austrálskeho Syd-
ney. S veľkým kufrom, plecniakom, knižným sprievodcom po Austrálii a čistým 
zápisníkom som sa zrazu ocitol v krásnom horúcom lete. V meste, ktoré mnohí 
považujú za jedno z najkrajších na svete. V Sydney.

Minulosť v kontraste s prítomnosťou
Výlet som sotva mohol začať na lepšom mieste ako na letisku Kingsford, cez 
ktoré vstupuje na austrálsku pôdu údajne 90 percent návštevníkov. Centrum 
mesta ponúka zmes minulosti a súčasnosti – vedľa obrovských mrakodrapov sú 
učupené staručké budovy, postavené vo viktoriánskom štýle. Treba dodať, že za 
veľmi staré tu domáci „Aussies“ považujú všetko, čo má viac ako 100 rokov. Je to 
prirodzené z hľadiska novodobej, len niečo vyše dvestoročnej histórie. A tak má 
človek možnosť kochať sa v koloniálnom štýle starých budov v centre mesta, 
hlavne na George Street či Elizabeth Street.

Miesta, kde vás pohltí nákupná horúčka
Skutočným skvostom medzi viktoriánskymi budovami je 
Queen Victoria Building, otvorená už roku 1889. Po rekon-
štrukcii, ktorú na nej vykonali o sto rokov neskôr, žiari ako 
jedno z najkrajších nákupných centier na svete. Mimocho-
dom, ak chcete nakupovať, vydajte sa na pešiu zónu Pitt 
Street Mall, kde si možno oči vyočiť pohľadom do výkla-
dov nespočetných butikov. Zastúpené sú tu totiž aj všet-
ky veľké značkové obchodné domy. Nákupná nostalgia sa 
dá zažiť aj v krásnom starom obchodnom centre Strand 
Arcade. Kto si však nechce len prezerať drahú módu, 
urobí lepšie, keď si zájde na Castelereagh Street. Ozajst-
ný zážitok v podobe zrakových, sluchových a čuchových 
vnemov si však užijete len v tržnici s ovocím, zeleninou, 
rybami a všeličím iným v čínskej štvrti Chinatown.

Symboly Austrálie nájdete v Sydney
Ideálnym miestom na vychádzky je zátoka Sydney Cove. 
Večer osvetlená silueta známeho prístavného mosta Syd-
ney Harbour Bridge spolu s budovou opery sa stali sym-
bolmi nielen mesta, ale vari celej Austrálie. Z prístaviska 

Krajina, ktorú nájdete na konci sveta
Circular Quay, lemovaného reštauráciami a krčmičkami, nepretržite vyrážajú na 
more trajekty (ferrys), ktorými sa rýchlo dostanete na malebné pláže známeho 
letoviska Manly, do zátoky Watsons Bay, k olympijskému areálu, zoologickej zá-
hrade Tarongazoo a na ďalšie zaujímavé miesta v širšom okolí Sydney. Mesto 
má aj mnoho ďalších krásnych pláží, ako sú Balmoral Beach, Coogee, Marub-
ra Nielsen Park, Camp Cove a, samozrejme, najslávnejšia Bondi Beach. Oceán 
a slnko fascinujú najmä tamojšiu mládež, ktorá trávi na plážach priemerne po-
lovicu času. Svoju slnečnú drogu si ľudia neodpustia. Nepomáha ani nepretržitá 
kampaň zameraná proti slneniu sa pod agresívnym austrálskym slnkom.

Objímať stromy a behať po tráve – povolené!
V Sydney sa dá relaxovať na tisíc spôsobov. Napríklad na terase niektorej z prí-
stavných kaviarničiek môžete počúvať tóny aborigénskeho nástroja didgeridoo. 
Je trochu podobný našej fujare, ale pomaľovaní domorodci z neho vyludzujú 
úplne iné tóny. Tie sa miešajú s hudbou ďalších pouličných hudobníkov, hrajú-
cich všelijako a na hocičo. Žiaden z turistov, ktorí do Sydney zavítajú, neodíde 
bez svojej fotky so známou Operou. Domáci „Sydneysiders“ ju posmešne nazý-
vajú „The Toaster“ (hriankovač), ale zároveň sú na ňu patrične hrdí. Len o niečo 
ďalej sa začínajú Royal Botanic Gardens (Kráľovské botanické záhrady). Zakaž-
dým, keď som obdivoval úžasné kvety, stromy, pozoroval kŕdle exotických vtá-
kov či len tak sedel na mäkučkej tráve, alebo sa prechádzal v skleníku s vegetá-
ciou dažďového pralesa, potichu som tým Sydneyčanom závidel. Chcelo sa mi 
správať podľa návodu na tabuliach, v ktorom nabádajú návštevníkov, aby na 
tomto mieste ovoniavali ruže, objímali stromy, rozprávali sa s vtákmi, sedeli na 
lavičkách, chodili po tráve a robili si tam rodinné pikniky.

Na tráve sú si všetci rovní
Na svoje si prídu aj milovníci umenia. V mestskom parku The Domain nájdu Art 
Gallery of New South Wales. Diela starých i moderných austrálskych maliarov, 
výtvarné umenie aborigénov, ale aj množstvo obrazov a umeleckých predme-
tov, reprezentujúcich krajiny Ázie či tichomorské ostrovy tam môžu obdivovať 
celé hodiny. Injekciu umenia si navyše môžete dopriať úplne zadarmo, vstupné 
do galérií a múzeí sa totiž v tejto krajine spravidla neplatí. Neďaleko sa nachá-
dza centrum mesta s nádherným Hyde parkom a s krásnou fontánou Archibald 
Fountain, kde ľudia rôznej pleti, väčšinou ležérne oblečení, posedávajú a poli-
hujú na trávniku a tešia sa z tej neuveriteľnej pohody. V čase obeda tam zazriete 
nemálo úradníkov v tmavých nohaviciach a svetlej košeli bez kravaty, ktorí si 
len tak odskočili z niektorého mrakodrapu, aby, sediac na tráve v tieni stromu 
zjedli svoj hamburger. V južnom cípe parku sa oproti modernému horizontu 
týči monumentálny kostol St. Mary´s Cathedral. Treba vojsť dnu a pokorne vní-
mať tú krásu.
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Z našich letných aktivít

V druhej polovici júna zorganizoval ZV SLOVES pri CÚ Prešov pre svojich čle-
nov, rodinných príslušníkov a priateľov dovolenkový pobyt v Chorvátsku. 
Ich dočasným letným domovom sa stala destinácia Vodice neďaleko mesta 
Šibenik.

Po šestnásťhodinovej ceste sme šťastlivo dorazili do cieľa našej cesty. Únavu 
z cestovania zahnala krásne slnečná Šibenická riviéra, ktorá nás vítala aj príjem-
nou a priezračnou vodou Jadranského mora. Oblasť v okolí Šibenika vďaka veľ-
kému počtu malých ostrovčekov, národných parkov Kornati a Krka a množstvu 
kultúrno-historických pamiatok predstavuje pravú perlu severnej Dalmácie. 
A tak hoci slnenia a kúpania sme si užívali dosýta, vyberali sme sa aj do okolia 
spoznávať niektoré významné lokality tohto pobrežia. Účasť bola dobrovoľná, 
ale vždy hojná. Navštívili sme Národný park Krka, ktorý predstavuje výnimoč-
nosť rieky Krky – krasovej krásavice. Jedinečnosť prírodných javov sa tu snúbi 
s kultúrno-historickými pamiatkami. Rieka Krka a jej sedem tufových (vápenný 
travertín) vodopádov tu vytvorili jedinečný prírodný krasový fenomén. Svojou 
krásou nám učaroval aj ostrov Murter s piesočnatými plážami, olivovými hájik-
mi a starými „maslinicami“. Zaujalo nás prístavné mesto Šibenik, jeho historické 
jadro, pevnosti a početné kostoly. Všade navôkol bolo cítiť vplyv rôznych kultúr, 
ktoré sú akoby vryté do tejto riviéry, čím dotvárajú jej úžasnú krásu. Z výletov 

sme sa vracali plní dojmov a pekných zážitkov zvečnených na našich záberoch. 
Všetko má, žiaľ, svoj koniec, a tak sa skončil aj náš dovolenkový pobyt. Oddých-
nutí a opálení sme sa vrátili šťastne domov. Veríme však, že aj o rok sa tam opäť 
vrátime. 

Mgr. Ferdinand Kozma  

Dobro došli u Hrvatska...

Pracovníci CÚ Bratislava – oddelenia špeciálnych technológií a Stanice CÚ 
Bratislava Centrála sa počas letných prázdnin venovali aj deťom, a to nielen 
vlastným. Na základe výbornej spolupráce z predošlých rokov ich totiž oslovila 
spoločnosť, ktorá organizuje letné tábory. Bratislavskí colníci sa tak podieľali 
už na treťom ročníku projektu Denný detský tábor.

Colníci sa na malých účastníkov tábora dobre pripravili. Spomínaný letný 
projekt totiž nie je zameraný len na preventívno-výchovný aspekt u detí 
a mládeže. Hravou formou má vytvárať dobré a pozitívne meno colnej sprá-
vy nielen v detskej, ale aj v širokej verejnosti. Program, ktorý colníci deťom 
pripravili, bol preto skutočne pestrý. Nechýbali rôzne prezentácie, ukážky a, 

samozrejme, ani súťaž, ktorej výhercovia boli odmenení. Deti boli veľmi 
vnímavé, zvedavé a dožadovali sa odpovede na každú otázku. Nechý-
bala im ani akčnosť, a tak si mnohé vyskúšali, aké to je byť colníkom. 
Veľký úspech mali služobné zbrane, ktoré si prezerali pod starostlivým 
dohľadom colníkov. Zaujali ich aj putá, ktoré si na sebe vyskúšali ako 
praví páchatelia. Mnohé deti fascinovali veľké kliešte, ktorými mohli roz-
strihávať hrubú reťaz. Mladšie ročníky s tým síce mali trošku problémy, 
ale „ujovia“ colníci im radi pomohli. Hádam najväčšiu radosť však mali 
z ukážky zastavovania motorového dopravného prostriedku. Prehliad-
ku jeho batožinového priestoru a použitie donucovacích prostriedkov 
z dôvodu neuposlúchnutia výzvy colníka sledovali všetky decká so za-
tajeným dychom. Colnícka táborová misia teda splnila očakávaný cieľ, 
a to pre obe strany. Bohaté zážitky a spomienky si totiž odniesli nielen 
deti, ale aj colníci.

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková

Bratislavskí colníci si pripomenuli chuť letného tábora

Dohovoríte sa aj po slovensky
Slovák nájde kúsok domova aj vo vzdialenej Austrálii. Napríklad v českosloven-
skej reštaurácii U nás doma, kde si môže po slovensky objednať obrovské úde-
né koleno s kapustou, prípadne typické „knedlo, vepřo, zelo“ a dobrú večeru 
slastne zapiť pravým českým krušovickým v orosenom krígli. Ten, kto túži po 
zážitkoch z úplne iného súdka, musí zájsť do areálu Chinese Gardens. Toto ne-
napodobiteľné centrum zábavy a oddychu vzniklo pri príležitosti 200. výročia 
založenia Austrálie po rekonštrukcii starých dokov v prístave Darling Harbour. 
Je to čarovné miesto, ktoré človeku zachváti všetky zmysly. Ešte stále cítim tie 
rozmanité vône exotických jedál, ktoré sa na ulice šíria z množstva thajských, 
kórejských, japonských, indických, čínskych a iných reštaurácií. Rušno je tam 
stále, no obzvlášť v sobotu večer. Tisíce ľudí sedia v reštauráciách, kaviarňach, 
bavia sa na početných diskotékach, počúvajú rockový koncert, sledujú pano-
ramatické filmy v IMAX Theatre. Do Gavala Aboriginal Cultural centra si možno 
zájsť na zaujímavú výstavu alebo tanečné vystúpenie, život pod vodou sa dá 
vidieť v Sydney Aquarium a v The Maritime Museum sa možno oboznámiť s his-
tóriou moreplavby. Zadarmo sa možno pozrieť na zakotvenú repliku legendár-

nej Coockovej lode Endeavour, ale aj na originál vyradeného vojenského kríž-
nika Viper či ponorku Onslow. A keď má človek šťastie byť na týchto miestach 
v januári, zažije množstvo akcií usporiadaných pri príležitosti čínskeho nového 
roka, napr. preteky dračích lodí a, samozrejme, vždy 26. januára – Australian 
Day, pompézne oslavy, ktoré sú vari najvýznamnejším tunajším sviatkom.

Ako na dlani
Sydney má veľa krásnych a zaujímavých pozoruhodností, ktoré by stáli za 
zmienku. Takmer celé mesto si však môžete pozrieť len z populárnej vyhliad-
kovej veže Sydney Tower. Keď si na jej návštevu vyberiete pekný letný podve-
čer, určite zacítite až slabosť v kolenách pri úchvatných pohľadoch na západ 
slnka. Zrazu pod vami leží toto multikultúrne mravenisko ľudí pochádzajúcich 
z celého sveta, ktorí tu pracujú, bavia sa, športujú, surfujú na nekonečných plá-
žach, grilujú voňavé steaky, džogingujú, prosto žijú v duchu open mind – hesla 
o otvorenej mysli. To tu síce možno nezačujete, ale o to intenzívnejšie vnímate 
na každom kroku.

Ing. Rudolf Vlaháč
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Naša kronika

Naši jubilanti v júli a auguste  2009
60 rokov

Ján Kocsis
CÚ Trnava

Milan Kadlecaj
CKÚ

55 rokov

Michal Sokolský
CR SR

Tibor Neubrandt
CR SR

Oľga Komorová
CÚ Banská Bystrica

Ľudmila Gálová 
CÚ Nitra

Adriana Solárová
CÚ Žilina

Peter Samek
CÚ Trnava

50 rokov

Ján Gajdoš
CR SR

Milan Cvancinger
CÚ Banská Bystrica

Juraj Krupička
CÚ Nitra

Atilla Salma
CÚ Trnava

Milan Kiška
CÚ Žilina

Gabriela Grácová
CÚ Košice

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Štefan Kundla k 3. 7. 2009
CR SR

Zuzana Holodová k 1. 8. 2009
CR SR

Katarína Zubeková k 3. 7. 2009
CÚ Banská Bystrica

Iveta Pastyriková k 19. 7. 2009
CÚ Michalovce

Vladimír Gábriš k 15. 8. 2009
CÚ Nitra

Jaroslav Gedera k 1. 8. 2009
CÚ Michalovce

Rudolf Tinath k 1. 8. 2009
CÚ Prešov

JUDr. Peter Harvánek
V piatok 21. 8. 2009 sa konala posledná 
rozlúčka s naším kolegom, ktorý praco-
val v colnej správe od 1. 7. 1966 do 30. 9. 
2002.

Česť jeho pamiatke!

CR SR

Boris Spaček
V nedeľu 15. 7.  2009 sa konala posled-
ná rozlúčka s naším kolegom, ktorý nás 
opustil po ťažkej, namáhavej chorobe vo 
veku 46 rokov.

Česť jeho pamiatke!

CÚ Trenčín

Začiatkom júla sa uskutočnila v Levoči 13. národná púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zbo-
rov SR (Ordinariát). Na základe pozvania generálneho vikára Ordinariátu vdp. Mons. plk. Mgr. Františ-
ka Počureka sa na tejto púti zúčastnili po druhýkrát aj príslušníci slovenskej colnej správy.
Samotná púť Ordinariátu sa začala v popoludňajších hodinách v centre Levoče v kláštore Minoritov 
pásmom o rodine. Potom pokračovala na Mariánskej hore svätou omšou, ktorá bola venovaná všetkým 
príslušníkom OS a OZ SR. Celebroval ju J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Levočská púť 
vyvrcholila slávnostnou odpustovou svätou omšou na Mariánskej hore, ktorú celebroval J. E. Mons. 
Alojz Tkáč, košický arcibiskup metropolita. Hlavným motívom kázne košického metropolitu bol význam 
a poslanie ženy v celom kontexte dejín. Medzi veriacimi, ktorí sa v Levoči zišli, nechýbali ani návštevníci 
zo zahraničia, a to príslušníci ozbrojených zborov z Poľska, Rakúska a Nemecka. V poradí už trinásta ná-
rodná púť bola umocnená aj tým, že sa konala v Roku kňazov a pri 25. výročí vyhlásenia Baziliky minor 
Navštívenia Panny Márie v Levoči, ktorá je na Levočskej hore. kpt. JUDr. Peter Tupta

Na levočskej púti nechýbali ani colníci
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Ako nás nepoznáte

Naše životy a tým pádom aj koníčky častokrát ovplyvňuje prostredie, v ktorom 
žijeme a vyrastáme. Presne tak ako v prípade Igora Michlíka z CÚ Prešov, ktorý 
sa narodil v podtatranskej obci Ždiar. Krása Belianskych Tatier a okolitej príro-
dy ho očarila natoľko, že tam trávi všetok voľný čas. Jeho srdce totiž bije pre 
jaskyniarstvo.

Hory a jaskyne si ho získali na celý život
Láska k jaskyniam však nie jedinou Igorovou vášňou. Pridružil sa k nej aj skial-
pinizmus a v posledných desiatich rokoch ešte nakrúcanie videa a fotografo-
vanie či služby v TANAP-e, kde slúži ako dobrovoľný člen stráže prírody. Všetky 
tieto činnosti totiž navzájom súvisia. Jaskyniarstvo, čiže speleológia, si ho však 
získalo ako prvé, a to ešte počas štúdia na strednej škole. Akýmsi štartovacím 
mechanizmom sa stala neúspešná návšteva jednej nesprístupnenej priepasti, 
kde sa zranil Igorov kamarát. Dozvedeli sa o tom členovia Jaskyniarskej skupiny 
(JS) Spišská Belá, ktorí ich následne pozvali na jednu zo svojich pravidelných 
schôdzí. Jaskyniari a ich činnosť Igorovi učarovali natoľko, že po troch aktívnych 
rokoch v roli čakateľa sa roku 1988 stal členom Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti v JS Spišská Belá.

Jaskyne od A po Z
V praxi je činnosť jaskyniarov skutočne rozsiahla. Venujú sa prieskumu a výsku-

mu jaskýň a krasových 
javov. Ich podzemná vá-
šeň spočíva hlavne v ob-
javovaní nových jaskýň, 
ich častí, ale aj v tvorbe 
mapovej dokumentácie. 
Niektorí jaskyniari sa 
však zameriavajú aj na 
špecifické oblasti spoje-
né s hydrológiou pod-
zemia, flórou a faunou, 
geológiou, speleoarche-
ológiou či speleopotápa-
ním. Povinnosťou každé-
ho jaskyniara by mala byť 
ochrana nielen jaskýň, 
ale aj prírody všeobecne. 
Jaskyne totiž patria do 
najvyššieho – piateho 
stupňa ochrany. Jasky-
niari (aj tí organizovaní) 
preto musia mať na vy-
konávanie svojej činnosti 

platné povolenie z krajského úradu životného prostredia alebo ministerstva 
životného prostredia.

Počasie ani ročné obdobia nerozhodujú
Igor sa jaskyniarstvu venuje po celý rok, pričom absolvuje cca 20 jaskyniarskych 
akcií. Každá trvá minimálne šesť hodín (kvôli odľahlosti terénu) a z bezpečnost-
ných dôvodov sa na nej zúčastňujú najmenej dvaja členovia. Náplň činnosti 
v útrobách jaskyne býva rôzna. Odvíja sa od chutí účastníkov akcie, ale aj od 
celoročného plánu skupiny. V jeho JS prevládajú akcie zamerané na povrcho-
vý prieskum (hľadanie nových jaskýň), prieskum jaskyne (objavovanie nových 
chodieb) a meranie jaskyne (meračské práce s cieľom získať údaje potrebné na 
vytvorenie mapových podkladov jaskyne).

Bez správnej výbavy ani na krok
Každý jaskyniar musí mať aj správnu výbavu, bez ktorej sa pod zem ísť nedá. Tá 
základná sa odvodzuje od oblasti a obdobia, v ktorej sa jaskyniarska činnosť vy-
konáva. Iná je v lete, keď je pre prístup k jaskyni potrebné turistické vybavenie, 
a iná v zimnom období, keď nesmie chýbať ani skialpinistický výstroj. Základom 
pre pohyb v jaskyni je osvetlenie, ktoré je zásadne umiestnené na prilbe. Ďalej 
je to jaskyniarska kombinéza z pevného oderuvzdorného materiálu, ochranné 

rukavice, obuv podľa typu jaskyne a transportný jaskyniarsky batoh. Aby toho 
nebolo málo, pre vertikálne jaskyne sú potrebné aj laná, pomôcky na zostup 
a výstup po lanách, na prieskum aj horolezecký materiál. Samozrejme, nesmie 
chýbať ani dostatočná fyzická a psychická zdatnosť. V jaskyni totiž dostáva za-
brať hádam každá svalová skupina.

Pred vodou ich zachránila pomoc zhora
Prostredie, v ktorom sa jaskyniari pohybujú, sa, žiaľ, spája aj s mnohými neprí-
jemnými a nebezpečnými situáciami. Pár takých zažil aj Igor, a to pri prieskume 
jednej z najväčších jaskýň Vysokých Tatier – jaskyne Javorinka (jej dĺžka v sú-
časnosti dosahuje 10 km a výškové prevýšenie 360 metrov). Počas prieskumu 
vzdialenejších, vyššie ležiacich chodieb, jeho tímu z dôvodu náhleho oteple-
nia a následného topenia snehu zaplavilo chodbu vedúcu k východu. Všetko 
sa nakoniec vyriešilo príchodom členov Slovenskej speleologickej spoločnosti 
– sekcie potápania, ktorí so sebou doniesli kompletnú výbavu na potápanie. 
K nepríjemným no menej nebezpečným situáciám patrí napríklad aj obliekanie 
do jaskyniarskych vecí pred vchodom do priepasti vo fujavici.

Svoju srdcovku má na Slovensku
Aj jaskyniari majú svoje méty, ktoré chcú zdolať. Vpred ich ženie zdravá ri-
valita medzi jaskyniarskymi klubmi, v rámci ktorej musia neraz prekonať aj 
samých seba. Vrcholom je však bezpochyby objavenie veľkého jaskynného 
systému s rozmernými priestormi a peknou kvapľovou výzdobou. Tie Igor 
nehľadá v zahraničí, ale doma pod Tatrami. Jeho srdcovkou je jaskyňa Javo-
rinka. Bol aj pri objave a mapovaní jej najväčších priestorov, ku ktorým patrí 
napríklad Obrovský dóm s rozmermi 20 m x 50 m a výškou 90 m. Dĺžku jas-
kyne navyše z pôvodných 3,5 km dotiahli na 10 km. Jaskyňa každý rok po-
skytuje na prieskum len dva a pol mesiaca v zimnom období. Tento rok v nej 
objavili približne kilometer chodieb a ďalší veľký priestor, Dóm Marakana (50 
m x 50 m x 20 m).

-ds-

Koníček, čo v sebe spája rôzne remeslá



More... Vyhľadávame ho najmä počas 
letných dovoleniek. More však ukrýva 
svoj vlastný čarovný svet predovšetkým 
hlboko pod hladinou. Ale príležitostne 
nám čiastočne poodhalí niečo zo svo-
jich krás. Nuž a potom je len na nás, či 
takýto okamih zvečníme. Presne tak, 
ako Vladimír Zúbek, ktorý svoje foto-
grafické postrehy z dovolenky poslal 
na našu redakčnú adresu. Môžete tak 
urobiť aj vy, maximálne však posielajte 
tri  fotografie. Na konci roka zistíte, či 
patrili medzi tie najlepšie. Do cvakania.


