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Stručne o našej symbolike

Symboly colnej správy sú bežnou súčasťou colníckeho života. Nachádzajú sa totiž na služobných rovnošatách, písomnos-
tiach, budovách, motorových vozidlách, jednoducho všade okolo nás. Pozná ich preto každý colník aj spamäti. Málokto 
však vie, čo v skutočnosti znamenajú. Prinášame preto informácie, ktoré vám ich pôvod a význam objasnia.

Symboly slovenskej colnej správy

„Slávnostný“ znak colnej správy
Hoci nie je symbolom colnej správy, ktorý by ustanovoval osobitný zákon, v col-
nej správe sa pri vybraných príležitostiach používa aj tzv. „slávnostný“, resp. „veľ-
ký“ znak colnej správy. Zobrazuje sv. Matúša, patróna colníkov, v jeho svetskej 
(vľavo) a biblickej podobe (vpravo). V strede je znak colnej správy a latinské výrazy 
„Dignitas, Virtus, Ordo.“ Znak čerpá z vyše tisícročnej histórie colníctva na našom 
území, ktoré siaha až do roku 903 n. l. Neoficiálne sa zvykne používať na najrepre-
zentatívnejších dokumentoch colnej správy či pri slávnostných príležitostiach.

Znak colnej správy 
Znak colnej správy je symbol príslušnosti k colnej správe. Používa sa na ozna-
čenie služobnej rovnošaty, budov, motorových vozidiel, písomností a listín, 
výzdobu rokovacích miestností, na vyobrazenie pečatidiel colnej správy, slu-
žobného odznaku a vyznamenaní. Tvorí ho biely štít po okraji obšitý niťou 
čiernej farby a v strede prekrytý menším zeleným štítom, ktorý je zas prekrytý 
zlatým znakom colníctva. Pod okrídlenou prilbicou znaku colníctva je štátny 
znak. V hornej časti bieleho štítu sa nachádza čierny nápis „COLNÁ SPRÁVA“, 
pod ktorého začiatkom a koncom sú umiestnené dve hviezdy čiernej a zlatej 
farby. V dolnej časti bieleho štítu po oboch bokoch je umiestnený v oblúku 
čierny nápis „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Vzor znaku bol ustanovený výnosom 
Ministerstva financií SR č. 41/2004 s účinnosťou od 1.6.2004. 

Zástava zboru colnej správy
Zástava zboru colnej správy je zhotovená zo saténovej tkaniny medovo-zlatej 
farby. Obvod má medený lem. Líce zástavy tvorí štátny znak s dvoma medenými 
lipovými vetvičkami. Nad štátnym znakom je v oblúku umiestnený nápis „ZBOR 
COLNEJ SPRÁVY“, ktorý pokračuje na dolnom okraji v znení „SLOVENSKEJ REPUB-
LIKY“. Rub zástavy má v rohoch štyri medené hviezdy symbolizujúce svetové 
strany. V strede rubu je vyobrazený ochranca colníkov sv. Matúš so svätožiarou. 
Nad jeho vyobrazením je do oblúka umiestnený nápis „ČESTNOSŤ, STATOČNOSŤ, 
DISCIPLINOVANOSŤ“. Obvod zástavy je orámovaný strapcami. Zástava bola odo-
vzdaná a slávnostne dekorovaná ministrom financií SR a generálnym riaditeľom 
CR SR dňa 17.9.2009. Je uložená u generálneho riaditeľa CR SR. Používanie zástavy 
pri vybraných príležitostiach upravuje osobitný zákon.

Znak colníctva „Merkúr“
Známy znak colníctva je symbol starobylosti colníckeho povolania a colníc-
tva. Tvorí ho palica na hornom konci ukončená guľou a prekrytá okrídlenou 
prilbicou, ktorá je ovinutá dvoma vzájomne prepletenými hadmi. Samotný 
názov „Merkúr“ pochádza z mytológie. Išlo o najšikovnejšieho zo všetkých 
bohov. Pre svoju ľstivosť a šikovnosť bol najbližším pomocníkom samotného 
Dia. Ako boh obchodu bol tiež poslom správ medzi ľuďmi a bohmi. Súčasťou 
znaku je prilbica s krídlami a palicou, ktoré sú symbolmi ochrany a cestova-
nia. Hady, ktoré sú okolo nich ovinuté, boli pre starých Rimanov symbolom 
múdrosti, mlčanlivosti a ochrancami tajomstiev a pokladov. Znak sa v colnej 
správe ako symbol používa od 50. rokov 20. storočia. V rokoch 1954 – 1958 
bol umiestnený aj na náplecníkoch rovnošaty colníkov ČSR. 

mjr. Ing. Marcel Šuštiak
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Jar je od nepamäti symbolom znovuzrodenia, akejsi celoplošnej obrody, ktorou 
prechádza nielen samotná príroda, ale aj my ľudia. Prvými slnečnými a teplými 
dňami zažívame prílev novej energie, a to po psychickej i fyzickej stránke. Viac 
sa usmievame a aj to ranné vstávanie ide zrazu ľahšie. Ak sa tak nestane a cítime 
sa naďalej zimou ubití, niekde je zrejme problém a treba sa nakopnúť. Podľa 
odborníkov na zdravý životný štýl to ide celkom jednoducho: stačí jarná očista. 
Tá si vyžaduje chuť, pevnú vôľu a odhodlanie... jedno v akom poradí. Ak ste to 
zvládli a pár dní sa poctivo postili, gratulujem, polovica úspechu je za vami. Ešte 
však musíte očistiť to najdôležitejšie. Svoju myseľ. Ak vám totiž chátra, z pomys-
lenej duševnej zimy vás nikto a nič nevytrhne. Takže začnite filtrovať myšlienky. 
Tie ponuré, ktoré vás ubíjajú a obaľujú do rukavíc či šálov, odtlačte hlboko do 
skrine (najlepšie sa ich zbavte úplne). Jarnú očistu si dajte od hlavy (a to doslo-
va) až po päty. Omnoho horšie ako prevísajúce kilogramy sú totiž tie, ktoré sa 
úplne zbytočne hromadia vo vašej hlave.

Dana Sýkorová

Zbavte sa nadbytočných kíl
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Krátko z domova

Na pôde Colného riaditeľstva SR došlo koncom marca k podpísaniu ďalšej do-
hody. Colná správa uzavrela so spoločnosťou Philip Morris International (PMI) 
Memorandum o porozumení (Memorandum), čím sa zavŕšila etapa dvojročnej 
snahy o formalizáciu výborne fungujúcej spolupráce.

Prebehnú výmeny informácií aj užitočné školenia
Cieľom Memoranda je zintenzívniť vzájomnú spoluprácu pri potláčaní nezá-

konnej výroby, dovozu a obchodovania s tabakovými výrobkami, vrátane dis-
tribúcie a predaja falšovaných a pašovaných cigariet. Za týmto účelom bude 
colná správa poskytovať PMI informácie o akciách na zaistenie pašovaných 
a falšovaných cigariet a nelegálnych výrobní, zástupcom PMI umožňovať účasť 
na likvidácii takýchto cigariet, prípadne zaistených technických zariadení na ne-
legálnu výrobu falšovaných cigariet nesúcich ochranné známky.  PMI poskytne 
colníkom na oplátku školenia na identifikáciu pravosti svojich značiek cigariet 

a na svoje náklady zabezpečí analýzy vzoriek zaistených ta-
bakových výrobkov na identifikáciu ich pravosti. Môže tiež 
uhradiť náklady na likvidáciu falšovaných alebo pašovaných 
tabakových výrobkov s ochrannou známkou PMI, ktoré colná 
správa nezískala od zodpovednej osoby. Spolupráca bude 
prebiehať i v oblasti spoločného informovania  verejnosti 
o zaistených pašovaných a falšovaných tabakových výrob-
koch i nelegálnych výrobniach.

Pomáhali si už pred podpisom
Známy výrobca cigariet s colníkmi spolupracoval už v mi-
nulosti. Dôkazom toho je aj školenie pre vybratých colníkov 
na východe Slovenska, ktoré PMI zorganizoval týždeň pred 
podpisom spomínaného Memoranda. Zamerané bolo na 
identifikáciu pravosti jeho tabakových výrobkov. Colný krimi-
nálny úrad dostal v minulom roku od PMI aj automobily pre 
psovodov, a to v rámci podpory výcviku a používania vyhľa-
dávacích psov na tabakové výrobky.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD., a -ds-

Philip Morris bude svoje cigarety chrániť spoločne s colníkmi

Colníci sa pri výkone svojich služobných povinností stretávajú aj so situáciami, 
pri ktorých môže dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu ľudských životov. Po-
dobné skúsenosti mali v poslednom čase i colníci z CÚ Žilina. A to hneď dve.

Muž chcel spáchať samovraždu kvôli peniazom
Prvú takúto situáciu si ešte v marci zažila trojčlenná hliadka. Colníci sa 
26.3.2010 presúvali na služobnom motorovom vozidle na miesto priameho 
výkonu služobných povinností do Divinky. Jeden z nich spozoroval pri tomto 
presune na Mostnej ulici muža, ktorý stál na pravej strane vozovky s jednou 
nohou už za zvodidlami. Hliadka preto zastavila služobné motorové vozidlo, 
zapla výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu a k neznámemu mužovi 
okamžite pristúpila. Jeden z colníkov ho pritom bez váhania zachytil a stia-
hol od zvodidiel na cestnú komunikáciu. Colníci si následne všimli lano so 
slučkou priviazané o zvodidlá, ktoré viselo z mosta. Okam-
žite pochopili, čo je vo veci. Začali s mužom komunikovať 
a nespúšťali ho z očí, aby svoj pripravovaný čin neuskutočnil 
alebo sa nepokúsil ublížiť si iným spôsobom. Hliadka potom 
telefonicky kontaktovala operačného dôstojníka PZ SR a po-
žiadala ho, aby na miesto privolal aj rýchlu zdravotnú pomoc. 
Trojica colníkov sa od nešťastného muža nakoniec dozvedela 
aj dôvody, kvôli ktorým chcel spáchať samovraždu. Ako inak, 
boli finančného charakteru.

Za záchranu života ich ocenilo aj vedenie
Colníkov, ktorí boli v správnom čase na správnom mieste, oce-
nilo aj vedenie colnej správy. Generálny riaditeľ Colného riadi-
teľstva SR dňa 9.4.2010 odovzdal npor. Tiborovi Liskovi a ppor. 
Ladislavovi Kamenskému za prejav statočnosti pri záchrane 
ľudského života striebornú medailu za vzornú službu. Odo-
vzdávanie sa uskutočnilo na CÚ Žilina za prítomnosti GR CR SR, 
riaditeľky Kancelárie GR CR SR, riaditeľa CÚ Žilina, námestníkov 
RCÚ Žilina a vedúceho SCÚ Žilina, pod ktorého vedením od-
menení colníci vykonávajú svoju služobnú činnosť.

Žilinčania zasahovali aj v apríli
Colníci zo žilinského úradu boli nápomocní aj 2.4.2010. V tento deň vykonáva-
la opäť trojčlenná hliadka monitorovaciu činnosť pred obchodnými reťazcami 
v Žiline. Pri výjazde z parkoviska medzi dvoma obchodnými domami hliadka 
spozorovala dopravnú nehodu troch motorových vozidiel. Okamžite preto tele-
fonicky kontaktovala dispečera tiesňovej linky 112 a žiadala o bezodkladné vy-
slanie rýchlej zdravotnej pomoci a hasičov. V jednom z vozidiel bola na mieste 
spolujazdca zranená osoba. Dvere, za ktorými sa nachádzala, však boli nárazom 
zdeformované, a tak jej znemožňovali pohyb. Colníci sa síce snažili dvere otvo-
riť, no keď sa im to nepodarilo ani po viacerých pokusoch, presunuli zranenú 
a šokovanú osobu na sedadlo vodiča. Komunikovali s ňou až do príchodu zá-
chranárskych zložiek.

kpt. Mgr. Juraj Ihnatišin

Colníci z CÚ Žilina pomáhali pri záchrane ľudských životov
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Krátko z domova

Naša colná správa uskutočnila v rámci komunitárneho programu Fiscalis 2013 
mnoho zahraničných služobných návštev. Na prelome zimy a jari sa však cho-
pila aj úlohy hostiteľa a privítala kolegov zo Slovinska (Matevž Šrekl), z Malty 
(Christopher Attard) a dvoch zástupcov z Maďarska (Attila Herceg a Imre Pethö), 
ktorí prišli najmä kvôli výmene skúseností pri správe spotrebných daní. 

Najprv teória, potom prax
Program návštevy sa začal na CR SR, ktoré pre nich pripravilo prezentáciu o slo-
venskej colnej správe. Zahŕňala aj informácie o systéme správy spotrebnej dane 
z rôznych komodít, ktoré im prezentovali zamestnanci Ministerstva financií SR 
a odboru spotrebných daní CR SR (OSD). O tom, ako funguje výkon daňového 
dozoru v praxi, sa zahraniční colníci presvedčili aj priamo v teréne. Navštívili da-
ňový sklad liehu v obci Marcelová, v ktorom sa okrem iného oboznámili s pro-
cesom výroby kvalitných ovocných destilátov. 

Východ si ich získal
Návšteva zo zahraničia sa počas svojho päťdňového pobytu pozrela aj na seve-
rovýchod krajiny, a to do Popradu. Kolegovia sa oboznámili s činnosťou odde-
lenia ELO v súvislosti so systémami na kontrolu pohybu tovarov podliehajúcich 
spotrebnej dani. Zaujal ich najmä nový elektronický systém, ktorého podstatou 
je nahradenie papierových sprievodných administratívnych dokumentov elek-
tronickými. Neskôr sa účastníci návštevy premiestnili na CÚ Prešov, kde im col-
níci z OSD podrobne vysvetlili postup správcu dane pri výkone daňových kon-
trol a daňového dozoru. Získané informácie si mohli opäť overiť aj v praxi, a to 
v pestovateľskej pálenici ovocia v Giraltovciach. Colníci na východe ešte absol-
vovali aj exkurziu v jednom z najmodernejších slovenských daňových skladov 
liehu a stihli degustáciu vybraných vzoriek tokajského vína v obci Viničky. Pri 
návšteve daňového skladu minerálneho oleja v Trebišove sa za účasti colníkov 
z CÚ Michalovce oboznámili s celým procesom pri prijímaní a skladovaní mine-

rálneho oleja v daňovom režime pozastavenia dane, pri uvádzaní minerálneho 
oleja do daňového voľného obehu, ako aj s úlohou správcu dane. 

Návšteva sa skončila na výbornú
Po pestrom programe, ktorý absolvovali na východe, sa hostia vrátili späť do 
nášho hlavného mesta, na CR SR. Role sa však vymenili, a tak tí, ktorí počúvali, 
boli tentoraz Slováci. Hostia im formou prezentácií vysvetlili, ako funguje sys-
tém správy spotrebných daní v ich krajinách. Návšteva založená na obojstran-
nej výmene skúseností tak splnila svoj cieľ. Kolegovia odchádzali zo Slovenska 
spokojní, za čo patrí poďakovanie viacerým odborným útvarom colnej správy, 
ktoré sa na príprave programu podieľali.

npor. Ing. Jana Držíková a kpt. Mgr. Jozef Lukianov

Vedenie CÚ Bratislava privítalo v rámci komunitárneho programu Customs 
2013 dve zahraničné návštevy. Na pôdu colného úradu tak v marci zavítali ko-
legovia z českej a chorvátskej colnej správy. 

Čechov zaujali najmä colno-hraničné pobočky
Ako prví prišli na štvordňovú návštevu zástupcovia českej colnej správy. Brati-
slavskí colníci im hneď na úvod predstavili činnosť slovenskej colnej správy, ako 
aj svojho úradu. Prezentovali im aj RTG technológie, ktoré sa využívajú pri rôz-
nych akciách medzinárodného charakteru. Českých colníkov však zaujali najmä 
colno-hraničné pobočky Letisko a Pošta (prejednávanie poštových zásielok) 
v Bratislave a v Košiciach. Dozvedeli sa o ich špecifikách, ako aj problémoch 
spojených s prejednávaním tovaru v colnom konaní. Na česko-slovenskom pra-
covnom stretnutí sa však venovali aj iným témam. Colníci sa zaoberali špecifi-
kami, ktoré vznikli po vstupe SR do schengenského priestoru a problematikou 
zadržania osôb a tovaru na letisku. Diskutovalo sa aj o spolupráci s Colným kri-
minálnym úradom a nevynechali ani činnosť CARGA. 

O naše know-how má záujem aj Chorvátsko
V rámci druhej pracovnej návštevy privítali na bratislavskom colnom úrade zá-
stupcu chorvátskej colnej správy, ktorá sa intenzívne pripravuje na vstup do 
Európskej únie. Keďže Slovensko má tento významný krok v živej pamäti, po-
dalo chorvátskym kolegom pomocnú ruku. Trojdňová návšteva, na ktorej sa 
zúčastnil riaditeľ CÚ PULA Dean Ivandić, bola preto zameraná najmä na zmeny 
v štruktúre, ako aj na prechod kompetencií slovenskej colnej správy po vstupe 
do EÚ. Slováci mu vysvetlili problémy, ktorými prešla colná správa pri vstupe 
do Spoločenstva. Objasnili mu organizačné zmeny, znižovanie stavov colníkov 
či zlúčenie a zánik niektorých colných úradov. Reč však bola aj o vzniku CKÚ, 
postupnom rozširovaní jeho kompetencií, o nástupe správy spotrebných daní 
a potrebe zmien v informatizácii a preškoľovaní. Chorvátska návšteva sa dozve-

dela aj o preberaní právnych aktov Spoločenstva a kontrolnej činnosti Európ-
skej komisie v rôznych oblastiach colníctva. V rámci pracovného stretnutia boli 
Deanovi Ivandićovi predstavené niektoré z vybraných pobočiek CÚ Bratislava. 
Spoznal, ako funguje colno-hraničná pobočka Letisko (cestovný styk a CARGO), 
jednotlivé stanice CÚ a oddelenie špeciálnych technológií. Nezabudlo sa ani na 
bývalé colné hraničné priechody CÚ Bratislava (Jarovce, Berg, Rusovce a Záhor-
ská Ves), ktoré po vstupe Slovenskej republiky do EÚ zanikli. V tejto súvislosti 
colníci zahraničnej návšteve vysvetlili problematiku „správcovstva“ jednotlivých 
budov pred a po vstupe, potrebu zabezpečenia ich stráženia, ako aj problémy 
s prevodom tohto druhu majetku.

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková

Pracovné návštevy v rámci programu Customs 2013
pokračujú aj v tomto roku

Kolegovia zo zahraničia sa zaujímali o správu spotrebných daní v SR
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Krátko z domova a zo sveta

Vysokí predstavitelia ukrajinských policajných zlo-
žiek v rámci budovania slovensko-ukrajinskej ce-
zhraničnej spolupráce v marci zavítali do Prešova. 
Zúčastnili sa na seminári, ktorý na tému Európske 
skúsenosti Slovenska s transparentnosťou a bojom 
proti korupcii zorganizovala Slovenská spoločnosť 
pre zahraničnú politiku. 

V rámci päťdňového seminára si ukrajinskí partneri 
mali možnosť vypočuť nielen prednášku generálnych 
konzulov SR a Ukrajiny, ale aj riaditeľa odboru boja 
proti korupcii Úradu boja proti korupcii Prezídia Po-
licajného zboru, šéfredaktora prešovského denníka 
a viacerých slovenských právnikov. Prítomní zástup-
covia hraničnej a cudzineckej polície Ukrajiny však 
prejavili záujem aj o prezentáciu činností  colnej správy, a preto organizátor 
podujatia oslovil CÚ Prešov. Hovorkyňa prešovského úradu ich oboznámila 
s jeho históriou i súčasnou činnosťou. Otázky Ukrajincov boli smerované najmä 
na najčastejšie zistené porušenia v súvislosti s ukrajinskou hranicou, na spo-
luprácu s Úradom boja proti organizovanej kriminalite Policajného zboru, ale 

zaujímala ich aj organizačná štruktúra, systém vzdelávania v colnej správe, a ne-
obišli ani tému „výbušniny v Poprade“. Prednášajúcich si získali nielen svojou sr-
dečnosťou a otvorenosťou, ale i otázkami týkajúcimi sa aj nášho spoločenského 
diania. Bolo zjavné, že majú Slovensko v malíčku. 

 -red-

Macedónske mestečko Ohrid nachádzajúce sa v juhozápadnom cípe krajiny   
pri hraniciach s Albánskom v polovici marca ožilo. Do tohto mesta protikladov 
a pamiatok spojených s vierozvestcami Cyrilom a Metodom totiž prišlo 45 naj-
vyšších predstaviteľov európskych colných správ Svetovej colnej organizácie 
(WCO) za účasti zástupcov Európskej komisie a generálneho tajomníka WCO 
Kunia Mikuryiu.

Na pretras prišli bezpečnosť i obchod
Každoročné stretnutie sa venovalo najdôležitejším otázkam stratégie a činnosti 
WCO – oblasti ochrany práv duševného vlastníctva (najmä liečivám), oblasti bez-
pečnosti a ochrany dodávateľského reťazca, koordinovanému riadeniu hraníc 
a nezastupiteľnej úlohe colníctva v ňom. Zaoberalo sa však aj potrebou neustále 
rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi colnou správou a obchodnou sférou, a to 
nielen s cieľom uľahčovať medzinárodný tok tovaru cez hranice, ale aj prispievať 
k ekonomickému rozvoju európskeho regiónu a jeho jednotlivých štátov. 

Európsky kandidát na pozíciu riaditeľa pre budovanie
kapacít bude z Maďarska
Predmetom rokovania boli aj strategické záležitosti európskeho regiónu z po-
hľadu nadchádzajúcich júnových volieb na Rade WCO.  Na obsadenie čakajú 

dve pozície, a to riaditeľ pre budovanie kapacít a riaditeľ pre zhodu a uľahčova-
nie. Európskemu regiónu sa totiž v posledných dvoch rokoch nedarilo. Neob-
sadil ani  pozíciu generálneho tajomníka WCO, ani funkciu námestníka gene-
rálneho tajomníka WCO. V lete má teda jednu z posledných možností potvrdiť 
svoje prvenstvo ako jeden z najväčších prispievateľov do rozpočtu WCO, a to aj 
obsadením niektorej z vrcholných pozícií v jej riadiacej štruktúre. Lídri európ-
skych colných správ sa preto v Ohride chceli dohodnúť na spoločnom kandi-
dátovi, za ktorého by „lobovali“ jednotliví členovia európskeho regiónu na čele 
s predsedajúcim Luxemburskom. Na rokovaní boli predložené tri nominácie na 
pozíciu riaditeľa pre budovanie kapacít. O tento post sa uchádzali zástupcovia 
z Maďarska, Talianska a Španielska. Keďže boli všetci navrhnutí kandidáti dobrí, 
rokovania neboli jednoduché a nevyústili do konkrétnej dohody. V niekoľkých 
pár týždňoch sa však situácia ohľadom kandidáta vykryštalizovala.  Taliansko 
aj Španielsko sa totiž rozhodli stiahnuť svoje kandidatúry. Priestor tak nechali 
už predtým odporúčanému kandidátovi európskeho regiónu WCO, Jánosovi 
Nagyovi, najvyššiemu predstaviteľovi maďarskej colnej správy. Aj takto zložito 
sa rodí strategická dohoda najvyšších predstaviteľov colných správ európskeho 
regiónu WCO. Ak by však viedla k úspechu v blížiacich sa voľbách, Ohrid a býva-
lá Juhoslovanská republika Macedónsko by na ňom mali určite svoj podiel.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD. 

Zástupcom ukrajinskej hraničnej
a cudzineckej polície prednášali aj colníci

Lídri európskych colných správ sa stretli v Macedónsku
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady

Anonymný tip vyšiel
Colníci zo Stanice CÚ Lučenec vykonali koncom marca daňový dozor u fyzickej 
osoby Drahomíra P., a to na základe anonymného podania. Muž mal podľa ano-
nymu v prenajatej garáži v obci Poltár skladovať tovar podliehajúci spotrebným 
daniam. Tip sa nakoniec ukázal ako opodstatnený. Spomínanú garáž označil aj 
služobný pes. Drahomír P. dobrovoľne vydal colníkom tri spotrebiteľské balenia 
cigariet (SBC) značky REAL GOLD, 17 SBC zn. LONG LIGHTS,  250 SBC zn. REAL 

BLUE, 450 SBC zn. MANCHESTER, 37 kusov litrových 40 % spotrebiteľských bale-
ní liehu (SBL) zn. NAPOLEON VIEUX FINE, 105 kusov litrových 50 % SBL zn. FRE-
DERIC WODKA EXTRA FINE a 76 kusov litrových 50 % SBL zn. FREDERICO RUM 
EXTRA FINE. Uvedený prípad bol postúpený PCKÚ Banská Bystrica.

Muž z Krompách sa nepoučil 
Spišskonovoveskí colníci Stanice CÚ vykonali začiatkom marca činnosť zame-
ranú na vyhľadávanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, resp. daňovému 
dozoru. V rámci kontroly odhalili v Krompachoch skladovateľa a distribútora 
nelegálnych cigariet, u ktorého zaistili fajčivo a lieh už v minulosti. Muž sa 
však evidentne nepoučil. V bytových priestoroch totiž opäť skladoval a pre-
dával cigarety rôznych značiek, tabak a lieh. Colníkom na ich výzvu odovzdal 
49 320 kusov cigariet označených ukrajinskou kontrolnou známkou, 460 ku-
sov cigariet bez označenia kontrolnou známkou a 264 689 kusov cigariet s ne-
platnou slovenskou kontrolnou známkou. Finančný únik na spotrebnej dani 
pri zaistenom množstve 314 469 kusov cigariet predstavoval sumu 25 572,61 
eur. Colníkmi však bol zaistený aj tabak voľne sypaný vo vreciach v objeme 
113,55 kilogramov a spotrebiteľské balenia tabaku v objeme 290,6 kilogramov. 
Kvôli tomuto „fajčivu“ vznikol únik na spotrebnej dani v hodnote 25 889,84 
eur. V bytových priestoroch bolo zabezpečených aj 67 litrov liehu rôzneho 
druhu a koncentrácie, pri ktorom majiteľ nevedel preukázať pôvod a spôsob 
jeho nadobudnutia. Celkový finančný únik na všetkom tovare podliehajúcom 
spotrebným daniam, ktorý bol u nepoučiteľného muža zaistený, predstavuje 
sumu 51 754,47 eur. 

-ds-

Ilegálne fajčivo sa ku konzumentom tentoraz nedostalo
Päť zadržaných mužov a tona zaistenej marihuany. Taká je bilancia dvoch ope-
rácií, ktoré vykonali ozbrojené zložky v Srbsku a Albánsku. Akciu zameranú proti 
pašerákom odštartovali na srbsko-maďarskej hranici. V rukách polície skončili 
dvaja Holanďania, ktorí sa do Maďarska snažili v osobnom aute prepašovať 46 
kilogramov marihuany. Albánski policajti a colníci boli úspešní aj na juhu kraji-
ny, kde zaistili najmenej tonu marihuany. Drogy, ktoré boli určené pre taliansky 
trh, objavili v nákladnom aute asi 280 kilometrov juhovýchodne od metropoly 
Tirana. Marihuanu pravdepodobne vypestovali na juhu krajiny v dedine Laza-
rat, ktorú považujú za centrum produkcie tejto drogy v krajine. 
Srbsko a Albánsko sú na takzvanom balkánskom pašeráckom okruhu, ktorý 
spája južnú Áziu so západnou Európou. 

Drogy ukrývali aj medzi sýtenými nápojmi
Španielskym policajtom a colníkom sa v marci podaril unikátny záchyt. V kon-
tajneroch privezených z Kolumbie a Mexika objavili 2,5 tony kokaínu. Drogy boli 
ukryté medzi zásielkami elektrických generátorov, sýtených nápojov a ďalšieho 
tovaru, ktorý dorazil do stredomorského prístavu Valencia. V rámci operácie za-
držali troch mužov, ktorí sú občanmi Španielska.

Belgické cigarety na britské ostrovy neprenikli
Pašovaniu dala stopku aj holandská colná správa. Skonfiškovala totiž kontra-
band obsahujúci viac ako dva milióny pašovaných cigariet. Zásielka privezená 
z Belgicka pravdepodobne smerovala do Veľkej Británie. Polícia zatkla jedného 
Brita, dvoch Belgičanov a troch Holanďanov, ktorých prichytila pri vykladaní 
nákladu z kamióna. Členovia skupiny sú okrem pašovania cigariet podozriví aj 
z daňových únikov, a to vo výške okolo 400 000 eur. 

Českí colníci odhalili megazásielku falošnej Viagry 
Colníci zo susednej Českej republiky zaistili obrovskú zásielku falzifikátov liekov 
Cialis a Viagra určených na liečbu porúch potencie. Balíky pochádzajúce z Indie 
obsahovali až 5200 tabliet, ktoré boli určené na predaj prostredníctvom inter-
netu. Oba prípravky sa pritom v ČR môžu podávať len na lekársky predpis. Ak 
by išlo o originály, mali by hodnotu presahujúcu dva milióny Kč (viac ako 78 000 
eur). Českým kolegom sa tak podaril „úlovok“, ktorý je porovnateľný s celoroč-
ným objemom zadržaných falošných liekov.

Aký kraj, taký mrav
Geografická poloha ovplyvňuje aj chúťky pašerákov a komodity, na ktorých 
chcú nelegálne zarobiť. V Thajsku je napríklad v kurze slonovina. Tú chceli 
v marci do Laosu prepašovať dvaja muži, ktorým to však prekazili thajskí col-
níci. Tovar za 3,6 milióna dolárov, deklarovaný ako súčiastky do mobilných te-
lefónov, zadržali na letisku v Bangkoku. Pri zásahu zatkli aj Thajčana, ktorý si 
chcel zásielku prevziať. Podľa colníkov prípad dokumentuje, že Thajsko sa stalo 
kľúčovým miestom tranzitu pre dodávky z Afriky , ktoré reagujú na zvýšený do-
pyt slonoviny v Číne, Európe a USA. Išlo doteraz o najväčší prípad pašovania 
slonoviny v histórii Thajska.

Nie je  ovocie ako ovocie
Pašerákom nešla karta ani v krajine tulipánov. Kontraband obsahujúci 500 kilo-
gramov kokaínu totiž skončil v rukách holandských policajtov a colníkov. Dro-
gy za 25 miliónov eur boli ukryté vo falošných ananásoch z umelej hmoty. Na 
zvláštne vyzerajúce ovocie prišli baliči tovaru, ktorí zavolali políciu.

-ds-
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 Vedomosti viac ako potrebné pre prax

CÚ Žilina uskutočnil v rámci dobrej spolupráce s Úradom boja proti korupcii 
(ÚBPK) Prezídia Policajného zboru sériu štyroch školení zameraných na korup-
ciu. Ich účastníci sa dozvedeli, ako postupovať v situáciách, ktoré sa môžu vy-
skytnúť nielen pri výkone služby, ale aj v bežnom živote.
Na verejných činiteľov platí iný meter
Školenia odštartovali stručným výkladom, ktorý bol zameraný na platnú legis-
latívu. Prednášajúci zástupcovia ÚBPK STRED Ing. Jaroslav Ambroz a Ing. Peter 
Kovařík vysvetlili paragrafové znenia z Trestného zákona týkajúce sa korupcie. 
Nezabudli všetkých upozorniť, že súdy posudzujú protiprávne konanie ve-
rejných činiteľov prísnejšie ako nelegálne konanie „civilov“. Svedčia o tom aj 
mnohé prípady z praxe. Istý policajt napríklad dostal za preukázanú korupciu 
sedem rokov „na tvrdo“, pričom páchateľ z „civilu“ obišiel len s podmienkou, aj 

keď výška spôsobenej škody bola neporovnateľne vyššia (20 eur oproti 83 000 
eurám). Prísne tresty však majú svoje opodstatnenie. Ovplyvňujú morálku na 
pracovisku, a tak slúžia aj ako prevencia.
Pravda sa dokazuje len ťažko
Účastníkov prednášok zaujali aj prípady patriace do archívu ÚBPK. Prezentova-
né boli napríklad audiovizuálne ukážky z objasňovania trestnej činnosti býva-
lého príslušníka Policajného zboru (PZ), ktorý sa rozhodol privyrobiť si preda-
jom informácií podsvetiu – konkrétne pašerákovi cigariet. Na tieto informácie 
sa vzťahovala ochrana aj po ukončení jeho pôsobenia v PZ, ktorú sa písomne 
zaviazal dodržiavať. Avšak vyskytli sa aj prípady, keď boli policajti obvinení 
neprávom. Postaral sa o to aj študent vysokej školy, ktorého kontrolovala po-
licajná hliadka po tom, ako porušil dopravné predpisy. On však zavolal na 112 

Značka je viac ako len názov alebo logo. Nejde o hmotný majetok, ale o tzv. 
duševné vlastníctvo, ktoré je potrebné chrániť. Na jeho ochrane sa podieľa aj 
slovenská colná správa, ktorej súčasná právna úprava umožňuje vykonávať 
dozor aj nad tovarom vo „voľnom obehu“. Právomoci colníkov v aktívnom boji 
s plagiátorstvom sa tak od 1.12.2009 významne posunuli. 
Informácií nikdy nie je dosť
Podnikavci s falzifikátmi sa však tiež poriadne obracajú a svoje praktiky neustále 
zlepšujú. Vzdelávať sa v tejto oblasti je preto nevyhnutné. Uvedomuje si to aj 
vedenie CÚ Prešov, ktoré pre svojich colníkov v apríli 2010 zorganizovalo pred-
nášku. Na pôdu colného úradu pozvalo zástupcov troch ochranných známok 
(značiek).
Microsoft má kvôli falzifikátom miliardové straty
Ako prvý sa ujal slova Mgr. Peter Sucha, zástupca spoločnosti Microsoft. Prí-
tomným colníkom prezentoval stručný prehľad softvérových produktov, medzi 
ktoré patria nielen operačné systémy Windows, kancelárske balíky Office, ale 
aj aplikácie, hry, doplnkový a zábavný softvér. Zameral sa však aj na odlišnosti 
medzi legálnym a nelegálnym softvérom, na distribúciu a balenie produktov, 
na riziká používania nelegálneho softvéru a najčastejšie formy falšovania. Na 
nelegálnom softvéri stráca spoločnosť ročne až 34 miliárd USD. Domovskými 
krajinami falzifikátov sú zväčša Čína, Hongkong, Taiwan, Makao a Singapur. 
Z európskych krajín sú to najčastejšie Poľsko, Ukrajina a Rusko. Medzi krajiny 
pôvodu originálnych výrobkov patrí hlavne Nemecko, Írsko, Francúzsko, Ang-
licko, Južná Afrika, Česká republika, Maďarsko či Turecko. Pri posudzovaní origi-
nálnych výrobkov a falzifikátov je dôležité si všímať najmä identifikačné znaky 
ako balenie, nosič, potlač, COA štítok a manuál. Je však potrebné vedieť, že pro-
dukty vyrobené v Európe, sú určené výhradne pre európsky trh. 
Ďalšie dôležité informácie súvisiace s touto ochrannou známkou je možné 
získať na stránkach www.microsoft.com/slovakia, www.howtotell.com, www.
microsoft.com/genuine/ a www.microsoft.sk/predajcovia.

Falzifikát predbehol originál
Pred falšovateľmi sa chráni aj spoločnosť Nike. Z dôvodu zabezpečenia ochrany 
značky a uľahčenia identifikácie falzifikátov používa najrôznejšie bezpečnost-
né prvky, ktorými chráni svoje originálne produkty. Originálne produkty sú 
označené štítkom, ktorý obsahuje najmä logo spoločnosti, veľkostnú tabuľku 
a krajinu pôvodu. Spomínané štítky sa v prípade obuvi zväčša umiestňujú na 
vnútornej strane jazyka, na textilných výrobkoch sú umiestnené spravidla na 
hornej časti lemu výrobku. Napriek týmto opatreniam spoločnosti pribúdajú 
vrásky na čele, a to najmä kvôli neustálemu zlepšovaniu dizajnu falzifikátov, ich 
rýchlejšej výrobe a predaju v obchodoch. Alarmujúca je aj skutočnosť, že kým 
v roku 2001 sa prvý falzifikát objavil tri mesiace po uvedení nového výrobku 
na trh, v roku 2005 to už bolo osem mesiacov pred uvedením nového origi-
nálneho výrobku na trh. Daniel Bursík, ktorý pracuje pre spoločnosť Nike od 
roku 2001, sa počas svojho pôsobenia v rámci kontrol na tržniciach ani raz ne-
stretol s originálnym výrobkom spoločnosti Nike. Spoločnosť v súčasnosti úzko 
spolupracuje s colnou správou, Policajným zborom a Slovenskou obchodnou 
inšpekciou. V krátkom čase však plánuje nadviazať spoluprácu aj s daňovými 
a živnostenskými úradmi. 
Za málo peňazí nečakajte veľa muziky 
Na prednáške sa zúčastnila aj zástupkyňa spoločnosti ABL, a.s., Mgr. Kamila Tr-
nečková, ktorá zabezpečuje ochranu práv duševného vlastníctva aj pre PUMA 
AG Rudolf Dassler Sport. Potvrdila, že súčasným trendom je sťahovanie pre-
dajcov nelegálnych tovarov z trhovísk do kamenných obchodíkov a vo väčších 
mestách dokonca aj do obchodných reťazcov. V poslednom čase sa však veľmi 
rýchlo rozširuje aj distribúcia falzifikátov cez internet, ktorej hlavnou výhodou 
je anonymita predajcu a s ňou súvisiace menšie riziko odhalenia. Na náš trh 
sa tak dostávajú nielen výrobky, ktoré vlastníkom práv duševného vlastníctva 
spôsobujú nemalé finančné ujmy, ale ktoré zároveň môžu byť pre spotrebiteľa 
škodlivé a životu nebezpečné. Hlavným znakom falzifikátov býva obvykle nízka 
kvalita. Tá súvisí s nízkymi výrobnými nákladmi, ktoré sa následne premietajú 
do nízkej predajnej ceny. Medzi najčastejšie nedostatky patrí napr. zlý steh, kri-
vo našité pútka, nekvalitná potlač či nepresnosť jednotlivých látkových dielov. 
V prípade obuvi často absentuje vzduchový vankúš, ktorý zabezpečuje ochra-
nu päty. Spoločnosť ABL poskytuje záznamy vzorov označení zameniteľných 
s ochrannou známkou PUMA, pričom v sporných prípadoch je možné využiť aj 
„Poradenskú linku“.
Falzifikáty nájdete už aj v obchodných reťazcoch 
Falzifikátori majú prepracovanú logistiku, v rámci ktorej majú zabezpečené 
vlastné dielne a sklady. Vďaka dobrej organizovanosti sa ich portfólio neustále 
rozširuje. Je veľmi ťažké sa medzi nich infiltrovať, keďže disponujú databázou 
evidenčných značiek štátnych orgánov a fotografiami kontrolórov. Dokonca 
majú zriadené vlastné hliadky, ktoré monitorujú každý pohyb v okolí predaj-
ného miesta. Medzi najčastejšie miesta nelegálneho predaja patria kamenné 
obchody, trhoviská a predaj z auta. Napriek týmto vedomostiam o nelegálnom 
predaji však Slovenská republika vo väčšine prípadov nefiguruje ako cieľová 
destinácia, ale len ako tranzitná krajina.

 mjr. Ing. Renáta Kravcová

Prešovských colníkov školili zástupcovia známych značiek

S korupciou nie sú žarty



9

 Vedomosti viac ako potrebné pre prax

Lisabonská zmluva bola v Európe horúcou témou posledných rokov. Inten-
zívne politické debaty a množstvo protichodných názorov neraz vyvolávalo 
u ľudí zmätok a rozpačité očakávania, čo nová zmluva pre Európsku úniu (EÚ) 
prinesie. V článku podávame čitateľom súhrn najdôležitejších informácií o Li-
sabonskej zmluve a jej vplyvoch.
Írske referendum a český súhlas
Jednou z posledných zastávok na ceste k schváleniu Lisabonskej zmluvy boli ír-
ske referendá. V prvom, v roku 2008, Írsko odmietlo prijatie zmluvy. Počiatočný 
neúspech sa už nezopakoval v roku 2009 a po úspešnom referende v Írsku a po 
podpise zmluvy poľským prezidentom bola Česká republika poslednou krajinou 
z „27“, v ktorej musela byť schválená. Nakoniec sa tak stalo 3.11.2009. Lisabonská 
zmluva nadobudla platnosť dňom 1.12.2009.
Prináša viac transparentnosti
Lisabonská zmluva mení a dopĺňa Zmluvu o Eu-
rópskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spo-
ločenstva. Jej cieľom je sprehľadniť a zefektívniť 
rozhodovanie EÚ, navonok pôsobiť jednotnejšie 
a umožniť rozšírenie EÚ o ďalšie štáty, pričom 
zohľadňuje výsledky medzivládnej konferencie EÚ 
ukončenej 18.10.2007 v Lisabone. Ide o dôležitý 
medzník európskej integrácie, ktorý ma význam-
ný vplyv na fungovanie jednotlivých štátov v EÚ. 
Modernizácia a reforma EÚ bola potrebná, a to 
vzhľadom na ekonomickú globalizáciu, bezpeč-
nostné hrozby, potrebu jednotnejšieho a efektív-
nejšieho postupu vo viacerých oblastiach, takmer 
dvojnásobný nárast počtu členských štátov od 
roku 1995 a päťnásobný od roku 1958, ktorý sa 
musí premietnuť do zmien viacerých rozhodova-
cích procesov.
Slováci stihli ratifikáciu medzi prvými
Proces schvaľovania Lisabonskej zmluvy bol v Slo-
venskej republike ukončený v júni 2008. Vláda vy-
slovila súhlas so zmluvou 5.12.2007, za Slovensko 
ju podpísali predseda vlády a minister zahranič-
ných vecí 13.12.2007 v Lisabone s výhradou ratifi-
kácie. Národná rada SR vyslovila súhlas s Lisabon-
skou zmluvou 10.4.2008 a prezident ju ratifikoval 
24.6.2008. SR ju schválila ako deviaty štát EÚ.
Colné správy by mali zaznamenať zmeny pri 
presadzovaní práva
Prijatie Lisabonskej zmluvy by nemalo mať zásad-
ný vplyv na colnú politiku a legislatívu, ktoré boli 
doposiaľ súčasťou prvého piliera EÚ, založeného 

na princípe nadnárodnej spolupráce. Ten sa po nadobudnutí platnosti zmluvy 
uplatní aj v oblasti spoločnej zahraničnej a obrannej politiky, ako aj policajnej 
a súdnej spolupráce v trestných veciach. V súvislosti s prijatím Lisabonskej zmlu-
vy by však mali nastať zmeny v činnosti colných orgánov pri presadzovaní práva. 
Zrušenie tretieho piliera EÚ a jeho podriadenie princípom komunitárneho práva 
by malo nepochybne prispieť k harmonizácii postupu policajných a súdnych orgá-
nov v trestných veciach, a tým aj k zefektívneniu odhaľovania a dokumentovania 
porušovania colných predpisov. Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania sa 
bude týkať najmä pri obstarávaní dôkazov, výkone súdnych a iných rozhodnutí. 
Európska komisia a Rada EÚ však zatiaľ nevypracovali analýzu dosahu Lisabonskej 
zmluvy na colnú spoluprácu. Je to škoda, pretože takáto analýza by určite prispela 
k pochopeniu dôležitosti a významu Lisabonskej zmluvy pre činnosť colných správ 
v európskom priestore. -red-

Lisabonská zmluva – vieme o nej všetko?

» je medzinárodnou zmluvou, ktorú podpísali zástupcovia 
členských štátov EÚ 13.12.2007 v Lisabone,

» nie je novou zmluvou, len mení zakladajúce zmluvy EÚ 
(Zmluvu o EÚ, Zmluvu o založení Európskeho spoločen-
stva pre atómovú energiu a Zmluvu o založení Európske-
ho spoločenstva, ktorú premenúva na Zmluvu o fungo-
vaní EÚ),

» na rozdiel od neúspešnej Zmluvy o Ústave pre Európu 
z roku 2004 nevytvára ústavu EÚ, ani nenahrádza jej za-
kladajúce zmluvy,

» ruší Európske spoločenstvo, ktoré nahradí EÚ ako riadny 
medzinárodnoprávny subjekt (právne akty Európskeho 
spoločenstva sa tým stávajú právnymi aktmi EÚ) ,

» Európske spoločenstvo pre atómovú energiu bude za-
chované a bude fungovať popri EÚ;

» ruší trojpilierovú štruktúru EÚ, ktorá pozostávala z Európ-
skych spoločenstiev, spoločnej zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky a policajnej a súdnej spolupráce v trest-
ných veciach a vytvára jednotný základ pre činnosť EÚ 
v rámci jedného subjektu,

» umožňuje členskému štátu, aby z EÚ vystúpil,
» počet členov Európskej komisie (oproti pôvodnému 

plánu, podľa ktorého mala mať menej členov) zostáva 
zachovaný na princípe každý štát – jeden komisár,

» zvyšuje význam Európskeho parlamentu pri prijímaní 
predpisov EÚ,

» vytvára základ pre striktnejšie uplatňovanie zásady subsi-
diarity a proporcionality v snahe prijímať predpisy EÚ len 
v odôvodnených prípadoch,

» zavádza transparentnejšie hlasovanie v Rade EÚ kvalifi-
kovanou väčšinou, ktoré je založené na dvojitej legitimite 
EÚ a vychádza z počtu členských štátov a aj z počtu oby-
vateľov Únie,

» výslovne vymedzuje výlučné a spoločné právomoci EÚ, 
ako aj výlučné a spoločné právomoci jej členských štá-
tov,

» vytvára post vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku, ktorý bude v oblasti zahra-
ničnej a bezpečnostnej politiky zastupovať EÚ vo vzťa-
hoch s inými štátmi, bude predsedať Rade pre zahraničné 
veci a nahradí aj komisára pre vonkajšie vzťahy,

» vytvára stály post predsedu Európskej rady, voleného na 
dva a pol roka, ktorý bude zabezpečovať rotáciu predsed-
níctva Rady EÚ každého pol roka,

» posilňuje jednotnosť vystupovania EÚ v medzinárod-
ných vzťahoch zriadením Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť, ktorá bude podporovať prácu vysokého predsta-
viteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

» vytvára základ pre dobrovoľnú posilnenú spoluprácu 
členských štátov v niektorých oblastiach nezávisle od 
činnosti tých členských štátov, ktoré nemajú záujem po-
dieľať sa na takejto spolupráci,

» zakotvuje v širšej miere bezpečnostnú a energetickú soli-
daritu medzi členskými štátmi,

» vytvára základ pre vytvorenie európskej prokuratúry,
» vytvára základ pre vytvorenie spoločnej obrany EÚ,
» priznáva Charte základných práv EÚ, ktorá bola doteraz 

nezáväzným politickým dokumentom, rovnakú právnu 
záväznosť ako majú zakladacie zmluvy,

» stanovuje, že EÚ pristúpi k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, v dôsledku čoho bude priamo 
zodpovedať za porušenie ľudských práv zakotvených 
v Dohovore rovnako ako členské štáty,

» zakotvuje iniciatívu občanov, ktorá umožní stanovenému 
počtu občanov EÚ (aspoň jednému miliónu) požiadať Eu-
rópsku komisiu, aby predložila určitý legislatívny návrh.

Čo o Lisabonskej zmluve možno neviete, ale mali by ste:

a oznámil, že od neho chcú policajti úplatok. V ďalšom konaní, ktoré už viedla 
inšpekcia PZ, to už bolo len tvrdenie proti tvrdeniu. Len zhodou okolností sa 
v rámci vyšetrovania iného prípadu podarilo hodnoverne dokázať, že policajt 
úplatok nepožadoval a vodič si to celé vymyslel. Napriek tomu muselo byť voči 
policajtovi vyše pol roka vedené trestné stíhanie, pretože dôkazy v prospech 
muža zákona bolo možné predložiť až po ich odtajnení. Garde sa však otočilo 
a trestne stíhaný za krivé obvinenie bol napokon vodič.
S nahlásením korupcie neváhajte ani sekundu
Antikorupčné know-how by mali ovládať aj colníci, ktorí sa s podplácaním môžu 
stretnúť priamo vo výkone. Ak teda dôjde k ponúknutiu úplatku, odborník radí 
vyhotoviť si nahrávku na mobilný telefón. Tá môže slúžiť pre vlastnú ochranu. 
Taktiež je vhodné vyhnúť sa vyjednávaniu „medzi štyrmi očami“. Priestupok by 
mal byť prejednávaný vždy pred vozidlom (ak je vybavené záznamovou tech-
nikou) za prítomnosti svedkov (napr. kolegu, v prípade spoločných akcií s poli-
cajtom, pracovníkom štátnej správy a pod.). V prípade, že osoba, ktorá spáchala 
priestupok, resp. trestný čin, sa snaží úplatok odovzdať (alebo peniaze položiť 
na palubnú dosku služobného auta), tam už veľa alternatív nie je. Peniaze tre-
ba zaistiť a osobu okamžite zadržať. Následne je potrebné informovať políciu 

a svojho nadriadeného. Oznamovaciu povinnosť nemožno podceňovať. Pri jej 
nesplnení totiž môže byť colník trestne stíhaný, a to aj v prípade, že peniaze 
neprijme, ale vráti. Úplatkára totiž môže sledovať aj polícia, ktorá je v takomto 
prípade oprávnená konať voči obom stranám.
Uplácať sa však neodporúča ani v civilnom živote, dokonca ani vtedy, keď ste 
o to požiadaní (napr. v zdravotníctve, školstve a pod.). V takomto prípade je 
vhodné odovzdanie úplatku oddialiť a hneď konať. Podľa zákona je totiž každý 
občan povinný korupčné správanie neodkladne oznámiť na polícii (osobne ale-
bo prostredníctvom čísla 158), prípadne priamo na ÚBPK.
V prípade záujmu prídu aj k vám
Počas približne dvojhodinových prezentácií zástupcov ÚBPK STRED boli priblí-
žené aj mnohé iné prípady z praxe. V rámci diskusie boli zodpovedané otázky 
súvisiace či už so samotnými prípadmi alebo konkrétnymi situáciami z pracov-
ného, ale aj súkromného života. Ak vás táto téma zaujala, môžete sa na podob-
nom školení zúčastniť aj vy. Pracovníci ÚBPK sú totiž v prípade záujmu ochotní 
zájsť s prezentáciou aj na váš colný úrad. Dohodnúť sa je možné na emailovej 
adrese: ubpk@minv.sk.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-
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Colné laboratórium CR SR pod mikroskopom

V prvej časti seriálu, ktorý sa venuje Colnému laboratóriu Colného riaditeľstva 
Slovenskej republiky (CL), sme vám priblížili históriu jeho vzniku, ako aj jeho 
organizačnú štruktúru. V tomto čísle si prídu na svoje najmä tí, ktorí by radi 
spoznali konkrétnu činnosť jednotlivých sekcií, ale aj štatistiky z jednotlivých 
období.

Zmeny nastali po každej stránke
CL prešlo od svojho vzniku (1.1.1993) niekoľkými fázami budovania, či už po 
stránke organizačnej, technickej (prístrojového vybavenia) alebo personálnej. 
V rámci laboratória je preto možné hodnotiť tri základné obdobia budovania:
Prvé obdobie je ohraničené aprílom 2004. Počas neho došlo k vyprofilovaniu 
sa CL, k prístrojovému a personálnemu budovaniu, ako aj k príprave na akre-
ditáciu.
Obdobie od apríla 2004 do júla 2006 sa dá charakterizovať ako obdobie sta-
bilizovania sa ako akreditovaného CL. Súčasne prebiehala príprava na presťa-
hovanie sa do nových priestorov, ktoré sa po dlhej a intenzívnej práci podarilo 
zabezpečiť. V tomto období zároveň došlo k zvýšenému nárastu požiadaviek na 
expertíznu činnosť CL.
Tretie obdobie prebieha od júla 2006 až po súčasnosť. V rámci neho došlo k „za-
bývaniu sa“ v nových priestoroch a dobudovaniu CL o ďalšie prístroje. V tomto 
období dochádza k vysokému nárastu žiadostí o expertíznu činnosť CL.

Najsilnejší bol rok 2006
CL sa rokmi postupne dostávalo do povedomia colníkov, ktorí začali čoraz čas-
tejšie využívať jeho služby. Samozrejme, početnosť požiadaviek na expertíz-
nu činnosť vyplývala z úloh a požiadaviek, ktoré boli kladené na prácu colnej 
správy. V prvom období (do roku 2004) bolo do CL ročne zaslaných v priemere 
3195 žiadostí o expertízu. Minimálny počet žiadostí – 177 – zaznamenalo CL 
v roku 1993 a maximum v roku 1999, keď prijalo 5023 žiadostí. Absolútny vrchol 
v počte žiadostí o vykonanie odbornej expertízy však CL zaznamenalo v obdo-
bí, v ktorom začalo vykonávať aj posudzovanie pravosti kontrolných známok zo 
spotrebiteľských balení liehovín, ako aj tabaku. CL prijalo v roku 2006 až 9913 
žiadostí. Keďže v jednej žiadosti je možné zaslať aj väčší počet kontrolných zná-
mok, bolo vzoriek ešte viac, ako uvádzajú čísla. Každá kontrolná známka je totiž 
samostatnou vzorkou. Pracovníci CL mali teda plné ruky práce. V roku 2006 sa 
navyše sťahovali do súčasných priestorov a museli zvládnuť používanie dvoch 
vysoko sofistikovaných prístrojov na izotopovú analýzu, ktoré dostali v rámci 
programu PHARE. V rokoch 2008 a 2009 si však trochu vydýchli, došlo totiž k po-
stupnému poklesu počtu žiadostí o odbornú expertízu. Zrejme to bol dôsledok 
hospodárskej krízy, ktorá sa prejavila vo všetkých oblastiach činnosti štátu. 

Malý tím s veľkými výsledkami
O úspešné zvládnutie požiadaviek „zákazníkov“ CL sa stará 35-členný tím. Ako 
už z organizačnej štruktúry CL vyplýva (bola uverejnená v Colných aktualitách 
1-2/2010), laboratórium pozostáva z dvoch oddelení. Ide o oddelenie labora-
tórnych analytických činností a oddelenie technicko-administratívnych labo-
ratórnych činností. Obe sa ešte delia na sekcie, a to podľa druhu konkrétnej 
činnosti, ktorú vykonávajú. Na čele laboratória je riaditeľ, ktorému priamo pod-
lieha manažér kvality a metrológ v jednej osobe. Na čele jednotlivých oddelení 
a sekcií sú príslušní vedúci.

Vývojové obdobia a fungovanie v praxi
Pre podrobnejší prehľad uvádzam spracované štatistické údaje o počte prijatých žiadostí o vykonanie odbornej 

expertízy v colnom laboratóriu, ako aj o počte prijatých vzoriek. 
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Jednotlivé sekcie musia fungovať ako hodinky
Sekcie oddelenia technicko-administratívnych laboratórnych činností sú s col-
níkmi v priamom kontakte. Kým úlohou sekcie logistiky (SL) je zabezpečovať 
oblasť odberu a príjmu vzoriek, sekcia harmonizovaného systému (SHS) spra-
cováva požiadavky colných úradov pre analytikov a spätne ich výsledky spraco-
váva do „Výsledku odbornej expertízy“. 
Úlohou SL je teda materiálne zabezpečiť požiadavky colných úradov v oblasti 
odberu vzoriek pomôckami a súpravami slúžiacimi na tento účel a aj metodicky 
usmerňovať odber vzoriek. Samozrejme, SL zabezpečuje aj prevzatie vzoriek 
z colných úradov do laboratória, ich uskladnenie, vydanie pre potreby analý-
zy až po ich likvidáciu. Pre samotné CL vykonáva všetky činnosti spojené so 

zabezpečením materiálových potrieb na vykonanie analýz. Ide hlavne o záso-
bovanie potrebnými chemikáliami, laboratórnym sklom, pomôckami, prístrojo-
vým vybavením, technickými plynmi, certifikovanými referenčnými materiálmi 
a odbornou literatúrou. Na starosti však má aj čistenie osobných ochranných 
prostriedkov, ako sú napr. laboratórne plášte. 
SHS má úplne inú funkciu. Najprv spracuje požiadavku „zákazníka“ zo sprievod 
nej dokumentácie do „chemickej reči“, teda určí rozsah požiadaviek na vyko-
nanie analytických skúšok. Ten je limitovaný jednak požiadavkami colného 
sadzobníka, ako aj požiadavkami legislatívnych noriem v oblasti správy spot-
rebných daní. Pokiaľ sa v požiadavke „zákazníka“ vyskytne potreba zistenia 
parametra, ktorý CL nedokáže z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť vo vlastnej 
réžii, SHS zabezpečí zistenie parametra subdodávateľsky. Po získaní výsledkov 
požadovaných parametrov (po analytických skúškach) ich SHS spracúva do fi-
nálnej podoby, teda do „Výsledku odbornej expertízy“, ktorý potom zasiela na 
príslušný colný úrad, čiže k „zákazníkovi“. Okrem tejto hlavnej činnosti SHS za-
bezpečuje aj stanoviská a konzultácie k požiadavkám colných úradov pre rôzne 
oblasti ich činnosti.

Sekcie oddelenia laboratórnych analytických činností sú rozčlenené podľa 
jednotlivých metód chemicko-analytických postupov, ktoré pri svojej činnosti 
využívajú. V prípade sekcií separačných metód ide o chromatografické analy-
tické metódy plynovej chromatogarfie, kvapalinovej chromatogarfie a tenko-

vrstvovej chromatografie. Uvedenými analytickými metódami sa vo vzorkách 
dodaných do CL zisťuje hlavne zloženie vzorky a prítomnosť denaturačných 
činidiel. Samozrejme, uvedené metódy majú širšie využitie, ktoré CL podľa po-
treby používa.
Sekcia optických a spektrálnych metód využíva metódy röntgenfluorescenčnej 
analýzy, infračervenej spektrometrie, spektrometrie v oblasti UV VIS, termickej 
analýzy, ako aj metódy grafickej a optickej analýzy. Uvedenými analytickými 
metódami sa vo vzorkách dodaných do CL zisťuje hlavne identifikácia vzorky, 
prítomnosť denaturačných činidiel, obsah síry a pravosť kontrolných známok. 
Keďže spektrálne a optické metódy majú širšie využitie, laboratórium ich podľa 
potreby aj používa.
V sekcii metód skúšania fyzikálnych veličín ropných produktov (ako už z jej ná-
zvu vyplýva) sa vykonávajú všetky analytické skúšky potrebné na zistenie fyzi-
kálnych parametrov vzoriek minerálnych olejov. Ide hlavne o skúšky na zistenie 
priebehu destilácie minerálnych olejov, zistenie ich hustoty, viskozity, bodu 
vzplanutia, bodu tuhnutia, čísla zmydelnenia, ako aj sírneho popola. 
Sekcia metód skúšania fy-
zikálnych veličín a metód 
všeobecnej chémie využí-
va pri svojej práci klasické 
analytické laboratórne 
postupy, ale aj moderné 
prístrojové vybavenie. 
Sekcia zabezpečuje hlav-
ne výsledky analýz pri 
zisťovaní obsahu liehu vo 
vodných roztokoch liehu 
a v liehovinách. Okrem 
toho má na starosti aj ana-
lýzy pre parametre, ako sú 
index lomu, polarita, sito-
vé skúšky, sušina, kyslosť 
a ďalšie parametre.
Najmladšou v CL je sek-
cia izotopových metód. 
Je vybavená najmoder-
nejšou technikou, a to 
v oblasti nukleárnej magnetickej rezonancie – SNIF NMR, ako aj prístrojom pre 
izotopovú hmotnostnú spektrometriu. Sekcia zisťuje napríklad pôvod liehovín, 
vína, džúsov, medu a ďalších produktov. Nejde však o absolútnu metódu. Výsle-
dok analýzy totiž závisí od všetkých faktorov, ktoré ho ovplyvňujú.

Nové pracovné postupy musia dôkladne overovať
Rôznorodosť analytických metód je daná druhom a rozsahom požiadaviek 
vyplývajúcich z činnosti colnej správy v rámci colného dohľadu a daňového 
dozoru. V súčasnosti CL pri svojej činnosti používa 69 analytický pracovných 
postupov, z čoho je 18 akreditovaných. Bez ohľadu na to, či je jednotlivý analy-
tický pracovný postup akreditovaný alebo nie, všetky sú rovnakým spôsobom 
zabezpečené, a teda ich výsledky sú rovnako kvalitné. CL totiž musí každý nový 
analytický pracovný postup ešte pred jeho zavedením overiť – teda validovať 
v podmienkach laboratória. Validáciou musí preukázať, že výsledky získané no-
vou analytickou pracovnou metódou sú opakovane správne a presné. Až po 
tomto dôkaze je možné nový postup zaviesť do praxe. Každý analytický pracov-
ný postup obsahuje časť, v ktorej je uvedený spôsob overovania skutočnosti, že 
analytická metóda je spoľahlivá a pri jej používaní sa získavajú správne a pres-
né výsledky. Najčastejšie sa toto overovanie vykonáva pomocou referenčných 
materiálov so známou hodnotou zisťovaného parametra, ktorú musí príslušný 
prístroj namerať. Pokiaľ tomu tak nie je, prístroj sa nesmie používať na ďalšie 
meranie, až kým nie je vykonaná náprava väčšinou formou servisného zásahu. 
Zamestnanci oddelenia laboratórnych analytických činností teda okrem samot-
ných analýz vzoriek tovarov venujú porovnateľné množstvo pracovného času 
aj zavádzaniu nových analytických pracovných postupov a ich pravidelnému 
overovaniu, teda činnosti, ktorú od akreditovaných laboratórií vyžaduje samot-
ný systém kvality. 

Podrobnejšie informácie o akreditácii CL, ako aj o systéme kvality vrátane cieľov 
a politiky kvality sa dozviete v ďalšom pokračovaní seriálu.

pplk. Ing. Ladislav Bistrický a -ds-
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Nitra a okolie

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorý je územným obvo-
dom CÚ Nitra, je čo ponúknuť každej návšteve. Množstvo atraktívnych his-
torických, kultúrnych, turistických či rekreačných miest poskytuje dostatok 
možností nielen na spoznanie života našich predkov, ale umožňuje najmä na-
čerpať novú energiu, oddýchnuť si a urobiť niečo pre svoju fyzickú a duševnú 
pohodu. 

Mesto plné skvostov
CÚ Nitra má svoje sídlo v meste, ktorému sa nepovie inak ako Mesto pod Zo-
borom. Niektorí ho tiež volajú Matka slovenských miest, a to pre jeho bohatú 
históriu, ktorá siaha až do polovice prvého tisícročia nášho letopočtu. Nitre boli 
už v roku 1248 udelené mestské práva, rozvíjala sa preto ako centrum obcho-
du, kultúry a umenia. S jej menom sú úzko spojené počiatky slovenských dejín, 
mená kniežat Pribinu a Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda i zmienka o prvom 
kresťanskom chráme a o zavedení prvého slovienskeho písma. Dnes je Nitra 
moderným mestom s nádychom mladosti, k čomu prispievajú aj dve univerzi-
ty: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. 
Dominantou mesta je nitriansky hrad obkolesený mohutným bastiónovým 
opevnením, vypínajúci sa na skalnom vápencovom vŕšku obtekanom riekou na 
úpätí bájneho Zobora (588 m). Súčasťou hradného areálu sú aj Biskupský palác 
a Katedrála otvorená aj pre verejnosť. Medzi jej súčasti patria Kazematy (pod-
zemné priestory) a Diecézne múzeum. Spomínaný vrch Zobor, ktorý poskytuje 
panoramatický pohľad na Nitru a okolie, je dostupný aj pre peších turistov. Ne-
menej skvostný je aj výhľad zo skalnatého vrchu Kalvária s kaplnkami Krížovej 

cesty, ktorý sa nachádza priamo v husto osídlenom intraviláne Nitry. Nitra však 
nie je známa len svojou históriou, ale žije aj bohatým kultúrnym a spoločen-
ským životom. Dôkazom toho sú na vysokej úrovni pracujúce Divadlá Karola 
Spišáka a Andreja Bagara, ako aj celoročne pôsobiace medzinárodné výstavné 
centrum Výstavisko Agrokomplex. 

S výškou stúpa záujem turistov
Územie NSK leží v rozpätí od 105 m n. m. (Chľaba) do 943 m n. m. (Panská Javo-
rina – Považský Inovec), a to na kontaktnej línii dvoch rozdielnych krajinných 
typov – Panónskej panvy a Karpát. Do NSK zasahujú okrajovo aj Karpaty s celka-
mi Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská pla-
nina a Burda, s možnosťami letnej i zimnej turistiky. Väčšina turistických aktivít 
uprednostňuje územia s vyššou relatívnou nadmorskou výškou, ktorou dispo-
nujú oblasti v severnej a východnej časti územia NSK. Sú tu vhodné podmienky 
pre turistiku či horolezectvo. Vyhľadávané sú napríklad skalné veže na Benáte 
a Veľkom Inovci v Pohronskom Inovci, v Tribeči napr. Veľký Lysec, v ktorom je 
opísaných 33 výstupov obťažnosti III. – VI. s dobrými možnosťami skobovania. 
Na svoje si prídu aj milovníci lyžovania (Uhliská, Brezov štál, Podhradie). Na 

pahorkatine je lyžiarsky vlek vybudovaný v mikroregióne Termál v obci Čechy 
(okr. Nové Zámky), ktorý je vhodný napr. pre výučbu lyžovania najmä detí ma-
terských škôl. K zaujímavostiam horského územia patria jaskyne v Považskom 
Inovci (Havran, Stoličková jaskyňa, Mačacia jaskyňa, Čertova pec – jedine táto 
27 m dlhá je prístupná verejnosti), ďalej i skalné steny a mestá na Veľkom Inovci, 
Benáte, skalné veže v lokalite Skerešov a kaňon v Horši (okres Levice). Atrakti-
vitu územia zvyšuje estetická hodnota výhľadov do okolia najmä z vrcholu Veľ-
kého Inovca (901 m n. m.), Marhátu (748 m n. m.), Benátu (692 m n. m.), Zobora 
(588 m n. m.), Pyramídy (544 m n. m.), Tribečskej Skalky (488 m n. m.). 
 
Návštevníkov lákajú termálne pramene, jedinečná flóra i fauna
Najvýznamnejším podporujúcim faktorom rozvoja cestovného ruchu sú ter-
málne pramene. V interakcii s priaznivými klimatickými pomermi sa stali zákla-
dom pre existenciu areálov s termálnymi kúpaliskami s rekreačnou a čiastočne 
aj zdravotnou funkciou, ako je napr. celoročne využívaný Termál v Podhájskej 
(okr. Nové Zámky). Teplota vody tu dosahuje 83 °C. Svojím chemickým zložením 
je termálna voda podobná morskej vode; zrejmé sú analógie s Mŕtvym morom. 
Významným rekreačným strediskom je mesto Štúrovo s liečivou vodou s teplo-
tou 39 °C a jediným bazénom s umelým vlnobitím na Slovensku. V tomto meste 
sa pritom nachádza aj ďalší turisticky zaujímavý cieľ, ktorým je históriou opra-
dený Most Márie Valérie, spájajúci Slovensko s maďarským Ostrihomom. Známy 
je aj rekreačný areál v Patinciach pri Komárne s termálnou vodou s teplotou 
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27 °C. Termálne pramene však nájdete 
aj v Poľnom Kesove, Tvrdošovciach, Ko-
márne a v Nových Zámkoch. NSK má aj 
ďalšie prírodné lákadlo, a to Arborétum 
Mlyňany (okr. Zlaté Moravce), v ktorom 
je najväčšia koncentrácia cudzokraj-
ných drevín. Územie predstavuje areál 
s viac ako 2000 druhmi flóry zo všetkých 
častí sveta, v ktorom žije 1133 druhov 
motýľov a 80 druhov vtákov. Špecifický 
význam pre rozvoj cestovného ruchu 
majú vinohrady. Na tejto báze môžeme 
vínnu turistiku realizovať napr. v okolí 
Topoľčianok, Radošiny. Vinohradníctvo 
je ďalej tradičné napr. Šahách, Chľabe, 
Svätom Petre, Tesároch, Búči. Z chova-
teľských aktivít je známe najmä okolie 
Topoľčianok (okr. Zlaté Moravce), a to 
najmä svojím medzinárodným centrom 
chovu plemenných koní v Národnom 
žrebčíne Topoľčianky, ktorý pravidelne 
otvára svoje dvere pre širokú verejnosť. 
Žrebčín je národným centrom chovu 
a šľachtenia koní na Slovensku. Patrí me-
dzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny 
a možno ho právom zaradiť do kultúrne-
ho dedičstva nášho národa. Jeho súčasťou je aj hipologické múzeum s množ-
stvom zaujímavých exponátov. Neďaleko Topoľčianok sa nachádza zverník zná-
my svojím zvernicovým chovom zubra hrivnatého (Bison bonasus).

Unikátne kopce s európskym významom
V letných mesiacoch patria medzi turisticky najvyhľadávanejšie trasy najmä 
južné svahy Kováčovských kopcov, ktoré sa nachádzajú približne 13 km od 
Štúrova. Kováčovské kopce sú jedinečnou štátnou prírodnou rezerváciou. Ako 
geologická rarita majú andezitový podklad obklopený vápencovo-tufovými vy-
vrelinami. Tomuto juhozápadnému cípu Podunajskej nížiny dodáva zvláštnosť 
hraničná rieka Dunaj a toky Ipeľ a Hron. V oblasti sa nachádza aj veľké množstvo 
chránených – endemických druhov stepných, lesostepných a skalných druhov 
rastlín a živočíchov (z fauny hlavne cikáda mannová a z flóry napr. dub plstnatý). 
Mnohé z nich sa vyskytujú výlučne iba v tejto malej časti Slovenska, čím lokalita 
nadobudla európsky význam. 

Na svoje si prídu aj milovníci histórie a hradov 
Atraktivitu vidieckej krajiny zvyšujú zrúcaniny hradov, postavených v blízkosti 

niekdajších významných obchodných ciest. Takými sú torzá hradov Oponice 
(obec Oponice), Topoľčany (v obci Podhradie, čiastočne rekonštruovaný), Gý-
meš v obci Jelenec, Hrušov (Hostie), ale aj hrad v Leviciach. Najvýznamnejšia 
profánna pamiatka sa na sledovanom území nachádza v Topoľčiankach. Je to 
neskorogotický kaštieľ z 15. – 16. storočia, čiastočne barokizovaný v 18. storočí 
sídlom cisárskeho rodu Habsburgovcov i prezidentov Československa. Spolu 
s parkom je registrovaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Nemenej 
zaujímavý je aj hrad v Topoľčanoch. Veľmi zaujímavou a navštevovanou loka-
litou sú Brhlovce (okr. Levice), známe svojimi Skalnými obydliami, ktoré patria 
k najvýznamnejším pozostatkom ľudovej architektúry. V roku 1992 tu Tekovské 
múzeum zriadilo muzeálnu expozíciu, ktorá dokumentuje tunajšiu zvláštnu for-
mu ľudového obydlia, staviteľstvo a bytovú kultúru obyvateľov Brhloviec.

Na juh za európskym nádvorím i pevnosťou
V komárňanskom okrese je možné navštíviť plávajúci Lodný mlyn v Kolárove. 
Tento prírodný areál leží na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Du-
naja a Váhu z jednej strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej. 
Je typickým reprezentantom ekosystému lužného lesa. V samotnom Komárne 

vyrástlo turisticky zaujíma-
vé centrum Nádvorie Európy. 
Pozostáva z viac ako štyroch 
desiatok budov, postavených 
v mierke jedna ku jednej, ktoré 
reprezentujú architektúru a sta-
vebné slohy typické pre rôzne 
európske štáty. Je tam možnosť 
obdivovať a prípadne aj porov-
návať pestrofarebné budovy 
z Fínska, Walesu, Vatikánu, Is-
landu či Grónska. Oddýchnuť 
sa dá na lavičkách pri fontáne 
nazvanej Milénium. Návštev-
níci tohto mesta môžu okrem 
toho navštíviť aj najväčší, naj-
významnejší a najzachovanejší 
pevnostný komplex na Sloven-
sku, Komárňanskú pevnosť. Vo 
svojej dobe bola najväčšou ob-
rannou stavbou rakúsko-uhor-
skej monarchie.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher
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Štátni úradníci a zamestnanci bývalej monarchie začali byť vykresľovaní po 
roku 1918 prinajlepšom ako skostnatení byrokrati. Naopak noví zamestnan-
ci boli zobrazovaní v pozitívnom až budovateľskom svetle. Paradoxne to však 
boli väčšinou tí istí ľudia, ktorých prevzal štát z bývalého zriadenia. Aká však 
bola skutočnosť v colnej správe, resp. Finančnej stráži ČSR na Slovensku? Boli 
naozaj rakúsko-uhorskí úradníci zrelí na dôchodok?

Zmena v colnej legislatíve prišla až po desiatich rokoch
Po prevrate (28.10.1918) a vytvorení autonómnej Československej republiky 
mohli úradníci po sľube vernosti novej republike zostať pôsobiť v jej službách. 
V slovenskej krajine (ďalej len na Slovensku) sa v dôsledku toho štátna správa 
rozpadla, pretože úradníci maďarskej národnosti sľub vernosti v drvivej väčšine 
odmietali a odišli radšej do Maďarska.
V colnej legislatíve naďalej platilo ustanovenie o tridsiatkovom poriadku z rokov 
1754 a 1788, a to napriek vzniku samostatného colného územia (k 20.2.1919, 
zákon č. 97/1919 Zb. z. a n.). V platnosti ostal aj prvý colný a monopolný poria-
dok z 11.7.1835 a zákony o colnom sadzobníku (resp. colnej tarife) č. 20/1906 
Ríšskeho zákonníka (r. z.). Trvalo takmer desať rokov, kým boli tieto zákony 
a predpisy zrušené. Nahradil ich až Martincov colný zákon č. 114/1927 Zb. plat-
ný k 1.1.1928.

Nových zamestnancov lákali do služby výhodami
Peniazom rozumie každý režim. Aj ten vtedajší rýchlo pochopil, že potrebuje 
doplniť stavy novými štátnymi zamestnancami. Zároveň potreboval aj skúse-
ných úradníkov, ktorí sa vyznajú a nováčikov zaškolia. Majiteľov tovární a živ-
nostníkov v zahraničnom obchode však nebolo možné vymeniť, preto sa fun-
gujúci colný systém, aj keď na feudálnych základoch, menil ťažko. Vláda ČSR sa 
ako prvé rozhodla riešiť problémy finančnej stráže (FS), a to hlavne na Sloven-
sku a na Podkarpatskej Rusi. Vládnym nariadením 380/1919 Zb. z. a n. zaviedla 
pre financov na Slovensku taký istý služobný predpis o výkone FS (spolu s dra-
hotným príplatkom), ktorý doposiaľ platil Čechách na Morave a v Sliezsku (ďalej 
len v Česku). Tento služobný predpis z roku 1907 (výnos ministerstva financií 
Rakúsko-Uhorska č. 21.134) začal platiť na Slovensku od 7.7.1919. Financi mali 
podľa neho napríklad odslúžiť 240 hodín mesačne (z toho 140 počas dňa a 100 
v noci). V priebehu mesiaca mali nárok na dva dni bez služby a na šesť dní dovo-
lenky ročne. Vládne nariadenie č. 381/1919 Zb. z. a n. financom navyše zvýšilo 
najnižší plat, ktorý v prípade slobodného predstavoval 350 korún a u ženatého 
500 korún mesačne.

Reorganizácia financov sklamala
Zákonom č. 28/1919 Zb. bola k 1.1.1920 
vykonaná reorganizácia FS. Tá sa rozdelila 
na pohraničnú finančnú stráž a dôchod-
kovú kontrolu. Dôchodková kontrola vy-
konávala činnosť v civile, pričom pohra-
ničná finančná stráž ostala ako vojensky 
organizovaný zbor v rovnošate. Tento krok 
sa však neukázal ako správny. Financi totiž 
časom pochopili, že lepšie platové triedy 
boli prevedené na dôchodkovú kontrolu. 
S pribúdajúcim vekom im dochádzalo, že 
stratili možnosť ľahkého uplatnenia vo 
vnútrozemí, keď už nebudú vládať vyko-
návať náročnú službu v hornatom teréne 
pohraničia. Preto o pár rokov ochotne 
súhlasili so znením Martincovho colného 
zákona, ktorý im okrem doterajších úloh 
ostrahy colnej hranice umožnil aj vykoná-
vanie pomocnej služby u colných úradov 
s premenovaním späť na „finančnú stráž“. 
Najschopnejší financi mohli podľa zákona 

č. 77/1920 Zb. z. a n. vykonávať funkciu colných výbercov. Colníci boli totiž len 
na vnútrozemských colných úradoch, železničných colniciach a väčších cest-
ných priechodoch.

Colné úrady v legislatíve naprieč storočiami
Za Rakúsko-Uhorska sa colnej a finančnej legislatíve venovala veľká pozornosť. 
Nič nebolo ponechané na náhodu. Každá zmena pôsobnosti colných úradov 
vyšla v samotnom Zákonníku ríšskom, ktorý predstavoval najvyšší riadiaci akt 
pre celú monarchiu. Za ČSR od roku 1928 vychádzali zmeny v sieti a pôsobnos-
ti colných a finančných úradov len v Úradných novinách (Vládne nariadenie 
168/1927 Zb. z. a n., ktorým sa vykonáva colný zákon § 1 ods. 2), neskôr v Úrad-
nom vestníku (v SR), resp. Úředném listu (v ČR), pričom rovnaký predpis mal 
v ČR a SR pridelené iné číslo. Táto prax sa ale zmenila od roku 1963, keď začala 
byť colnej oblasti venovaná adekvátna pozornosť. Vtedy vyšla zmena v sieti 
a pôsobení colníc, a to znova v zbierke zákonov (pozri Vyhláška 29/1963 Z. z. 
o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti).

Zákon, ktorý prežil tri štátne zriadenia
Štátni zamestnanci sa vo svojich služobných záležitostiach riadili zákonom 
z 25.1.1914 č. 15/1914 r. z. o služobnom pomere štátnych úradníkov a štátnych 
sluhov (Služobná pragmatika). Podľa tejto pragmatiky boli nariadením Všetké-
ho ministerstva č. 24/1914 r. z. z 1. 2.1914 o zriadení úradníckych kategórií štátni 
zamestnanci zaradení do rôznych skupín. Podľa § 1 časť V. boli do skupiny C 
zaradení colní úradníci. Do skupiny E patrili úradníci finančnej stráže, potravnej 
dane na čiare (o nej viac v CA č. 9-10/2007) a colní výbercovia. Táto legislatíva 
prežila s menšími kozmetickými doplnkami nielen monarchiu, ale aj ČSR a prvú 
Slovenskú republiku. Každá vládna garnitúra si ju ponechala aj pre svoju po-
trebu, a to zrejme preto, že bola kvalitná a iná alternatíva úpravy štátnej služby 
sa javila ako nepotrebná. Ku kompletnému nahradeniu zákona došlo až za so-
cializmu, a to počas roku 1950. Služobná pragmatika bola navyše univerzálna, 
rezorty preto rušili postupne len svoje jednotlivé služobné odvetvia a odbory, 
ktoré pod ňu spadali. K 1.4.1950 začal pre štátnych zamestnancov platiť zákon 
č. 466/1950 Zb. o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, 
ktorý sa však nevzťahoval na sudcov a ozbrojené zložky. Napriek tomu dokázal 
prežiť 35 rokov, čo dokazuje, že vládna moc nemala záujem veľmi „šachovať“ so 
štátnymi zamestnancami.

Rok/colníci na riadiacich postoch 
v stave GFR pre Slovensko 1923 1924 1925 1928 1929 1931 1935 1936 1940 1943

Colná správa – úradníci v VI. – VII., 
resp. po roku 1928 v 3. – 5. platovej 
triede

6 7 9 6 14 26 28 29 12 26

Colná správa – VI. – VII., resp. po 
roku 1928 v 3. –  5. platovej triede 
prijatí pred 28.10. 1918

6 7 9 6 9 9 10 11 3 3

Podiel vyšších úradníkov colnej 
správy, ktorých pôsobenie sa za-
čalo ešte za monarchie

100 % 100 % 100 % 100 % 64 % 35 % 36 % 38 % 25 % 12 %

Rok/úradníci finančnej stráže 
v stave GFR pre Slovensko 1923 1924 1925 1928 1929 1931 1935 1936 1940 1943

Finančná stráž – úradníctvo spolu 35 42 39 78 72 142 169 221 61 76
Finančná stráž – z toho úradníci 
prijatí pred 28.10. 1918 35 42 39 51 42 44 34 29 11 10

Podiel úradníkov finančnej strá-
že, ktorých pôsobenie sa začalo 
ešte za monarchie

100 % 100 % 100 % 65 % 58 % 31 % 20 % 13 % 18 % 13 %

Zdroj: „Soznam finančného zamestnanectva v obvode GFR pre SR“ Autor: Marcel Šuštiak

Podiel rakúsko-uhorských a českých úradníkov
na vzniku finančnej správy na Slovensku po roku 1918

Obsadenie najvyšších miest úradníkmi (v obvode finančného riaditeľstva pre Slovensko) v colnej správe a FS, 
ktorí vstúpili do štátnych služieb ešte za čias Rakúsko-Uhorska.
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Rakúsko-uhorskí funkcioná-
ri sa uplatnili aj počas ČSR
Z uvedenej tabuľky je zrejmé, 
že na vrcholných postoch boli 
úradníci, ktorí boli prijatí ešte 
za Rakúsko-Uhorska. Do záni-
ku ČSR (1938) mali pod pal-
com posty titulárnych riadite-
ľov v colnej správe, a to až na 
100 %,  tzn. všetci colní riadite-
lia a vrchní colní riaditelia na-
stupovali do štátnych služieb 
ešte ako úradníci pred rokom 
1918. Na Slovensku boli v roku 
1942 celkovo obsadené dve 
systemizované miesta colných 
riaditeľov, pričom obidvaja 
nastupovali do štátnej správy 
začiatkom 20. storočia. Boli to: 
Alexander Mikič – slúžiaci od 
25.11.1905 (v roku 1942 v Bra-

tislave) a Anton Nahrhaft slúžiaci od 10.11.1904 (v roku 1942 v Nitre).
Podobná situácia bola aj v Česku. Za protektorátu boli v roku 1942 z ôsmich 
colných riaditeľov až štyria z čias Rakúsko-Uhorska (Josef Sika – nast. 8.3.1906, 
Václav Zuman – nast. 29.10.1906, Emanuel Hass – nast. 11. 6.1907 a Jozef Van-
čura – nast. 11.11. 1910). Úradníci týchto zložiek finančnej správy na riadiacich 
postoch boli zrejme považovaní za odborníkov, keď boli ponechaní v službách 
také dlhé obdobie.

Českí úradníci pri rozbehu slovenskej štátnej správy
Ale späť k roku 1918. Vláda v Prahe čoskoro pochopila, že ak chce predísť úpl-
nému bezvládiu, hlavne na Slovensku, musí situáciu okamžite riešiť. Doslova 
zo dňa na deň vznikol na Slovensku problém, ako zabezpečiť 695 km hranice 
s Maďarskom, 77 km hranice s Rakúskom a 577 km hranice s Poľskom. S týmto 
cieľom boli v januári 1918 telegraficky povolaní starší financi z čias Rakúsko-
Uhorska, ktorí prisahali vernosť republike v službe na Slovensku. Pri ich výbere 
bola zohľadnená dobrovoľnosť a ich národná uvedomelosť. Úradníci sa na Slo-
vensko spočiatku celkom tešili. Mali totiž ešte v živej v pamäti službu v bývalej 
Bukovine, ktorá bola pomerne dobre platená (tým pádom na ňu boli Viedňou 
vysielaní hlavne nemeckí úradníci). K FS bolo začiatkom roka 1919 prijatých na 
Slovensku okolo 500 mužov, a to podľa podmienok služobného predpisu plat-
ného od roku 1907. Počty FS začali byť postupne dopĺňané aj vracajúcimi sa 
legionármi.

Prvé úradovne vznikali na zelenej lúke
Začiatky budovania FS na Slovensku boli rozhodne ťažšie, ako sa očakávalo. 
Prvé colné úrady a oddelenia FS začali vznikať na južných hraniciach v marci 
1919. Ich činnosť bola do júla 1919 prerušená vpádom vojsk Maďarskej repub-
liky rád a vznikom Slovenskej republiky rád. Na ochrane hraníc v novom pohra-
ničí sa začalo čiastočne podieľať aj zriaďované prihraničné oddelenie četníctva. 
Na Podkarpatskej Rusi sa začala vykonávať hraničná kontrola až od 1.10.1919 
a kontrola vlakov od 1.1.1920. Prvé úradovne vznikali kade-tade, prejednáva-
lo sa, ako sa dalo – neraz aj na sudoch a debnách. Ich zamestnanci prespávali 
v skladoch, čakárňach či na železnici. Kritická situácia bola najmä na južnom 
Slovensku, kde zástupcov novej štátnej správy nevítali. Veľmi ťažko si hľadali 
ubytovanie a nakupovali potraviny. Prvou veľkou úlohou, na ktorej sa podieľala 
FS, bola spolupráca s armádou a četníctvom pri zabezpečovaní hranice počas 

menovej odluky, ktorá prebehla z 25. na 26.2.1919. Reálne budovanie colnej 
správy a finančnej stáže sa začalo na Slovensku až na jeseň 1919, a to absol-
vovaním prvého dvojmesačného cvičného kurzu finančnej stráže 27.9.1919 
v Prahe. Štyria z jeho účastníkov začali hneď po jeho ukončení pôsobiť na úseku 
Komárno – Párkány (Štúrovo). Financ Vojtěch Hesík pôsobil ako správca odde-
lenia (ale bez mužstva) päť mesiacov sám v dnešnej Radvani nad Dunajom. Vo 
svojich spomienkach, ktoré spracoval Jindřich Marek v článku pre Clo – Douane 
č. 1/1981, str. 20 – 21, opisuje, že bol katastrofálny nedostatok všetkého. Prvé 
úradné dokumenty i celá agenda vznikali na papierových vreckách (ak ich zo-
hnal). Rovnošatu si každý financ platil zo svojho. Dala sa zohnať v troch verziách 
podľa kvality látky: za 270 korún, 320 korún alebo pre bohatších za 580 korún. 
Nástupný plat bol 400 korún. V tej najlacnejšej verzii rovnošaty vyzerali financi 
ako tuláci. To im ale nič neuberalo na prvotnom nadšení. Snažili sa vykonávať 
svoju službu zodpovedne hlavne pred tými, ktorí chceli počas chaotickej situá-
cie zarobiť. U miestnych obyvateľov im to však popularitu nezvýšilo.

Vďaka službe na Slovensku si prilepšili
Veľa povolaných úradníkov z Česka sa rozhodlo, že na Slovensko odídu aj so 
svojimi rodinami a začnú tam nový život. Aby ich vláda motivovala, ponúkla im 
tzv. slovenskú výhodu. Na jej základe im bol ponúknutý o triedu a stupeň vyšší 
plat, než na aký by mali nárok v Česku. Časom niektoré štátne zložky rozšírili 
slovenskú výhodu na všetkých zamestnancov (napr. pošty, železnice a pod.). 
V niektorých zložkách ale zostala len moravským a českým úradníkom, čo sa 

časom negatívne prejavilo na kolegiálnych vzťahoch. Keď v kancelárii sedeli 
dvaja úradníci, ktorí robili tú istú robotu, a jeden bol zaradený o triedu a stupeň 
vyššie, po čase to začalo slovenským úradníkom prekážať. Nepáčilo sa to ani 
tým českým úradníkom, ktorí po preradení (v rámci Slovenska) na túto výho-
du stratili nárok. Postupom času výhoda zanikla úplne. Vo veľmi malom rozsa-
hu sa uplatňovala ešte v 30. rokoch 20. storočia. O tom, že českí úradníci brali 
svoj nový život na Slovensku vážne, svedčí aj výzva, ktorá medzi nimi prebehla 
v roku 1924. Chceli sa totiž naučiť hovoriť aj písať po slovensky. Dokazujú to aj 
články českých colníkov písané v rezortnej tlači bezchybnou slovenčinou.

Zmenili aj sa aj uniformy
Colníkom a financom veľmi záležalo na zmene rovnošaty. Vo Vestníku minis-
terstva financií čiastka IX z 22.6.1919 pod č. 33 bol preto vydaný Výnos Minis-
terstva financií ČSR č. 21.563, ktorý kozmeticky zmenil rovnošatu. Jej vzor bol 
stanovený výnosom č. 305/ 1850 r. z. zo dňa 20.7.1850 . Odstránila sa symbolika 
monarchie (napr. zrušil sa klobúk, tzv. čáka, odstránil sa symbol orla na gombí-
koch a čiapke atď.). Zaviedol sa aj prechodný vzor hodnostného označenia, kto-
rý pozostával z hodností: dozorca na skúšku, dozorca trvalo prijatý, naddozorca, 
rešpicient, hlavný rešpicient, komisár II. triedy, komisár I. triedy, hlavný komi-
sár II. triedy, hlavný komisár I. triedy, hlavný komisár I. triedy v VII. hodnostnej 
triede. Hodnosti boli vyznačované rôznymi kombináciami strieborných pások 
šírky 12 alebo šesť milimetrov. Predpisu ohľadom novej rovnošaty sa dočkali až 
o rok, a to 7.9.1920 (Nariadenie č. 530/1920 Zb. z. a n.). Okrem strihu sa zmenilo 
aj umiestnenie hodnostného označenia z výložiek na ľavý rukáv. Ďalšia zmena 
v rovnošate nastala až Nariadením 89/1923 Zb. z. a n. z 7.5.1923, ktoré zrušilo 
vzor rovnošaty z roku 1889.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a -ds-

Komisár FS Moritz Zwierzin
(1834 - 1900) 

Financi (legionári v talianskych uniformách) s dvomi financami (v strede)
z Rakúsko - Uhorskej monarchie (august 1919) 

Kedysi sa výstroj kupoval. Reklama z dobovej tlače 
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Napriek tomu, že všade naokolo už vládla jar, prešovskí colníci sa rozhodli 
ukončiť zimnú sezónu poriadnou lyžovačkou. V lone hôr a prekrásnej prírody 
plánovali načerpať nové duševné i telesné sily formou aktívneho oddychu ten-
toraz aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.

Megaakcia na východe
S myšlienkou usporiadať takéto podujatie prišli podtatranskí kolegovia, ktorí sa 
opäť raz predviedli. Po úspešnej plťovej akcii, ktorú zorganizovali v lete 2008, 
pripravili v spolupráci so ZV SLOVES a za výdatnej podpory vedenia CÚ Prešov 
zimnú aktivitu, v rámci ktorej sa rozhodli predstaviť svojim kolegom aj Ždiarsky 
región a jeho tradície. 

Účasť prekonala všetky očakávania
Športovaniu holdujú mnohí z nás a je chvályhodné, ak k tomu vedú aj svojich 
potomkov. O tom, že športuchtivých nie je málo, svedčil aj počet prihlásených 
účastníkov, ktorý sa každým dňom zvyšoval, až sa zastavil na čísle 301 (CÚ Pre-
šov má aktuálne 362 zamestnancov). Napriek tomu, že takúto účasť nikto neo-
čakával, organizátori sa tohto čísla nezľakli. Pokračovali v príprave akcie, ktorá 

dosiahla svojské prvenstvo ešte skôr, než sa uskutočnila. To sa, samozrejme, tý-
kalo počtu nahlásených účastníkov. Vďaka tomu sa stal ždiarsky región na jeden 
deň hostiteľom popradských, prešovských, svidníckych, humenských, kežmar-
ských i staroľubovnianskych colníkov a ich rodinných príslušníkov.

Vybrať si mohol každý
Program, ktorý pripravili Popradčania, bol skutočne pestrý a zameraný hlavne 
na najmladšiu generáciu. Súťaživé colnícke ratolesti si tak mohli zmerať sily 
v sánkarskej súťaži i v zjazdovom lyžovaní, pri ktorom mali možnosť predviesť 
svoje schopnosti na lyžiach či na snouborde. Súťažilo sa v niekoľkých kategóri-
ách a celkový počet prihlásených pretekárov sa vyšplhal na 164 (sánkarov bolo 
48, lyžiarov 96 a bežkárov 20). Nezabudlo sa však ani na dospelých, pre ktorých 
bol pripravený pochod hrebeňom Spišskej Magury. Ostatní sa radi ujali pozície 
fanúšikov a divákov. Samozrejmosťou bolo aj pohostenie vo forme klobásky 
a teplého obeda.

Fujavica nikoho neodradila 
Napriek problematickým poveternostným podmienkam (otvorenie podujatia 
totiž sprevádzala fujavica) si na svoje prišli všetci bez rozdielu veku. Niektorí do-
konca zdolali méty, o ktorých sa im ani nesnívalo, pretože postaviť sa na lyže po 
20-ročnej prestávke si tiež žiada určitú dávku odvahy. Nad milovníkmi zimných 
športov sa nakoniec zľutovalo aj počasie, ktoré sa s pribúdajúcimi hodinami 
umúdrilo. Poobede sa už na všetkých usmievalo slniečko.

Športovali hlavne deti
Povzbudzujúci rodičia boli na výkony svojich ratolestí patrične hrdí. Ich športo-
vé zručnosti totiž nepoznačili ani výkyvy počasia. Liberálne pravidlá dali zelenú 
vynaliezavosti účastníkov súťaže, čo sa prejavilo najmä v preteku na saniach, 
kde to každý pretekár vzal po svojom. Jeden stavil na polohu tela (obľúbená 
bola najmä poloha ležmo), iný na druh dopravného prostriedku (vystriedali sa 
tu rôzne druhy a veľkosti, od športových sánok cez riadené boby, lopáre až po 
„nafukovadlo“) a ďalší si vzal do tandemu rodiča. Napriek tomu, že vyhrali všetci, 
ktorí sa zúčastnili, udeľovali sa aj mimoriadne ceny. Napríklad za vynaliezavosť, 
cena pre najmladšieho účastníka (získali ju takmer dvojroční Ninka Števková 
a Tomáško Kováč), cena za odvahu (lyžujúce deti, ktoré mali rodičov ako pred-
jazdcov, zvládli trať bravúrnejšie ako ich rodičia, ktorí tesne pred cieľom padali), 
cena za najlepší dosiahnutý čas, za najlepšie podaný výkon či za najlepšieho 

predjazdca (tú si odniesol ten, kto naj-
viac padal). Keďže túžba po diplome 
vzbĺkla aj u niektorých dospelých, do-
stali možnosť získať ho po odvedení 
určitého športového výkonu. Vďaka 
kreativite si tak dvaja naši kolegovia 
odniesli diplom za ťahanie saní dolu 
kopcom. Atmosférou zápolenia sa 
však nechali strhnúť aj ďalší dospelí, 
a tak súboj v meraní síl pokračoval aj 
po skončení súťaže. Tentoraz si však 
porovnávali svoje schopnosti rodičia 
a ich ratolesti a nie vždy mali posled-
né slovo dospelí.

Podujatie so silným zážitkom
Hovorí sa, že príjemné chvíle trvajú 
krátko a vďaka výbornej atmosfére 
nám čas ubehol tak rýchlo, že sme si 
to ani nestihli uvedomiť. Koniec lyžo-
vačky však neznamenal koniec akcie. 
V ždiarskom múzeu nás čakalo ešte 
jedno prekvapenie. Keďže syn a dcé-
ra našich popradských kolegov sa 
nenechali dlho prehovárať, v múzeu 
Ždiarsky dom sme mali možnosť zažiť 

Dôstojná rozlúčka s Pani Zimou
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Colníci z východu na šport nezanevreli ani počas zimy. Fanúšikovia nohejbalu 
totiž už po šiesty raz zabojovali o Pohár riaditeľa CÚ Košice. K lepším výsled-
kom im dopomohlo aj výdatné povzbudzovanie kolegov v hľadisku.

Tento ročník bol výnimočný nielen vyrovnanými športovými výkonmi druž-
stiev, ale najmä prítomnosťou dámskeho osadenstva colníckej obce. Colní-
čok totiž na ihrisku z roka na rok pribúda. Športové zápolenie 11 družstiev 
z CÚ Košice sa začalo v doobedňajších hodinách. Družstvá boli rozdelené do 
dvoch skupín, pričom do semifinále postupovali len prvé dve z každej skupi-
ny. Vo finále sa nakoniec vo vyrovnanom zápase stretli družstvo oddelenia 
colného a družstvo vedenia, ktoré nakoniec s jednobodovým rozdielom ob-
sadilo druhé miesto. Za najlepšieho smečiara turnaja bol vyhlásený Gerald 
Tokár (z družstva vedenia) a za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Oto Ďurčo 
(z družstva oddelenia colného). Z rúk riaditeľa CÚ Košice si ocenenia prevzali 
tieto tri najlepšie tímy:

1. miesto – družstvo OC CÚ Košice (Viktor Šidlík, Martin Nagy, Roman Cibula) 
2. miesto – družstvo vedenie CÚ Košice (Adrián Holomani, Karol Hložek,
Martin Paška, Gerald Tokár) 
3. miesto – družstvo SCÚ Košice (Jozef Sirotňák, Oto Ďurčo, Milan Miňo,
Marián Závodský) 

npor. Bc. PhDr. Zuzana Pavlíková

Priaznivci nohejbalu bojovali
o Pohár riaditeľa CÚ Košice

rekonštrukciu typickej slovenskej svadby z podtatranskej oblasti. Svadba síce 
nebola reálna, ale obsahovala všetko, čo typická Ždiarska svadba má mať. Že-
ních a nevesta boli odetí v osobitých goralských krojoch, hrala goralská muzika, 
nechýbal ani príhovor pána farára, samotný sobáš a sobášne listiny, ktoré platia 
jeden rok. Do role kňaza sa presvedčivo vžil ďalší popradský kolega, ktorý si svo-
ju prepožičanú funkciu očividne vychutnával. Goralským obradom sa nechal 
uniesť aj prešovský psovod. Hneď po ukončení obradu požiadal novopečenú 
nevestu o prvý tanec, načo si „kňaz“ neodpustil poznámku o súvise prvého tan-
ca s právom prvej noci.

Tatranci historicky zabodovali
Športové aktivity sú ideálnou formou teambuildingu. Ich efektivita sa prejaví 
o to viac, ak sa firemné podujatia realizujú v krásnom prostredí prírody. Cieľom 
outdoorových aktivít je nielen zabaviť, ale zároveň zvýšiť internú komunikáciu 
zamestnancov a medziľudské vzťahy na pracovisku. Toto mali zrejme na zreteli 

aj organizátori podujatia, z ktorého sa nakoniec vyvinula najväčšia akcia v his-
tórii CÚ Prešov. Za bezchybný priebeh im skladáme hlbokú poklonu a radi sa 
necháme prekvapiť, s čím na nás vyrukujú nabudúce. 

 mjr. Ing. Renáta Kravcová

Rázovitá goralská obec Ždiar s typickou drevenou architektúrou patrí me-
dzi klenoty Slovenska, v ktorej v súčasnosti žije viac ako 1300 obyvateľov. 
Nachádza sa vo výške 896 metrov nad morom a od Popradu je vzdialená 
32 km. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1590. Celé priľahlé úze-
mie Ždiaru je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej re-
zervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. 
Zo severu ju ohraničuje Spišská Magura, z východu Východné Tatry a zo 
západu štátna hranica s Poľskom (13 km). Južnú bránu tvorí územie Be-
lianskych Tatier. Obec Ždiar je turisticky veľmi atraktívna pre letnú i zimnú 
turistiku. Často navštevované je aj etnografické múzeum Ždiarsky dom, 
ktoré je živým príkladom minulosti, kde si návštevník môže pozrieť expo-
zíciu ľudovej a bytovej kultúry. Tradičný ľudový odev, umelecké remeslá, 
konský povoz a pravá goralská muzika sú typické pre tento región. V obci 
sa každoročne konajú Goralské folklórne slávnosti, na ktorých slovenské 
aj poľské tanečné súbory prezentujú tance, piesne a zvyklosti Goralov.
Legenda o obci hovorí, že v lesoch pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia 
z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú cha-
lúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do 
izby v noci svietila Zornička. Ľudia, ktorým učarovalo tatranské prostre-
die, si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ 
– Ždiar.

Vedomostné minimum
o Ždiarskom regióne
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Naša kronika

Naši jubilanti v marci a apríli 2010
60 rokov

Klára Obermanová
CÚ Košice

Bohumil Slámka
CR SR

55 rokov
Margita Gazdíková

CR SR

Anna Pastorová
CÚ Bratislava

Magdaléna Kováčová
CÚ Nitra

Helena Palkovičová
CÚ Trenčín

50 rokov
Mária Šandalová

CR SR

Tibor Cinke
CKÚ

Eva Karpáčová
CÚ Bratislava

Igor Šumichrast
CÚ Trnava

Juraj Števánka
CÚ Žilina

Jaroslav Štec
CÚ Prešov

Sergius Choma
CÚ Prešov

Pracovné jubileum 35  rokov
Vladimír Provazník k 1.4.2010

CÚ Trnava

Pracovné jubileum 20 rokov
Peter Harach k 1.3.2010

CR SR

Eva Samolejová k 1.4.2010
CÚ Bratislava

Ivan Ďurčiš k 7.4.2010
CÚ Trnava

Miloš Schmidt k 1.4.2010
CÚ Trnava

Ernest Škoda k 1.4.2010
CÚ Trnava

Marián Gregor k 1.3.2010
CÚ Nitra

František Liszkovics k 1.3.2010
CÚ Nitra

Ján Puškáš k 12.3.2010
CÚ Nitra

Milan Maršalovič k 5.4.2010
CÚ Nitra

Ľubomír Zábojník k 1.4.2010
CÚ Žilina

Pavel Brázda k 9.4.2010
CÚ Michalovce

Ján Boda k 9.4.2010
CÚ Michalovce

Karol Jantošovič k 1.3.2010
CÚ Trenčín

CÚ Košice v marci potešil malých pacien-
tov z Detskej fakultnej nemocnice v Ko-
šiciach. Oddeleniu detskej onkológie 
a hematológie totiž odovzdal finančný 
dar, na ktorý sa colníci vyzbierali ešte na 
januárovom plese. Neskôr sa k zbierke 
pridali aj tí, ktorí vtedy neplesali, a tak 
k výťažku z tomboly pribudli aj dobro-
voľné finančné príspevky. Košičania tak 
pokračujú vo svojej tradícii. Na tých, 
ktorí sú v núdzi, totiž prispeli aj v rámci 
januárových osláv Medzinárodného dňa 
colníctva.

npor. Bc. PhDr. Zuzana Pavlíková

Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (OS a OZ SR) 
pôsobiaci v starobylej Nitre si 19.3.2010 uctili veľkonočné sviatky. 
Nechýbali medzi nimi ani colníci a civilní zamestnanci CÚ Nitra. 
V rámci pôstneho obdobia sa stretli pod vedením kaplánov Or-
dinariátu OS a OZ SR kpt. Dr. Martina Pitka a mjr. Mgr. Edmunda 
Umbu na nitrianskej Kalvárii.

V zamysleniach pri jednotlivých zastaveniach uvažovali nad príkla-
dom, ktorý Ježiš Kristus dáva na svojej krížovej ceste. V závere „poli-
cajný“ kaplán Pitko vyzval prítomných na svedomité plnenie si slu-
žobných povinností, na ochranu života a mieru, na službu trpiacim 
a na nezneužívanie svojho postavenia. Po skončení pobožnosti sa 
veriaci s kaplánmi stretli na „rodinnom“ posedení v priestoroch Sta-
cionára sv. Medarda pri občerstvení a vzájomných rozhovoroch.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Veriaci z ozbrojených zložiek sa stretli na nitrianskej Kalvárii

Košičania urobili zbierku pre malých pacientov
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Ako nás nepoznáte

Svoj voľný čas si chránime ako oko v hlave. Kvôli nespočetným povinnostiam 
ho totiž nemáme nazvyš, a preto sa oň nechceme deliť s nikým. Výnimkou sú 
len naši najbližší, ktorí to však tiež nemajú také ľahké. O pár hodín strávených 
s nami totiž musia neraz bojovať so silným súperom – našimi koníčkami. Svoje 
o tom vedia aj blízki Štefana Lameša, ktorý trávi všetky voľné chvíle na svojom 
dvojkolesovom tátošovi.
Cyklistika ho nadchla už ako tínedžera
Štefana k bicyklu priviedli medzinárodné preteky Okolo Slovenska, ktoré mu 
ako 15-ročnému učarovali nielen svojou organizáciou, ale aj záujmom verej-
nosti. Vtedy sa do cestnej cyklistiky zaľúbil a rozhodol sa, že to skúsi. Zapísal 
sa do cyklistického oddielu TJ Mladosť Zvolen, v ktorého drese si tieto náročné 
preteky o šesť rokov odskúšal aj na vlastnej koži.
Natrie to aj mladším ročníkom
Štefana to k cyklistike ťahá z rôznych dôvodov. Vďaka bicyklu získal rozličné 
zážitky, nadobudol nové priateľstvá a zároveň aj pevnú vôľu a sebadisciplínu. 
Najviac ho však fascinujú viditeľné výsledky v zlepšovaní výkonnosti, za ktorý-
mi stoja dlhé tréningy. Tie absolvuje za každého počasia, teda aj v mínusových 
teplotách či silnom vetre. Vďaka dobrej kondičke mu výkonmi nedokážu kon-
kurovať ani niektorí o 20 rokov mladší cyklisti.
Od športu si neoddýchne ani počas zimy
Prvé miesta v pelotóne si od cyklistu vyžadujú tvrdý a intenzívny tréning. Ten 
Štefanov prebieha počas celého roka a delí sa na prípravné, hlavné (pretekár-
ske) a prechodné obdobie. V prípravnom období trvajúcom približne tri až päť 
mesiacov (od novembra do marca) sa zameriava na dosiahnutie kondičnej a vy-
trvalostnej sily. Trénuje napríklad behom na bežkách, turistikou, v telocvični, 
plávaním, posilňovaním, hokejom, spinningom alebo na trenažéri. Koncom 
marca zvyčajne chodí na sústredenie do miest s lepšími klimatickými podmien-
kami (napr. Chorvátsko), aby v príprave najazdil čo najviac kilometrov. V minu-
lom roku takúto svoju prípravu uskutočnil na Cypre, kde za 18 dní najazdil 2100 
kilometrov a neskôr i v Chorvátsku, kde za deväť dní zvládol 1050 kilometrov. 
V hlavnom období si tréningový proces musí upraviť podľa kalendára pretekov. 
Trénuje šesťkrát do týždňa, a to podľa vlastných pravidiel. Po pretekoch si urobí 
voľnejší deň, ktorý pozostáva z masáže a voľného vyjazdenia na ľahších pre-
vodoch v dĺžke 30 – 50 kilometrov. Po takom „oddychu“ nasledujú dva-tri dni 
tvrdších tréningov v dĺžke od 60 – 100 kilometrov, či už v kopcovitom teréne 
alebo na rovine. Dva dni pred pretekmi si dáva opäť voľnejší deň. Tesne pred 
nimi si dá do tela maximálne 60 kilometrov, pričom niektoré úseky jazdí rých-
lejším tempom. Telo, ktoré dostane počas sezóny poriadne zabrať, si oddýchne 
až v prechodnom období. Vtedy si Štefan obvykle doliečuje prípadné zranenia 
a využíva rôzne formy rehabilitácie. Zároveň prejde na odlišné pohybové aktivi-
ty, aby sa zaťažoval aj iné svalové partie.

Boduje doma i v zahraničí
Štefan má ako asi každý 
cyklista prehľad o svojich 
najazdených kilometroch. 
V minuloročnej sezóne mal 
najazdených vyše 13 000 kilo-
metrov. V časoch svojej vrcho-
lovej cyklistiky však najazdil aj 
24 000 kilometrov za rok. Od 
roku 1974 až po súčasnosť má 
na svojom cyklistickom konte 
cca 240 000 km. Samozrejme, 
nejazdí len rekreačne. V mi-
nulom roku začal pretekať 
za cyklistický klub CK Mas-
tersteam Trnava. Pravidelne 
sa zúčastňoval na pretekoch 
Slovenského pohára vo svojej 
vekovej kategórii, tzn. kate-
górii Masters C (od 50 do 60 
rokov). V týchto pretekoch 
získal zlatú medailu už trikrát, 
striebro si odniesol štyrikrát 
a bronz raz. V celkovom pora-
dí Slovenského pohára skon-
čil vo svojej vekovej kategórii na 1. mieste a v súťaži TOP 10 obsadil 5. miesto 
v rámci Slovenskej republiky. Ide o spoločnú kategóriu bez ohľadu na vek, 
v ktorej sa započítavajú všetky body získané v pretekoch, plus body získané za 
umiestnenie na majstrovstvách sveta, Európy a v Svetovom pohári. Štefan však 
žal úspechy aj za hranicami Slovenska. Vo Svetovom pohári v Deutschlandsber-
gu (Rakúsko) skončil na 12. mieste, na majstrovstvách Európy v Žďári nad Sáza-
vou na 30. mieste a na majstrovstvách sveta v St. Johanne (Rakúsko) prišiel do 
cieľa ako 67. 
Napriek operáciám mieri vyššie
Na bicykli jazdil aj za colnú správu. V roku 2008 sa zúčastnil na medzinárodných 
majstrovstvách Českej republiky colnej správy v Plumlove. V pretekoch jednot-
livcov s hromadným štartom skončil bez rozdelenia vekových kategórií na 7. 
mieste, vo svojej vekovej kategóri na 2. mieste a medzi zahraničnými cyklistami 
na 1. mieste. V časovke jednotlivcov bez rozdelenia vekových kategórií obsadil 
12. miesto, vo svojej vekovej kategórii 3. miesto a medzi zahraničnými cyklis-
tami 2. miesto. Tento rok sa na týchto pekných a vynikajúco zorganizovaných 
pretekoch zúčastní opäť, zuby si však brúsi na vyššie priečky. Ambície má aj 
napriek dvom operáciám, ktorým sa, žiaľ, nevyhol. V tomto roku si chce splniť 
svoje tri hlavné ciele, a to skončiť v Slovenskom pohári celkovo do 3. miesta, na 
majstrovstvách Európy do 25. miesta a na majstrovstvách sveta do 45. miesta.
 Zážitky na cestách neraz pobavia i šokujú 
Tisícky kilometrov a hodín strávených na cestách cyklistu obohatia o rôzne zá-
žitky. Niektoré sú zábavné a na ne sa vždy dobre spomína, ale sú aj také, na 
ktoré treba rýchlo zabudnúť. Napríklad ako vtedy, keď počas tréningu pomá-
hal vyslobodzovať ženu zakliesnenú v prevrátenom aute. Spomína si však aj na 
Svetový pohár Bohémia, kde sa bicyklovalo z vrcholu Pradědu. V zákrute jeden 
ruský pretekár vyletel z cesty priamo do lesa medzi stromy. Túto situáciu videlo 
iba pár ľudí, pričom nikto netušil, čo sa mu stalo. Hneď, keď to dovolila situácia, 
Štefan si k sebe privolal motospojku a oznámil jej, čo sa stalo. Rusa nakoniec 
našli v lese, našťastie mal zlomenú len ruku a bol celý dobitý. Naopak veselšie 
bolo, keď ho z jedného družstva začalo naháňať pár psov, a tak mal neplánova-
nú „rýchlostnú prémiu“.

-ds-

Na pretekoch sa mu nevyrovnajú
ani o polovicu mladší



Leto je síce ešte v nedohľadne, no navodiť si ho 
môžeme už teraz. Napríklad aj prostredníctvom 
fotografií z minuloročnej dovolenky, ktoré nám 
poslal Jaroslav Gutek. Ak sa chcete so svojimi 
zážitkami či postrehmi zachytenými objektívom 
fotoaparátu podeliť aj vy, môžete tak urobiť. Stačí 
ich len poslať na adresu našej redakcie. Maximál-
ne však posielajte tri snímky. Ďakujeme a tešíme 
sa na vaše príspevky.


