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Otestujte sa

Práca v colnej správe kladie vysoké nároky nielen na fyzickú, ale aj psychickú pripravenosť. Nie vždy možno predvídať si-
tuácie, do ktorých sa colníci dostávajú, a napriek tomu ich riešenie musí byť v súlade so zákonom. To vyžaduje od colníka 
dobrú znalosť právnych predpisov a schopnosť rýchlo a správne sa rozhodovať v danom momente. Colníci, o ktorých bude 
reč, sa do takejto nevypočítateľnej situácie dostali pri výkone daňového dozoru.

Postupovali colníci správne?

Správna odpoveď 

Podľa § 48 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je colník oprávnený pri služobnom zákroku proti tehotnej žene použiť iba hmaty, chvaty a putá. 
Ostatné donucovacie prostriedky, teda aj hrozbu zbraňou, je colník oprávnený použiť, ak útok tejto osoby bezprostredne ohrozuje život a zdravie colníka. V uvede-
nom prípade teda colníci konali v zmysle platnej právnej normy.

Otázka pre vás znie: „Mohli colníci vykonať zákrok takto, ako ho vykonali, i keď majiteľka podniku vyhlásila, že je tehotná?“ Správnosť vašej odpovede si môžete 
overiť v texte, ktorý uvádzame na záver. mjr. PhDr. Milan Pittich

1. Kontrola prebiehala ako mnoho iných predtým – bez problémov a v primera-
ne vážnej forme. Zvrat nastal v momente, keď colníci vytkli majiteľke niekoľko 
nezrovnalostí, ktoré naznačovali, že výsledkom kontroly bude podozrenie z po-
rušenia daňových predpisov.

2. Majiteľka zaútočila zo začiatku len verbálne. Zvyšovala hlas, vyhrážala sa zná-
mosťami. Keď videla, že vyhrážky nemajú žiadny účinok, začala colníkov „vydie-
rať“ tvrdením, že je tehotná a prípadné problémy a následný finančný postih jej 
môžu vyvolať traumu a poškodenie jej zdravotného stavu.

3. Kým útok prebiehal len verbálne, colníci sa snažili reagovať asertívne a upria-
miť pozornosť majiteľky na riešenie vzniknutých problémov. Len čo sa však 
v jej rukách objavil nôž a nadávky sa zmenili na vyhrážky o tom, čo sa stane, ak 
okamžite neopustia priestory jej podniku, colníci na ňu bez váhania namierili 
služobné zbrane.

4. Ďalší priebeh zákroku už bol rýchly. Namierené zbrane „schladili“ majiteľku 
podniku tak, že ihneď pustila nôž na zem. Následne jej colníci priložili putá 
a odviedli ju na colný úrad, kde už ju čakalo spísanie príslušných protokolov 
a oveľa väčšie nepríjemnosti, ako by bola pokuta za porušenie daňových pred-
pisov.
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Žite športovo
Prvé jesenné mesiace poriadne rozprúdili život na našich colných úradoch. Sa-
mozrejme, nemám na mysli pracovnú stránku, ktorú dostatočne živíme počas 
celého roka, ale tú spoločenskú. Úrady ožívali Národným dňom colníkov a s ním 
spätými  návštevami verejnosti, ale aj športom, ktorý si získava čoraz viac fanú-
šikov. Svedčia o tom aj stránky nášho časopisu,  ktoré sa v značnej miere venujú 
aj všetkým „šport-pozitívnym“. V podstate sme športovci všetci. Trénujeme, pri-
pravujeme sa na svoje každodenné ciele, premýšľame nad stratégiou, ako ich 
čo najúspešnejšie dosiahnuť a veríme vo vlastné úspechy. Na špičku v tej svojej 
„disciplíne“ by sa pritom chcel dostať každý. Nie je to však také jednoduché. Veď 
presne tak, ako v športe, to ani v živote nie vždy vyjde. Niekedy zlyhá príprava, 
inokedy je silnejší súper a stáva sa, že jednoducho nemáme svoj deň. Vtedy 
nám nepomôžu ani siahodlhé prípravy či vydretá prax a zostáva len jediné – 
nechať to tak a ísť ďalej. Verím, že aj vy (podobne ako aj slovenskí futbalisti) sa 
nad prípadné drobné zlyhania povznesiete a zoberiete ich športovo. Práve tak 
to totiž ide v živote (a nielen v tom športovom) ľahšie. 

Dana Sýkorová
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Krátko z domova

Minister financií SR a najvyšší veliteľ colníkov Ján 
Počiatek navštívil 17. 9. 2009 CR SR. Na Mierovú 
ulicu prišiel prvýkrát, a to pri príležitosti blížiaceho 
sa Národného dňa colníkov. V rámci svojej návšte-
vy slávnostne odovzdal a dekoroval zástavu zboru 
colnej správy a vybraným colníkom udelil medaily 
za vzornú službu.

Ministra Jána Počiatka slávnostne privítali gen. JUDr. 
Eleonóra Kročianová, generálny riaditeľ CR SR, a plk. 
PhDr. Jozef Turčák, prvý námestník generálneho ria-
diteľa CR SR. Šéfa rezortu financií uvítala aj Čestná 
jednotka colnej správy. Po úvodných príhovoroch 
odovzdal minister zástavu zboru colnej správy do 
rúk generálneho riaditeľa CR SR tak, ako to ustano-
vuje zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve. 
Colná správa sa tým zaradila medzi ostatné ozbroje-
né zbory, ktoré majú takýto svoj symbol a vzdávajú 
mu najvyššie pocty pri osobitných príležitostiach. 
Zástava zboru colnej správy je jedným z jej sym-
bolov a je znakom colníckej cti, statočnosti a dis-
ciplíny, pričom všetci colníci sú povinní ju chrániť, 
brániť a nedopustiť jej zničenie či zneuctenie. Po 
slávnostnom dekorovaní zástavy a zaznení štátnej 
hymny nasledovala prezentácia činnosti a štruktúry 
colnej správy, ktorú neskôr vystriedalo slávnostné 
odovzdávanie vyznamenaní pre vybraných colní-
kov. Minister financií SR pri tejto príležitosti udelil 
štyri Strieborné medaily za vzornú službu, avšak 
zlatú medailu udelil len jednu.

-red-

Minister dekoroval zástavu zboru colnej správy

Tak ako každý rok na meniny sv. Matúša, teda 21. 9., sme si pripomenuli Ná-
rodný deň colníkov. Pri tej príležitosti bolo v colnej správe zorganizovaných 
viacero akcií slúžiacich na reprezentáciu našej činnosti, ale aj nás samotných 
– colníkov. O týchto podujatiach sa môžete viac dočítať na ďalších stránkach 
nášho časopisu.
Oceniť slávnostnú chvíľu nášho sviatku sa rozhodol aj generálny riaditeľ CR SR, 
a tak sv. Matúš, aj keď trochu predčasne, priniesol vybraným colníkom medaily 
či vyššie hodnosti. Najvyšší predstaviteľ colnej správy udelil 11. 9. 2009 v rámci 
programu porady generálneho riaditeľa CR SR s vedením colnej správy na Do-

novaloch desať vyznamenaní, a to Strieborných medailí za vzornú službu pre 
vybraných colníkov z každého colného úradu a z Colného kriminálneho úradu. 
Zároveň boli ocenení ďalší jedenásti colníci, ktorým generálny riaditeľ CR SR 
udelil disciplinárnu odmenu formou ich mimoriadneho povýšenia do vyššej 
hodnosti. Strieborné medaily či vyššie hodnosti boli udelené oceneným col-
níkom za ich mimoriadny prejav úsilia vo výkone štátnej služby, ako aj za ich 
plnenie úloh na vysokej odbornej a kvalifikovanej úrovni.

pplk. JUDr. Ľubomíra Vrobelová

Patrón colníkov priniesol medaily i povýšenia
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Krátko z domova a zo sveta

Mestečko Užhorod, nachádzajúce sa pár kilometrov na východ od colného 
hraničného priechodu Vyšné Nemecké, hostilo 18. 9. 2009 dvoch najvyšších 
predstaviteľov slovenskej a ukrajinskej colnej správy. Eleonóra Kročianová 
a Anatolij Makarenko sa stretli, aby dvojstranné vzťahy dostali do novej etapy. 
Podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá zabezpečí vyšší štandard vzájomnej spo-
lupráce.

Colníkom pomôže elektronická výmena informácií
Rokovanie sa uskutočnilo v útulnom hoteli, ktorý navodil príjemnú atmosféru 
umocnenú otvorenými vzťahmi oboch najvyšších predstaviteľov i ostatných 
členov delegácie. K slávnostnému podpísaniu Protokolu medzi CR SR a Štát-
nou colnou službou Ukrajiny o organizácii výmeny predbežných informácií 
o tovaroch a dopravných prostriedkoch, ktoré prestupujú cez štátnu hranicu SR 
a Ukrajiny, došlo za účasti ukrajinských médií. Hlavným cieľom je zvýšiť bezpeč-
nosť a urýchliť priebeh colného konania, týkajúceho sa tovarov a dopravných 
prostriedkov, ktoré prestupujú štátnu hranicu tak v mieste vstupu, ako aj na col-
ných orgánoch určenia na územiach štátov zmluvných strán. K zvýšeniu efekti-
vity dôjde prostredníctvom elektronickej výmeny tzv. predbežných informácií 
o tovare a dopravných prostriedkoch prestupujúcich colnú – štátnu hranicu. 
Zmluvné strany zabezpečia na základe používania metód analýzy rizika a ria-

denia rizika využitie predbežných informácií počas vykonania príslušného col-
ného konania. Pred uskutočnením elektronickej výmeny prebehne skúšobná 
prevádzka za rešpektovania kompetencií colných správ a právnych predpisov 
platných na území oboch zmluvných strán.

Ochrana vonkajšej hranice sa zefektívni
Podpísaná bilaterálna dohoda otvára novú etapu vzťahov medzi oboma col-
nými správami. Zároveň dostáva colné konanie na vyššiu úroveň založenú na 
poskytovaní predbežných informácií o tovare a dopravných prostriedkoch 
prestupujúcich colnú – štátnu hranicu s cieľom efektívne vykonávať colné 
konanie z pohľadu fiškálneho, ochrany ekonomických záujmov oboch štátov, 
bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľstva a boja proti porušovaniu col-
ných a daňových predpisov. Z nášho pohľadu ide o začiatok nového prístupu 
k ochrane vonkajšej hranice EÚ, ktorý môže byť impulzom aj pre ostatné člen-
ské štáty na tejto hranici. Všetky zúčastnené colné správy EÚ by pri jej ochrane 
mali vystupovať efektívne a jednotne ako jedna. Dali by sa tak eliminovať slabé 
miesta, kde by mohlo dôjsť k obchádzaniu a porušovaniu colných a daňových 
predpisov.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Slovensko-ukrajinské vzťahy na novej úrovni

Inšpekcia generálneho riaditeľa CR SR vykonala s americkým filmárskym tí-
mom National Geographic Television akciu zameranú na propagáciu zariadení, 
ktoré colná správa používa na zisťovanie prítomnosti zakázaných radiačných 
materiálov. Na filmárskej akcii sa zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti, ktorá 
zabezpečuje servis všetkých týchto zariadení.

Samotná akcia sa začala na horskom priechode Dargov. Colníci z CÚ Košice 
(SCÚ Košice) zastavovali a kontrolovali motorové vozidlá, ktoré boli následne 

Na východnú hranicu zavítali
filmári z National Geographic

skenované detekčnými prístrojmi umiestnenými v dodávkových vozidlách, tzv. 
vanoch. Na tomto horskom priechode nebola zistená žiadna nelegálna preprava 
rádioaktívnych materiálov. Colníci preto vykonali fingovanú nelegálnu prepravu 
rádioaktívneho materiálu, ktorá bola aj sfilmovaná. Filmári ďalej navštívili colné 
hraničné priechody s Ukrajinou, a to pobočky CÚ Maťovce a Vyšné Nemecké. 
Zahraničných dokumentaristov zaujali spomínané vany vybavené prístrojmi na 
detekciu, ale aj podobné statické prístroje nachádzajúce sa na všetkých colných 
hraničných priechodoch s Ukrajinou. Colníci im ukázali aj ručné detekčné prí-
stroje na zisťovanie radiácie, ktoré používajú niektoré útvary colnej správy.
Hodiny filmovania sa však oplatili, filmársky tím odchádzal spokojný nielen s vý-
sledkami svojej práce, ale aj s celou akciou „na celuloide“, ktorú preňho colníci 
zorganizovali.

-ds-
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Krátko z domova

Začiatkom mája 2009 sa na Colný kriminálny úrad (CKÚ) obrátil manažér pro-
jektu AWF Smoke (analytické pracovné súbory pre oblasť boja proti nezákon-
nej výrobe a pašovaniu cigariet) z centrály EUROPOL-u v Haagu so žiadosťou 
o uskutočnenie pracovného stretnutia. CKÚ oslovil najmä kvôli dobrým vý-
sledkom, ktoré v tejto oblasti dosahuje. Ide hlavne o prípady odhalenia nezá-
konných výrobní a zadržania značného množstva pašovaných cigariet.

Do Bratislavy prišli domáci aj zahraniční
Navrhované pracovné stretnutie sa uskutočnilo začiatkom októbra v zasadačke 
CR SR, a to za prítomnosti zástupcov národných jednotiek desiatich členských 
krajín EUROPOL-u, aktívne zapojených do AWF Smoke. Rokovanie viedol Ho-
ward Pugh, riaditeľ odboru závažnej kriminality a boja proti skupinám organi-
zovanej kriminality z centrály EUROPOL-u v Haagu. Na stretnutí sa zúčastnil aj 
zástupca OLAF-u z Bruselu. Domácu zložku na seminári reprezentovali aj zá-
stupcovia príslušných zložiek CKÚ a polície.

Informácie striedala živá diskusia
V priebehu pracovného seminára boli prerokované tri okruhy otázok, týkajúcich 
sa problematiky nezákonnej výroby a pašovania cigariet. Prednášajúci sa zame-
rali na situáciu v uvedenej oblasti v jednotlivých členských štátoch a spôsoby 
potláčania tohto druhu kriminality. Prezentované boli aj mimoriadne prípady, 
aktuálny priebeh vyšetrovaných prípadov v jednotlivých členských štátoch a ho-
vorilo sa aj o spolupráci so zainteresovanými zložkami a prípadnými ťažkosťami 
pri výmene informácií. Účastníkov seminára zaujali viaceré poučné prednášky 
o spôsoboch potláčania nezákonnej výroby a pašovania cigariet. Patrila k nim 
aj prezentácia pripravená kolegami z Pobočky CKÚ Prešov o veľkom daňovom 
podvode vo výrobni cigariet v Malackách. Popri legálnej výrobe sa v nej produ-

kovali aj cigarety nad rámec povolenia, ktoré pašovali do Francúzska a Veľkej Bri-
tánie, pričom vznikol niekoľkomiliónový daňový únik. Táto informácia rozprúdila 
živú diskusiu rovnako ako prezentácia novej organizačnej štruktúry CKÚ a najmä 
úplné vyšetrovacie kompetencie, ktoré umožnia ešte efektívnejšie a pružnejšie 
riešiť kriminálne prípady ekonomického charakteru v našom štáte.

Dve muchy jednou ranou
Pracovný seminár, ktorý sa uskutočnil na slovenskej pôde, splnil svoj účel. 
Nadviazali sme totiž mnohé osobné kontakty, čo v budúcnosti prospeje vzá-
jomnej spolupráci. Plynulý priebeh rokovania hodnotili kladne aj zahraniční 
účastníci. CKÚ sa tak podarilo nielen zorganizovať úspešné medzinárodné pod-
ujatie, ale aj zviditeľniť svoju činnosť v boji proti takej závažnej kriminalite, ako 
sú podvody ekonomického charakteru.

mjr. MVDr. Juraj Gubi

Zástupcovia EUROPOL-u a slovenskej colnej 
správy rokovali o ekonomických podvodoch

Slovenská colná správa privítala začiatkom októbra kolegov zo Slovinska. 
Rokovanie zástupcov oboch colných správ sa uskutočnilo na základe po-
zvania prvého námestníka generálneho riaditeľa CR SR plk. PhDr. Jozefa 
Turčáka.

Colníkov spája aktívne využívanie analýzy rizika
Zahraničnú delegáciu viedol námestník generálneho riaditeľa Colného riaditeľ-
stva Slovinskej republiky Stanislav Mikuž. Hlavnou témou priateľského rokova-
nia bola informácia o preverení tranzitných operácií čínskeho textilu zo Slovinska 
na Slovensko s cieľom zamedziť podvodom pri ukončení týchto prepráv. Naším 
preverením však nebolo zistené žiadne porušenie colných predpisov, hoci obe 
strany majú problém s colným prejednávaním čínskeho textilu a najmä s urče-
ním colnej hodnoty tohto tovaru. Každá z colných správ zvolila iný model pri 
riešení tohto problému, ale tým, čo ich spája, je aktívne využívanie analýzy rizika 
pri odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov porušenia colných predpisov a daňových 
predpisov v oblasti DPH.

Pri tvorbe novej organizačnej štruktúry sa inšpirujú aj od Slovákov
Slovinskí kolegovia predstavili aj svoj pohľad na oblasť kontrolných postupov 
v colnej správe. Slovinci sa totiž pripravujú na vstup Chorvátska do EÚ, po kto-
rom dôjde k uzatvoreniu 60 pohraničných colných pobočiek. Na tejto hranici pri-
tom vykonáva službu okolo 800 colníkov z celkového počtu 1 800. Na Slovincov 
preto čaká zmena organizačnej štruktúry svojej colnej správy a zároveň budú 
musieť hľadať nové oblasti jej činnosti. Tie by mohli spočívať v posilnení a rozší-
rení kontrolných kompetencií. Slovinská colná správa totiž zaviedla v marci 2009 
systém elektronického colníctva, takže väčšina tovarov je prerokovaná bez účas-
ti colníka a colnej kontroly. Následná kontrola vybranej obchodnej spoločnosti 
potom znamená kontrolu celej spoločnosti na všetkých úrovniach a z rôznych 
pohľadov na základe vhodne vybraných kritérií. Vyžaduje si to potrebnú koor-
dináciu jednotlivých útvarov colnej správy – oddelenia následných kontrol, vy-
šetrovania, analýzy rizík a pod. Preto bola v slovinskej colnej správe vytvorená 
pracovná skupina pod vedením Stanislava Mikuža. Jej cieľom je pripraviť návrh 
novej organizačnej štruktúry, ktorá by vyhovovala podmienkam členského štátu 
EÚ bez vonkajšej hranice EÚ. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je využiť 
„best practise“ iných krajín v tejto oblasti, teda aj našej colnej správy.

Slovinci chcú úplné vyšetrovacie kompetencie
Zástupcovia slovinskej colnej správy sa živo zaujímali aj o problematiku úplných 
vyšetrovacích kompetencií, ktoré sme získali od 1. 9. 2009, keďže snahou slo-
vinskej colnej správy je získať rovnaké vyšetrovacie právomoci. Všetky potrebné 
informácie z príprav a úloh, ktoré bolo potrebné splniť na tejto ceste k získaniu 
daného statu quo, prezentoval riaditeľ CKÚ pplk. Mgr. Jozef Dudáš. Neformálne 
stretnutie našich expertov opäť ukázalo, že spoločným úsilím je možné prispieť 
k naplneniu úloh colníctva v oblasti uľahčovania obchodu, boja proti porušova-
niu colných predpisov a ochrany spoločnosti.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Slovinskí colníci si prišli aj po naše know-how
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Krátko z domova

Po viacročnej príprave, počas ktorej colná správa zvádzala ťažké boje, 
disponuje konečne od septembra úplnými vyšetrovacími kompetenciami. 
Colníci, ktorí už stihli vykonať aj potrebné vyšetrovateľské skúšky, majú 
v rukách osvedčenia o ich absolvovaní.
Prvotná myšlienka
Vyšetrovacie právomoci colných orgánov upravoval Trestný poriadok, ktorý 
priznával povereným colným orgánom procesné postavenie orgánu činné-
ho v trestnom konaní – policajta. Ten plnil úlohy orgánu činného v trestnom 
konaní v prípadoch, keď išlo o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením 
colných a daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy. Vecná príslušnosť 
bola obmedzená na vyšetrovanie tých trestných činov, pre ktoré zákon usta-
novoval trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevy-
šujúcou tri roky. Ak išlo o trestný čin spáchaný v pôsobnosti colnej správy 
s trestnou sadzbou vyššou ako tri roky, vyšetrovateľom Policajného zboru 
(PZ) boli nápomocní colníci. Tí plnili úlohy počas celého priebehu vyšetrova-
nia. Z toho dôvodu bolo potrebné presvedčiť odbornú verejnosť o potrebe 
zavedenia úplných vyšetrovacích kompetencií pre colnú správu. V prospech 
potreby ich zavedenia svedčil aj rámec medzinárodných záväzkov, na plne-
nie ktorých sa SR zaviazala. Získaním úplných vyšetrovacích kompetencií sa 
má zefektívniť a rozšíriť oblasť spolupráce colných orgánov aj na medziná-
rodnej úrovni.

Legislatívne zmeny nastali v júli
Národná rada SR schválila 3. 7. 2009 zákonom č. 305/2009 Z. z. novelu zákona 
č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších prepisov, nove-
lu zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení ne-
skorších predpisov a novelu zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov, ktorými bol zadefinovaný inštitút vyšetrovateľ colnej 
správy. V nadväznosti na tieto novely boli prijaté interné predpisy upravujúce 
činnosť a podmienky vyšetrovateľov colnej správy.
Skúšky vyšetrovateľov prebehli úspešne
Začiatkom septembra po dlhodobých prípravách a školeniach predstúpili budúci 
vyšetrovatelia pred skúšobnú komisiu, zloženú z odborníkov z Akadémie PZ, Prezí-
dia PZ a colnej správy. Po úspešnom absolvovaní skúšok si prví vyšetrovatelia colnej 
správy prevzali v priestoroch Colného kriminálneho úradu z rúk generálneho riadi-
teľa CR SR gen. JUDr. Eleonóry Kročianovej osvedčenia o úspešnom absolvovaní 
vyšetrovateľských skúšok. Od 1. 9. 2009 sú na vyšetrovanie trestných činov spácha-
ných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, ktoré 
sú v pôsobnosti colnej správy, vecne príslušní výlučne vyšetrovatelia colnej správy. 
Vďaka tomuto kroku sa zefektívni činnosť Colného kriminálneho úradu, ako aj celej 
colnej správy pri odhaľovaní colných a daňových podvodov a pri zamedzovaní pá-
chania trestnej činnosti na území SR a EÚ.
 por. Mgr. Miroslava Ščobíková

Colná správa má vlastných vyšetrovateľov

Slovenská colná správa zrealizovala prostredníctvom komunitárneho progra-
mu Customs 2013 už mnoho zahraničných aktivít. Výnimkou nebola ani spolu-
práca s francúzskou colnou správou, ktorá sa zrodila ešte v minulom roku. Prvé 
školenie však prebehlo až začiatkom tohtoročnej jesene.

Colníci si budú vymieňať praktické skúsenosti
Príprava na realizáciu slovensko-francúzskej spolupráce sa začala koncom roka 
2008. Najprv prebehla komunikácia medzi atašé francúzskej colnej správy Mi-
chelom Bourom a riaditeľkou odboru medzinárodných vzťahov CR SR Evou 
Bôrikovou, ktorí rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi našimi 
colnými správami v oblasti boja proti colným podvodom a analýzy rizika. Za-
čiatkom septembra 2009 sa na pôde CR SR uskutočnilo osobné stretnutie fran-
cúzskeho atašé so zástupcami odboru medzinárodných vzťa-
hov CR SR. Obe strany potvrdili, že majú záujem na prehlbovaní 
vzájomnej spolupráce, a to vo forme výmeny praktických skúse-
ností v oblasti analýzy rizika, kontroly finančných prostriedkov 
v hotovosti, prevencie a sankcií v oblasti korupcie, uplatňovania 
Nariadenia Rady EÚ č. 515/97, ale aj v oblasti činnosti colného 
laboratória.

Francúzi navštívili Donovaly aj východ
Prvým konkrétnym výsledkom bilaterálnej spolupráce bolo ško-
lenie v oblasti analýzy rizika pri kontajnerovej preprave, ktoré sa 
uskutočnilo koncom septembra v Školiacom a rehabilitačnom 
stredisku colnej správy Donovaly. Svoje skúsenosti z tejto ob-
lasti odovzdával 16 slovenským colníkom francúzsky zástupca, 
expert v oblasti analýzy rizika, Fabrice Bovet. Z Donovál sa fran-
cúzsky expert spoločne s colným atašé v sprievode zástupcu CR 
SR, ktorý im bol zároveň tlmočníkom, presunuli na slovensko-
ukrajinskú hranicu a CÚ Michalovce, kde ich privítali zástupco-
via úradu. Michalovčania pripravili pre hostí prezentáciu svojho 
úradu, ale aj prehliadku colného hraničného priechodu Vyšné 
Nemecké – Užhorod, kde svoju činnosť prezentovali miestna 
jednotka analýzy rizika a oddelenie špeciálnych technológií. Na 

colnom hraničnom priechode Maťovce si francúzski kolegovia prezreli praktic-
kú ukážku činnosti železničného skenera. V závere dňa im colníci z Michaloviec 
predstavili aj colný hraničný priechod Veľké Slemence. Kolegovia z francúzskej 
colnej správy sa živo zaujímali o spôsob práce na Slovensku, pričom vysoko 
ocenili prístup slovenských colníkov. Obe strany vyjadrili presvedčenie, že vzá-
jomná spolupráca bude naďalej úspešne pokračovať aj v ostatných oblastiach. 
Do budúcna sa totiž plánuje výmena a školenie colníkov v oblasti kontroly fi-
nančných prostriedkov v hotovosti formou návštevy slovenských colníkov na 
letiskách vo Francúzsku a následne návštevou francúzskych kolegov na letis-
kách v Bratislave a Košiciach.

npor. Ing. Jana Držíková, kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Slovensko-francúzska bilaterálna
spolupráca sa začala na Donovaloch
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady
Stop korupcii v radoch mexických colníkov
Aj takto by sa dalo zhrnúť rozhodnutie, ku ktorému nedávno dospela mexic-
ká vláda. Urobila totiž „čistky“ na hranici s USA, a to v radoch colníkov. V rámci 
boja s korupciou nepredĺžila zmluvy viac ako tisícke z nich. Pri operácii, ktorá 
bola namierená proti skorumpovaným colníkom, asistovala aj armáda. Vláda sa 
rozhodla nahradiť ich novými, špeciálne vycvičenými mužmi. Po novom sa tak 
bude snažiť zadržať kontraband vo forme drog, zbraní či pašovanej elektroniky 
1 400 colníkov. Okrem zvýšenia úsilia v rámci vojny s narkomafiou by mala zme-
na zlepšiť aj výber DPH.

Starý trik sa pašerákom neosvedčil
Holandskí colníci odhalili nekalý zámer dvoch Holanďanov a dvoch Mexičanov. 
Spomínaní muži totiž chceli prepašovať 330 kilogramov kokaínu v zásielke ba-
nánov z Ekvádoru. Zostalo však len pri úmysle. Colníci ich zatkli hneď po tom, 
ako si prišli prevziať zásielku do rotterdamského prístavu.

Sanitka s cigaretami šokovala poľských colníkov
Colníci zadržali na severovýchode Poľska sanitku so skutočne prekvapivým ob-
sahom. Vo voze prvej pomoci sa totiž nenachádzal pacient, ale 190 000 cigariet 
v celkovej hodnote 17 500 eur, ktoré chceli prepašovať z Litvy. Fajčivo sa nachá-
dzalo v špeciálne vyrobených čiernych dverách vozidla. Na poľsko-litovských 
hraniciach colníci zadržali tento rok už viac než 58 miliónov pašovaných cigariet, 
ani v jednom prípade však neboli takí šokovaní, ako pri spomínanej sanitke.

Holanďania už na marihuane profitovať nebudú
Colníci a policajti z Holandska odhalili marihuanových „farmárov“. Išlo o dvoch 

mužov, ktorí pestovali konope v trhovej hodnote sedem miliónov eur. Zelené 
rastlinky sa nachádzali na mnohých menších poliach, ktoré boli ukryté medzi 
nasadenou kukuricou. Celkovo našli konope na 94 rôznych miestach. Holandsko 
síce dekriminalizovalo konzumáciu a držanie menej než piatich gramov konope 
ešte v roku 1976, no jeho pestovanie zostalo aj naďalej ilegálne.

Na londýnskom letisku padol britský rekord
Britským a juhoafrickým zásahovým jednotkám sa podarilo zadržať najväčšiu 
zásielku heroínu v histórii. Akciu zameranú proti drogám uskutočnili na lon-
dýnskom letisku Heathrow. Drogy našli ukryté v zásielke suvenírov smerujúcej 
z Južnej Afriky do Londýna. Celkovo colníci a policajti našli 360 kilogramov 
heroínu, z toho 165 kilogramov priamo na samotnom letisku a zvyšok počas 
akcií prebiehajúcich v oboch krajinách. Zatkli sedem ľudí. Absolútnu hodnotu 
zadržaných drog, medzi ktorými boli aj tisícky kilogramov marihuany, odhadli 
na 27 miliónov eur.

Falošný Gucci skončil v colnom sklade
Českí colníci zabránili porušovaniu práv duševného vlastníctva. V Ústí nad Or-
licí zaistili 3 600 čínskych kabeliek, ktoré by na českom trhu spôsobili škodu za 
vyše 100 miliónov českých korún (3,9 milióna eur). Colníci umiestnili tovar do 
skladu colného úradu, kde zostane do vyriešenia prípadu. Zároveň informovali 
právneho zástupcu majiteľa ochrannej známky Gucci, ktorý mal desať dní na 
rozhodnutie, či bude chcieť brániť svoje práva na súde. Colný úrad môže dovoz-
covi uložiť pokutu až do výšky 100-tisíc českých korún (3 900 eur).

-ds-

Nelegálna pálenica dopálila
Colníci Colného kriminálneho úradu vykonali 22. 9. 2009 domovú prehliadku 
rodinného domu a iných nebytových priestorov v obci Baška v okrese Košice-
okolie. Počas kontroly zadržali štyri osoby, a to priamo pri výrobe alkoholu. 
V tom čase práve plnili spotrebiteľské balenia liehu zn. Vodka jemná a Sloven-
ská borovička s obsahom alkoholu 40 %. Následne ich označovali kontrolnými 
známkami, ktoré vykazovali znaky falzifikátov. Hlavný organizátor nelegálnej 
výroby bol Marián T. , ktorému pomáhali traja pomocníci: Tomáš M. , Radovan B. 
a René S. Colníci počas domovej prehliadky zabezpečili 4 000 litrov 95,5 % liehu, 
225 litrov 94,9 % liehu, 300 litrov 37 % liehu, 600 litrov 32 % alkoholu, 950 litrov 
36 % alkoholu a 655 litrov 36 % alkoholu. U podnikavcov tiež zadržali 363 litro-
vých spotrebiteľských balení liehu zn. Slovenská borovička 40 % a Vodka jemná 
40 % – bez slovenských kontrolných známok, 1 247 litrových spotrebiteľských 
balení liehu zn. Slovenská borovička 40 % a Vodka jemná 40 %, opatrené slo-
venskou kontrolnou známkou (pravdepodobne falošnou), 1 300 slovenských 
kontrolných známok, ktoré vykazovali znaky falzifikátov, 10 litrov esencie slivka 
a 6,5 litra esencie rum. V rukách colníkov skončilo aj plniace zariadenie s čer-
padlom a príslušenstvom. Únik na spotrebnej dani predstavuje čiastku vo výške 
52 175,98 eura. Policajt colnej správy obvinil štyri osoby z nepovolenej výroby 
liehu, za čo páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 

Prvé odhalenie po opätovnom spustení inšpekčného
skenovacieho systému
Colníkom z CÚ Michalovce sa podarilo 23. 9. 2009 odhaliť ukrajinské cigarety 
smerujúce na Slovensko, čo bolo len pár dní po opätovnom spustení inšpekč-
ného skenovacieho systému. Cigarety našli pri kontrole vlakovej súpravy na 

železničnom colnom hraničnom priechode Maťovce. Colníci z oddelenia špe-
ciálnych technológií vyhodnotili jeden z vagónov ako podozrivý. Preto dali 
Pobočke CÚ Maťovce podnet na vykonanie dôkladnej fyzickej colnej kontroly. 
Colníci následne fyzickú kontrolu aj vykonali, pričom v podozrivom vagóne so 
železnou rudou odhalili nelegálne dovážaných 120 000 kusov cigariet ukrytých 
v čiernych igelitových vreciach pod povrchom dovážaného tovaru. Nelegálne 
dovážané cigarety, ktoré boli opatrené ukrajinskými kontrolnými známkami, 
predstavovali colný a daňový únik 14 764,08 eura. 

-ds-
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Z činnosti Miestnej jednotky analýzy rizika po jej obnovení

Oddelenie MJAR (Miestna jednotka analýzy rizika) CÚ Pre-
šov, ktoré je usídlené priamo pod Tatrami, obnovilo svoju 
činnosť začiatkom marca 2009. Najťažšie, tzv. pilotné týždne 
má už za sebou, no určite nezabudne ani na tohtoročné letné 
mesiace. A to zásluhou skratky EORI, dnes takej frekventova-
nej v colnej správe.
Jedinečný systém urýchli legitímny európsky obchod
Skratka EORI (Economic Operators Registration and Identifica-
tion system) predstavuje jedinečný systém registrácie a identi-
fikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú 
na území Európskeho spoločenstva (ES). Zároveň slúži na ich 
identifikáciu pri komunikácii s colnými orgánmi členských štá-
tov ES. EORI systém bol založený s cieľom posilniť bezpečnost-
né opatrenia zavedené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 648/2005. Jedinečné číslo EORI uľahčí analýzu ri-
zík prepravovaného tovaru, čo urýchli legitímny obchod v rám-
ci EÚ a zároveň pomôže identifikovať bezpečnostné riziká.
Do legislatívy vnesie väčší poriadok
V minulosti mali colné orgány v každom členskom štáte EÚ 
svoj vlastný systém identifikačných čísel pre hospodárske sub-
jekty vykonávajúce dovoz, vývoz a ďalšie činnosti, na ktoré sa 
vzťahujú colné predpisy. Jednému hospodárskemu subjektu 
tak mohli byť pridelené rozličné identifikačné čísla v každej 
krajine, kde pôsobil. So zavedením systému EORI sa ale všetko zmenilo. Po no-
vom získa každý hospodársky subjekt už len jedno číslo, ktoré bude používať 
v colných vyhláseniach v rámci celej EÚ. Hospodárske subjekty so sídlom v EÚ 
by mali získať svoje číslo EORI v tom členskom štáte, v ktorom sú zapísané v ob-
chodnom či inom príslušnom registri. Hospodárske subjekty so sídlom mimo 
EÚ by mali byť registrované v členskom štáte, kde prvýkrát vykonajú jednu zo 
špecifických činností, pre ktoré je číslo EORI nevyhnutné. Údaje o jednotlivých 
hospodárskych subjektoch sú uložené do národných databáz v každom člen-
skom štáte a tiež do centrálnej EORI databázy.
Prešovské oddelenie záverečnú nepozná
Na spomínaný európsky systém mala nabehnúť aj slovenská colná správa. Od-
deleniu MJAR CÚ Prešov tak bolo už pri jeho vzniku zrejmé, že bude spravovať 
celoeurópsky systém RIF (Risk Information Form, systém výmeny rizikových 
informácií medzi jednotlivými členskými krajinami) a v blízkej budúcnosti aj 
celoeurópsky databázový systém zvaný EORI. Toto oddelenie tak získalo cen-
né prvenstvo. V rámci Slovenska je totiž jediným garantom správnosti údajov 
v týchto dvoch systémoch s dosahom na celú EÚ. Zároveň je však špecifické aj 
tým, že svoju činnosť vykonáva v nepretržitej prevádzke.
Colníci prešli jazykovým i odborným drilom
Podmienkou zaradenia colníkov na spomínané oddelenie boli nielen odborné 
skúsenosti z mnohých oblastí činnosti colnej správy, ale vzhľadom na to, že ko-
munikačným jazykom v spomínaných dvoch aplikáciách je angličtina, aj jazy-
kové znalosti. A tak sa ešte vo februári 2009 stretla základná, šesťčlenná zostava, 
ktorá sa v prvom rade začala zaoberať problematikou systému RIF. Ešte pred-
tým však bolo potrebné splniť množstvo úloh (zabezpečiť materiálne vybave-
nie, pripraviť priestory atď.). Colníci sa s problematikou RIF museli oboznámiť 
čo najdôkladnejšie, a tak sa zúčastnili na pilotnom projekte s názvom TRIGLAV 
na PCÚ Vyšné Nemecké. Práve v ňom po prvýkrát uvideli využitie systému RIF 
v praxi. Projekt TRIGLAV bol zameraný na analýzu rizika podľa vopred stano-
vených rizikových kritérií pri tovaroch, hospodárskych subjektoch, dopravných 
trasách a dopravných prostriedkoch v cestnej doprave. Komunikačným ná-
strojom medzi jednotlivými členskými krajinami bol práve systém RIF. Týmto 
sa však školenie colníkov zďaleka nekončilo. Absolvovali aj intenzívny anglický 
jazykový kurz priamo v priestoroch PCÚ Poprad. Svoju angličtinu si navyše mali 
možnosť preveriť aj počas viacerých zahraničných služobných ciest do belgic-
kého Bruselu, kde sa školili na prácu s aplikáciami RIF a EORI.

Prešovčania sa počas letných mesiacov skutočne zapotili
Po tejto intenzívnej príprave prišiel dátum 1. 7. 2009 a s ním aj nábeh na systém 
EORI. Napriek tomu, že CR SR a colné úrady začali informačnú kampaň o Systé-
me registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov v dostatočnom pred-
stihu, colníci z MJAR CÚ Prešov v júli nepustili počas denných zmien telefóny 
z ruky. Aj keď všetci colníci pracujúci na tomto oddelení tušili, čo ich v letných 
mesiacoch čaká, takúto pracovnú záťaž veru neočakávali. Denne prichádzalo 
množstvo pošty, faxov a e-mailov. Najhoršie bolo neustále zvonenie telefó-
nov a nekonečné vysvetľovanie jednotlivým subjektom, kde nájdu formulár 
na svoju registráciu a aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých odsekov. 
Popri týchto časovo náročných, tzv. informačných rozhovoroch, prichádzali aj 
skutočne problémové telefonáty od subjektov (alebo ich rodinných prísluš-
níkov) stojacich niekde na hraniciach. Neraz priamo z terénu žiadali o svoju 
urýchlenú registráciu alebo vysvetlenie, prečo číslo EORI pridelené slovenskou 
colnou správou nie je funkčné. Mnohí si totiž neuvedomili, že takáto registrácia 
trvá istý čas (cca do 24 hodín). Požiadať o zaregistrovanie preto mali ešte pred 
uskutočnením samotnej operácie a nie až v čase jej priebehu. Vyhli by sa tak 
neželanému predĺženiu colného konania. Našťastie, väčšina problémov bola 
odstrániteľná v priebehu niekoľkých minút.
Pochvala prišla aj od euroúradníkov
Flexibilita colníkov z tohto mladého oddelenia je testovaná aj naďalej. Den-
nodenne totiž riešia množstvo problémov, ktoré však úspešne zvládajú. O ich 
dobre vykonanej práci svedčí aj pochvala Európskej komisie, ktorú im udelila 
za bezproblémový priebeh procesu identifikácie a registrácie hospodárskych 
subjektov. V súčasnosti oddelenie MJAR CÚ Prešov spracováva a spravuje systé-
my EÚ RIF, EORI a pri svojej práci využíva databázové systémy CReg, NCTS, OIS, 
ERP, DSStat a iné. Záujem o cenné skúsenosti slovenských colníkov s nábehom 
na systém EORI prejavili aj kolegovia z neďalekej Ukrajiny. Desať vedúcich pra-
covníkov jednotlivých ukrajinských colných úradov, ktorí 24. 9. 2009 navštívili 
MJAR CÚ Prešov, sa zaujímalo najmä o postup pri prideľovaní čísla EORI, ako 
je to so zahraničnými subjektmi, ako reagovali subjekty na zaslané osvedčenia 
o registrácii. Ukrajinci sa okrem iného pýtali aj na to, koľko vyplnených formulá-
rov sa poverenému registračnému útvaru vrátilo naspäť. Najviac otázok kládol 
IT špecialista z Kyjeva, ktorý sa zakaždým lámanou slovenčinou „A bumážku 
dáte?“ dožadoval vzoru tlačiva na vypĺňanie.

mjr. Ing. Renáta Kravcová a MJAR CÚ Prešov

Nová práca vniesla adrenalín
do života prešovských colníkov
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Aktuálne z našich regiónov

September je každoročne v znamení návratu detí do školských lavíc, ale aj 
ich stretnutí s colníkmi, ktorí si 21. 9. pripomínajú svoj Národný deň. Ako už 
dobrým zvykom býva, jednotlivé colné úrady si aj tohto roku patróna colníkov, 
sv. Matúša, uctili vo vlastnej réžii. A pri tvorbe programu tradične mysleli aj 
na školopovinných. Colné úrady v spolupráci s Colným kriminálnym úradom 
a medzi sebou navzájom pripravili pri tej príležitosti rôznorodé podujatia pre 
prezentáciu svojej činnosti.

Prešovčania rozbehli turné po svojom obvode
Oslavy dňa colníkov odštartoval CÚ Prešov, ktorý po minuloročnej „veľkolepej 
hostine“ v Prešove tento rok zorganizoval „príjemné posedenie“ v Humennom. 

Pokračoval tak v „turné“, ktorého trasa bude viesť po celom jeho územnom 
obvode. Colný úrad totiž takto plánuje v budúcnosti navštíviť sídla všetkých 
svojich pobočiek colného úradu (PCÚ). Ako „menu“ sa v Humennom podáva-
la už tradičná akčná ukážka činnosti colníkov a „dezert“ predstavoval zábavný 
program v podaní divadla malých javiskových foriem ETUDY na čele s multi-
funkčným kolegom Ondrejom Gubačom. Tohtoročnou novinkou bola prezen-
tácia Čestnej jednotky colnej správy, ktorá reprezentuje colnú správu pri špeci-
fických príležitostiach. Rozšantené deti nezostali sklamané. Svoje sily si zmerali 
v rôznych súťažiach zručnosti, ktoré si pre ne pripravili colníci, pričom ani jedno 
z nich neminula sladká odmena. CÚ Prešov však myslel aj na staršie ročníky. Pre 
žiakov základných škôl vyhlásil ešte v auguste literárnu súťaž. Žiaci mali v krát-
kych literárnych útvaroch vyjadriť, čo vedia o profesii colníkov, ako vnímajú svet 
s hranicami a bez nich, prípadne, aké sú ich skúsenosti zo stretnutí s colníkmi 
pri cestách do zahraničia. Aj keď mali na tvorbu len pár dní, neváhali, a tak si 
ceny za najlepšie literárne práce z rúk námestníka riaditeľa CÚ Prešov prevzali 
12-ročná Zuzka Kalaninová, 12-ročný Ján Brezina a 15-ročný Pavol Sivák.

Košickí colníci darovali to najcennejšie
Košičania splnili svoj sľub a s deťmi z miestnych škôl sa stretli do roka a do dňa. 

Po krátkom privítaní, prezentovaní práce colníkov a oboznámení so štruktú-
rou a činnosťou colného úradu sa školáci dočkali akčnejšej časti programu. Na 
rad prišlo zaistenie nebezpečných páchateľov a zastavovanie vozidiel. Malých 
zvedavcov fascinovali najmä autá, výstrely do vzduchu, technické prostriedky 

ako aj hmaty, chvaty, kopy a údery sebaobrany. Deti však zaujali aj kolegovia zo 
stanice colného úradu (SCÚ), ktorí predviedli odber vzoriek pohonných hmôt 
z nádrže motorového vozidla. Pozornosť mladších účastníkov upútali najmä 
štvornohí pomocníci, ktorí dokázali svoju majstrovskú šikovnosť pri vyhľadáva-
ní drog a cigariet ukrytých vo vozidle. Po programe sa deti mohli pod dozorom 
colníkov pozrieť na zbrane a vyskúšať si nepriestrelnú vestu, ktorá mnohým „po-
tenciálnym“ colníkom podlomila kolená. Colníci navyše deťom odpovedali na 
desiatky otázok, ktoré im popri tom všetkom dávali. Košickí colníci si sviatok sv. 
Matúša pripomenuli aj účasťou na svätej omši v Kaplnke sv. Michala v Košiciach. 
Počas osláv si našli čas aj pre pomoc blížnemu. Mnohí sa totiž rozhodli darovať 
krv a takto pomôcť ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.

V Trnave sa rozhodli obdariť detský domov
V podobnej duchovnej rovine sa začal Národný deň colníkov aj pre CÚ Tr-
nava. Vo farskom kostole v Senici sa totiž konala svätá omša, na ktorej sa zú-
častnili mnohí colníci. Pre verejnosť zorganizovali Trnavčania v priestoroch 
svojej ústredne i jednotlivých pobočiek colného úradu Deň otvorených dverí. 
Colníci však vyrazili aj do terénu, konkrétne do Senice. Na jednej z miestnych 
základných škôl zorganizovali prezentáciu svojej práce spojenú s ukážkami 
nácvikov sebaobrany, techniky, výstroja a výzbroje či práce psovodov. Na ak-
cii sa zúčastnilo približne 300 detí, ktoré dostali propagačné materiály colnej 
správy a sladkú odmenu. Školáci sa živo zaujímali o zbrane, s ktorými colníci 

pracujú, vypytovali sa na donucovacie prostriedky a skúsili si, ako sa pohybu-
je v nepriestrelnej veste. Zistili tiež, čo sa nachádza v špecializovanom vozidle 
colnej správy a v mobilnom skeneri. Veľkú pozornosť si vyslúžili aj psovodi so 
psami Danom a Armou, ktorí predviedli ukážky vyhľadávania omamných látok 
a tabaku. Colníci nezabudli ani na deti z detských domovov a pri príležitosti 
svojho Národného dňa zorganizovali finančnú zbierku, ktorej výťažok je určený 
na nákup ošatenia, obuvi, prípadne iných vecí potrebných pre deti z Detského 
domova v Skalici.

Pod Zoborom padali výstrely
Svätého Matúša oslávili Nitrania Dňom otvorených dverí, ktorý odštartovali 

Colníci na svojho patróna nezabúdajú
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vacie zariadenia, ktoré colníkom výrazne pomáhajú pri odhaľovaní prepravy 
nelegálneho tovaru. Akčnosť priamo v teréne si užili aj tí najmenší, pre ktorých 
Bratislavčania pripravili rôzne súťaže, hry a, pravdaže, sladké odmeny.

Pod Urpínom sa venovali najmä mladej generácii
Svoje know-how ukázali verejnosti aj Banskobystričania, ktorí sa počas osláv 
zamerali najmä na študentov základných a stredných škôl. Colníci predviedli 

svoju každodennú činnosť, a to v rozmanitých oblastiach. Na pobočkách colné-
ho úradu prebiehali prednášky spojené s videoprojekciou, prezentované boli aj 
služobné zákroky využívané pri činnosti mobilných hliadok, výzbroj či donuco-
vacie prostriedky. Žiakov zaujala aj technika používaná pri výkone služby, ale 
najmä práca so služobným psom. K autenticite prednášok prispeli aj praktické 
ukážky a konkrétne prípady z praxe, na ktoré študenti reagovali mnohými zve-
davými otázkami. Možnosť spýtať sa využili aj daňové subjekty, ktoré sa infor-
movali o aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Trenčania sa vybrali za hranice mesta
CÚ Trenčín sa v tomto roku rozhodol pre zmenu. Oslavy patróna colníkov totiž 
situoval do obce Svinná a nie do Trenčína ako po minulé roky. Organizačný tím 

úradu tak urobil z čisto strategického dôvodu. Trenčania sú totiž podobných 
podujatí už trochu „prejedení“, naopak v neďalekých okresoch si ľudia do po-
dobných akcií radi a s chuťou „zahryznú“. Presne tak tomu bolo aj v Svinnej. Naj-
mä pokiaľ išlo o deti základnej a materskej školy. Na svoje si prišla každá veková 
kategória. Malých škôlkarov oslovila hra na colníkov, v rámci ktorej si odskúšali 
výkon colnej kontroly cestujúcich v terénnom aute a pátrali po ukrytom tovare. 
Väčších školákov a tínedžerov tradične zaujali zbrane, nepriestrelné vesty, putá, 
rôzne zastavovacie prostriedky colnej správy či ukážky zo sebaobrany. Mohli si 
tiež vyskúšať svoju zručnosť v prikladaní colných uzáver a vykonanie dychovej 
skúšky na alkohol. Záver trenčianskej akcie si vychutnal každý mladší „colník“, 
sladká odmena totiž bola pripravená pre všetky deti.

-ds-

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

Aktuálne z našich regiónov

slávnostným príhovorom riaditeľa colného úradu a nástupom colníkov. Na-
sledovala prezentácia činnosti colníkov, ukážky výzbroje, spojovacej techniky 
a výstrojných súčiastok. Deti z okolitých škôl zaujali najmä ukážky sebaobrany 
a taktiky boja. Ďalšou chuťovkou, ktorú nitrianski colníci pre návštevníkov pri-
pravili, bola práca služobných psov Atosa a Debiho. Štvornohí „colníci“ sa uká-
zali v akcii pri zadržaní páchateľa. Mladšie i staršie ročníky upútal aj služobný 
hliadkový čln a jeho fungovanie v praxi, ako aj prezentácia z oblasti uplatňo-
vania Dohovoru CITES. Nitrania mysleli aj na súťaživé povahy a zorganizovali 
preteky v streľbe zo vzduchovej pištole, v ktorých si mladí strelci mohli odskúšať 
presnosť svojej mušky a nechýbala ani súťaž v odbere vzoriek. Každý z malých 
návštevníkov colného úradu dostal pamätný diplom a k tomu balíček sladkostí. 
Oslavy Národného dňa colníkov ukončila pod Zoborom svätá omša.

Žilinčania mysleli na verejnosť i na bývalých kolegov
Na akčnosť stavil aj CÚ Žilina. Po oficiálnom otvorení a príhovore prišli na rad 
kynológovia so svojimi chlpatými pomocníkmi, ktorí sa blysli vo vyhľadávaní 

omamných a psychotropných látok. Zúčastnení mohli sledovať, ako postupu-
jú pri zastavovaní prenasledovaného vozidla colníci mobilných hliadok col-
nej správy. V akcii predviedli aj použitie zbraní a donucovacích prostriedkov. 
O spestrenie programu sa postarali kynológovia žilinskej železničnej polície 
a vojaci 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Návštevníkov podujatia ďalej zau-
jal nielen skenovací systém colnej správy HCV MOBILE, ale aj mobilný detekčný 
systém MDS-134A, ktoré mohli vidieť pri vyhľadávaní rôznych druhov tovaru. 
Žilinskí colníci takisto mysleli aj na duchovnú stránku a mnohí z nich sa zúčast-
nili na svätej omši vo Františkánskom kostolíku v Trstenej. V rámci septembro-
vých osláv Žilinčania pozvali na spoločné stretnutie v priestoroch PCÚ Trstená 
aj bývalých nositeľov colníckej rovnošaty.

Výkony bratislavských colníkov obdivovali pri jazere
V Bratislave si svoj colnícky deň pripomínali podobne ako na iných colných úra-
doch, a to prezentáciou svojej činnosti. Návštevníci, ktorí sa zhŕkli okolo zná-
meho bratislavského jazera, si mohli pozrieť ukážky z výkonu služby v oblasti 

daňového dozoru či z praktického výcviku a výkonu colného dohľadu. Colníci 
nezabudli ani na protidrogovú prevenciu a prezentáciu ohrozených druhov 
živočíchov a rastlín – CITES. Deti však najviac zaujala ukážka zadržania pácha-
teľov, ktorá vynikala akčnosťou. „Na dračku“ išli aj zbrane, ktoré si návštevníci 
mohli preskúmať pod dozorom colníkov. Pozornosť všetkých vekových roční-
kov vzbudil špeciálne cvičený pes na vyhľadávanie omamných látok a skeno-



12

Naša minulosť

V minulých číslach Colných aktualít sme si priblížili colnú správu Česko-
slovenskej socialistickej republiky i colnícky život vo svete v rokoch 1967 
a 1968. V našej histórii je však dôležitý aj rok 1969, ktorý akoby stál tro-
chu v ich tieni. Toto obdobie normalizácie sa síce v historických prameňoch 
uvádza dosť povrchne, no z nášho pohľadu aj vtedy žila colná správa svojím 
špecifickým životom. A že šesťdesiaty deviaty nebol celý sivý, to si povieme 
v tomto článku.

Mladým prekážali starší kolegovia
Za ministra zahraničného obchodu (MZO), pod ktorého colná správa spadala, 
bol k 1. 1. 1969 vymenovaný Ing. Ján Tabaček. Neskôr, od 27. 9., ho vo funkcii vy-
striedal František Hamouz. Zákonom č. 143/1968 Zb. o československej federá-

cii zostal zahraničný obchod v pôsobnosti centrálnych orgánov v Prahe, podľa 
čl. 14 tohto ústavného zákona. Jeho vykonávanie bolo v kompetencii Minister-
stva zahraničného obchodu ČSSR. Výnosom MZO z 30. 12. boli po ročnej prípra-
ve zriadené Colné riaditeľstvá ČSR a SSR, podriadené Ústrednej colnej správe 
(ÚCS) ČSSR. V colnej správe pracovalo k 1. 9. celkovo 1 501 colníkov, z nich 145 
(t. j. cca 10 %) vo veku nad 60 rokov. Zaujímavé je, že až 305 colníkov nastúpilo 
pred rokom 1948 (t. j. cca 20 %). Mladším to dosť vadilo, nakoľko „dôchodco-
via“ čerpali z mzdového fondu prostriedky a oni nemali šancu platovo postú-
piť. Starší kolegovia, ako napr. Štefan Sabo z colnice Fiľakovo, sa ohrádzali, že 
dlhé roky pracovali za 800 – 1 200 Kčs mesačne. Dôchodok colnému riaditeľovi 
s 40-ročnou praxou tak vyšiel len 1 140 Kčs, čo bolo v porovnaní s inými „uni-
formovanými“ rezortmi skutočne málo. Platové rozpätie colníkov v roku 1969 
sa pohybovalo okolo 1 400 – 1 800 Kčs brutto. Najmenej zarábajúca zložka, pô-
sobiaca na hraničných priechodoch, pociťovala krivdu najmä po tom, čo na jar 
1969 pridali pracovníkom v zmenárňach. Práca v priemysle vtedy poskytovala 
rozhodne lepšie platy (vyše 2 000 Kčs) ako aj rôzne výhody, napr. mimoriadne 
odmeny, pripoistenie, bezplatné občerstvenie, rekreácie, byty, uhlie, lístky na 
športové podujatia.

Vzácna návšteva urobila rozruch
Na prelome marca a apríla bolo na ÚCS v Prahe rušno. Zavítala k nej totiž so-
vietska delegácia vedená náčelníkom hlavnej colnej správy ZSSR A. N. Maselnni-
kovom. Po rokovaní s GR CS ČSSR Dr. J. Brožom o ďalšej spolupráci navštívili 
spoločne hraničné priechody Rozvadov a Folmava i medzinárodné letisko Pra-
ha-Ruzyně. Delegácia vyjadrila uspokojenie s ostrahou západnej hranice, ktorá 
bola aj hranicou socialistického tábora. Keby im vtedy ktosi tvrdil, že o 40 ro-
kov bude takisto pozorne sledovaná ostraha našej východnej hranice, určite by 
mu neverili. Recipročne vykonalo vedenie ÚCS (Dr. Brož, Dr. Matoušek a Klučar) 
v dňoch 23. až 27. 9. návštevu Hlavnej colnej správy v Moskve. Dr. Vladimír Ma-
toušek (vedúci oddelenia zvodných informácií a analýzy ÚCS) sa vrátil z Moskvy 
plný elánu a okamžite navrhol, aby sa všetci kolegovia na pracovisku prestali 
oslovovať pani, pane či kolega, ale odteraz už len súdruh a súdružka.

S novými rovnošatami čakali vyššiu kvalitu
V plnom prúde bola aj príprava na novú a očakávanú uniformu. Colníci si od nej 
sľubovali najmä vyššiu kvalitu materiálu, stálosť vzoru, praktickejší strih, ale aj 
lepšiu reprezentáciu. Za po-
sledných 15 rokov to mal to-
tiž byť už piaty typ uniformy. 
Jej farbu vybrali zástupcovia 
colnej správy na módnej 
prehliadke v Hoteli Bystrica 
v pomere 13 : 1 v boji olivo-
vozelenej proti modrej. Od 
prechodu na olivovozelenú si 
sľubovali aj lepšiu reprezen-
táciu colníckeho stavu, aby 
si verejnosť neplietla colní-
kov s baníkmi, železničiarmi, 
požiarnikmi a pod. Zatiaľ (od 
1. 1.) sa colníci museli uspo-
kojiť so zmenou popelíno-
vých košieľ na dederonové, 
so životnosťou (vtedy sa na-
zývala „vynášacia doba“) šesť 
mesiacov. Každý si mohol ob-
jednať dve košele na rok, ale 
jednu z nich mu dodali ešte 
z popelínového materiálu. Tiež bola predĺžená (administratívne) životnosť pán-
skych tesilových blúz a dámskych haleniek z 12 na 24 mesiacov... Celkom dobrá 
finta ako zamietnuť objednávky a nič nedodať.

Rovnošata bola povinná aj pre administratívu
Do praxe sa vžilo pravidlo stanovené od 1. 10. 1968, odkedy museli všetci za-
mestnanci colníc aj administratívni pracovníci pri výkone služby nosiť rovnoša-
tu. K 1. 1. 1969 boli ako základná rovnošata prideľované nasledujúce výstrojné 
súčiastky: čapica, blúza, nohavice alebo sukňa, plášť zimný, plášť letný (radka), 
plášť igelitový, košeľa, bunda alebo halenka, viazanka, ušianka (pánska alebo 
dámska), šál. Finančnú úhradu dostávali colníci na zakúpenie týchto výstrojných 

súčiastok: rovnošata, poltopánky, to-
pánky šnurovacie, rukavice kožené, 
čapica, plášť rovnošatový, nohavice, 
viazanka. Colníci žiadali o pridelenie 
aspoň jedných nohavíc navyše. ÚCS 
im však odkázala, že ak ich nebudú 
nosiť k civilu, tak im musia vydržať, 
prípadne si ich môžu v hotovosti 
zakúpiť z finančnej náhrady. Pro-
vizórne bolo upravené aj funkčné 
označenie: administratívni pracovní-
ci – po jednej rozete, hospodársko-
správni pracovníci a vodiči z povola-
nia – po dve rozety. Rozety existovali 
len zlaté, strieborné boli zavedené 
až od 1. 8. 1991.
Leto 1969 bolo veľmi parné, a tak 
generálny riaditeľ príkazom č. 28/69, 
skupina 17, z 5. 8. povolil skrátenie 
rukávov na dámskych letných ha-
lenkách. Colníčky sa isto potešili, no 

malo to háčik – skracovať mohli len na vlastné náklady. Veľmi nespokojné boli 
vtedy aj s pokrývkou hlavy, ktorá spredu vyzerala ako-tak, ale zozadu akoby prá-
ve dostali zaucho. A rozčarovanie im spôsobovali aj zimné ušianky. V minulosti 
im totiž prideľovali rovnaké ako mužom. Vyzerali v nich síce ako partizánky, no 

Colná správa a rok 1969

Priam idylická letná atmosféra na colnici v Rozvadove.

Jeden z návrhov modelu pánskeho saka 
colníckej rovnošaty.

Zimný plášť a kozačky pre ženy na módnej pre-
hliadke určenej pre výber colníckej rovnošaty 
v Hradci Králové (1969).
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Naša minulosť

ušianky aspoň hriali. Nový model sa od mužského vzoru líšil, ale nehrial a ani 
dobre nedržal na hlave. Colníčky tiež požadovali zaradiť do výstroja nohavice, 
ktoré by sa im pri výkone služby zišli. K ich spokojnosti neprispela ani čoraz hor-
šia kvalita látky. A sťažovali sa aj na skutočnosť, že hoci výrobcom uniforiem po-
sielajú presné miery, väčšinou si musia 
uniformu prešívať.

Doba nepriala vzťahom
na pracovisku
Pomaly, ale isto sa colníkom znepáčilo 
pravidlo, ktoré vzniklo ešte v roku 1965. 
Oznámením riaditeľa ÚCS č. 21/1965, 
skupina 17/0, bolo stanovené, že v rám-
ci jednej colnice nesmú slúžiť manželia 
ani príbuzní. Vedúci pracovníci mali 
za úlohu v takom prípade odporučiť 
dotyčným osobám prechod na inú 
colnicu a najlepšie mimo colnej správy. 
Pre toto opatrenie veľa ľudí tajilo na 
pracovisku svoje prípadné vzťahy. Ak 
sa však colníčka vydala za „pasováka“, 
nebol problém aby slúžili na rovnakom 
pracovisku, čo sa colníkom zdalo nelo-
gické. Napríklad v Nemeckej demokra-
tickej republike ani v Poľskej ľudovej 
republike uvedené pravidlo neplatilo. 
Naši colníci sa jeho zrušenia dočkali až v roku 1972, príkazom GR ÚCS č. 4/1972, 
sk. 13. V platnosti zostalo len pravidlo, že manželia, resp. rodinní príslušníci si 
nesmeli byť podriadení.

Aj v Trstenej malo colné pásmo svoje dni
Na colnej odbočke Trstená, patriacej pod Colnicu Žilina, oceňovali možnosť 
spoločných služieb s poľskou stranou, v rámci ktorých sa kontrola robila len na 
jedno zastavenie dopravného prostriedku. Podľa aktuálnej dohody vykonávala 
kontrolu v dovoze buď poľská (aj výstup z ČSSR), alebo naša zmena (aj poľský 
vývoz). Nevýhodou bolo, že poľské predpisy sa dosť líšili od našich a keď bola 
naša kontrola ukončená, muselo sa dlho čakať na Poliakov. Kto s nimi slúžil na 
priechode, potvrdí, že to im zostalo až do vstupu do EÚ. Iným negatívom bolo, 
že trstenskí colníci mali len jednu kolegyňu. Keď práve nemala službu a oni mu-
seli vykonať colnú kontrolu u cestujúcej, rada im vypomohla poľská colníčka. 
Rovnako rada zhabala pašovaný tovar v prospech poľskej colnej správy. Išlo 
pritom o hrubé porušovanie medzinárodnej dohody z roku 1963, podľa ktorej 
po ukončení kontroly poľskou stranou a po začatí kontroly na našej strane sa 
už nemohli uplatňovať poľské predpisy. Aj spolupráca s poľskými „pasovákmi“ 
bola dosť náročná. Treba podotknúť, že to s nimi nemali ľahké ani samotní poľskí 
colníci, a to až do vstupu do EÚ.

Colníkov v Petržalke strážil vojak so samopalom
Podľa spomienok bývalého colníka Jozefa G., ktorý nastúpil roku 1969 na hrani-
ce do bratislavskej Petržalky, bol rakúsky šiling v pomere k našej korune 163 : 100 
(oficiálny kurz). V rakúsku však zmenárnici dávali našincovi za prepašovaných 
100 Kčs –  40 Os, a ten ich zasa predával Rakúšanom za 50 Os. Takže kurz u nás bol 
pre Rakúšana viac ako trojnásobne nevýhodnejší. Americký dolár sa dal kúpiť 
od turistov za 20 – 30 Kčs a obratom ruky predať za 50 – 75 Kčs. Vekslák si podľa 
Večernej Prahy z 25. 4. 1969 dokázal zarobiť za 30 minút čistých 700 Kčs.
Pri hraničnej závore stál vojak so samopalom a ostnatý plot sa tiahol od brati-
slavského Nového mosta cez Pečenský les až po petržalskú colnicu. Prostredie 
plné ostnatých drôtov, kontrol a vojakov s nabitými samopalmi  pôsobilo de-
primujúco. Mladý colník to v Petržalke podľa Jozefa G. vydržal maximálne štyri 
roky. Málokto vraj zvládol pracovať celé dni v strese pod neustálou kontrolou. 
Niekoľkí taxikári mali povolenie cestovať na viedenské letisko a občas to zne-
užívali na pašovanie. V Rakúsku bol vtedy záujem o ruské šampanské, ktoré tam 
bolo dvojnásobne drahšie ako u nás. Ale ani Rakúšania sa s nikým nebavili a ak 
takéhoto pašeráka prichytili, dostal na pár rokov zákaz vstupu do krajiny. Kon-
troly na colnici v Petržalke boli prísne a nikto sa im nevyhol. Pri podozrení alebo 
po anonymnom telefonáte sa robili osobné prehliadky. Vždy však platilo, že ženy 
prehliadali ženy a mužov muži. Peniaze či pašované veci nachádzali colníci pri 
kontrolách na rôznych miestach – vo výplni dvier auta, v hudobných nástrojoch 

alebo v automobilových batériách. Zo Západu sa vtedy nesmeli dovážať ani no-
viny ani časopisy, výnimky platili pri vedeckých časopisoch a pri Burde. Aj niekoľ-
ko rokov po vydaní toho-ktorého čísla Burdy bol o ňu záujem.
Pokusy o emigráciu boli na dennom poriadku. Istý človek si podľa výšky závory 
na hranici upravil auto na kabriolet a rampu podjazdom prešiel. Obyčajnú závo-
ru neskôr vymenili za pevnejšiu oceľovú s kladkami a lanami, ktoré sa v prípade 
nárazu napínali. Bola navrhnutá tak, aby zabránila prechodu tanku. Cez colnú 
odbočku Devínska Nová Ves sa z Rakúska pašovali hlavne dralonové svetre, lami-
nátové kabáty, šuštiakové súpravy, košele, pulóvre, cigaretové papieriky, nylono-
vé šatky. Do Rakúska sa pašovala hlavne československá mena. Pri odhaľovaní jej 
pašovania to mali colníci naozaj ťažké, pretože laminátový kabát sa nedá skryť na 
intímne miesto, ale peniaze áno. Rekordný nález objavili u jednej Rómky. Sumu 
vo výške 43 600 Kčs našli tam, kde by to naozaj nečakal ani podnikový lekár.

Čierna nad Tisou žila v kolotoči papierov
Deklaranti Československých dráh (ČSD) totiž sídlili so sovietskymi železničný-
mi deklarantmi na pobočke v Užhorode II. Odtiaľ zasielali prechodové zoznamy, 
prepravné doklady a ostatnú korešpondenciu našej colnici prostredníctvom do-
vozných vlakov. Ak colníkovi niečo nesedelo, musel doklady poslať iným vlakom 
naspäť, no keďže bol obrat tovaru naozaj veľký, vznikol nekonečný kolotoč pa-
pierov a byrokracie. Riaditeľ colnice Želivský síce písal žiadosti o riešenie problé-
mu a návrhy na presťahovanie deklarantov na naše územie, ale všetko márne.

Na hraniciach so Západným Nemeckom...
... frčalo stále pašovanie trojkorunáčok, niektoré automaty ich totiž od roku 1967 
nevedeli odlíšiť od západonemeckých markových mincí. Pretože na čiernom 
trhu naďalej stála jedna marka 11 až 16 korún, bolo to veľké lákadlo. Rozhneva-
ní nemeckí obchodníci dokonca písali na naše colnice listy a požadovali prísne 
kontroly na hraniciach a hlavne v peňaženkách nemeckých i československých 
turistov. Za prichytenie pri vhodení trojkorunáčky do nemeckého automatu 
bolo štandardne 14 dní väzenia.
... bola veľká sláva v Železnej Rude, kde k 1. 7. 1969 po 20 rokoch znovu otvorili 
cestný hraničný priechod Železná Ruda – Bayerische Eisenstein.
... ľudia brali v Chebe útokom jedálenské vozne medzinárodných rýchlikov, kto-
ré prišli zo Západného Nemecka a kompletne v nich vykúpili lacnú čokoládu 
a ovocie.

V tomto čísle Colných aktualít sa nám opäť podarilo načrtnúť len časť colníckeho 
života v roku 1969. Vážnejšie obdobie normalizácie a previerok v colnej správe sa 
ešte len rozbiehalo. Začalo sa závermi porady odborárov a vedenia ÚCS v Zdobni-
ciach z 1. 11. 1969, ktoré sa naplno prejavili až v roku 1970. Tomuto obdobiu sa však 
budeme venovať v niektorom z budúcich čísiel časopisu.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-

Spolu 120 kusov pulóvrov v stropnom 
svetle rakúskeho vozňa, plnom juhoslo-
vanských cestujúcich na českosloven-
skej colnej odbočke v Devínskej Novej 
Vsi (1969).

Colníci museli súhlasiť so záväzkom, že im nadčasové hodiny z colného konania 
v podnikoch nebudú preplácané. Na fotografii colné konanie pri nakládke zápaliek 
v podniku Solo Sušice.
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Zo stretnutia hovorcov v Miletíne / Colníci a ich ratolesti utužovali rodinné i pracovné vzťahy

Po vytrvalom sobotnom daždi konečne septembrové slnko pozlátilo oblo-
hu. Hlavne preto, aby sa naše decká mohli bezstarostne vyblázniť na zele-
nej lúke na Vinianskom jazere pri Zemplínskej Šírave. Začiatkom septembra 
sme tam totiž organizovali už štvrtý ročník Dňa utužovania rodinných a pra-
covných vzťahov.
Šarkany vystriedali pečené dobroty
Ráno začal pofukovať čerstvý vetrík, a tak sme rozdali krvopotne nadobudnuté 
šarkany. Zohnať osemnásť rovnakých lietajúcich drakov a navyše za jedno euro 
totiž nie je vôbec jednoduché. Na naše prekvapenie však vietor postupne ustal 
a šarkany sa nám len lenivo plazili po tráve. Pár zúfalcov to ešte skúšalo, ale po 
hodine nás všetkých prilákala omamná vôňa pečenej klobásy a šťavnatej krko-
vičky. Po jedle sa zaprášilo aj vďaka tomu, že bol pred akciou vydaný prísny zákaz 
akéhokoľvek jedenia.
Deti zaujali súťaže aj služobný pes Jack
Od stola sa nám s plnými žalúdkami vstávalo len veľmi ťažko, ale akcia sa mala 
niesť v športovom duchu, a preto sme sa spočiatku neochotne odgúľali na trávna-
tú plochu pri jazere. Deti nám však pomohli a svojím nadšeným smiechom v nás 
dospelých prebudili driemajúceho súťaživého ducha. Preto sme v rámci pretekov 
detí vo vreci zaradili aj pretekanie rodičov skákajúcich vo vreci. Ockovia neskla-
mali a odveká túžba silnejšieho pohlavia po víťazstve sa skončila veľkou kopou 
nôh, rúk a vriec našich živiteľov. Mamky sa ukázali ako dámy, ktoré s prehľadom, 
gráciou i pôžitkom zo zábavy zvládnu aj takúto akciu bez ujmy na zdraví. Najväčší 
úspech zožali preteky na kolobežkách, ktoré už deti absolvovali niekoľkokrát. Táto 
disciplína sa stretla aj s pozitívnym ohlasom rodičov. Po rozdaných odmenách sa 
deti tešili na sľúbenú exhibíciu služobného psíka Jacka, ktorý už poslušne čakal na 
povely. Ale chybička sa votrela! Nezvaný hosť trpezlivo čakal na svoju príležitosť 
a zaútočil práve po zaznení prvého povelu „Hľadaj!“. Keď sa totiž Jack poslušne 

rozbehol pomedzi pristavené autá, cestu mu skrížila prešibaná mačka neznáme-
ho pôvodu. V tej chvíli sa pre neho cigarety založené v aute stali nezaujímavým 
pašovaným artiklom a prebudil sa v ňom inštinkt lovca. Ten však vzápätí skrotil 
duchaprítomný psovod a Jack sa ako poslušný psík vrátil k svojej práci.
Gurmánska bodka na záver
Unavení výdatným pohybom a navnadení vôňou, ktorá sa šírila od ohniska, sme 
sa ako zhypnotizovaní presunuli k dubovým stolom s jediným zámerom. Napl-
niť pripravené misky rozvoniavajúcim gulášom a vychutnať si posledné zvyšky 
slniečka. V závere dňa bola vyhlásená súťaž, ktorú privítali hlavne rodičia. Inšpiro-
vali sme sa známou zimnou komédiou „S tebou mě baví svět“ – koho z detí rodičia 
najdlhšie neuvidia, ten dostane najväčšiu medailu!

Viera Mikulová

Deň, počas ktorého šantili deti aj dospelí

V dnešnom uponáhľanom svete sa pracovné stretnutia stávajú takmer každo-
dennou rutinou. Niektoré nám dajú viac, iné menej a niektoré nás obohatia 
nielen po pracovnej stránke, ale aj po tej pocitovej. K tým posledným možno 
zaradiť aj nedávne pracovné stretnutie českých a slovenských regionálnych 
hovorcov, ktoré sa na pozvanie Generálneho riaditeľstva ciel Českej republi-
ky uskutočnilo začiatkom októbra v školiacom stredisku českej colnej správy 
– v Miletíne.
Skloňovala sa mediálna politika
V rámci výmenného programu CUSTOMS 2013 si tak osem slovenských hovorcov 
malo možnosť už po druhýkrát porovnať svoje skúsenosti s českými kolegami. 
Išlo o recipročné stretnutie. V minulom roku sa totiž hovorcovia takto stretli vo 
Veľkom Mederi, vtedy však bola v úlohe hostiteľa slovenská colná správa. Keďže 
vzájomné predstavovanie už bolo bezpredmetné, pristúpilo sa hneď k prvému 
bodu programu, a to k prezentácii osláv Národného dňa colníkov v jednotlivých 
regiónoch Slovenska. Po prezentovaní mediálnej politiky slovenskej colnej sprá-
vy sa ujal slova hovorca Generálneho riaditeľstva ciel Českej republiky (GŘC ČR) 
mjr. Bc. Jiří Barták, ktorý predstavil tri hlavné piliere mediálnej politiky českej col-
nej správy. Sú to: Dni NATO v Ostrave (konajú sa každoročne na Letisku Leoša 

Janáčka Ostrava a na ich organizovaní sa spolu s GŘC ČR podie-
ľajú aj niektoré colné riaditeľstvá), Deň otvorených dverí colnej 
správy ČR (koná sa v Prahe a organizujú ho GŘC ČR a všetky col-
né riaditeľstvá) a Cihelna (uskutočňuje sa v najvýchodnejšej časti 
Pardubického kraja v okolí mesta Králíky a spoluorganizátorom 
podujatia je Colné riaditeľstvo Hradec Králové).
Reč bola hlavne o českom predsedníctve v EÚ
Na druhý deň sa pracovné stretnutie presunulo do Prahy, kde ho-
vorcov privítalo nielen nádherné babie leto, ale na pôde GŘC ČR 
aj jeho generálny riaditeľ plk. JUDr. Ing. Pavel Novotný so svojou 
námestníčkou plk. Ing. Vendulou Holou. Po úvodných slovách sa 
námestníčka generálneho riaditeľa V. Holá venovala najdôleži-
tejšej téme stretnutia, ktorou bolo odovzdanie skúseností českej 
colnej správy z predsedníctva ČR v Európskej únii. Podľa názoru 
odborníkov sa české predsedníctvo skončilo v colnej oblasti jed-

noznačným úspechom. Nielen že sa mu podarilo dosiahnuť všetky stanovené 
ciele, ale na zasadnutí generálnych riaditeľov colných správ, ako aj na ďalších 
významných fórach sa dočkali slov chvály a uznania. Slovenským colníkom sa 
tieto skúsenosti zídu, predsedníctvo v EÚ nás totiž čaká v roku 2016. Na GŘC 
ČR si hovorcovia taktiež mali možnosť prezrieť vybavenie nahrávacieho štúdia, 
v ktorom sa pripravujú všetky prezentačné materiály českej colnej správy.
Ťahajú za jeden povraz
Hovorcovia z oboch táborov sa počas návštevy opäť utvrdili v tom, aká je vzá-
jomná výmena informácií dôležitá. Na stretnutí bol taktiež dohodnutý spoločný 
postup pri komunikačných projektoch Európskej komisie, ktoré sú pripravova-
né v rámci Komunikačnej siete EÚ pre colné a daňové otázky. Skúsenosti z tejto 
bilaterálnej spolupráce budú prezentované na stretnutí komunikačnej siete, 
ktoré by sa malo uskutočniť na prelome novembra a decembra v Bruseli. Na-
priek hektike, ktorá sprevádzala pražské stretnutie, opäť sa potvrdila blízkosť 
oboch národov. Za všetko svedčí aj skutočnosť, že českí kolegovia sa snažili pri-
blížiť svojim kolegom tým, že v mnohých prípadoch používali slovenské výrazy 
a Slováci sa naopak snažili „mluvit“ česky.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Slovenskí hovorcovia recipročne zavítali do ČR
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Šport

Septembrová tradícia, ktorá sa zrodila na CÚ Prešov v roku 2003, nie je ho-
cijaká. Ak hádate, o čo asi ide, tu je malá pomôcka: Čo úzko súvisí s prácou 
colníkov? Ak myslíte na zbrane, uhádli ste. Bez nich si totiž priamy výkon 
služby colníka nevieme predstaviť.

Strelci si vyskúšali mušku už po siedmykrát
Po prvých úspešných streleckých pretekoch nasledovali ďalšie a ďalšie, až sme sa 
úspešne prestrieľali k 7. ročníku rezortných majstrovstiev colnej správy v praktic-
kej combat streľbe. Tie sa tento rok opäť konali začiatkom septembra, ako aj po 
iné roky, a opäť v Lackovciach a pod spoločnou taktovkou CÚ Prešov a ZV SLO-
VES. V šiestich náročných parkúroch predviedli svoju súťaživosť nielen zástupco-
via colných úradov, ale aj CKÚ a CR SR. Všetci účastníci si porovnávali presnosť 
svojej mušky v kategóriách jednotlivcov i družstiev. Na dodržiavanie pravidiel 
súťaže dozerali okrem colníkov nezávislí rozhodcovia, ktorí viedli aj evidenciu 
dosiahnutých výsledkov.

Darilo sa Žilinčankám aj Banskobystričanom
Tento rok fungovalo všetko, a to nielen nádherné počasie, ale aj účasť, ktorá bola 
oveľa hojnejšia ako po iné roky. Postarali sa o to hlavne strelkyne, ktoré navyše 
lámali rekordy aj v presnosti zásahov. Veď posúďte sami, Žilinčanky prišli po pr-
výkrát a hneď si vybojovali víťazný pohár v súťaži družstiev, čím naplnili staré 
známe – Veni, vidi, vici, (v tomto prípade Prišla som, videla som, zvíťazila som). Je 
však nutné podotknúť, že ani muži sa nenechali zahanbiť. Vo vyrovnanom súboji 
nakoniec zvíťazili Banskobystričania, ktorí si tak obhájili svoje vlaňajšie víťazstvo. 
A že Banskej Bystrici sa darilo nielen v súťaži mužov, o tom svedčí aj víťazstvo 
Martiny Gregorcovej, ktorá svojím umiestnením v súťaži žien každoročne potvr-
dzuje svoje strelecké kvality. Svoju šikovnosť, rýchlosť a bojovnosť však dokázali 
všetci súťažiaci.

Strelecké úspechy oslávili tancom a spevom
Po náročných pretekoch nasledovalo príjemné posedenie pri guláši a klobáske. 
K dobrej nálade prispel už osvedčený harmonikár, ktorý prítomných nielen ro-
zospieval, ale temperamentnejšie povahy aj roztancoval, a tak sa „posúťažné“ 
posedenie strelkýň a strelcov skončilo až v skorých ranných hodinách.

Výsledky VII. ročníka rezortných majstrovstiev CS SR
v praktickej combat streľbe
Ženy: 1. Martina Gregorcová (CÚ Banská Bystrica), 2. Emília Dobrucká (CÚ Trna-
va), 3. Henrieta Poneková (CÚ Žilina)
Muži: 1. Albert Santus (CÚ Nitra), 2. Ladislav Kamenský (CÚ Žilina), 3. Jan Fukacs 
(CÚ Banská Bystrica)
Družstvo žien: 1. CÚ Žilina (Božena Chríbiková, Henrieta Poneková, Ivana Toma-
nová), 2. CÚ Prešov (Soňa Samseliová, Natália Sabolová, Iveta Ďurišinová), 3. CÚ 
Banská Bystrica (Martina Gregorcová, Monika Vongrejová)
Družstvo mužov: 1. CÚ Banská Bystrica (Jozef Sedliak, Ján Kubinec, Ján Fukacs), 
2. CÚ Žilina (Ladislav Kamenský, Jozef Novák, Branislav Páleník), 3. CÚ Nitra (Al-
bert Santus, Marek Stepanay, Róbert Nemček)

mjr. Ing. Renáta Kravcová

V Prešove sa zdokonaľovali v streleckej tradícii

Milovníci rybárstva sa koncom septembra stretli na 11. ročníku majstrovstiev 
colnej správy v love rýb udicou, ktorý pre nich zorganizovali CÚ Nitra v spolu-
práci s PV a ZO SLOVES. Okrem tradičných pretekov však mali pre súťažiacich 
pripravenú aj jednu novinku. Súťažiaci si totiž svoje sily po prvýkrát zmerali na 
tečúcej vode, konkrétne na veľtoku Dunaj.

Na pretekárskej dráhe pri obci Iža si zgustli všetci, nováčikovia, pre ktorých bol 
rybolov na Dunaji premiérou, ale aj tí, ktorí sú na Dunaji takmer doma. Súťažilo 
12 tímov, medzi ktorými malo premiéru aj družstvo dôchodcov – Old boys. Tí aj 
napriek absencii tretieho člena v mužstve dosiahli pekné 5. miesto. O najvyššie 
priečky sa však podelili nasledovní majstri rybolovu:

Družstvá
1. CKÚ
2. CÚ Košice
3. CÚ Trnava „A“

Jednotlivci
1. Peter Šejirman, CKÚ
2. František Szép, Old Boys
3. Jozef Sirotňák, CÚ Košice

Najlepší rybári si okrem dobrého pocitu z víťazstva odniesli aj ceny, ktoré im 
odovzdali námestníčka riaditeľa CÚ Nitra a podpredseda ZV ZO SLOVES Štú-
rovo. Dobrý pocit však hrial všetkých zúčastnených, a to najmä vďaka šikov-
ným organizátorom, ktorí sa spoločne so Slovenským rybárskym zväzom (rada 
Žilina) a Mestskou organizáciou SRZ Komárno postarali o ďalší úspešný ročník 
pretekov.

mjr. Ing. František Árendás a -ds-

Colníci s udicou mali premiéru na tečúcej vode



16

Šport

Bežcov možno v zásade rozdeliť do dvoch skupín, na výnimočných a bež-
ných. Bežnými môžeme nazvať tých, ktorí jednoducho „bežia“ (Forrest 
Gump). Kategóriu výnimočných však tvorí niekoľko druhov. Patria sem, 
takpovediac, neporaziteľní jednotlivci, ktorí sú ešte k tomu aj svetoví 
rekordéri (Haile Gebrselassie, Usain Bolt). Cisárski bežci sú takí, ktorí 
vyhrajú takmer každé preteky (Emil Zátopek, Abebe Bikila, Mirus Yfter). 
Samozrejme, zaradiť sem môžeme aj veľkú skupinu kvalitných preteká-
rov, ktorí sú buď príležitostní víťazi, alebo rekordéri. Väčšinu z kategórie 
výnimočných bežcov ale tvoria tí, ktorí behajú pre radosť a potešenie. 
A takých bolo v prvú októbrovú nedeľu na štarte najstaršieho kontinen-
tálneho košického maratónu vyše 5 000.

Maratónmánii prialo aj počasie
V deň tradičného bežeckého podujatia, ktoré zdobí neodmysliteľný pestrý kolo-
rit Košíc, panovala dobrá, až takmer prvomájová nálada. Dopoludnia sa ešte aj 
slnko usmievalo. To asi preto, že bolo zvedavé na rekordnú účasť bežcov, ktorú 
organizátori charakterizovali ako maratónmániu. Bežci mali ideálne podmien-
ky, akurát ich ochladzoval neodmysliteľný košický severný vetrík, ktorý povieval 
po jemne zmenenej trase pretekov.

Colnícky športový tím posilnilo 15 nových tvárí
Medzi aktérmi nemohli chýbať ani colníci, pre ktorých sa toto podujatie už 
pomaly stáva návykové. Zrejme aj z tohto dôvodu bol 86. ročník maratónu re-
kordný i z pohľadu colníckych účastníkov. Strohá reč čísiel vraví, že z celkového 
počtu 2 552 registrovaných aktérov nosných disciplín (maratón, polmaratón, 
korčuľovanie, štafeta 4 x 1/4-maratón) predstavovala colnícka skupina nepre-
hliadnuteľné dve percentá, teda 52 účastníkov. Z pohľadu štatistiky je pozo-
ruhodné, že sa medzi colníkmi objavilo až 15 nových tvárí, ktoré sme vlani na 
trati nestretli. Z pohľadu colníctva sa akcia môže právom hrdiť prívlastkom ce-
loslovenská, lebo okrem CÚ Žilina boli na nej zastúpené všetky služobné úrady 
colnej správy. Úspešnou sa ukázala aj novinka medzi disciplínami, štafeta 4 x 
1/4-maratón, v ktorej colníci zostavili až tri bežecké tímy.

Keď šport bolí
Colnícki športovci mali aj na tomto ročníku maratónu svojich hrdinov. Zaradila 
sa medzi nich korčuliarka Martina Gregorcová, ktorá potvrdila pozíciu favorit-
ky a zvíťazila napriek bolestivému pádu na 17. kilometri trate, zapríčinenému 
nerovnosťami. Tvrdosť košických ciest okúsilo aj koleno korčuliarskeho novica, 
domáceho Ladislava Kišša. Ešteže korčuliari takéto nepríjemné okamihy berú 
ako svoj ortieľ, s ktorým musia rátať pred každým štartom. Ostáva len dúfať, že 
ich to neodradí od budúcej účasti na pretekoch.

Vždy je čo zlepšovať
Podľa názoru pozitívne naladených colníckych účastníkov možno tento ročník 
zaradiť medzi vydarené a úspešné podujatia. Našťastie, iný ukazovateľ kvality 
na ohodnotenie akcie použitý nebol. K bezprekážkovému priebehu maratón-

skeho víkendu však nepochybne prispel aj 
pozitívny postoj vedenia CR SR i CÚ Košice 
ako garantov podujatia, ale aj podiel orga-
nizátorov, ktorí zamerali svoju pozornosť na 
spokojnosť zúčastnených. Prípadné chybičky 
krásy, ktoré sa vyskytli, slúžili len na to, aby 
boli pri budúcom ročníku odstránené, keďže 
aktívni pretekári si to za svoj výkon na trati 
zaslúžia. Organizátori preto už teraz myslia 
na ďalší ročník, ktorý vďaka diplomatickej 
aktivite CR SR získal štatút medzinárodné-
ho podujatia ECSA (Európska colná športo-
vá asociácia). Bude to skvelá príležitosť na 
prezentáciu colnej správy, Slovenska, ako aj 
košického regiónu pred našimi zahraničný-
mi pracovnými partnermi a kolegami. V ne-
poslednom rade dôjde aj k nadväzovaniu 
priateľských kontaktov medzi bežcami, ktoré 

možno osloví čitateľov na aktívne zapojenie do tohto úspešného podujatia. 
Aby sme ale nezostali len pri čisto subjektívnych ukazovateľoch, ponúkame aj 
športové výsledky colníkov podľa jednotlivých kategórií.

Maratón
Miroslav Smetana, CÚ Prešov
Peter Bartoš, CÚ Košice
Ján Fazekas, CÚ Nitra

Polmaratón ženy
Dana Krajčíková, CÚ Trenčín

Polmaratón muži
Pavol Krajček, CÚ Trenčín
Tibor Judt, CÚ Košice
Vladimír Duga, výsluha, CÚ Trnava

Korčuľovanie ženy
Martina Gregorcová, CÚ Banská Bystrica (celkové 12. miesto!)
Jana Gašová, CÚ Trnava
Martina Palúchová, CÚ Banská Bystrica

Korčuľovanie muži
Slavomír Fordinál, CÚ Trnava
Rastislav Lietava, CÚ Banská Bystrica
Jaroslav Kubíček, Pobočka CKÚ, Trnava

Kompletné výsledky nájdete na stránke www.kosicemarathon.com. Slovami 
klasika: Športu zdar a maratónu zvlášť!

kpt. Ing. Peter Bartoš a -ds-

Ďalšie colnícke randevú s košickým maratónom



17

Šport

September je každoročne bohatý na podujatia. Okrem Národného dňa 
colníkov sa v tomto období usporadúva aj množstvo športových akcií, ako 
sú celoslovenské strelecké preteky, košický maratón či majstrovstvá col-
nej správy v love rýb udicou. Medzi takéto pravidelné športové akcie patrí 
aj podujatie, ktoré organizuje susedná česká colná správa. Tá začiatkom 
septembra usporiadala už 25. ročník bežeckého podujatia s názvom Kruš-
nohorská desiatka.

Cezpoľný beh českou prírodou si odskúšali domáci i „cezpoľní“
Na tomto medzinárodnom podujatí mala svojich zástupcov okrem domácej 
českej colnej správy aj naša slovenská, ale nechýbali ani colníci z ďalších európ-
skych krajín, ako sú Veľká Británia, Írsko, Holandsko či Maďarsko. „Krušnohorská 
desítka“ sa zameriava na cezpoľný (krosový) beh. Tento rok sa súťažilo v troch 
bežeckých disciplínach: colnícka míľa (cca 1 500 m), krušnohorská desiatka 
(lesný beh na cca 10 km) a vyraďovacia štafeta. Každá disciplína sa vyhodno-
covala v rámci vekovej kategórie bežcov (do 40 rokov, od 40 do 50 rokov a nad 
50 rokov) a taktiež celkovo. Trate pretekov boli situované do 
lesného prostredia v okolí Děčína. Profil lesného behu bol 
pomerne členitý. Obsahoval nielen tri stúpania, ale aj úseky 
s prudkým klesaním. Trať pozostávala z dvoch identických 
päťkilometrových okruhov. Jej podklad tvorili lesné trávnaté 
chodníčky, asfaltová cesta, ale aj kamenisté lesné cesty.

Slovenskí bežci excelovali
So slovenskou vlajkou pricestovali do Dečína štyria pretekári, 
ktorí v tejto súťaži získali suverénne najlepšie športové vý-
sledky, a tak vo vlaku na trase Praha – Bratislava zaslúžene 
vládla povznesená nálada. V mužskej kategórii exceloval 
Michal Kavacký (CR SR), ktorý vyhral nielen colnícku míľu, 
ale aj krušnohorskú desiatku, a to vo svojej vekovej kategó-
rii i celkovo. Kolegovi Miroslavovi Smetanovi (CÚ Prešov) sa 
zas darilo v colníckej míli a vo vyraďovacej štafete, v ktorých 
získal pekné tretie miesto, zároveň sa stal aj celkovým víťa-
zom svojej vekovej kategórie v colníckej míli i krušnohorskej 
desiatke. Na pekné umiestnenie svojich kolegov nadviazala 
aj jediná žena v slovenskej výprave – Danka Krajčíková (CÚ 

Trenčín), ktorá dosiahla dve celkové druhé miesta (colnícka míľa, krušnohor-
ská desiatka) a s prehľadom zvíťazila vo vyraďovacej štafete. Zahanbiť sa však 
nenechal ani kolega Peter Bartoš (CÚ Košice) a v silnej medzinárodnej konku-
rencii získal v colníckej míli celkové 18. miesto (piate vo svojej vekovej kategó-
rii) a v krušnohorskej desiatke 21. miesto (siedme vo svojej vekovej kategórii). 
Pri vyhlasovaní výsledkov sa nezabudlo na najlepších z najlepších. Na základe 
dosiahnutých výsledkov bol kolega Michal Kavacký vyhlásený za absolútneho 
víťaza podujatia.

Bodka na záver
Podujatie malo podľa názoru našich pretekárov veľmi dobrú atmosféru. Akcia 
sa uskutočnila v príjemnom športovom duchu v malebnej krajine polabských 
pieskovcov so scenériou skalných útvarov pohoria České Švajčiarsko. Čo k tomu 
dodať... Asi len to, že srdečne gratulujeme a želáme, aby tento svoj úspech zo-
pakovali aj nabudúce.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Slovenskí colníci si v Česku vybehali cenné kovy

Fanúšikovia loptových hier si opäť prišli na svoje. Začiatkom októbra sa totiž 
uskutočnil celoslovenský turnaj colnej správy v minifutbale vo Veľkom Mederi. 
Organizátormi boli vedenie CÚ Bratislava, ZOOZ pri CÚ Bratislava a ZO SLOVES.

Svoje sily si vo futbalovom zápase zmerali hráči z colných úradov Bratislava, 

Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Michalovce, Trenčín, Prešov a z CKÚ. Po 
losovaní, na základe ktorého sa rozdelili družstvá do dvoch skupín, prišli na rad 
samotné zápasy o umiestnenie v skupine. Z každej skupiny postupovali prvé 
dve družstvá, ktoré krížovým systémom bojovali o postup do finále. To sa stalo 
pre všetkých veľkým prekvapením, pretože o sa v ňom stretli družstvá, ktoré vo 

finálovom zápase nikto neočakával. Išlo o tímy hrajúce za 
CÚ Michalovce a CÚ Nitra. Na prekvapenie najväčší favoriti, 
CÚ Banská Bystrica a CÚ Trnava, sa do finále neprebojovali. 
Prvé miesto si nakoniec odniesol CÚ Michalovce. Organizá-
tori nezabudli ani na ocenenie jednotlivcov v hodnotených 
kategóriách: najlepším strelcom bol Ľuboš Cibula z CÚ 
Banská Bystrica, najlepším brankárom Milan Guťan z CKÚ 
a ako najlepší hráč bol vyhodnotený Ján Ujvári z CÚ Nitra. 
Hráčov okrem cien, ktoré im odovzdal generálny riaditeľ 
CR SR, potešila aj vynikajúca atmosféra počas celej súťaže. 
Všetci zúčastnení sa už teraz tešia na ďalší ročník celoslo-
venského turnaja v minifutbale.

Výsledky turnaja
1. miesto CÚ Michalovce
2. miesto CÚ Nitra
3. miesto CÚ Banská Bystrica

npor. Mgr. Henrieta Baková

Celoslovenský turnaj v minifutbale bol vo Veľkom Mederi
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Naša kronika

Naši jubilanti v septembri a októbri 2009
60 rokov

Helena Palgutová
CÚ Prešov

Viliam Pružinec
CR SR

Jozef Géci
CR SR

55 rokov

Rudolf Vlaháč
CÚ Prešov

Marta Bašternáková
CR SR

50 rokov

Eva Balogová
CÚ Prešov

Magdaléna Rojáková
CÚ Prešov

Štefan Lameš
CÚ Trenčín

Ľubomír Urban
CKÚ

Ľubomír Kuboš
CÚ Žilina

Iveta Semanová
CÚ Košice

Marta Forgáčová
CÚ Košice

Tibor Judt
CÚ Košice

Eva Lengyelová
CR SR

Otto Földi
CÚ Banská Bystrica

Jozef Balog
CÚ Michalovce

Michal Liba
CÚ Michalovce

Pracovné jubileum
30 a 40 rokov

Tibor Puchner k 1. 9. 2009
CÚ Bratislava

Viliam Pružinec k 1. 10. 2009
CR SR

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Ivan Babiar k 1. 10. 2009
CÚ Trenčín

Monika Hložková k 1. 9. 2009
CÚ Košice

Karol Hložek k 2. 10. 2009
CÚ Košice

Miroslava Kajanová k 8. 9. 2009
CR SR

Peter Kovács k 2. 10. 2009
CR SR

Cyril Lajmon k 2. 10. 2009
CÚ Banská Bystrica

Ján Vaculčiak k 2. 10. 2009
CÚ Banská Bystrica

Ivan Mazan k 2. 10. 2009
CÚ Nitra

Emil Duba k 2. 10. 2009
CÚ Nitra

Jaroslav Jusko k 4. 9. 2009
CÚ Michalovce

Ladislav Kaňuk k 3. 10. 2009
CÚ Michalovce

Emília Nôtová k 1. 9. 2009
CÚ Banská Bystrica

Dňa 7. 9. 2009 sme sa na cintoríne v Levoči rozlúčili s naším bývalým kole-
gom Pavlom Pollágom, ktorý zomrel vo veku 86 rokov. Hold a poctu kolegovi, 
ktorý dominantnú časť života zasvätil službe štátu, prišla vzdať aj colnícka 
rodina. Veď Pavol Pollág venoval colníckemu povolaniu značnú časť svojho 
života. Rovnošate, ktorá ovplyvnila jeho pracovný i rodinný život, bol verný 
od marca 1948 do novembra 1986.
Začal ako elév, neskôr pôsobil dlhé roky vo funkcii námestníka vedúceho, po-
tom ako námestník riaditeľa Colnice Poprad. V rokoch 1979 až 1986 bol riadi-
teľom tejto colnice. Ako vedúci pracovník mal u kolegov mimoriadny rešpekt. 
Áno, bol prirodzenou autoritou. Pamätáme si, ako dokázal pohroziť prstom, 
ale aj pohladiť. Bol však aj šéfom, ktorý s ľudským záujmom vedel pomôcť pri 
riešení pracovných i osobných problémov svojich podriadených. Ešte nedáv-

no sme obdivovali jeho neustály záujem o dianie v colnej správe, jeho esprit, 
duševnú sviežosť. Len pred rokom, 8. 8. 2008, si v slávnostnej atmosfére pred 
bývalými kolegami prevzal Zlatú medailu za vzornú službu, ktorú mu udelil 
generálny riaditeľ CR SR. Tešili sme sa vtedy z jeho prítomnosti, počúvali sme 
zaujímavé epizódy zo života, rozprávanie o colníckom fortieli a pofesijnej cti. 
Boli to príjemné okamihy a my sme cítili, že v jeho hrudi neustále bije colnícke 
srdce. Ešte sme veľmi chceli čerpať z jeho životnej múdrosti... Žiaľ, prišiel čas 
rozlúčenia.
Dôstojný rámec pri poslednej rozlúčke so zosnulým vytvorila aj čestná stráž 
a Čestná jednotka colnej správy. Žialime, že odišiel vzácny človek, ale sme 
radi, že tu bol.
Česť jeho pamiatke.  Ing. Rudo Vlaháč

Rozlúčka s Pavlom Pollágom

Colníci vykonávajú činnosti, ktoré kladú vysoké nároky nielen na odbornú 
spôsobilosť, ale aj na psychiku každého jednotlivca. Preto sa skupina zamest-
nancov CÚ Banská Bystrica začala zaoberať myšlienkou zriadiť malú, útulnú 
kaplnku na pozdvihnutie duchovného života.
Vysvätenie so symbolickým dátumom
Na založenie kaplnky inšpiroval nápad plk. Ing. Pavla Augustína, CSc., ktorý sa 
značnou mierou pričinil o jej zriadenie. Slávnostne vysvätenie kaplnky bolo na-
plánované na 21. 9., teda na Národný deň colníkov. Banskobystrický úrad poctili 
svojou prítomnosťou predstavitelia cirkvi, zástupcovia vedenia CR SR, colných 
úradov, ale aj iní pozvaní hostia z verejného a súkromného sektora. Hlavným 
celebrantom slávnostnej svätej omše spojenej s vysvätením bol biskupský vi-
kár Ministerstva vnútra SR Mons. František Bartoš. Súčasťou svätej omše bolo aj 
vysvätenie zástavy zboru colnej správy. Na bohoslužbe sa ďalej zúčastnili rektor 
Kňazského seminára v Badíne Mons. Vojtech Nepšinský, dôstojný pán dekan 
Jozef Meňuš, ako aj iní duchovní predstavení.
Prvenstvo patrí pod Urpín
Zo slávnostného požehnania mali radosť všetci zúčastnení, ale najmä tí, ktorí sa 

na realizácii tejto 
myšlienky podie-
ľali. Otvorenie ka-
plnky na CÚ Ban-
ská Bystrica totiž 
možno považovať 
za istý historický 
medzník. Colná 
správa sa totiž 
zaradila medzi 
ostatné ozbrojené 
zbory, v ktorých 
bol vybudovaný 
duchovný stánok. Veríme, že okrem tohto prvenstva sa kaplnka bude časom 
hrdiť aj iným, oveľa dôležitejším postavením. Že sa stane symbolickým srdcom 
colného úradu, ktoré pozdvihne duchovný život všetkých zamestnancov.

mjr. PhDr. Emília Nôtová

Na CÚ Banská Bystrica slávnostne požehnali kaplnku sv. Matúša
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Ako nás nepoznáte

Okrídlený koníček pristrihne dovolenkám krídla
Koníčky, ktorým sa tak radi a s vervou venujeme, vypĺňajú značnú časť nášho 
voľného času. Závisí len od nás, akú veľkú. Niektorí sa svojim srdcovkám venu-
jú raz mesačne, iní viackrát do týždňa. Nájdu sa ale aj takí, ktorí svoje hobby 
neodložia ani na jeden deň. Sú to chovatelia, ku ktorým patrí aj Igor Gavenda 
z CÚ Trenčín. Učarovali mu totiž papagáje.

Chovateľstvo zdedil po otcovi
Tento nádherný koníček, chov exotických operencov, Igor zdedil po svojom 
otcovi. Hoci on k papagájom ako dieťa neinklinoval, ony svoju cestu si k nemu 
predsa len našli, a to až po desiatke rokov. So svojou okrídlenou záľubou totiž 
začal až v dospelosti. Dohnal ho k nej pocit, ktorý má asi každý chovateľ exotic-
kého vtáctva. Krásny farebný operenec totiž prináša do domácnosti atmosféru 
ďalekých krajín.

Čím viac skúseností, tým väčšia vtáčia zbierka
Vo svojich chovateľských začiatkoch sa zameral na rôzne druhy rozely (pestrá, 
žltohlavá, červená), na korelu chocholatú a agapornisov, ale aj na papagája vln-
kovaného. Ako sa však hovorí, s jedlom rastie chuť, a tak sa začal pred viac ako 
tromi rokmi venovať väčším, vzácnejším druhom papagájov. Konkrétne mu do 
zbierky pribudol žako kongo, kakadu ružový a párik papagája senegalského. 
Nebolo to však také jednoduché – predchádzalo tomu štúdium potrebnej od-
bornej literatúry, získavanie informácií od skúsenejších chovateľov a, samozrej-
me, každodenná prax a s ňou spojené zručnosti. Dobrý chovateľ sa totiž bez 
týchto atribútov nezaobíde.

Jeho najmilší papagáj pochádza z Afriky
Igor má ako každý chovateľ svoju operenú srdcovku. Je ňou žako kongo (Psit-
tacus erithacus), ktorý si ho získal nielen pre svoju krásu a dominantnosť, ale 
hlavne kvôli inteligencii. Žako kongo pochádza z Afriky a dosahuje veľkosť 35-
40 cm. Zvláštnosťou je, že samičku od samca len tak nerozlíšite. Sú totiž rovnako 
sfarbené. Pohlavie sa preto určuje len skúškou DNA. Chovatelia vedia, že medzi 
papagájmi tohto druhu sa občas vyskytne aj žako, ktorého perie je pretkané 
červenými pierkami. Ide o odchýlku, kvôli ktorej sa toto sfarbenie tiež nazýva 
kráľovské. Žako však vyniká najmä spomínanou inteligenciou. Nie nadarmo ho 
zaraďujú medzi najinteligentnejších papagájov na svete. Dokáže sa naučiť až 
do 200 slov, ktorými vám môže robiť radosť dlhých 80 rokov. Presne toľko sa 
jedinec tohto druhu pri správnej starostlivosti dožíva. Výnimkou nie sú ani ža-
kovia, ktorých chová Igor. Aj tie vedia rozprávať. Opakujú najmä mená členov 
rodiny a napodobňujú aj rôzne zvuky, ktoré vo svojom okolí počujú.

Deň je pre chovateľa jeden kolotoč
Igorovu zbierku operencov tvorí dvadsať párov, ktoré chová v murovaných vo-
liérach. Počet ich obyvateľov sa však obmieňa, a to v čase párenia, keď sa má 
rozrásť jeho vtáčia rodinka. Práve v tom období trávi vo voliérach ešte viac času, 
keďže mláďatám musí venovať maximálnu starostlivosť. V praxi vyzerá deň cho-
vateľa nasledovne: každodenný kolotoč sa začína už o piatej ráno prípravou va-

ječných zmesí (hlavne v čase párenia a odchovu mláďat), pokračuje kŕmením, 
výmenou vody, podávaním vitamínov, ovocia a až potom sa môže ísť do práce. 
Ten istý rituál prebieha i po návrate domov. Jednoducho všetok voľný čas treba 
venovať svojmu koníčku. Tak je to aj u Igora, ktorý navyše svojou chovateľskou 
vášňou nainfikoval aj najbližších... Tí si už na svoju rodinnú „anamnézu“ zvykli 
a každoročne oželejú spoločnú dovolenku, ktorá je pri papagájoch jednoducho 
nerealizovateľná. Najväčšieho pomocníka má však Igor v dcére, ktorá mu po-
máha so všetkými prácami, a to hlavne pri čistení chovných zariadení.

Najviac poteší nový prírastok
Chovateľ má zo svojich zverencov radosť každý deň. Najväčšia odmena však 
prichádza, keď pribudne prírastok do vtáčej rodiny. Pocit radosti zažíva vždy, 
keď v búdke uvidí nové vajíčka, z ktorých sa onedlho vyliahnu mladé jedince. 
To je hnacia sila, ktorá ho motivuje pri zostavovaní nových párov. Chovateľstvo 
totiž nie je len o chove a predaji, ale predovšetkým aj o záchrane niektorých 
ohrozených druhov. Tejto oblasti sa venuje aj v práci. Zúčastňuje sa na škole-
niach zameraných na CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozený-
mi druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a v tejto oblasti je koordinátorom 
za CÚ Trenčín.

Praktické rady chodí zbierať na výstavy
Svoj živý a „ukecaný“ koníček Igor neschováva, naopak, papagájmi sa rád po-
chváli známym či iným záujemcom zo svojho okolia. Nechýba ani na výstavách 
a burzách, kde si svoje skúsenosti z chovu a odchovu žakov vymieňa s ostat-
nými chovateľmi. V budúcnosti sa možno s kolegami bude radiť aj o chove ary 
zelenokrídlej. Mať vo svojej vtáčej zbierke pár takýchto papagájov, je totiž jeho 
veľkým snom.

-ds-



Súperenie o najkrajšie snímky, ktoré ste zachytili 
počas dovoleniek či všedných dní, pokračuje. Ak 
ste sa do nášho fotozápolenia ešte nezapojili, 
môžete tak urobiť. Výber z toho najlepšieho nám 
pošlite na redakčnú adresu tak, ako urobil aj Vla-
dimír Kozák. Počet fotografií je však obmedzený 
na tri kusy.


