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Otestujte sa

Počas uplynulých mesiacov sme vám prinášali fiktívne, ale aj skutočné zážitky a zákroky colníkov pri výkone služby. Mi-
nipríbeh, ktorý sme pre vás vybrali pod vianočný stromček, sa mohol stať nielen našej hlavnej hrdinke, ale môže sa pritrafiť 
ktorémukoľvek colníkovi či colníčke.

Bol zákrok oprávnený?

Správna odpoveď 

1. Naša kolegyňa, volajme ju Petra, sa vracala pešo domov po namáhavom dni 
v práci. Myšlienkami už bola doma pri rodine a dobrej večeri, keď tu zrazu uvi-
dela muža, ako nesie veľkú škatuľu. Mal evidentne naponáhlo a namiesto pria-
meho stretnutia prešiel radšej na druhú stranu cesty.

2. Podozrenie, že sa deje niečo nekalé, sa jej potvrdilo, keď zašla za roh a uvidela 
havarovaný kamión a naokolo rozsypané cigarety. Nehoda sa musela stať len 
pred chvíľou, keďže pri kamióne bola iba dvojčlenná osádka osobného auta, 
ktorá pomáhala vodičovi dostať sa z kabíny.

3. Petra neváhala a rozbehla sa za mužom, ktorého stretla po ceste. Mala šťastie 
a po chvíli ho dobehla. Po jej výzve „Colná správa! V mene zákona zostaňte stáť, 
inak použijem donucovacie prostriedky!“ muž bez váhania odhodil škatuľu. 
Otočil sa k Petre, pričom zdvihol zo zeme palicu, ktorá bola pohodená pri ces-
te.

4. Petra zareagovala úplne podvedome. Vytiahla služobnú zbraň, ktorú mala pri-
delenú a ktorej nosenie mala povolené aj mimo služby, a namierila ju na muža 
s dôrazným upozornením, že ju použije, ak neupustí od útoku. Nemalo to však 
žiadaný účinok a odhodlaného agresora zastavil až varovný výstrel. To už ho Pet-
ra spacifikovala a odovzdala policajnej hliadke, ktorá dorazila na miesto.

Naša nebojácna colníčka zareagovala intuitívne a teraz je rozhodnutie na vás, či si splnila povinnosť v zmysle zákona, alebo naopak prekročila svoju právomoc 
a zbraň použila protiprávne. Keďže sa blíži koniec roka a je to čas prianí, želáme vám, aby ste nemuseli byť vystavení hrozbám a rozhodnutiam ako colníci v našich 
príbehoch, ale naopak prežili nielen šťastné a veselé Vianoce, ale aj celý nový rok a tiež všetky ďalšie roky vašej namáhavej a náročnej služby. Týmto príbehom sa 
s vami zároveň lúčime so seriálom Otestujte sa. V roku 2010 sa na tejto stránke stretneme už pri novej rubrike. Nechajte sa prekvapiť, o čom bude.
 mjr. PhDr. Milan Pittich

Správna odpoveď: Podľa zákona č. 652/2004 Z. z. „Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak 
je v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov páchaný trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, 
že sa takýto trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt pácha.“ Petra mala dôvodné podozrenie, že v kartóne sú cigarety z kamióna, a preto konala 
presne v intenciách zákona.
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Posledný mesiac v roku sa zvyčajne venujeme vianočným prípravám, a teda 
stromčekom, darčekom, kaprom či sobom. December 2009 však patrí najmä 
ošípaným, konkrétne ochoreniu, ktoré sa s nimi spája. Prasacia chrípka na nás 
útočí z médií tak intenzívne, že sa pomaly budeme báť vyjsť von. Priznám sa, 
mediálnemu tlaku som podľahla aj ja a počas nedávnej cesty lietadlom som 
až prehnane dohliadala, kto kde zakašle, aký to asi môže byť symptóm, aj ruky 
som si drhla dlhšie ako zvyčajne. Podobne to robili aj moji spolucestujúci, kto-
rým zrejme tiež rezonovali v hlave všetky potrebné opatrenia na prevenciu voči 
chrípke. Škoda len, že na to zabudli tí, ktorí by rozhodne nemali, a to pracovníci 
istého letiska. Napriek stále sa stupňujúcej protichrípkovej „kampani“ nás totiž 
všetkých natlačili do malej nevetranej miestnosti, kde dojem, že je chorý, prav-
depodobne nadobudol aj ten, kto nebol. A pritom stačilo celkom málo, otvoriť 
dvere, ktoré však nevedno prečo zostali po celé dvojhodinové čakanie zamknu-
té. Asi ste zvedaví, aký mala táto malá epidemiologická story koniec. Pár dní 
po letiskovej tlačenici som skutočne ochorela. Našťastie, nie na chrípku. To, či 
som si kvôli nevhodnému ovzdušiu chorobu akosi vsugerovala sama, alebo 
som v tom nevetranom dusne skutočne niečo chytila, už nezistím. Ani to nie je 
podstatné, keďže obe možnosti sú reálne. Vám však prajem, aby ste sa v budú-
com roku vyhli obom. Nehostinnému prostrediu i negatívnym myšlienkam. A aj 
väčšie prasaciny pôjdu určite bokom.

Dana Sýkorová

Vyhnite sa
prasacinám
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Krátko z domova

Začiatkom novembra 2009 bolo v Školiacom a rehabilitačnom stredisku vo 
Veľkom Mederi rušnejšie ako po iné dni. Konalo sa tu totiž spoločné pracovné 
stretnutie na medzinárodnej úrovni.

Počas dvojdňového stretnutia sa uskutočnilo školenie vedúcich oddelení ná-
sledných kontrol v oblasti zmeny právnej úpravy výkonu následných kontrol 
v našom Colnom zákone. Zástupcovia českej, poľskej a slovenskej colnej sprá-
vy sa stretli s predstaviteľmi Daňovej správy SR na rokovaní, ktoré viedol prvý 
námestník generálneho riaditeľa CR SR, plk. PhDr. Jozef Turčák. Pozvaní boli aj 
zástupcovia colných správ Maďarska a Ukrajiny, ktorí však na poslednú chvíľu 
svoju účasť odvolali, a to pre plnenie iných neodkladných služobných úloh. 
Témami spomínaného medzinárodného stretnutia bola vzájomná spolupráca 
v oblasti správy spotrebných daní, ako aj v oblasti uplatňovania colného režimu 
4200 (oslobodenie tovaru od platby DPH).

pplk. JUDr. Ľubomíra Vrobelová

Vo Veľkom Mederi sa rokovalo na medzinárodnej úrovni

Slovenskú colnú správu navštívil koncom novembra 2009 zástupca Vysokej ko-
misie pre Indiu, Indického veľvyslanectva so sídlom v Londýne, Mohan Kumar 
Singh. Cieľom prvej návštevy zástupcu indickej colnej správy bolo nadviazať 
priame kontakty v oblasti medzinárodnej spolupráce oboch colných správ, ale 
aj v oblasti presadzovania práva.

Mohan Kumar Singh odštartoval svoju dvojdňovú návštevu na Colnom krimi-
nálnom úrade (CKÚ). Po prijatí vedením úradu nasledovala diskusia so zástupca-

mi oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu, kde bola prerokovaná administra-
tívna spolupráca v colných otázkach s Indiou. Najčastejšie pritom išlo o prípady 
podhodnotenia dovážaného tovaru a o podvody pri predkladaní nepravdivých 
dokladov o pôvode tovaru. Pán Singh navštívil aj Letisko M. R. Štefánika v Brati-
slave, kde ho oboznámili s colnými postupmi pri dovoze tovaru z tretích krajín, 
ako aj s činnosťami, ktoré vykonávajú colníci CKÚ pri rizikových zásielkach z tre-
tích krajín. Program indického kolegu pokračoval na CÚ Bratislava, kde mu ve-
denie pripravilo krátku prednášku o histórii úradu a jeho špecifikách. Nechýbali 
ani informácie o činnostiach úradu a dosiahnutých výsledkoch. Bratislavčania 
zaviedli zahraničného hosťa aj na pobočku CÚ Bratislava Kopčianska, kde mu 
vysvetlili postupy pri colnom prerokovaní tovaru a ukázali sklady zaisteného 
tovaru. Indický kolega sa zaujímal aj o elektronické evidencie a informačný sys-
tém používaný colníkmi pri ukončovaní tranzitného režimu a prepúšťaní tovaru 
do navrhovaného režimu. Pán Singh ukončil svoj dvojdňový pobyt na CR SR, 
kde ho prijali generálny riaditeľ CR SR a prvý námestník. Pre zahraničného hosťa 
sme pripravili prezentáciu o činnosti našej colnej správy s dôrazom na medziná-
rodnú spoluprácu a problémy, ktoré vznikajú pri overovaní dôkazov o pôvode 
tovaru. Po prezentácii diskutovali obe strany v priateľskej atmosfére. Vďaka tejto 
návšteve si tak obe colné správy vytvorili priame osobné kontakty, ktoré budú 
môcť využiť v ďalšej spolupráci.

kpt. JUDr. Andrej Hanus, PhD.

Slovenskí colníci prvýkrát hostili návštevu z Indie

Koncom októbra sa v Bratislave konalo Neformálne stretnutie ministrov 
obrany členských štátov NATO, nazývané pracovne aj Ministeriál. A colníci 
boli pri tom.

Technickú podporu zabezpečovali aj colnícke skenery
Slovenská colná správa bola požiadaná útvarmi Vojenského obranného spra-
vodajstva, resp. Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktoré sa podieľali na 
organizácii stretnutia, o spoluprácu pri zabezpečovaní tejto akcie. Pre členské 
krajiny Aliancie má vždy veľký zahraničnopolitický význam. Koná sa dvakrát 
do roka, avšak Slovensko by toto stretnutie  mohlo opäť organizovať až o 14 
rokov. Požiadavka sa týkala zabezpečenia priestorov príjazdových komunikácií 
a odstavných plôch pred budovou PCÚ Bratislava Letisko či špecifických úko-
nov pri možných dovozoch tovaru na PCÚ Bratislava Letisko. Podstatnú časť 
požiadavky však tvorila spolupráca technickej podpory pri bezpečnostných 
opatreniach s použitím RTG technológií. V tejto súvislosti boli úlohy prenesené 
na CÚ Bratislava, ktorý takýmito technológiami disponuje. Podmienky spolu-
práce boli prerokovávané od začiatku tohto roka na viacerých stretnutiach tak, 
aby prípravný proces zohľadnil všetky potrebné úkony spojené s funkčnosťou 
technológií, odbornou prípravou operátorov, bezpečnostnými previerkami 

operátorov pre príslušný stupeň utajenia, ako aj s plánovaním jednotlivých 
pracovných skupín. V rámci odbornej prípravy bolo zabezpečené školenie pre 
odhaľovanie nástrahovej a výbušnej techniky. Po zohľadnení technických pod-
mienok RTG technológií boli tieto postupne pripravované tak, aby mohli spĺ-
ňať požadované kvalitatívne parametre Ministeriálu. V záverečnej fáze príprav 

Bratislavskí colníci na stretnutí ministrov obrany nechýbali
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Krátko z domova

V polovici novembra 2009 sa v Pezinku uskutočnilo školenie v oblasti vyšetro-
vania utajovanou formou, ktoré viedli skúsení lektori z americkej imigračnej 
a colnej služby (Immigration and Customs Enforcement). Nechýbali ani zástup-
covia slovenskej strany, a to colníci Colného kriminálneho úradu, Inšpekcie 
generálneho riaditeľa CR SR, príslušníci Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ, 
Cudzineckej a hraničnej polície Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokura-
túry SR.
Svoje znalosti si odskúšali naživo
Na úvod mali kolegovia príležitosť oboznámiť sa so štruktúrou Ministerstva pre 
vnútornú bezpečnosť USA a Úradu imigračnej a colnej služby. Američania im 

Školenie s Američanmi v oblasti vyšetrovania utajovanou formou
okrem iného predstavili aj Spoločné veliace centrum a projekt Štít Ameriky. 
Nosnou časťou školenia však bolo spoznať postupy uplatňované americkou 
stranou pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti utajovanou formou, 
a to najmä v oblasti nezákonného obchodu s vojenským materiálom, ako aj 
s technikami správneho vedenia výsluchov osôb podozrivých z trestných činov. 
Slovo dostali aj slovenskí účastníci. Na školení demonštrovali svoje znalosti 
z modelového prípadu riadeného rozhovoru osôb zapojených do nezákonné-
ho obchodu s tovarom dvojakého použitia, ktorý možno zneužiť aj na vojenské 
účely. Školitelia potom na tomto prípade objasnili nedostatky, ktorých sa do-
pustili naši „utajovaní“ vyšetrovatelia pri vedení rozhovoru.
Slovákom ponúkli americkú pomoc
V priebehu školenia vystúpil aj styčný dôstojník americkej imigračnej a colnej 
služby so sídlom vo Viedni James Plitt. Slovenským colníkom a policajtom po-
núkol spoluprácu a pomoc pri výmene informácií v súvislosti s riešením prí-
padov, ktoré majú spojitosť so Spojenými štátmi americkými. Pomocnú ruku 
nám podal pri rozoberaní otázok pašovania tovaru, porušovania pravidiel pri 
obchode s citlivým tovarom alebo prania špinavých peňazí.
Stretnú sa aj v budúcom roku
Na základe predbežnej dohody s americkými kolegami a americkou amba-
sádou v Bratislave bude toto školenie s rovnakými účastníkmi pokračovať aj 
v roku 2010. Zameria sa pritom výlučne na praktické cvičenia pri využití kon-
krétnych reálnych prípadov, ktoré boli prednedávnom vyšetrované Úradom 
imigračnej a colnej služby.

kpt. JUDr. Andrej Hanus, PhD.

Regionálna cezhraničná spolupráca sa osvedčila už veľakrát. Perspektívu v jej 
využití vidí nielen slovenská, ale aj poľská colná správa, ktoré si vzájomné skú-
senosti vymieňali už po piatykrát. Po predchádzajúcich stretnutiach, zorgani-
zovaných na poľskej pôde, sa úlohy hostiteľa tentoraz ujala slovenská strana, 
konkrétne CÚ Prešov.

Viac hláv, viac rozumu
Pozvanie riaditeľa CÚ Prešov prijali vybraní zástupcovia slovenskej a poľskej 
colnej správy, a tak Poprad privítal vedúcich pracovníkov CÚ Žilina, CÚ Micha-
lovce a zástupcov Izby celnej v Krakove a v Przemyśle. Hlavnými témami roko-
vania boli porovnanie tvorby, evidencie a vyhodnocovania rizikových profilov 
v oboch colných správach, vzájomné porovnanie legislatív v oblasti spotreb-
nej dane z minerálneho oleja či porovnanie skúseností pri používaní náhrad-
ných metód určovania colnej hodnoty. Rezonovali však aj otázky týkajúce sa 
prerokovávania textilného tovaru či problémy colného režimu 4200. Zvýšená 
pozornosť sa venovala aj boju proti trestnej činnosti na vonkajšej hranici Spo-
ločenstva.
Slovákov zaujali najmä praktiky poľských pašerákov
Cieľom pracovného stretnutia bola nielen vzájomná výmena informácií, ale aj 
zintenzívnenie spolupráce slovenských a poľských odborníkov v colnej oblasti 
a na úseku spotrebných daní. Poliakov osobitne upútalo porovnanie oboch le-
gislatív v oblasti SPD z minerálneho oleja. Na pracovnom stretnutí nechýbala 
ani diskusia, v rámci ktorej sa uskutočnila výmena informácií o posledných zis-

tených formách pašovania tovaru. Slovenských colníkov zaujali najmä prípady 
odhalenia pašovania cigariet v palivovom dreve, v cisternách (vo vreckách po-
norených v tekutine), v stavebných tvárniciach či v betóne.
Bude aj stretnutie číslo šesť
V závere stretnutia sa obe strany delegácie zhodli na tom, že majú rovnaké 
problémy a aj preto vzájomná výmena informácií prispieva k skvalitneniu čin-
nosti všetkých zainteresovaných. Miesto nasledujúceho pracovného stretnutia 
ešte stanovené nie je, nakoľko kandidátov na hostiteľa je viacero. Téma je však 
už jasná – bude ňou porovnanie postupov v poľskej a slovenskej colnej správe 
pri prerokovaní colných a daňových deliktov, skúsenosti pri AEO, zabezpečenie 
colného dlhu a prezentácia APV TALON CÚ Michalovce.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Slovenskí a poľskí colníci si už po piaty raz vymieňali skúsenosti z praxe

boli vybrané dve zariadenia: mobilný inšpekčný skenovací systém pre kontrolu 
vozidiel HCV – Mobile a mobilný inšpekčný skenovací systém pre kontrolu ba-
tožín AS&E 101 VAN.
Kontrolami prešli dopravné prostriedky i tovar
Príslušníci oddelenia špeciálnych techológií (OŠT) CÚ Bratislava, ktorí pôsobili 
pod pracovným názvom Technical Security Team X-Ray, začali pracovať v priesto-
roch výstavného areálu Incheba EXPO Bratislava a Úradu na ochranu ústavných 
činiteľov s takmer trojtýždňovým predstihom. Vykonávali kontrolu všetkého 
materiálu, techniky, zariadenia a dopravných prostriedkov, ktoré sa mali do 
areálu dostať pre zabezpečenie stretnutia ministrov. Vo viacerých fázach robili 
organizátorom vrásky na čele niektoré problémy, ktoré prestavovali riziká narú-
šania potrebného stupňa bezpečnosti. Keďže sa na výstavisku konali aj iné akcie 
(napr. medzinárodná výstava psov), museli byť vykonávané aj kontroly technic-
kého vybavenia potrebného na zabezpečenie týchto podujatí. Najsilnejšia fáza 

kontrol prebiehala tesne pred samotným Ministeriálom, ale aj počas neho. Tieto 
kontroly prebiehali v prítomnosti kompetentných osôb organizátorov v odbor-
ných pozíciách pyrotechniky, kynológie a ďalších defenzívnych mechanizmov. 
Na priebehu akcie sa z OŠT CÚ Bratislava podieľalo 15 colníkov, ktorí spolu vyko-
nali až 2 150 kontrol, a to najmä dopravných prostriedkov a tovaru. Spolupráca 
prebiehala na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Zo strany organizátorov bolo 
konštatované, a ich ustarostené tváre to napokon zreteľne prezrádzali, že absen-
cia takýchto RTG technológií by sťažovala a predlžovala proces bezpečnostných 
kontrol. Zároveň bolo vyzdvihnuté, že práve podpora colnej správy v uvedenej 
oblasti výrazne prispela k efektívnejšiemu výkonu bezpečnostných kontrol a po-
mohla zvýšiť kvalitatívnu úroveň bezpečnostných opatrení. Príslušníci OŠT CÚ 
Bratislava tak svojou činnosťou vzorne reprezentovali slovenskú colnú správu na 
podujatí s vysokým zahraničnopolitickým významom.

npor. Miroslav Nedorost
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Napodobneniny známych značiek z Turecka neprešli
CÚ Trnava sa v novembri podarilo zaistiť falšované značkové oblečenie. Colníci 
vykonali na Colnej pobočke Dunajská Streda podrobnú kontrolu textilného 
tovaru dovezeného z kamiónovej zásielky z Turecka. A urobili dobre. V zásielke 
totiž okrem iného našli aj 2 700 kusov prevažne detských odevov s obrazovou 
a slovnou reprodukciou rôznych ochranných známok (napr. Hello Kitty Ed Har-
dy, Hannah Montana), a to v celkovej hodnote 63 000 eur. Z dôvodu podozre-
nia z porušovania práv duševného vlastníctva colníci tovar zaistili. Oboznámili 
s tým aj majiteľov ochranných známok, ktorí budú ďalej konať vo veci ochrany 
práv duševného vlastníctva. Po potvrdení, že ide o falzifikáty a napodobeniny 
ochranných známok, bude tovar zničený.

Maďar si marihuanu nakoniec nevychutnal
Colníci Colného kriminálneho úradu (CKÚ) vykonali začiatkom novembra na 
benzínovom čerpadle v smere do Bratislavy colnú kontrolu osobného mo-
torového vozidla imatrikulovaného v Maďarskej republike. V batožinovom 
priestore auta, ktoré viedol 30-ročný občan Maďarska, objavili balíky s obsa-
hom marihuany. Colníci našli celkovo 15 kilogramov tejto látky, z ktorej by sa 

podľa výsledkov predbežného skúmania Kriminalisticko-expertízneho ústavu 
dalo vyrobiť minimálne 30 000 jednorazových dávok. Ich cena by na čiernom 
trhu dosiahla hodnotu od 90 000 až 300 000 eur. Presná cena je však závislá od 
obsahu účinnej látky v sušine, ktorú určí až podrobné expertízne skúmanie.

Pri Nových Zámkoch prekvital marihuanový biznis
V novembri sa colníkom CKÚ poradilo zastaviť marihuanový biznis na juhu 
Slovenska. Začiatkom mesiaca totiž zistili, že na Slovensko bolo dovezené 
kompletné technologické zariadenie na pestovanie marihuany vo vnútor-
ných podmienkach. Jeho súčasťou boli svietidlá, ventilátory, hnojivá, teplo-
mery, elektroinštalačné zariadenia, klimatizácia a iné nevyhnutné zariadenia 
potrebné na pestovanie marihuany v interiéri. Po preverení všetkých skutoč-
ností zložky CKÚ a PZ vykonali domovú prehliadku v rodinnom dome v obci 
Veľké Lovce, okres Nové Zámky, ktorého majiteľom bola osoba vietnamského 
pôvodu so slovenským občianstvom. V dome bolo špeciálne prispôsobe-
ných päť miestností, kde pestovali 318 kusov rastlín s celkovou hmotnosťou 
91,5 kg. V ďalších miestnostiach sa nachádzalo 198 kusov priesad marihuany 
vypestovaných z odrezkov a vysoko kvalitné elektroinštalačné, ventilačné 
a zavlažovacie systémy sčasti plne automatizované. Pri domovej prehliadke 
boli vyšetrovateľom PZ zadržané tri osoby vietnamského pôvodu, ktorým 
hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou až 20 rokov. Približná hodnota 
zariadení a technologických systémov predstavuje cca 32 000 eur. Ak by pá-
chatelia zaistené rastliny dopestovali, ich hodnota na čiernom trhu by dosiah-
la približne 200 000 eur.

Z regiónov
Colníci Stanice colného úradu Bratislava Centrála vykonávali kontrolnú čin-
nosť na colnom hraničnom priechode Bratislava Čunovo. Pri kontrole zastavili 
aj dodávkové vozidlo s bulharským evidenčným číslom, v ktorom našli 185 
kusov spotrebiteľským balení cigariet (SBC) zn. KING označených bulharskou 
kontrolnou známkou. Nelegálne dovážané fajčivo objavili v zadných dve-
rách a nad pravým zadným kolesom. V jednom SBC sa nachádzalo 20 kusov 
cigariet, celkovo tak colníci našli 3 700 cigariet. Vozidlo prešlo aj kontrolou 
skenovacieho zariadenia HCV Mobile. Takto zabezpečené cigarety budú po 
prepadnutí v prospech štátu zlikvidované pod colným dohľadom.

-ds-

„Hadí muž” colníkom neušiel
Nórski colníci zadržali muža, ktorý sa do krajiny snažil prepašovať pytónov a ge-
konov. Mladý muž, ktorý vystúpil z trajektu prichádzajúceho z Dánska, mal zvie-
ratá ukryté pod šatami. 14 pytónov kráľovských, najmenších z rodiny pytónov, 
ukrýval v pančuchách priviazaných na bruchu, 10 gekonov mal v škatuľkách 
pripevnených na stehnách. Colníci našli plazy počas prehliadky, ktorá nasledo-
vala po objavení tarantuly v mužovej batožine.

Zdrogované ananásy odhalili medzinárodnú sieť pašerákov
Ekvádorskí colníci a policajti zhabali viac ako tonu kokaínu, ktorá by na čiernom 
trhu dosiahla hodnotu vyše 27 miliónov eur. Kontraband bol ukrytý v zásielke 
ananásov pre export do Európy, a to do Španielska a Talianska. V každom kuse 
ovocia sa nachádzalo vrecúško so 700 gramami kokaínu. Hodnota  takéhoto 
„zdrogovaného ananásu“ by na čiernom trhu dosiahla približne 23 711 eur. Pri 
tejto „ananásovej“ akcii sa súčasne podarilo odhaliť medzinárodnú sieť pašerá-
kov narkotík so sídlom v Kolumbii. ilustračné foto CITES
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Cieľom je potláčať nelegálne aktivity

Prezradilo ho príliš vyduté brucho
30-ročný nigérijský študent chcel do Veľkej Británie prepašovať kilogram koka-
ínu, ktorý poprehĺtal v 67 malých balíčkoch. Toto maskovanie mu však nevyšlo. 
Pracovníci letiska a colníci si totiž všimli, že Nigérijčan má nápadne vypuklé 
brucho, a tak ho podrobili kontrole röntgenom. V útrobách pašeráka objavili 
78-percentný kokaín, ktorý by mal na čiernom trhu hodnotu cca 250 000 libier. 
Za trestný čin pašeráctva mu v Británii hrozí 10 rokov väzenia.

Kufre plné vtákov
Brazílski policajti a colníci zadržali na letisku v Sao Paulo sedem mužov, ktorí 
chceli v kufroch prepašovať 294 kanárikov. Brazílčania, ktorí prileteli z Talianska, 
schovali operencov v malých kartónových škatuliach vo svojej batožine. Desať-
hodinový transkontinentálny let nevydržalo celkovo 107 kanárikov a tie, ktoré 
prežili, boli v žalostnom stave.

Colníci zaistili „pavúčieho muža”
Brazílskym ozbrojeným zložkám sa v novembri podarilo zaistiť aj muža, ktorý 
chcel prepašovať z krajiny v dvoch kufroch 1 000 živých pavúkov. Nemenované-
mu „spidermanovi" hrozí pokuta za viac ako dva milióny dolárov. Pavúkov úrady 
skonfiškovali a odovzdali Národnému múzeu v Riu de Janeiro.

Diplomatov s pašovanými cigaretami imunita nezachráni
Švédski colníci zatkli dvoch severokórejských diplomatov, ktorí chceli do krajiny 
pašovať cigarety. Išlo o muža a ženu, u ktorých objavili 230 000 cigariet. Colníci 
našli fajčivo ukryté v aute pod dekami a batožinou. Diplomati však na pokus 
o ilegálnu činnosť zrejme doplatia. Vo Švédsku sa totiž nemôžu dovolávať imu-
nity, pretože pôsobia v Rusku. V prípade uznania viny im hrozia tresty odňatia 
slobody až do šesť rokov.

-ds-

Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roka 2009 zúčastnil na spo-
ločných colných operáciách zameraných na odhaľovanie pašovaných cigariet, 
tabakových výrobkov, pirátskeho a falšovaného tovaru na území EÚ.

Do boja tiahnu spoločne
Globalizácia obchodného prostredia priniesla rušenie obmedzení na štátnych 
hraniciach, lepšie podnikateľské podmienky a rýchlejšiu výmenu tovarov. Ruše-
nie hraníc však znamená aj ľahší prienik nelegálnych tovarov a otvára priestor 
na pôsobenie kriminálnych organizácií. S novými podmienkami sa musia vy-
rovnať aj colné správy. CKÚ v oblasti boja proti colným podvodom veľmi úzko 
spolupracuje so všetkými partnerskými orgánmi colných správ združených 
vo WCO, OLAF, SECI a pod. Väčšinu spoločných colných operácií na území EÚ 
zastrešuje OLAF. Niektoré operácie sú pod patronátom WCO. V druhej polovici 
roka 2009 sa CKÚ zúčastnil na troch operáciách, nazvaných Diabolo II, Trojan 
horse a Mathew II.

Diabolo II
Táto operácia bola pokračovaním úspešnej operácie Diabolo, zameranej na 
odhaľovanie pašovania cigariet a tabakových výrobkov z Ázie do európskeho 
regiónu. Analýzy zaznamenaných záchytov z prvej operácie ukázali jej merateľ-
ný a pozitívny vplyv na záchyty z uvedenej oblasti. Trvala však relatívne krátky 
čas, a preto sa OLAF rozhodol pre jej pokračovanie. Operácia Diabolo II bola 
zameraná na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrob-
kov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Na realizácii tejto spoločnej 
colnej operácie participovali všetky členské štáty EÚ a ázijské krajiny (Malajzia, 
Indonézia, Mongolsko, Japonsko, Kórea...).
Počas operácie sa colníci oddelenia vysokozdaniteľného tovaru a komodít CKÚ 
a oddelenia analýzy colného informačného systému CKÚ podieľali na lustrácii 
všetkých spoločností odosielajúcich i prijímajúcich zásielky tovarov, ako aj na 
hodnotení uvedených prepráv prostredníctvom komentárov k jednotlivým zá-
sielkam. Vyjadrili sa k 536 záznamom o zásielkach a v dostupných databázach 
prelustrovali vyše 1 072 údajov.

Trojan Horse
Operácia s názvom Trojský kôň bola schválená na výročnom zasadaní SECI 
v Bukurešti. SECI je skrátený názov Kooperačnej iniciatívy juhovýchodnej Eu-
rópy. Cieľom tejto organizácie, ktorá združuje 13 krajín juhovýchodnej Európy, 
je úzka spolupráca colných a policajných orgánov členských krajín pri odha-
ľovaní nelegálnej činnosti. Operácia Trojský kôň bola zameraná na elimináciu 
nelegálneho dovozu pirátskeho a falšovaného tovaru. Vychádzala z faktu, že 
práve koncom roka bývajú najväčšie záchyty takéhoto tovaru. Operácia bola 
naplánovaná na sedem týždňov. Samotná operačná fáza však trvala dva týždne. 
Počas operácie boli vytypované podozrivé zásielky a boli priebežne prijímané 

požadované opatrenia. Na komunikáciu medzi zúčastnenými krajinami dala 
k dispozícii WCO/RILO svoj komunikačný systém CEN COMM2. Pooperačná fáza 
trvala mesiac. V rámci nej dobiehali podozrivé zásielky, prijímali sa opatrenia 
a vyhodnocovali sa získané údaje.

Mathew II
Záverom roka sa uskutočnila spoločná colná operácia s názvom Mathew II. Jej 
cieľom bolo odhaľovanie pašovaných cigariet a ostatných tabakových výrob-
kov prostredníctvom cestnej dopravy (osobnej i nákladnej, do úvahy sa brala aj 
železničná preprava). Počas akcie sa vyberali a kontrolovali zásielky na základe 
stanovených rizikových indikátorov. Výber zásielok prebiehal na základe ana-
lýz z dostupných databáz slovenskej colnej správy, ako aj na základe výmeny 
informácií medzi jednotlivými účastníkmi operácie prostredníctvom koordi-
načnej jednotky (OCU) v Bruseli. Operácia Mathew II sa zamerala na zlepšenie 
spolupráce medzi colnými správami, Európskou komisiou a ostatnými zložkami 
alebo krajinami, a to predovšetkým zintenzívnením výmeny informácií. Ďalším 
cieľom bola sumarizácia relevantných výsledkov a vytvorenie podmienok pre 
identifikáciu a rozloženie zločineckých organizácií. Poslednými cieľmi bolo zís-
kať informácie, ku ktorým sa nedá dopracovať operačnou činnosťou a aktuali-
zovať rizikové indikátory pre ďalšiu analýzu rizík.
Poznatky získané v priebehu spoločných colných operácií Diabolo II, Trojan Hor-
se a Mathew II budú aplikované v rámci činnosti CKÚ pri potláčaní nelegálnych 
aktivít súvisiacich s pašovaním cigariet, tabakových výrobkov, práv duševného 
vlastníctva a iných. Pracovné kontakty nadobudnuté počas realizácie týchto 
operácií budú ďalej využívané v oblasti medzinárodnej spolupráce.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Colný kriminálny úrad sa zapojil
do spoločných colných operácií
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Inšpekcia GR CR SR oslavuje svoje pätnáste narodeniny

Rok 1994 bol bohatý na domáce i zahraničné uda-
losti. Na Slovensku vznikla v tom čase nová vláda, 
ktorá prišla v decembri so svojím programovým vy-
hlásením. V ňom okrem iného myslela aj na boj proti 
korupcii, na základe čoho sa v ústredných orgánoch 
štátnej správy vytvorili inšpekčné služby.

Dohliada na poriadok vo vlastných radoch
Protikorupčný boj zameraný na protiprávnu činnosť zamestnan-
cov odštartovala pred 15 rokmi aj slovenská colná správa. Z odboru kon-
troly sa vytvorilo samostatné oddelenie, Inšpekcia GR CR SR (Inšpekcia). Tá sa 
neskôr vyprofilovala na základe programového vyhlásenia vlády Čisté ruky. 
Jej úloha bola presne daná, mala sa zameriavať najmä na boj proti porušo-
vaniu služobnej disciplíny v radoch colníkov, eliminovanie korupcie a uplat-
ňovanie protikorupčných opatrení v pôsobnosti colnej správy. Od prvotné-
ho začlenenia do organizačnej štruktúry CR SR to robí naozaj dôsledne. Na 
svoje začiatky, významné zmeny, ale aj na celkové pätnásťročné pôsobenie 
si Inšpekcia spolu s vedením CR SR zaspomínala aj na slávnostnej pracovnej 
porade, ktorá sa uskutočnila v polovici decembra na Donovaloch.

Podnety dostávajú aj zvonka
Počas 15 rokov svojej existencie sa na Inšpekcii vystriedalo množstvo colní-
kov, ktorých počty sa odrážali od rokmi sa meniacej organizačnej štruktúry. 
Najviac ich na tomto oddelení pracovalo v roku 2004, keď ich bolo 26. V sú-
časnosti dozerá na zamestnancov colnej správy 17 colníkov, ktorí sa okrem 
CR SR nachádzajú aj na regionálnych pracoviskách v Košiciach, vo Zvolene, 
Štúrove a v Trenčíne. Podstatou ich práce je operatívno-pátracia činnosť za-
meraná na preverovanie podnetov o protiprávnom konaní subjektov colné-
ho alebo daňového dozoru za pomoci colníkov. Tieto informácie získavajú 
prevažne z podaní od fyzických osôb, ale aj z vlastnej analytickej činnosti. 
Prácu im uľahčuje aj technika, majú totiž prístup do informačných systémov 
colnej správy.

Trestá a zároveň chráni
Na Inšpekciu sa kvôli charakteru jej práce častokrát pozerá s nevoľou. Tí, ktorí 
predpisy a zákony neporušujú, sa však nemajú čoho báť. Cieľom inšpekto-
rov totiž nie je „špicľovať“, ale klepnúť po prstoch tým, ku ktorým smerujú 
adekvátne podnety. Avíza, ktoré prichádzajú aj od ľudí zvonka, Inšpekcia 
preveruje a vyraďuje „zaručené“ informácie typu „colník XY musí ilegálne 
podnikať, lebo stavia dom.“ Správy aj tohto typu síce dôkladne prešetruje, no 
zároveň chráni česť colníkov, ktorých obvinenie pramení len z ľudskej závisti 
či neprajnosti. Mnohí colníci si ani neuvedomujú, koľko podaní prichádza na 
Inšpekciu z pomsty práve kvôli tomu, že si svoju prácu vykonávajú svedo-
mito. Inšpektori, našťastie, vo väčšine takýchto prípadov po preverení kon-
štatujú, že priebeh výkonu služby bol bezproblémový. Žiaľ, tieto pozitívne 
informácie častokrát znegujú prípady nezodpovedného, benevolentného 

a lajdáckeho prístupu niektorých kolegov, ktoré tak negatívnym spôsobom 
dotvárajú obraz colnej správy.

Opatrnosť je vždy na mieste
Colníci z Inšpekcie sa vzhľadom na ich počet a rozsah práce nenudia. Najviac 
však dostávajú zabrať inšpektori pracujúci na východe, a to kvôli ukrajinskej 
hranici, s ktorou je nelegálna činnosť spätá už od nepamäti. Žiaľ, niekedy 
v nej figurujú aj colníci, ktorí spolupracujú s pašerákmi. Obzvlášť v takýchto 
situáciách musia byť colníci z Inšpekcie opatrní. Riziko, že sa v aute nachádza 
okrem pašovaných cigariet aj čosi navyše, je totiž vysoké. Mnohé zásahy pre-
to vykonávajú priamo v spolupráci s políciou, Úradom boja proti korupcii a, 
samozrejme, s Colným kriminálnym úradom.

Nevedomosť neospravedlňuje
Nedisciplinovaní colníci robia najčastejšie prešľapy v colnej a daňo-

vej oblasti. Neraz sa spolupodieľajú na fiktívnych vývozoch, na 
vývoze či dovoze tovaru bez povolenia a výnimkou nie je ani 

uprednostňovanie niektorých cestujúcich či dopravných 
prostriedkov pri colnom konaní. Inšpekciu však najviac 
trápi, keď dôjde k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. 
Všetky čierne ovce z radov colníkov totiž robia zlé meno 
celej colnej správe. Problémy nezriedka spôsobuje aj laxný 

prístup colníkov k colnému dohľadu a daňovému dozoru. 
Pre ľahostajnosť sa totiž zvyknú dopúšťať zbytočných chýb, 

s ktorými sa v praxi stretáva aj Inšpekcia. Na ich odstránení 
pracuje prostredníctvom prípravy adekvátnej metodiky.

Na inšpektorov sa obracia verejnosť, ale aj colníci
Inšpektori boli, sú a zrejme aj budú vnímaní ako nástroje represie. Aj z tohto 
dôvodu dbajú na prevenciu, v rámci ktorej navštevujú colné úrady, ich poboč-
ky a komunikujú so zamestnancami. Výsledky sa dostavujú. Prípadov, v ktorých 
sa na inšpektorov obracajú colníci so svojimi problémami, totiž stále pribúda. 
Korupčné správanie sa im darí znižovať aj vďaka nástrojom, ktoré odstraňujú 
z pracovísk anonymitu. Každý čin colníka vo výkone je zaznamenaný, a tak je 
proces colník – deklarant viac transparentný. Informovanosť zo strany občanov 
zvyšuje aj odkazová linka, ktorú na CR SR prevádzkuje odbor kontroly. Obča-
nov na ňu môžu prepojiť aj stále služby na colných úradoch, a to v prípade 
podnetov smerujúcich na inšpektorov. Aj vďaka týmto opatreniam a prístupu 
zamestnancov colnej správy sa v súčasnosti darí korupciu držať na uzde.

Nezabúdajú ani na medzirezortné vzdelávanie
Inšpekcia spolupracuje aj so zahraničnými colnými správami. Najčastejšie ko-
munikuje s maďarskou, českou, rakúskou, ale aj ukrajinskou stranou. Inšpek-
tori si vymieňajú vzájomné skúsenosti a potrebné informácie týkajúce sa pro-
tikorupčného konania. Nezabúdajú však ani na medzirezortné vzdelávanie. 
V minulom roku sa zúčastnili aj na seminári organizovanom Federálnym úra-
dom pre vnútornú bezpečnosť USA, ktorý mal svoje pokračovanie aj v tom-
to roku. Získané poznatky najmä v oblasti prevencie korupcie a programov 
bezúhonnosti sa inšpektori snažia rozpracovať na podmienky colnej správy, 
pričom realizáciu týchto úloh považujú za jednu z prioritných úloh v nastáva-
júcom období. Z doterajších skúseností a z vyhodnotenia získaných poznat-
kov však možno konštatovať, že celková úroveň výkonu služby v colnej správe 
je aj napriek prezentovaným nedostatkom na požadovanej úrovni.

Čo dodať na záver?
Cieľom Inšpekcie je poukazovať na nedostatky vo výkone a práve ich od-
stránením napomáhať colným úradom k dosahovaniu pozitívnych výsledkov 
vo všetkých činnostiach colnej správy. Inšpektori sa nezameriavajú na bez-
hlavé kriminalizovanie a prenasledovanie colníkov, ale na pomoc všetkým 
poctivým kolegom k dosiahnutiu pozitívneho napredovania. Inšpekcia chce 
tiež prispieť k udržaniu zdravého pracovného prostredia bez negatívnych 
protispoločenských javov a k získaniu kladného hodnotenia colnej správy 
v očiach občianskej verejnosti.

mjr. JUDr. Miroslav Zemaník a -ds-

Prešetruje, no zároveň chráni česť colníkov
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Päť rokov čestnej reprezentácie

Čestná jednotka je útvar zabezpečujúci rôzne reprezentačné akcie v colnej 
správe, ktorým dodáva slávnostný vojenský charakter. Presne tak ju defi-
nuje nariadenie generálneho riaditeľa CR SR č. 54/2009, ktoré upravuje jej 
činnosť. Málokto však vie, ako jednotka skutočne funguje. Prezradili nám 
to jej zakladajúci členovia, mjr. Ing. Ján Ščerbík, veliteľ, a jeho zástupca, mjr. 
Ing. Peter Fabian, ktorí si zaspomínali nielen na začiatky čestnej jednotky, 
ale aj na celých päť rokov jej existencie.

Inšpirovali sa armádou
Nápad vytvoriť čestnú jednotku v colnej správe vznikol spontánne. Žiaľ, predchá-
dzali mu smutné udalosti, a to viaceré pohreby kolegov, ktorých si colníci chceli 
uctiť. Priestor na uskutočnenie tejto myšlienky našli aj v zákone, a tak neváhali 
a s podporou svojich nadriadených podnikli potrebné legislatívne kroky. Realizá-
cia však ležala už len na ich pleciach. Keďže podobný útvar predtým v colnej sprá-
ve nebol, inšpirovali sa armádou, ktorá má čestnú stráž ako profesionálne teleso. 
Vojaci im už od začiatku veľmi ochotne pomáhali. Colníci sa inšpirovali ich choreo-
grafiou, tradíciou a požičiavali si aj veci, ktoré im chýbali. Pomoc od kolegov voja-
kov využívajú doteraz, keďže na ich slávnostnom výstroji je stále čo zlepšovať.

Odprevádzajú i vítajú
Čestná jednotka začínala svoju činnosť pri pietnych udalostiach. Za päť rokov 
svojej existencie už vzdala hold mnohým kolegom, ktorí nás opustili. K jej úlohám 
však patrí aj zabezpečenie protokolárnych aktivít, slávnostných príležitostí a re-
prezentácia colnej správy. Charakterom veselšie akcie pridala do svojho reperto-
ára až v tomto roku, a to účasťou na slávnostnom odovzdávaní čestných uznaní 
WCO pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva. Čestná jednotka nechýbala 
na vítaní ministra financií SR, na Národnom dni colníkov v Prešove a Michalov-
ciach a bola aj na slávnostnom otvorení nového sídla CÚ Košice a CÚ Trnava.

Členom nesmie chýbať odhodlanie a správny zápal
Čestná jednotka má 21 kmeňových členov, ktorí sú v nej dobrovoľne. Popri tom 
totiž vykonávajú svoju bežnú služobnú činnosť, ktorá si na nich po návrate z vý-
jazdu vždy počká. Jednotliví členovia sú už vyprofilovaní, presne vedia, čo robiť 
a kde v daný moment stáť. Túto stabilnú skupinu v prípade potreby dopĺňajú 
o miestnych colníkov, ktorých pár hodín pred konkrétnou udalosťou flexibilne 
zaúčajú. Napriek tomu, že jej členovia pochádzajú z rozmanitých colných úradov, 

tvoria silný tím, ktorý sa do svojej súčasnej podoby prepracoval časom. Zostali 
v ňom len tí, ktorým na práci v čestnej jednotke skutočne záleží a „flákačov“ medzi 
seba nepustia. Navyše tento druh práce sa inak ako bez patričného odhodlania 
a zápalu ani vykonávať nedá. Ich geografická rôznorodosť však zohráva aj praktic-
kú úlohu. Veliteľ čestnej jednotky totiž pri každom výjazde musí zostaviť presný 
počet ľudí, ktorých potrebuje na danú udalosť. Ak sa dá, idú vždy tí, ktorí sú k da-
nému miestu najbližšie.

Stojí to za to
Tí, ktorí prácu v čestnej jednotke považujú za oddych a ulievareň, sú na omyle. 
Veď skoré ranné vstávanie, niekoľko hodín cestovania, príprav a státia v zime, 
v horúčavách či vo vetre by za svoju kanceláriu vymenil takmer každý. Napriek 
tomu to colníci robia, a to s veľkou láskou. Na akcie (či už slávnostného alebo 
pietneho charakteru) vyrážajú so značným časovým predstihom. Všetko totiž pri-
pravujú do najmenších detailov. Po príchode na miesto odfotia terén, rozvrhnú 
svoje stanovištia a akceptujú požiadavky, ktoré na nich majú organizátori alebo 
v prípade pohrebu pozostalí. Každá choreografia je preto iná, prispôsobená aktu-
álnym podmienkam. Zvyčajne si vydýchnu až po posledných salvách, keď príde 
dobrý pocit z precízne vykonanej práce. Najväčšiu poctu, na akú si pamätajú, im 
udelili pozostalí ich bývalého kolegu, ktorému svojou prítomnosťou splnili žela-
nie. Starý pán totiž, keď videl čestnú jednotku, svojej rodine raz povedal: „Tak... 
a presne takto to chcem na svojom pohrebe aj ja.“

Cvičenia nikdy nie je dosť
Na to, aby všetko klapalo tak, ako má, musí čestná jednotka veľa nacvičovať. 
Pohyby colníkov totiž musia byť zladené do posledného detailu. Nariadenie GR 
CR SR im od augusta umožňuje pravidelný výcvik podľa potreby, najmenej však 
dvakrát ročne v dvojdňových intervaloch. Pár takýchto pracovných stretnutí už 
čestná jednotka absolvovala aj v minulosti, väčšinou však svoje choreografie dob-
rusuje priamo v teréne, a teda pred a počas slávnostných či pietnych akcií. Na to, 
aby všetci fungovali ako jeden, je totiž potrebné neustále nacvičovanie a zdoko-
naľovanie už naučeného. Členovia jednotky si to uvedomujú a neraz tomu venujú 
aj patričnú dávku svojho voľného času. Presne tak ako počas prípravy na návštevu 
ministra financií SR, na ktorú colníci cvičili obzvlášť intenzívne. Svojho rezortného 
šéfa si uctili v nových uniformách, z ktorých sa tešili zatiaľ len 15 z nich. Veria však, 
že časom budú mať jednotný reprezentatívny šat všetci. Ich ďalším veľkým snom 
je mať kompletnú zostavu, dostatočný počet členov. Vyhli by sa tak stresu, ktorý 
nastáva, keď v rýchlosti improvizujú a zaúčajú dočasných členov jednotky.

V jednotke uvítajú aj ženy
Stať sa jedným z nich môže ktokoľvek. Podmienkou je istá pohybová zdatnosť, 
ktorá je pri pochodovaní alebo salutovaní nevyhnutná. Záujemca o členstvo 
v čestnej jednotke by však mal rozhodne disponovať ochotou a chuťou túto prá-
cu vykonávať. Ak tieto atribúty má, stačí poslať prihlášku a potom už len prejsť 
výberovým konaním. Skutočným sitom však noví členovia prejdú až v praxi, kde 
sa ukáže, či to všetko zvládajú. Otvorené dvere do zatiaľ čisto mužského kolektívu 
majú aj colníčky, ktoré by členovia čestnej jednotky medzi sebou uvítali.

-ds-

V čestnej jednotke to bez nadšenia a dôslednosti nejde
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Kolegovia z CÚ Prešov navštívili zásluhou programu Fiscalis 2013 rôzne kúty Európy

V rámci komunitárneho programu Fiscalis 2013 (ustanovený rozhodnutím Par-
lamentu a Rady č. 1482/2007/ES z 11. 12. 2007) sa uskutočnili už mnohé pra-
covné návštevy, prostredníctvom ktorých si úradníci daňových a colných správ 
vymieňali skúsenosti z profesijnej činnosti. Program im totiž umožňuje aktív-
ne sa zúčastňovať na činnostiach hostiteľskej daňovej, resp. colnej správy. Túto 
možnosť využili aj colníčky kpt. Ing. Adriána Vojtaššáková, npor. Ing. Zuzana 
Sedlačková, por. Ing. Lucia Durkáčová a por. Ing. Andrea Prokopovičová z CÚ 
Prešov a pplk. Ing. Pavol Ruža z odboru spotrebných daní CR SR.

Slovenky išli do sveta
Prešovčanky si v súlade s cieľmi programu Fiscalis 2013 a s pracovným ročným 
plánom 2009 podali prihlášky na pracovné návštevy do rôznych kútov Európy. 
Keďže ciele, ktoré si stanovili, boli národnými koordinátormi vybraných hosti-
teľských krajín posúdené ako relevantné, dostali v závere roka 2009 možnosť 
získať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti týkajúce sa spotrebných 
daní nielen v susednom Poľsku, ale aj vo vzdialenejších krajinách – Luxembur-
sku a Portugalsku. Vo všetkých spomenutých štátoch funguje podobný model 
colnej správy (napr. v týchto troch krajinách zastrešuje colníkov ministerstvo 
financií). Nájdu sa však aj odlišnosti, o ktorých si môžete prečítať v nasledov-
ných riadkoch.

Adriána cestovala do ďalekého Rzepinu
Ako prvá vycestovala kolegyňa z Popradu, kpt. Ing. Adriána Vojtaššáková. Na 
prvý pohľad by sa mohol cieľ jej cesty – Poľsko – zdať blízky. No mestečko Rze-
pin, do ktorého si to namierila, sa nachádza až na poľsko-nemeckom pohraničí. 
Za získavaním poznatkov o činnosti mobilných skupín a za nadviazaním kon-
taktov s kolegami z Izby celnej v Rzepine musela precestovať vlakom vyše tisíc 

kilometrov. Počas päťdňovej pracovnej stáže absolvovala školenie zamerané 
na ochranné prvky kontrolných známok, navštívila sklad tabakových výrobkov, 
pálenicu i kasíno. Zaujímavosťou je, že poľská colná správa preberá v súčasnosti 
spotrebnú daň z výherných automatov, lotérií a kasín. Z toho dôvodu zabezpe-
čuje v kasínach stály daňový dozor.

Zaujalo ju najmä poľsko-nemecké centrum spolupráce
Najväčší význam však prikladala návšteve poľsko-nemeckého centra spoluprá-
ce. To disponuje nielen databázou fyzických a právnických osôb, ktoré akýmkoľ-
vek spôsobom prichádzajú do kontaktu s tovarom podliehajúcim clu a daniam, 
ale i databázou trestne stíhaných a hľadaných osôb a registrovaných doprav-
ných prostriedkov. Za poľskú stranu sa na tejto spolupráci podieľajú polícia, 
colníci a cudzinecká polícia. Z nemeckej strany zabezpečujú spoluprácu colníci, 
federálna polícia a tri krajské polície. Na čele centra stoja koordinátor poľských 
služieb a koordinátor nemeckých služieb. Úlohou centra je zber a výmena infor-
mácií, zodpovedanie otázok, koordinácia počas náhlych situácií a upevňovanie 
všetkých foriem poľsko-nemeckej spolupráce. Ako colníčku zaradenú na SCÚ 
Poprad ju tiež upútala návšteva stanovišťa hlavného službukonajúceho koordi-
nátora, ktorý zabezpečuje 24-hodinovú asistenciu mobilným skupinám v teré-
ne. Jeho úlohou je preverovanie všetkých informácií, o ktoré ho mobilná skupi-
na požiada. Koordinátor, ktorý zároveň úzko spolupracuje s nemecko-poľským 
centrom spolupráce, musí vedieť používať všetky programy, ktoré sa týkajú 

možného odhaľovania nelegálnej činnosti. Na základe týchto programov vyka-
zuje mesačne štatistiku, ktorú postupuje riaditeľovi Izby celnej. Na pracovnom 
pobyte Adriánu nadchol aj systém priebežného vzdelávania colníkov, ktorý 
poľským kolegom umožňuje kedykoľvek anonymne otestovať svoje vedomos-
ti z príslušných zákonov a predpisov, a to prostredníctvom aktuálnych on-line 
testov vypracovaných informatikmi.

Luxembursko splnilo ich očakávania
Do tejto maličkej krajiny vycestovali za vedomosťami z legislatívy spotrebných 
daní a za poznatkami z výkonu daňových kontrol hneď dve naše kolegyne, 
konkrétne npor. Ing. Zuzana Sedlačková z OSD CÚ Prešov a por. Ing. Lucia Dur-
káčová z PCÚ Prešov. Pracovná návšteva splnila ich profesionálne očakávania, 
pretože mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou luxemburských kolegov nielen 
na colnom úrade, ale aj priamo v teréne pri výkone daňového dozoru. Zúčastnili 
sa aj na denaturácii liehu v daňovom sklade, na pálení destilátov v dvoch far-
márskych páleniciach a absolvovali aj exkurzie u výrobcu vína a výrobcu piva.

Vďaka legislatíve dokážu odhaliť daňový únik už v čase jeho vzniku
Luxemburská colná správa má v porovnaní so slovenskou odlišne nastavený 
kontrolný systém pri správe spotrebných daní. Nepozná pravidelné daňové 
kontroly (len povinnosť vykonať v daňových subjektoch raz ročne fyzickú in-
ventúru) a dôraz kladie na priebežnú kontrolu, ktorú zabezpečuje príslušnými 

Ako spoznávať národné odlišnosti
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opatreniami. Luxemburčania disponujú aj modulom programu, ktorý po zada-
ní názvu daňového subjektu okamžite poskytne správcovi dane aktuálne in-
formácie o výške jeho vzniknutých daňových povinností (na všetky predmety 
dane), ich splatnosti a úhrade (tzn. všetky splatné daňové pohľadávky, ako aj 
dlžné sumy po termíne splatnosti). Takéto nastavenie legislatívy a kontrolné-
ho systému umožňuje kolegom z Luxemburska pružne a operatívne reagovať 
a výrazne tak napomáha odhaľovaniu daňových únikov už v čase ich vzniku. 
Luxemburská politika správy spotrebných daní je ovplyvnená členstvom v bel-
gicko-luxemburskej hospodárskej únii, ktorá bola založená dohodou z 25. 7. 
1921. Luxemburská legislatíva preto preberá belgickú legislatívu a na tovary 
podliehajúce spotrebným daniam uplatňuje spoločné daňové sadzby s Belgic-
kom aj autonómne sadzby, pričom súhrnná sadzba dane je súčtom spoločnej 
a autonómnej sadzby dane. Výber spotrebných daní vo výške súhrnných sa-
dzieb dane je následne rozdeľovaný medzi Belgicko a Luxembursko podľa kľú-
ča dohodnutého v bilaterálnej zmluve.

Na Pyrenejský polostrov cestovali viacerí
Por. Ing. Andrea Prokopovičová z PCÚ Prešov si to namierila najďalej. Na Pyre-
nejský polostrov však necestovala sama. V Bratislave sa k nej pridal aj riaditeľ 
odboru spotrebných daní CR SR pplk. Ing. Pavol Ruža. Na rozdiel od ciest svojich 
kolegýň, ktorých návštevy boli organizované individuálnou formou, oni dvaja 
boli súčasťou 18-člennej mnohonárodnostnej skupiny colníkov zaujímajúcej sa 
nielen o organizačnú štruktúru portugalskej colnej správy, ale aj o jej platnú 
legislatívu v oblasti spotrebných daní. Spoznali praktickú stránku činnosti za-
hraničných kolegov, nakoľko v priebehu svojho pobytu absolvovali návštevu 
daňového skladu na minerálny olej i daňového skladu producenta piva.

Colníci majú na starosti aj environmentálnu daň
Kolegov v Portugalsku najviac zaujal dobre fungujúci systém výberu environ-
mentálnej dane, ktorého cieľom je zníženie emisií CO2 a následná podpora 
predaja nových modernejších automobilov. Ide o daň z emisie motorových 
vozidiel, ktorú sú povinné uhrádzať všetky právnické a fyzické osoby používa-

júce vo svojich vozidlách motorovú naftu a benzín. Za nemenej dôležité však 
považujú aj informácie o portugalskom elektronickom systéme SAD (funkčnom 
už od roku 2004) pri preprave tovaru v pozastavení dane alebo oslobodeného 
od dane na národnej úrovni a taktiež informácie o systéme výroby, ochrany 
a kontroly obehu kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení. 
Kontrolné známky sú totiž na území Portugalska tlačené iba v jednej tlačiarni 
a následne sú evidované v colnom informačnom systéme, čo napomáha ich 
kontrole v daňovom voľnom obehu. Ich farebné vyhotovenie sa každý rok 
mení. Aj označovanie plynového oleja prebieha v Portugalsku odlišne. Na roz-
diel od Slovenska sa tam na označenie daňovo zvýhodneného plynového oleja 
používajú až dva druhy farbiva, a to zelené a červené. Červeným farbivom sa 
označuje plynový olej určený na priemyselné vykurovanie alebo na vykurova-
nie domácností a zeleným farbivom sa označuje plynový olej na poľnohospo-
dárske účely a rybolov.

Daňové kontroly prebiehajú podľa centrálne určeného plánu
Pri porovnaní výkonu daňových kontrol v Portugalsku a na Slovensku je zrejmé, 
že pracujú na odlišnom princípe. Zatiaľ čo na Slovensku sa daňové kontroly vy-
konávajú pravidelne a u všetkých daňových subjektov, v Portugalsku sa tieto 
činnosti realizujú v zmysle centrálne určeného plánu kontrol, ktorý je výsled-

kom analýzy rizika. Dôraz sa pritom kladie na kontrolu tovaru nachádzajúceho 
sa v pozastavení dane. Tovar, ktorý je v daňovom voľnom obehu, kontrolujú 
portugalskí colníci len príležitostne (lieh predávaný v potravinách, baroch, 
reštauráciách...) a kontroly zameriavajú najmä na to, či je daný tovar označený 
známkou potvrdzujúcou zaplatenie spotrebnej dane.

Čínske cigarety zaplavujú portugalský trh
Portugalsko zápasí aj s nelegálnym dovozom cigariet z Číny. Čínska ilegálna 
produkcia zahŕňa okolo 22 rôznych značiek, najčastejšie sa však nelegálne vy-
rábajú cigarety značky Marlboro. Pašovanie fajčiva vzrástlo najmä po vypuknutí 
vojny v bývalej Juhoslávii, odkedy sa tento druh nelegálneho podnikania stal 
biliónovým biznisom a zdrojom peňazí na vojnové účely. Jedna tretina cigariet 
nachádzajúcich sa na území Bosny a Hercegoviny je ilegálne dovezená a sme-
ruje do západnej Európy, kde ich cena vzrastá päťnásobne.

Účastníci programu spoznávajú národné odlišnosti
Z porovnania fungovania colných správ všetkých troch krajín je zrejmé, že pro-
ces harmonizácie v jednotlivých štátoch Európskej únie úspešne prebieha, a to 
aj s pomocou programu Fiscalis 2013. V rámci globalizácie európskeho trhu 
je totiž nevyhnutné poznať národné odlišnosti jednotlivých členských štátov 
v problematike spotrebných daní, aby sa eliminovali problémové oblasti. Infor-
mácie získané zásluhou spomínaného programu bude navyše možné využiť aj 
pri tvorbe národnej legislatívy týkajúcej sa spotrebných daní. Neoceniteľným 
prínosom takýchto návštev je aj nadviazanie osobných kontaktov a zvyšova-
nie povedomia o Slovensku v zahraničí. Ako podotkla Zuzka Sedlačková, počas 
druhého dňa jej pobytu v Luxembursku ju veľmi potešilo priznanie luxembur-
ského kolegu, že predošlý večer strávil „googlením“ informácií o Slovensku...

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Slovenská republika za posledné desaťročie zažila toľko zmien, koľko sa jej 
v minulosti neušlo možno ani za tri desaťročia. Spomínané zvraty sa, samo-
zrejme, v mnohých oblastiach dotýkajú aj colnej správy. Priniesli kvalitatívne 
zmeny v našom živote, ktoré nás mnohých často nútia porovnávať súčasný 
stav s minulosťou – či už blízkou, alebo vzdialenou. Poďme si teda trochu za-
spomínať...

Clo bolo, je aj bude
História colníctva je stará bezmála ako ľudstvo samo. S výnimkou prvotno-
pospolnej spoločnosti existovalo vo všetkých formách spoločenského zriadenia 
v úzkej spätosti s dejinami obchodu, ako aj podvodného obchodu a pašeráctva. 
Verejnú dávku za tovar pri prekročení hranice určitého územia, nazývanú clo 
alebo niekedy aj mýto, považovalo mnoho panovníkov za jednu z najdôležitej-

ších zdrojov príjmu svojej pokladnice. Mýto plnilo funkciu dávky nielen za tovar, 
ale aj za dopravné prostriedky, používanie ciest, mostov a pod. V tých dobách 
bolo možné prenajať si vyberanie ciel a prenajímateľ sa potom vo svojej réžii 
staral o to, aby žiaden tovar neunikol precleniu bez ohľadu na použitý dopravný 
prostriedok. V období feudalizmu došlo len k malým zmenám. Aj vtedy bolo clo 
doménou panovníkov a opäť dochádzalo k udeľovaniu práva prenajímať clo, 
v tomto prípade ale prednostne kláštormi alebo inými cirkevnými hodnostármi, 
čo v konečnom dôsledku viedlo k vyberaniu dvojitého cla – jedného panovní-
kom a druhého cirkvou.

Mýto chránilo záujmy obchodníkov už vo feudalizme
Slovensko sa odjakživa hrdilo geograficky dôležitou polohou z hľadiska ob-
chodu. Naša krajina sa nachádza v srdci Európy, stala sa preto „prechodným“ 
miestom pre obchodníkov putujúcich za svojimi obchodmi prakticky na všetky 
svetové strany. Zároveň bola aj nedeliteľnou súčasťou tzv. českej cesty medzi 
Uhorskom a českými krajinami v 14. storočí, ale aj tzv. jantárovej cesty spájajú-
cej Baltské more s Jadranom, ktorá je staršia ako česká cesta. Mnohé podobné 
obchodné cesty plnili najprv úlohu vojenských ciest slúžiacich na presun voj-
sk alebo vojenského materiálu počas výbojov, napr. rímskych légií. Tieto cesty 
potom využívali aj obchodníci smerom do provincií a naopak. Mnohé z týchto 
ciest sa zachovali aj v období formovania Uhorska, ktoré potom existovalo sko-
ro 1 000 rokov a jeho súčasťou sa stalo aj územie dnešného Slovenska. K vzniku 
dôležitých obchodných i vojenských ciest v nemalej miere prispela aj skutoč-
nosť, že cez naše územie preteká vodný tok dôležitý pre celú Európu – Dunaj. 
Mýto v tomto období do istej miery zmenilo svoju formu. Nebolo už výlučne len 
bernou dávkou pre panovníka, ale stalo sa v určitej miere prostriedkom na za-
bezpečenie ochrany obchodníkov na suchozemských aj vodných cestách a na 
udržiavanie cestných komunikácií. Sprvu išlo len o vnútorné clo, neskôr sa ale 
pridalo aj pohraničné mýto na zabezpečenie ochrany štátnych záujmov a štát-
nych príjmov. Išlo o tridsiatok, teda tridsatinu hodnoty prepravovaného tovaru, 
neskôr dvadsiatok. Nakoľko základom pre vymeranie poplatku za dovoz alebo 
vývoz tovaru bola hodnota tohto tovaru, tento poplatok je už možné považovať 
za clo v jeho dnešnej podobe.

Výšku cla z tovarov určoval zoznam záväzný pre celé Uhorsko
Od konca 14. až do polovice 16. storočia si panovníci zriaďovali colné stanice, 
aby si zabezpečili príjmy plynúce z výberu cla. Do tohto obdobia nie je mož-
né hovoriť o systematickom vzdelávaní ľudí pohybujúcich sa v oblasti vyme-
riavania a vyberania cla alebo mýta. Panovníkmi boli zavedené všeobecné 
smernice pre túto oblasť. Tieto smernice a podmienky v nich si každý panovník 
vytváral podľa vlastného uváženia a potrieb, pričom sa málokedy prihliadalo 

na smernice obdobného charakteru susedných zemí. Prenajímatelia výberu 
cla a aj ich následníci si tieto smernice často vysvetľovali svojským spôsobom 
a prispôsobovali vlastným potrebám. Dodnes sa zachovali písomnosti dokla-
dujúce prideľovanie výnosov z colných dávok až zo začiatku 12. storočia, colné 
patenty, zoznamy colných úradov, colné poriadky, colné tarify a inštrukcie pre 
colné úrady a podobné písomnosti aj z 18. a 19. storočia. Písomnosti, ktoré by 
dokazovali centralizované vzdelávanie týchto úradníkov pre oblasť colníctva, 
sa nezachovali. Podľa najväčšej pravdepodobnosti vzdelávanie prebiehalo vý-
cvikom počas vlastnej služby. Od vyberania tridsiatku sa upustilo, vyberal sa 
tarifou stanovený poplatok. Za základ vyberania cla slúžili stanovené ceny to-
varov uvedené v zozname z roku 1655, ktorý sa stal záväznou normou pre celé 
Uhorsko. Pri pravidelnej aktualizácii sa tento zoznam zachoval a používal až do 
zániku feudalizmu.

Revolučné roky priniesli zmeny aj do colných taríf
Jozef II. v roku 1788 vydal nový colný poriadok, v ktorom sa stretávame aj 
s pojmom zakázaných tovarov v dovoze na ochranu vnútorného trhu pred 
zahraničnou konkurenciou. Po revolúcii v rokoch 1848 – 1849 a víťazstve na-
stupujúceho kapitalizmu (až do roku 1882) prešiel colný poriadok niekoľkými 
zmenami, pre ktoré bolo spoločné obmedzovanie prievozného a vývozného 
cla. Zameriavalo sa hlavne na clo dovozné pre reguláciu ekonomickej situácie 
v krajine. Tento rok priniesol aj nové mýtne tarify, platné až do rozpadu mo-
narchie, a zjednotenie dovozných ciel pre Rakúsko i Uhorsko. V roku 1907 bol 
vydaný posledný rakúsko-uhorský colný sadzobník.

Clá nahradili dovozné a vývozné povolenia
Na jeseň v roku 1918 došlo k absolútnemu rozkladu monarchie a zákonitému 
vzniku nástupníckych štátov v dôsledku jej mnohonárodnostného charakteru. 
Bola medzi nimi aj samostatná Československá republika. Nakoľko Čechy boli 
v priemyselnej oblasti už v časoch monarchie dosť stabilné, situácia spoločnej 
republiky voči situácii ostat-
ných nástupníckych krajín 
bola lepšia. Československo 
sa zaraďovalo medzi krajiny 
ekonomicky stredne vyspe-
lé. V dôsledku povojnovej 
stagnácie v oblasti obcho-
du nadobúdala čoraz väčší 
význam colná a obchodná 
politika. Zahraničný obchod 
ovplyvňoval hospodársky 
vývoj, čo nebolo jednoduché 
vzhľadom na hospodársku 
rozvrátenosť nástupníckych 
krajín. Mena bola znehodno-
tená, namiesto ciel nastúpili 
dovozné a vývozné povo-
lenia alebo zákazy dovozu 
a vývozu určitých artiklov. 
Československo prevzalo poslednú rakúsko-uhorskú tarifu z roku 1906 a 20. 2. 
1919 bol vydaný zákon o colnom území a vyberaní cla. Na jeho základe bolo 
Československo vyhlásené za samostatné colné územie s výhradným právom 
vykonávania colných kontrol, vymeriavania a vyberania colných dávok. V máji 
roku 1921 sa zaviedli násobkové colné sadzby. Používali sa koeficienty, ktorý-
mi boli základné colné sadzby násobené. Colné sadzby však boli naďalej veľmi 
vysoké, čím sa podporoval predaj vnútornej produkcie. Konkurencia však bola 
nízka, a tak to viedlo k neúmernému zvyšovaniu cien. Ceny vo vývoze boli pri-
tom mnohonásobne vyššie.

Martincov colný zákon platil desaťročia
Z pohľadu colníctva u nás bol rok 1927 jedným z najdôležitejších. Priniesol so 
sebou nový kompaktný colný zákon (tzv. Martincov) č. 114/1927 Zb. zo dňa 14. 
7. 1927. Tento zákon postavil také základy, ktoré sa neskôr stali východiskom 
pre všetky ostatné nasledujúce colné zákony bez ohľadu na aktuálny politický 
alebo hospodársky stav krajiny. Československá colná správa v 20. a 30. rokoch 

Pohľad do minulosti alebo od mýta po colný zákon
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fungovala dvojkoľajne. Súbežne s príslušníkmi finančnej stráže na niektorých 
veľkých colných úradoch pôsobila „maturantská elita“ – colní úradníci vyko-
návajúci odbornú administratívnu službu. Vyhlásenie Slovenského štátu 14. 3. 
1939 po mníchovskom verdikte prinieslo úpravy obchodných stykov s colnou 
cudzinou, aj keď Martincov zákon ostal naďalej v plnej platnosti spolu s aktuál-
nymi colnými tarifami.

Colná politika uprednostňovala systém medzinárodných dohôd
Roky 1948 – 1950 sú poznamenané prípravou nového colného systému. Slo-
venská colná správa sa stáva nedeliteľnou súčasťou československej colnej sie-
te pod záštitou ministerstva financií, clo však naďalej ostáva nástrojom ochrany 
ekonomiky.
Ďalším dôležitým medzníkom bolo podpísanie Všeobecnej dohody o clách 
a obchode – GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 23 zmluvnými 
stranami 30. 10. 1947, v ktorej sa signatárske krajiny dohodli na vzájomnom 
dodržiavaní troch základných princípov:
1. nediskriminovať vzájomný obchod, viazanosť klauzulou najvyšších výhod,
2. ochraňovať vnútorný trh výhradne colnými sadzbami, nie obchodnými opat-

reniami a
3. riešiť sporné otázky konzultáciami medzi zmluvnými stranami.
Bol to zlomový bod. Colná politika s neobmedzenou právomocou štátov vy-
tvárať si obchodné podmienky podľa vlastných potrieb totiž zmenila svoju 
formu, uprednostňovala systém medzinárodných zmlúv a dohôd. Vláda vyda-
la 1. 7. 1947 všeobecný colný sadzobník, ktorý odstránil dvojité a kĺzavé colné 
sadzby so zásadou, že nové sadzby nesmú prevyšovať valorizačnú úroveň zod-
povedajúcu aktuálnemu stavu kurzu koruny voči doláru.

Ústredná colná správa získala nové kompetencie
Vládnym nariadením č. 27 zo dňa 8. 7. 1952 bola colná správa preradená do re-
zortu zahraničného obchodu. Pôsobnosť v colných záležitostiach vykonávalo 
ministerstvo zahraničného obchodu prostredníctvom Ústrednej colnej správy 
(ÚCS). Martincov zákon prežil bez zmien až do roku 1953. Berúc do úvahy ak-

tuálne vnútroštátne zmeny, bol 24. 4. 1953 vydaný nový colný zákon č. 36/1953 
Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1954, ktorý sa stal základnou právnou normou socia-
listického colníctva až do roku 1974, keď nadobudol účinnosť ďalší colný zákon 
č. 44/1974 Zb. Ten korešpondoval s colnými kódexmi ostatných krajín socialis-
tického tábora. Ich spoločným rysom bol dohľad nad dodržiavaním štátneho 
monopolu zahraničného obchodu. Prínosom zákona bolo, že zmocňoval ÚCS na 
vydávanie smerníc na vykonávanie colného zákona a iných interných predpisov. 
V predchádzajúcom období totiž toto právo prináležalo výlučne vláde. Ustano-
venia o tom, z akého predmetu alebo základu a v akej výške sa clo vyberá, obsa-
hoval colný sadzobník.

Colný zákon sa postupne demokratizoval
Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa stal zákon z roku 1974 príliš socialistickým. Tr-
valo však ďalšie tri roky, kým sa schválil nový colný zákon č. 618/1992 Zb., ktorý 
viac vyhovoval podmienkam demokratickej spoločnosti. Vývoj ale nie je možné 
zastaviť, a tak snahy SR o prijatie do Európskej únie (ďalej len EÚ) si vyžiadali 
ďalšie zásahy do colného zákona v snahe priblížiť sa colnému kódexu EÚ. Dňa 
26. 6. 1996 bol uverejnený colný zákon NR SR č. 180/1996 Z. z. s účinnosťou od 
1. 7. 1996.
A potom sme vstúpili do EÚ... ale to už nie je história.

mjr. Bc. Zuzana Holodová

V týchto dňoch uplynulo presne dvadsať rokov od zrušenia jedného z naj-
známejších, no zároveň aj najneobľúbenejších tlačív v ČSSR – Colného a de-
vízového prehlásenia (správne vyhlásenia), označovaného aj skratkou CDP. 
Tento doklad s nalepenou príslušnou kolkovou známkou bol totiž povinnou 
súčasťou cesty každého turistu do zahraničia.

Vnútorný trh chránili aj naši predkovia
Snaha o ochranu devízového hospodárstva, ako aj vnútorného trhu prevládala 
na našom území prinajmenšom od konca 18. storočia ako reakcia na koncepciu 
hospodárstva, ktorá preferovala vývoz a všemožne bránila dovozu tovaru. Prvé 
takéto opatrenie bolo využité hneď po vzniku ČSR (v roku 1918). Od 26. 2. do 12. 
3. 1919 boli uzatvorené hranice pre dopravu osôb a tovaru s taxatívne vymedze-
nými výnimkami. V tom období totiž prebiehalo kolkovanie rakúsko-uhorských 
bankoviek. Potreba ochrany pretrvávala však aj po druhej svetovej vojne. Colné 
orgány boli napríklad listom Povereníctva financií č. 7683-IV/15-1947 z 10. 11. 
1947 povinné nahlasovať osoby, ktoré v čase platnosti nového cestovného pasu, 
resp. po jeho predĺžení, vycestovali viac ako trikrát do cudziny. Uvedené opatre-
nie bolo odôvodené mobilizáciou pracovných síl v čase dvojročenky a zamedze-
ním „škodlivého unikania valút“ do cudziny.

Bez CDP sa do zahraničia jednoducho nešlo
CDP sa v povojnovom období vyvíjalo. Jeho posledná forma bola vydaná k 1. 2. 
1987 (nahradila verziu z roku 1972) na základe ustanovenia § 56 ods. 3 vyhlášky 
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (FMZO) ČSSR č. 51/1986 Sb., 
ktorou sa vykonával colný zákon č. 44/1974 Sb., s nasledujúcim znením: „Colnica 
môže požadovať, aby sa písomný návrh na colné konanie podal na predpísanom 
tlačive a môže prijať návrh na colné konanie prostredníctvom zariadenia na spra-
covanie a prenos údajov na nosičoch informácií. Colnica môže prijať návrh na col-
né konanie už pred predložením tovaru na vykonanie colného konania.“ Orgány 
colnej správy vyžadovali CDP od všetkých devízových tuzemcov (fyzických osôb) 
pri cestách do zahraničia, ako aj pri ich návrate. Štát si týmto spôsobom zabez-

pečoval kontrolu napríklad aj nad tým, či si turista „náhodou nezabudol“ doniesť 
späť domov fotoaparát, s ktorým išiel na dovolenku. Občania si takto vlastne aj 
nepriamo platili štátny aparát, nakoľko na CDP musela byť vo väčšine prípadov 
nalepená kolková známka. To neplatilo pri služobných cestách, keď sa kolok na-
hrádzal odtlačkom pečiatky organizácie. CDP nemuseli predkladať len občania, 
ktorí cestovali do zahraničia na podklade preukazov pre prekračovanie štátnej 
hranice, hraničných priepustiek alebo dokladov pre prekračovanie štátnych hra-
níc vydaných hraničnými zmocnencami. Občania, ktorí cestovali do zahraničia na 
základe plaveckej (lodnej) knižky, museli mať colnú knižku. Ich rodinní príslušníci 
však museli predložiť CDP. Podľa prílohy vyhlášky Federálneho MF ČSSR, MF ČSR 
a MF SSR č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch, oddiel D, položka č. 42, pred-
stavoval poplatok za povolenie vycestovania do zahraničia 20 až 400 Kčs, podľa 
dĺžky pobytu a navštíveného štátu (RVHP alebo ostatné štáty). V prípade predĺže-
nia pobytu sa musel poplatok doplatiť.

Raz to muselo prísť, ale nik nečakal, že až tak rýchlo
O zrušení CDP sa rozhodlo náhle. Minister FMZO tak urobil 1. 12. 1989 v rámci celé-
ho komplexu opatrení sledujúcich zjednodušenie formalít pri cestách občanov do 
zahraničia. Pôvodne bolo ich zrušenie plánované Ústrednou colnou správou ČSSR 
k 1. 1. 1990. Paradoxné bolo, že ešte na porade, ktorá sa konala 30. 10. 1989 na 
predsedníctve vlády ČSSR, bol prijatý súhrn opatrení na zabránenie negatívnych 
dosahov cestovného ruchu na československý vnútorný trh. CDP v ňom hralo dô-
ležitú regulačnú funkciu. Okrem iného totiž do štátneho rozpočtu prinieslo ročne 
cca 300 miliónov Kčs. Spomínaný správny poplatok bol zrušený až vyhláškou MF 
ČSSR, MF ČSR a MF SSR č. 39/1990 Zb. o správnych poplatkoch, ktorá nadobudla 
účinnosť 20. 2. 1990. V období od 1. 12. 1989 do 20. 2. 1990 sa napriek právnemu 
stavu neuplatňoval. CDP bolo po zrušení nahradené štatistickým zisťovaním pa-
sívneho cestovného ruchu, ktoré však bolo v priebehu pár mesiacov tiež zrušené.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-
Poznámka: Ak sa chcete pozrieť, ako vyzerali spomínané tlačivá CDP, nájdete ich na 
webovej adrese http://www.scribd.com/marcel_sustiak

Colné a devízové vyhlásenie „oslavuje“ okrúhle výročie svojho zrušenia
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V rámci II. etapy reorganizácie colnej správy sa počet colných úradov zredu-
koval zo štrnásť na deväť, pričom ich sídla boli situované do krajských miest. 
Územná pôsobnosť úradov väčšinou kopírovala samosprávne usporiadanie 
SR. Výnimkou boli len CÚ Čierna nad Tisou (neskôr presídlený do Michaloviec) 
a CÚ Trnava, ktorý sídlil donedávna v Senici.

Popri práci zvládli aj sťahovanie
V priebehu roka 2008 sa našla vyhovujúca budova v Trnave na Ľudovej ulici. 
V septembri 2009 sa trnavskí colníci sídliaci v Senici zmenili na špeditérov a, 
zabezpečujúc nevyhnutný výkon služby, postupne premiestňovali všetko po-

trebné do Trnavy. I keď budova nie je vlastníctvom colnej správy, museli sa 
v nej uskutočniť nevyhnutné úpravy, aby vyhovovala potrebám na výkon služ-
by. Tieto úpravy boli zrealizované počas jarných a letných mesiacov. Po dovo-
lenkovom období bola budova pripravená na príchod trnavských colníkov so 
všetkým, čo k tomu patrí. Ako to už pri každom sťahovaní chodí, neobišlo sa 
to bez malých problémov, ktoré ale „Trnavčania“ úspešne zvládli a 5. 10. 2009 
nastúpili na výkon služby do nových priestorov.

Vysvätili novú budovu
Slávnostné otvorenie sídla CÚ Trnava sa uskutočnilo 12. 11. 2009, keď v novej 
budove privítali generálnu riaditeľku gen. JUDr. Eleonóru Kročianovú, riaditeľov 
odborov CR SR a colných úradov a ďalších významných predstaviteľov štátnej 
správy či samosprávy. Po úvodnom privítaní všetkých hostí riaditeľom CÚ Trna-
va a príhovore generálnej riaditeľky, došlo k slávnostnému prestrihnutiu pásky. 
Nový pracovný domov „Trnavčanov“, ako aj miesto pre ikonu sv. Matúša, patró-
na všetkých colníkov, vysvätil biskupský vikár ministerstva vnútra pplk. Mons. 
ThDr. František Bartoš, PhD., spolu s duchovným vikariátu kpt. ThDr. Stanisla-
vom Vargom, PhD.

Krátko o nás
CÚ Trnava vznikol 1. 7. 2005 v rámci II. etapy reorganizácie colnej správy. Územ-
ne pokrýva celý Trnavský samosprávny kraj a výkon zabezpečuje prostredníctvom 
kombinovaných pobočiek Dunajská Streda, Piešťany, Senica, Galanta, colných po-
bočiek Trnava NS, Brodské a daňových pobočiek Skalica a Trnava .

Nové kontaktné údaje CÚ Trnava:
Ľudová 10, 917 01 Trnava
Tel.: 033/55 62 601, 55 62 602, fax: 033/55 62 609

mjr. Bc. Silvester Nestarec

CÚ Trnava v novom sídle
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Vianoce 2009

Najkrajší vianočný darček...
Na Štedrý večer s radostnou zve-
davosťou rozbaľujeme darčeky, 
ktoré nám dali naši najbližší. Z ob-
sahu spoznávame niečo z ich po-
zornosti a lásky. Nebolo by však 
potrebné práve počas Vianoc lep-
šie poznať ten dar, ktorý nám vo 
svojom Synovi, cez Svätú rodinu, 
dal sám Boh? Nestálo by za to, vo 
svetle tejto Božej lásky, pod ve-
dením Kristovho evanjelia lepšie 
poznať ten dar, ktorý nám dal Boh 
v manželovi, manželke, v dieťati či 
v deťoch? Je potrebné myslieť na 
to, že Boh vás povolal na spoločnú 
cestu životom, že vás zveril jedné-
ho druhému a deti zveril rodičom. 
Boh vám dôveruje, ale chce vám 

aj pomáhať, aby ste túto dôveru nikdy nesklamali a nachádzali ste najhlbšie 
šťastie a radosť v tom, že sa Boh i vaši blízki môžu na vás vždy spoľahnúť.
Želám preto každému z vás, aby slávenie Vianoc bolo i časom prehĺbenia vášho 
vzťahu k Bohu, a to tak osobnou modlitbou, ako aj stretnutím s Kristom v spo-
ločenstve Cirkvi pri bohoslužbách, Kristus nás totiž učí obetavej láske – počnúc 
od betlehemských jaslí až po jeho kríž na Kalvárii. Svojím zmŕtvychvstaním nám 
však ukazuje aj to, že takáto láska vedie k víťazstvu života, vedie k záchrane a tr-
valému šťastiu, pretože vedie k Bohu.
V dnešnej komplikovanej dobe môžu byť naše rodiny pevné vo vzájomnej láske 
a v trvalej jednote iba vtedy, ak každý člen rodiny bude pevne zakotvený vo 
vzťahu k Bohu, ak bude žiť v zodpovednosti pred ním a čerpať od neho pomoc 
a silu pre uskutočňovanie opravdivej lásky za každých okolností.
Každý človek, ale zvlášť vy, čo pôsobíte v ozbrojených silách a v ozbrojených 
zboroch a musíte zvládať rozličné záťaže, potrebuje pevné zázemie dobrej ro-
diny. Nestačí však len očakávať pomoc od členov rodiny, ale každý z nás musí 
pre rodinu aj niečo robiť. V prvom rade sa musíme snažiť o to, aby sme boli 

prínosom pre rodinu. Celým svojím životom, osobným i profesionálnym. Kon-
krétne dáme svojim blízkym najavo, že pre nás znamenajú veľa tým, že si pre 
nich nachádzame dosť času, že žijeme s nimi a pre nich.

Rodina – nositeľka nádeje
Dobrá rodina, ukotvená v Bohu, je dôležitá nielen pre súčasnosť, ale zvlášť pre 
budúcnosť. Veď rodina je prostredím, v ktorom sa z Božích rúk prijíma dar nové-
ho ľudského života. Pri sobáši sa kňaz pýta snúbencov: „Ste ochotní s láskou pri-
jať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho 
Cirkvi?“ To „Áno“, ktoré ste vtedy tak ochotne povedali, je potrebné premieňať 
teraz na skutky. V prvom rade s ochotou prijať deti, ak to zdravotné a existenčné 
podmienky dovoľujú, aj viac než dve alebo tri. Krátkozraký egoizmus mnohých 
manželských párov a genocída vlastného národa legalizovaná potratovým zá-
konom zapríčinili to, že Slovensko vymiera. Panna Mária prijala Ježiša nielen ako 
svoje dieťa, lež súčasne ako vykupiteľa ľudstva a spolu s Jozefom sa o neho obe-
tavo starali. Ani dnes by nemali mať rodičia vzťah k deťom len z hľadiska svojich 
záujmov, ale mali by si uvedomovať, že majú byť nositeľmi budúcnosti tak pre 
spoločnosť, ako i pre Cirkev. Tento pohľad nádeje nech vás, milí rodičia, inšpi-
ruje k snahe o zodpovednú ľudskú a kresťanskú výchovu vašich detí. Snažte sa 
im byť príkladom. Postupne ich uvádzajte do vzťahu k Bohu, do spoločenstva 
Cirkvi, ako aj do správnych vzťahov k ľuďom a k plneniu vlastných povinností.
Môžu to dokázať aj rodiny príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
– dosvedčuje to skutočnosť, že otec pápeža Jána Pavla ll. bol vojakom a otec 
súčasného Svätého Otca Benedikta XVl. bol policajtom.
V týchto vašich úlohách a snahách vám chcú duchovne pomáhať kapláni ordi-
nariátu. S dôverou sa na nich obracajte a ochotne prijímajte duchovné služby, 
ktoré vám ponúkajú.
Všetkým vám – príslušníkom ozbrojených síl, zvlášť tým, čo sa nachádzate v za-
hraničných misiách, príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranné-
ho zboru, Horskej záchrannej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže i col-
nej správy, ako i vašim rodinám – úprimne želám a od Pána Boha vyprosujem 
pokojné a s radostnou vierou prežité vianočné sviatky a Božie požehnanie do 
všetkých dní nového roka.

Mons. František Rábek
biskup-ordinár OS a OZ SR

Výňatok z pastierskeho listu ordinára 
ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky k Vianociam 2009

Všetko najlepšie v novom roku
Vám želá redakcia

Colných aktualít a redakčná rada
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Streleckí inštruktori si na Donovaloch odskúšali svoje schopnosti

Vídame sa s nimi denne. Sú to naši kolegovia, majú rovnaké starosti i radosti 
ako my. Často sa však stretávajú s nepochopením a zľahčovaním svojej práce. 
Napriek tomu ale na ňu nezanevreli. Ich zanietenie pre zbrane a streľbu u nich 
vyústilo do praxe streleckého inštruktora.

Previerkam sa nevyhnú ani inštruktori
Na strelnici ich väčšinou vidíme so zbraňou v puzdre, ako velia, vysvetľujú a do-
hliadajú na strelecký výcvik colníkov. Niektorí sa preto mylne domnievajú, že 
inštruktori nemusia strieľať a ani absolvovať každoročné previerky. Opak je však 
pravdou. Potvrdilo sa to aj na previerkach inštruktorov, ktoré sa uskutočnili kon-
com novembra 2009 v Školiacom a rehabilitačnom stredisku Donovaly. Za kaž-
dý colný úrad sa zúčastnil taký počet colníkov, aby boli schopní pokryť strelecký 
výcvik v nasledujúcom roku. Celkovo sa teda zišlo takmer 60 colníkov, ktorých 
prevažná časť už v minulosti pôsobila vo funkcii streleckých inštruktorov.

Počasie strieľaniu neprialo
Školenie a previerky prebiehali v dvoch termínoch pod vedením troch lektorov 
streleckej prípravy. Času nebolo nazvyš, inštruktori mali preto skutočne nahus-
tený program. Počas celého dňa nacvičovali rôzne strelecké úlohy a po večeri 
absolvovali ústnu časť previerok. Na druhý deň prebiehali praktické previerky 
na strelnici v Sielnici, ktorá tento rok privítala streleckých inštruktorov premen-
livým počasím a riadne rozblateným terénom. Previerky, ktoré sú samy osebe 
dosť náročné, sa tak stali o to nepríjemnejšie. Pre zúčastnených to však nebolo 
nič mimoriadne. Sú totiž zvyknutí, že strieľajú so skrehnutými rukami v stude-

nom vetre či v daždi a blate. Aj napriek nepriazni počasia však dokážu splniť 
náročné limity.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že previerky inštruktorov majú tri časti:
1. Písomná časť – vykonáva sa formou testu, pričom v teste sú otázky oveľa šir-
šieho zamerania ako pre „bežných“ colníkov a s nárokom na menší počet chyb-
ných odpovedí.
2. Ústna časť – v nej sa preveruje všeobecný rozhľad inštruktora v danej prob-
lematike, schopnosť správneho vedenia výcviku a vzdelávania colníkov v urče-
nom rozsahu.
3. Praktická časť – pozostáva zo šiestich disciplín zameraných nielen na rých-
losť, ale aj na presnosť streľby. Inštruktori musia zvládnuť napríklad aj mierenú 
streľbu z pištole zo vzdialenosti desiatich metrov na krúžok s priemerom osem 
centimetrov, a to počas troch minút, pričom z desiatich rán ho musia zasiahnuť 
aspoň deväťkrát. To isté musia zvládnuť z automatickej pušky CZ 58 zo vzdiale-
nosti 15 metrov. Stredovú časť postavy páchateľa so zbraňou musia zasiahnuť 
z pištole zo vzdialenosti piatich metrov z dvoch rán dvakrát v čase 2,2 sekundy.

Z Donovál odchádzali spokojní
Školenie a previerky dokázali, že streleckí inštruktori slovenskej colnej správy 
sú naozaj odborne zdatní a dobre pripravení na plnenie svojej náročnej a zod-
povednej funkcie. Určite si tak zaslúžia pochopenie a uznanie za svoju neľahkú 
prácu, pri ktorej sú vystavení vo zvýšenej miere hrozbe zranenia. Nezabúdajme, 
že dbajú o bezpečnosť na strelnici a pripravenosť všetkých colníkov na profesi-
onálne používanie zbrane pri vykonávaní služobných zákrokov.

mjr. PhDr. Milan Pittich

Zaslúžia si uznanie
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História / Šport

„Nezabúdame“ – tak  znejú nápisy na stuhách vencov položených k pamät-
níku odhalenému 30. 10. 2009 v Pechotnom zrube K-S 14 „U cihelny“ pri vý-
chodočeskom meste Králíky od zástupcov Spolku colníkov SR, Klubu colní-
kov Michalovce a Klubu colníkov Orlicko. „Kdo zradil – toho zrada čeká, kdo 
zrazen – ten ve cti bude žít“. Táto  životná filozofia presne vystihuje morálne 
postoje príslušníkov finančnej stráže pri obrane Republiky Československej 
v rokoch 1938 – 1939 v častých bojoch v nemeckom pohraničí, ako aj na Pod-
karpatskej Rusi.

Spomínaná výstava je zameraná na vznik a vývoj finančnej stráže od roku 1918 až 
do roku 1948. Pre návštevníkov ju pripravili Múzeum čs. opevnenia z rokov 1935–
1938, Pechotný zrub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Samotná myšlienka na vytvorenie 
jedinečnej expozície sa však zrodila pred tromi rokmi. Jej iniciátorom nebol nikto 
iný než zakladateľ stálej expozície colníctva v Prahe a neskôr v Plzni, Jiří Panuš. Zá-
stupcovia Spolku colníkov SR sa na výstave v Králikoch zúčastnili práve v pamät-
ný deň podpísania Martinskej deklarácie 30. 10. 1918, ktorou sa slovenský národ 
prihlásil k spolužitiu v spoločnom štáte v rámci Československa. Okrem zástupcov 
Spolku colníkov SR prišli hostia z radov mestskej samosprávy, colnej správy, armá-
dy, polície a tiež spisovatelia a zástupcovia tlače.

Navštívili sme aj riaditeľa bývalého CÚ Králíky vo výslužbe pána  Josefa Šejvla, kto-
rý pôsobil  v radoch colnej správy 38 rokov. Spolok colníkov SR si z výstavy odnie-
sol aj užitočné poznatky. Skúsenosti z prípravy tohto projektu sú totiž veľmi dôle-
žité, a to pre budúcnosť vzniku stálej expozície histórie colníctva na Slovensku.

Viac sa dočítate na http://cihelna.militaryclub.info/index.htm alebo na www.spo-
lokcolnikov.estranky.sk, kde je uverejnená fotogaléria, plagáty, tlačová  správa 
a kompletný text tohto článku.    

Mgr. Jozef Vaško a -ds-

Boli sme pri otvorení expozície FS v Králíkoch

Zamestnanci CÚ Žilina sa opäť stretli v súboji o pohár v jednom z netradič-
ných športov, ktorým sú v tomto prípade kolky. Tretí ročník kolkárskeho 
športového podujatia sa uskutočnil v oravskom mestečku Trstená. Zúčast-
není, medzi ktorými boli profesionáli aj začiatočníci, si zmerali sily nielen 
v kategórii družstiev, ale aj ako jednotlivci. Organizátorom stretnutia boli 
ZO SLOVES a vedenie CÚ Žilina.

Športovci predviedli rovnocenný boj
Súťažné kategórie boli štyri: družstvá žien, družstvá mužov a jednotlivo ženy 
a muži. Keďže jemnejšie ženy potrebovali dlhšie naberať odvahu na otvorenie 
prvého kola v hre, začal sa turnaj štvorčlennými družstvami mužov. Chlapská 
priebojnosť dodala ženám odvahu, a tak ich húževnatosť nenechala dlho na seba 
čakať. Družstvá boli počtom vyrovnané. Športový výkon každého hráča sa začal 
piatimi skúšobnými hodmi. Muži mali počas turnaja povolených 30 hodov a ženy 
o desať menej.

Po výkonoch prišla zaslúžená úľava
Po ukončení vyčerpávajúceho turnaja, keď opadlo všetko napätie a na tvárach zú-
častnených sa javili známky spokojnosti so svojimi výkonmi, nasledovalo vyhod-
notenie. Záverečné podávanie rúk bolo spojené s prevzatím cien od námestníka 
riaditeľa CÚ Žilina. Bodku za športovým podujatím a posedením dala podpred-
sedníčka ZO SLOVES, ktorá všetkých pozvala na ďalšie organizované športové ak-
cie. Žilinčania na nich určite chýbať nebudú. Športové stretnutia s takou skvelou 
náladou a dobrou organizáciou si totiž nikto nenechá ujsť.

Výsledky turnaja
Jednotlivci
Ženy: 1. Ingrid Ticháková, 2. Miroslava Kišková, 3. Denisa Díriová
Muži: 1. Marián Benický, 2. Daniel Rajman, 3. Marcel Bednár
Družstvá
Ženy: 1. Oddelenie ekonomiky a logistiky, 2. PCÚ Čadca, 3. PCÚ Nácestné stredisko
Muži: 1. PCÚ Trstená, 2. SCÚ Trstená (družstvo A), 3. SCÚ Žilina (družstvo A)

Ingrid Ticháková

Turnaj o pohár riaditeľa CÚ Žilina v kolkoch
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Naša kronika

Naši jubilanti v novembri a decembri 2009
55 rokov

Jozef Minca
CR SR

Eva Kováčová
CR SR

Eva Tanczošová
CÚ Bratislava

Eva Stráska
CÚ Žilina

50 rokov

Juliana Suchárová
CR SR

Monika Schäfferová
CR SR

Anna Knapková
CÚ Banská Bystrica

Aladár Bago
CÚ Nitra

Silvia Staňková
CÚ Trnava

Helena Železníková
CÚ Prešov

Miroslav Valach
CÚ Trenčín

Eva Dubovcová
CÚ Žilina

Ľubomír Dovala
CÚ Košice

Mikuláš Manko
CÚ Košice

Pracovné jubileum
20 a 25 rokov

Beáta Končošová
k 5. 12. 2009

CÚ Banská Bystrica

Jarmila Baňacká
k 1. 12. 2009

CÚ Michalovce

Jozef Morkus
k 1. 11. 2009

CKÚ

Dňa 15. 12. 2009 sa dožíva významného životného jubilea – 80 rokov najzná-
mejší československý colník, bývalý generálny riaditeľ ÚCS Praha, JUDr. Jiří 
Brož, CSc.

Osobnosť s veľkou charizmou a prirodzenou autoritou, ktorá viedla českoslo-
venskú colnú správu plných 22 rokov. Dve funkčné obdobia (1977 a 1978) bol 
zvolený i za Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu (súčasná WCO). 
Mám tu česť poznať ho osobne a nie je to tak dávno, čo som mal to šťastie sa 
s ním porozprávať na stretnutí Spolku colníkov ČR v Jílovišti. Roky mu neubrali 
nič z jeho osobnosti, skôr naopak. Stále sa zaujíma o svojich colníkov. Touto 
cestou mu chcem zaželať za všetkých colníkov zo Slovenska do ďalších rokov 
života pevné zdravie a nezlomný životný optimizmus.

Mgr. Marcel Šejvl

Redakčná poznámka: JUDr. Jiřímu Brožovi, CSc., k jeho životnému jubileu zablaho-
želala aj generálna riaditeľka gen. JUDr. Eleonóra Kročianová.

Colník s veľkým C

Dňa 10. 12. 2009 naše rady navždy opustil Michel Danet, bývalý generálny 
tajomník WCO (1999 – 2008), po ťažkej chorobe, ktorej do poslednej chvíle 
čelil s veľkou silou a dôstojnosťou.

Počas celého svojho pôsobenia v čele WCO ako generálny tajomník presa-
dzoval a dokázal vyzdvihnúť colnícke remeslo do povedomia celého sveta. 
V priebehu svojej obetavej kariéry bol ten, kto stál za mnohými priateľstva-
mi vo francúzskej colnej správe a rovnako aj vo WCO. Jeho odchod zarmútil 
celú colnícku verejnosť.

Rozlúčkový obrad sa uskutočnil v piatok, 18. 12. 2009 o 11.00 h v Kostole 
Notre-Dame de la Cambre v Bruseli.

-red-

Michel Danet
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Ako nás nepoznáte

Koníčky, ktorým sa chceme vo voľnom čase venovať, si cestu k nášmu srdcu 
nájdu i za pár minút. Aj taký krátky čas totiž stačí na to, aby sme si uvedo-
mili, čo je pre nás to pravé orechové. Len výnimočne sa stáva, že si to svo-
je hobby obľúbime až po dlhšom čase. Presne také to však bolo v prípade 
Slavomíra Fordinála z CÚ Trnava, ktorý in-line korčuľovaniu podľahol až po 
prvých strachom a neistotou naplnených kilometroch.

Najprv bol stres, radosť z jazdy prišla neskôr
Slavomír športu nikdy príliš neholdoval. In-line korčule mu učarovali až v dospe-
losti, a to tesne pred dosiahnutím 30. roku. Cesta ku kolieskovému hobby bola 
totiž pomerne tŕnistá. Keď si korčule obul prvý raz, chcel ich hneď vrátiť do ob-
chodu. Strašil ho pocit neistoty a nebezpečenstva z jazdy na kolieskach, a to aj 
napriek tomu, že korčuľovanie na ľade zvládal bez problémov. Nevzdal to však 
a nedal sa odradiť vlastným vnútorným strachom z jazdy na asfalte. Odvaha sa 
mu vyplatila, po nejakom čase si korčuľovanie začal vychutnávať, zdokonalil sa 
a začal jazdiť na kolieskach s väčším priemerom.

Lacné, zdravé a elegantné
Každý, kto si aspoň raz do týždňa nasadí svoje in-line korčule, pozná pocit, kto-
rý na nich získa. Takúto radosť z pohybu si vychutnáva aj Slavomír. Korčuľovanie 
má však oveľa viac výhod. V prvom rade je nenáročné na peniaze. Jedno vyba-
venie vydrží roky, netreba kupovať vstupenku na športovisko či šetriť na drahú 
údržbu. Nezanedbateľné je aj zdravotné hľadisko. Je len málo športov s takým 
komplexným účinkom na telo. Korčuľovanie totiž posilňuje nielen svalstvo dol-
ných končatín a panvy, ale aj chrbta a zároveň je šetrné ku kĺbom. Za tento šport 
hovorí aj výdaj energie. Nadbytočné kilá totiž na trati či hrádzi strácame hladko, 
a to prostredníctvom elegantných pohybov. Ďalšou, ale určite nie poslednou vý-
hodou tohto hobby je spoločenské hľadisko. Slavomír sa totiž na korčuliach často 
stretáva so svojimi priateľmi, s ktorými si po spoločnom „vybití sa“ posedia pri 
chmeľových „ionťákoch“.

Korčuľovanie je diagnóza
Potvrdzuje to aj Slavomír, ktorý (keby sa dalo) by bol na korčuliach stále. Snaží sa 
však, aby jeho koníček nešiel na úkor rodiny. To, či na hrádzu vybehne, ovplyvňuje 
najmä počasie, ktoré môže byť všelijaké, len nie daždivé. Suchý asfalt je totiž pre 
in-line fanúšikov podmienkou. Ak je Perinbaba skúpa, prekážkou nie je ani zimné 
obdobie. Pred tromi rokmi sa mu aj v januári podarilo najazdiť 100 km. Takéto 
výkony však podáva v zime len výnimočne. Keďže kryté štadióny, kde by sa dalo 
„inlajnovať“, u nás nemáme, zostáva mu len čakať. Slavomír si svoju kondičku po-
čas zimných mesiacov nejako zvlášť neudržiava. Keď sa nedá korčuľovať, snaží 
sa aspoň obuť do topánok a pojazdiť si okolo domu, lebo noha si veľmi rýchlo 
odvykne od karbónoveho skeletu korčule a potom zanedbané rozjazdy bolia. Na 
jar stratené kilometre dobehne, stačí mu len intenzívnejšie zatrénovať a behom 
dvoch týždňov je tam, kde bol koncom sezóny.

Chrániť sa oplatí
Kto chce jazdiť na korčuliach, musí rátať s tým, že môže občas spadnúť. Úrazom sa 

nevyhol ani Slavomír, našťastie okrem modrín a zodratej kože vážnejšie zranenia 
nemal. Na korčuliach však stačí málo, jedno zakopnutie, strata rovnováhy a člo-
vek je hneď na zemi. V tom lepšom prípade z nej aj vstane. Podceňovať športový 
výstroj by preto nemal ani dlhoročný korčuliar. Napriek spomínaným rizikám, bez 
ktorých sa zrejme nezaobíde žiadna športová disciplína, si korčuľovanie získava 
stále viac priaznivcov, a to z rôznych vekových kategórií. Slavomír si pamätá aj 
na dvoch pretekárov s rokom narodenia 1942, ktorí dosahujú porovnateľné časy 
ako on. Svoje zastúpenie v tomto športe však majú aj mladšie ročníky. Neraz sa 
najmä z poľských klubov vyrojí aj 20 – 30 detí v dresoch pod vedením starších 
reprezentantov.

Najlepšia atmosféra vládne v Košiciach
Slavomír síce korčuľuje hlavne preto, lebo ho to baví, no svoje sily si rád zmeria 
aj na rôznych in-line pretekoch. Ak sú niekde v okolí do 150 km, štartovné nie je 
prehnane vysoké a zároveň nehlásia dážď, ide tam. Na súťažiach ho neraz sprevá-
dzajú aj jeho deti, ak je otvorená aj detská kategória. K srdcu mu prirástli najmä 
populárne a vydarené preteky pod názvom lifein-line tour (www.lifeinline.cz). Je 
to seriál pretekov v českých a slovenských mestách, väčšinou s kvalitným povr-
chom. Českým organizátorom sa po pár rokoch podarilo získať štatút pretekov 
svetového pohára, ktorý sa konal tento rok v Ostrave a bol zaradený do programu 
World inline cup. Vzácnosťou týchto tzv. Open pretekov je to, že sa milovníci in-li-
ne korčuľovania môžu postaviť na štart s českými a poľskými olympionikmi, napr. 
s Martinou Sáblikovou, Katkou Novotnou či Witoldom Mazurom. Samozrejme, 
známe športové tváre vidia bežní korčuliari len na štarte a potom keď prídu do 
cieľa. Profesionáli sú však vtedy už vydýchaní a niektorí aj osprchovaní. Srdcov-
kou, na ktorú Slavomír nedá dopustiť, je však košický maratón, ktorý sa každoroč-
ne koná v prvú októbrovú nedeľu. Drsnosť asfaltu tam síce už vyskúšalo nejedno 
koleno korčuliara, ale v žiadnom inom meste nie je taká atmosféra na pretekoch 
ako práve tu. Športovci, ktorí holdujú tomuto koníčku, si však viac ako prvé prieč-
ky želajú to, aby sa tento šport konečne dostal do programu letných olympijských 
hier, kam jednoznačne patrí. Veď disciplínam, akými sú napr. taekwondo alebo 
šerm, sa na svete venuje oveľa menej ľudí ako in-line korčuľovaniu.

Z gabčíkovskej hrádze mu vŕzgali kolená
Slavomír má tak ako asi každý športovec svoje ciele. Z roka na rok sa zlepšuje 
v dosiahnutých časoch a nezabúda ani na sledovanie nových trendov a noviniek 
v in-line športe. V budúcnosti by si chcel diaľkovo zakorčuľovať na trati Gabčíkovo 
– Bratislava a späť. Pred dvomi rokmi sa tam síce už dostal, ale keďže je povrch od 
Čunova po Gabčíkovo veľmi zrnitý, musel to pri Vojke vzdať. Niežeby nevládal, 
ale problém mal s kolenami, ktoré mu z nekvalitnej trate „vŕzgali“ ešte ďalšie tri 
mesiace. Vyššou métou, ktorú by rád zdolal, je berlínsky maratón s megaúčasťou 
korčuliarov alebo niektorý z diaľkových vytrvalostných pretekov, napríklad vo 
francúzskom Le Mans, alebo švajčiarsky 111-kilometrový One eleven.

-ds-

In-line diagnózu si lieči na hrádzi



Na tejto strane časopisu sa počas roka 2009 vy-
striedalo mnoho zaujímavých fotopostrehov. 
V poslednom tohtoročnom čísle Colných aktualít 
sa k nim pridajú ešte tri, tentoraz zo zbierky Re-
náty Kravcovej. Ak tiež máte záujem publikovať 
takto svoje fotografie, môžete tak určite urobiť 
v ďalších číslach časopisu, pretože naša rubrika 
Fotosúťaž tu bude pre vás aj v novom roku 2010. 
Stačí, keď nám pošlete svoje fotografické diela 
na adresu redakcie, maximálne však tri kusy. Veľa 
zdaru a šťastia pri fotografovaní.


