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Stručne o našej symbolike

Colná správa chcela odlíšiť svojich zamestnancov od ostatných uniformovaných zložiek už v 50. rokoch 20. storočia. Urobila 
tak aj prostredníctvom emblémov, ktoré sa rokmi menili nielen výzorom, ale aj umiestnením. V období rokov 1980 – 1993 
mali colníci emblém colnej správy (ľudovo „nášivku“) len na ľavom rukáve otepľovacích súprav a pracovného oblečenia 
(obrázky č. 1 a 2).

Oficiálne emblémy a znaky colnej správy ČSSR a SR
používané na určených výstrojných súčiastkach colníkov

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

4. Znak colnej správy, ktorý sa používal od 1.6.2004 na základe Výnosu Minis-
terstva financií SR č. 6999/2004-75, uverejnený vo Finančnom spravodajcovi 
č. 7/2004. Jeho používanie bolo rozšírené Výnosom Ministerstva financií SR č. 
MF/7819/2007-75 (FS 10/2007) od 1.11.2007 aj na košele s krátkym rukávom, 
tričká s krátkym rukávom, bundy vzor 2007 a kombinézy.

1. Od roku 1983 podľa Služobnej inštrukcie Ústrednej colnej správy (ÚCS) 
č. 3/1983, skupina 16, ods. 17 mali colníci na ľavom rukáve otepľovacích súprav 
a pracovných kombinéz umiestnený „emblém colnej správy“. Podľa dobových 
fotografií však prišlo k jeho zavedeniu už od roku 1980.

2. Počas existencie ČSFR sa na pracovných kombinézach a otepľovacích sú-
pravách (nie na sakách) nosil emblém, na ktorom bola zmenená skratka štátu 
z ČSSR na ČSFR. K tejto zmene došlo k 1.5.1991 na základe záverov z celoštátnej 
porady riaditeľov colníc v Modre. Formálne bol však emblém z ČSSR zrušený až 
prípisom z ÚCS v lete 1993.

V období od 1.1.1993 do 30.10.1998 nemali colníci na výstrojných súčiastkach umiestnené znaky colnej správy. Na rovnoša-
tách mali od 15.11.1994 len identifikačné číslo s Merkúrom – znakom colníctva – a štátnym znakom. Colníci v SR sa ho doč-
kali až od 30.10.1998 (obr. č. 3). Mesiac po vstupe do Európskej únie v roku 2004 bol zavedený jeho nový vzor (obr. č. 4).

3. Znak colnej správy používaný od 30.10.1998 na základe Výnosu Ministerstva 
financií SR č. 15648/1998-64, ktorý bol uverejnený vo Finančnom spravodaj-
covi č. 11/1998. Colníci ho na rovnošatách nosili najneskôr do 31.12.2006. Bol 
umiestnený na saku služobnej rovnošaty, na bunde na prechodné obdobie a na 
zimnej bunde.

Počas tzv. prechodného obdobia od 1.6.2004 do 31.12.2006 bolo možné súčasne nosiť obidva znaky colnej správy.
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Stres je naším novodobým nepriateľom, ktorý sa podieľa na mnohých psychic-
kých i fyzických ochoreniach. Takto nejako ho vníma väčšina z nás. Stresu sa 
však netreba báť – môže nám byť totiž aj na osoh. Podľa odborníkov pozitívny 
stres motivuje (až bičuje) k lepším výkonom. Na toto ich tvrdenie sa pravidelne 
spolieham aj ja, a to pri písaní úvodníkov. „Prvé“ slová z časopisu si totiž para-
doxne vždy nechávam na poslednú chvíľu. Nehľadajte za tým lenivosť ani zlý 
manažment. Jednoducho čakám na najaktuálnejší moment a impulz, ktorý 
z neho vzíde. Za inšpiráciou som tentoraz nemusela ísť ďaleko. Nepoznám totiž 
človeka, ktorý by aspoň z času na čas nebol v strese. Poznám však mnoho ta-
kých, ktorí dokážu aj v takomto rozpoložení tvoriť či robiť dobré veci. Ich mená 
nájdete aj na stránkach nášho časopisu. Verím, že si ich pisateľské úsilie vychut-
náte, a to bez stresu.

Dana Sýkorová

Nebojte sa stresu
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Krátko z domova

Colný hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj bol 15.5.2010 pre cestujúcu ve-
rejnosť uzavretý. Dôvodom bolo usporiadanie medzinárodného kultúrno-spo-
ločenského podujatia na slovensko-ukrajinskej hranici, Dňa priateľstva – Dňa 
dobrosusedstva. 
Vzájomné vzťahy upevňujú už osem rokov
Podujatie s dvojjazyčným názvom sa organizuje už od roku 2002. Uskutočňuje 
sa v colnom priestore hraničných priechodov s Ukrajinou striedavo na území 
Prešovského a Košického samosprávneho kraja so susediacou Zakarpatskou 
oblasťou Ukrajiny. Jeho hlavným cieľom je vytvárať priaznivé prostredie na 
budovanie vzájomnej dôvery, porozumenia a priateľstva, posilňovanie pria-
teľských partnerských vzťahov a vytvárať podmienky na nadväzovanie nových 
kontaktov slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach. Mož-
nosti a platformy využiteľné na tento účel sú však viaceré, patria medzi ne aj 
Program EÚ ENPI CBC 2007 – 2013 a iniciatíva Východného partnerstva.
Na podujatie zavítali mnohé osobnosti 
Deň priateľstva hostí každoročne významné osobnosti spoločenského života. 
Výnimkou nebol ani tento ročník. Zúčastnili sa na ňom vysokí predstavitelia or-
gánov štátnej správy oboch krajín, územnej samosprávy, spoločenských orga-
nizácií, podnikateľských subjektov a občanov z prihraničných oblastí Slovenska 
a Ukrajiny. Medzi pozvanými hosťami boli mimoriadny a splnomocnený veľvy-
slanec Slovenskej republiky na Ukrajine Pavol Hamžík, honorárny konzul Ukra-
jiny vo Vranove nad Topľou Stanislav Obický, predseda Zakarpatskej oblastnej 
štátnej administrácie Olexandr Ledida, predseda Zakarpatskej oblastnej rady 
Michajlo Michajlovič Kičkovskij a tradične predsedovia vyšších územných cel-
kov z Prešova Peter Chudík a Košíc Zdenko Trebuľa zastúpený podpredsedom 
Emilom Ďurovčíkom. Počas tohto stretnutia predstavitelia vyšších územných 
celkov podpísali program spoločných podujatí a vykonávací protokol k Memo-
randu o spolupráci s ukrajinskou stranou. Nechýbala však ani kultúrna vložka. 
Tak slovenská, ako aj ukrajinská strana propagovali svoje tradície a remeslá vo 
vlastných prezentačných stánkoch. V slávnostnom programe sa návštevníkom 
predstavili slovenské folklórne súbory Vihorlat a Ubľanka. 
Prišla aj bývalá hlava štátu
Michalovský colný úrad privítal v tomto roku aj špeciálneho hosťa. Na zrekon-
štruovaný colný hraničný priechod sa prišiel pozrieť bývalý prezident SR, Rudolf 
Schuster. Spolu s veľvyslancom SR na Ukrajine si vypočul prezentáciu colného 

úradu. Obaja si prezreli nové priestory a moderné technické vybavenie pobočky 
colného úradu umiestnenej v malebnom prostredí Ubľanskej doliny. Ich názory 
a postrehy colníkov nielen zaujali, ale aj potešili. Obe osobnosti totiž pozitívne 
ohodnotili profesionálny prístup a vysokú úroveň zvládnutia problematiky in-
špekčného skenovacieho systému v Maťovciach na jeseň minulého roku.
Slovenskí a ukrajinskí colníci diskutovali a vymieňali si skúsenosti
Hlavný organizátor tohtoročného Dňa priateľstva, ktorým bol Prešovský sa-
mosprávny kraj, mohol byť s akciou spokojný. V spolupráci s Košickým samo-
správnym krajom, mestami Snina, Sobrance, Zakarpatskou oblastnou štátnou 
administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou na ukrajinskej strane zvládli 
stretnutie na jednotku. Radosť z neho mali aj zástupcovia CÚ Michalovce. Mali 
totiž príležitosť na neformálne stretnutie s ukrajinskými kolegami, predstaviteľ-
mi vedenia užhorodskej a čopskej colnice a zástupcami Štátnej administrácie 
Zakarpatskej oblasti. V priateľskej atmosfére vyhodnotili cezhraničnú spoluprá-
cu, vymenili si skúsenosti a zároveň položili nové základy prosperujúcich pra-
covných vzťahov.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

Deň priateľstva na schengenskej hranici

Colné riaditeľstvo SR v spolupráci s CÚ Žilina a Klubom colníkov Michalovce 
zorganizovali na Orave medzinárodnú spoločenskú akciu. Prvý česko-sloven-
ský historicko-dokumentačný workshop sa konal od 9. do 13.6.2010 v objekte 
bývalej stanice colnej stráže v obci Zuberec, ktorá je historicky spätá s colníkmi 
a financami. V Zuberci bolo oddelenie finančnej stráže už v roku 1923 a do roku 
2004 aj stanica colného úradu.

Unikátne stretnutie poctili návštevou prvý námestník generálneho riaditeľa CR 
SR plk. PhDr. Jozef Turčák, ktorý prevzal nad stretnutím záštitu, riaditeľ CÚ Ži-
lina pplk. Ing. Jozef Gereš a jeho námestník mjr. PhDr. Pavol Lonek. Workshop 
otvoril svojím príhovorom riaditeľ žilinského colného úradu, ktorý okrem 
iného uviedol, že CÚ Žilina ako jeden z najstarších kontinuálne fungujúcich 
úradov štátnej správy v regióne oslávi 22.7.2011 okrúhlych 100 rokov. Potom 
už nasledoval bohatý program, ktorý sa niesol v srdečnej atmosfére a prinie-
sol množstvo dobrých nápadov v oblasti dokumentovania histórie. Účastníci 
workshopu podporili aj myšlienku virtuálneho československého múzea colnej 
správy a finančnej stráže, ktoré by bolo prístupné záujemcom prostredníctvom 
internetu. Potvrdili to aj spísaním Zubereckej deklarácie. Múzeum by priblížilo 
colnícku históriu laickej aj odbornej verejnosti. Cieľavedomé zdieľanie veľkého 
množstva dokumentov a fotografií by sa navyše dalo využiť aj v bádateľskej či 
publikačnej činnosti. Účastníci, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, a to aj v rámci 
svojho voľného času, určite neľutovali. Vyjadrili presvedčenie, že na podobné 
stretnutie prídu radi aj v budúcnosti.
Bližšie informácie o stretnutí sa nachádzajú na webovej stránke Klubu colníkov Mi-
chalovce http://www.kcmichalovce.estranky.sk/ a na stránke venujúcej sa histórii 
finančnej stráže http://www.financnistraz.estranky.cz/.

Mgr. Marcel Šejvl, mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Na Orave sa konal prvý česko-slovenský
historicko-dokumentačný workshop
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Krátko z domova a zo sveta

CÚ Michalovce privítal koncom mája zahraničnú návštevu. V rámci komuni-
tárneho programu Customs 2013 hostil štyri dni zástupcov lotyšskej a gréckej 
colnej správy.

Nabitý program ocenili
Čas vyhradený na návštevu východnej hranice plynul v rýchlom pracovnom 
tempe s nabitým programom, čo zahraniční kolegovia s nadšením uvítali. Na 
východ totiž pricestovali s cieľom čo najhlbšie preniknúť do činností sloven-
ských colníkov a získať čo najviac pozitívnych skúseností. Skupina hostí k nám 
zavítala z hranice s Ruskom, Bieloruskom a Albánskom, kde pôsobia v rôznych 
pracovných pozíciách. Zaujímali sa preto o najrozmanitejšie oblasti výkonu 
služby michalovských colníkov. Po úvodnom slove riaditeľa colného úradu 
a prezentácii úradu postupne navštívili všetkých päť colných hraničných prie-
chodov: Ubľa – Malyj Bereznyj, Vyšné Nemecké – Užhorod, Maťovce – Pavlovo, 
Veľké Slemence – Mali Slemenci a Čierna nad Tisou – Čop. Pozreli si priestory 
úradu, techniku požívanú v priamom výkone služby, boli prítomní pri záchy-
toch nezákonne dovezeného tovaru, pri administratívnom riešení prípadov, 
ako aj pri priebehu colného konania. Kolegovia z Lotyšska a Grécka sa zaujímali 
okrem iného aj o aplikačné programové vybavenie TALON, informačné prepo-
jenie jednotlivých colných hraničných priechodov a o opatrenia prijaté v rámci 
boja proti korupcii. Vypýtali si tiež vzory tlačív, ktorých používanie v rámci CÚ 
Michalovce sa osvedčilo (napr. colné vyhlásenie na neobchodný tovar).

Spokojnosť bola na oboch stranách
Slovenskí colníci sa o hostí postarali aj vo voľnom čase. Pripravili im bohatý 

program, v rámci ktorého im ukázali krásy mesta, ale aj východoslovenského 
regiónu. Kolegovia zo zahraničia neskrývali nadšenie. Ich spokojnosť, pozitívne 
hodnotenie efektivity práce colného úradu a odhodlanie osvojiť si a preniesť do 
vlastnej praxe množstvo získaných skúseností bolo pre michalovských colníkov 
tou najkrajšou odmenou.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

V Michalovciach hostili zahraničnú návštevu

Koncom mája 2010 sa na CÚ Trenčín konalo pracovné stretnutie colníkov staníc 
CÚ so zástupcami Daňového riaditeľstva SR, pracovisko Trenčín. Cieľom oboch 
zúčastnených strán bola výmena praktických skúseností pri aplikácii viacerých 
zákonov.

Colníci a daňoví úradníci si vymieňali skúsenosti týkajúce sa používania elek-
tronických registračných pokladníc a výkonu kontrolného nákupu vzhľadom na 
rozšírené kompetencie colníkov. V diskusii sa zamerali na osobitosti priebehu 
kontrolného nákupu a na komunikáciu s kontrolovaným subjektom počas jeho 
výkonu. Práve v tejto oblasti majú totiž zamestnanci daňových úradov väčšiu 

Trenčianski colníci si vymieňali skúsenosti s daniarmi
prax. Daniari colníkom odovzdali aj svoje skúsenosti z oblasti kontroly elektro-
nických registračných pokladníc. Predmetom diskusie bol i spôsob vedenia evi-
dencie tržieb, používanie pokladnice na viacerých obslužných miestach v rám-
ci prevádzky, ale aj certifikácia a zabezpečenie elektronických registračných 
pokladníc. Zamestnanci daňovej správy colníkom priblížili aj rôzne špecifické 
situácie, s ktorými sa v praxi môžu stretnúť. Dobre zorganizované pracovné 
stretnutie padlo na úrodnú pôdu. Trenčianski colníci ocenili kvalitnú prípravu 
zo strany prednášateľa a veria, že im takáto výmena skúseností pomôže skvalit-
niť ich výkon daňového dozoru.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Európske inštitúcie otvárajú 9. mája pri príležitosti založenia Európskej únie 
svoje dvere verejnosti a prezentujú svoju prácu. Tento rok nebol výnimkou. Deň 
otvorených dverí EÚ bol však poznačený finančnou krízou. Stánky európskych 
inštitúcií boli menšie a aj sprievodné akcie boli skromnejšie ako po iné roky.

Národné organizácie sa zišli pod jednou strechou
Dvere verejnosti otvoril aj Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF), ktorý 
patrí v štruktúrach európskych inštitúcií k tým najvýznamnejším. Svojou čin-
nosťou sa snaží zabraňovať zneužívaniu finančných prostriedkov Európskej 
únie a dbá nielen na riadne využívanie peňazí daňových poplatníkov, ale bojuje 
aj proti podvodom, ktoré ohrozujú finančné záujmy EÚ. OLAF prezentoval svoju 
prácu v stánku, ktorý bol umiestnený v sídle Európskej komisie, v budove Ber-
laymont. Počas celého dňa sa spolu s pracovníkmi OLAF-u v stánku striedali aj 
zástupcovia štátnych orgánov 27 členských štátov, ktorí sú členmi Siete komu-
nikátorov Európskeho úradu boja proti podvodom (OAFCN). S OLAF-om spolu-
pracujú úrady vlád, prokuratúry, polícia a colné orgány členských štátov. OLAF 
podporuje, ak sa partneri z členských štátov prezentujú vo svojich uniformách. 
Občanom Európskej únie to umožňuje spoznať na jednom mieste uniformy or-
ganizácií, ktoré dbajú na riadne využívanie ich príspevkov do rozpočtu EÚ. Pre-
zentácia poskytuje zástupcom národných organizácií vynikajúcu príležitosť na 
predstavenie práce ich organizácie pri odhaľovaní nelegálnej činnosti a v boji 
proti podvodom, korupcii a zneužívaniu moci európskych organizácií. Prítom-
nosť uniformovaných príslušníkov dáva inú váhu aj činnosti OLAF-u.
Spomínalo sa i plánovalo
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí OLAF zorganizoval aj pracovné stretnutie 

Deň otvorených dverí a striedanie stráží
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady

členov OAFCN, ktoré malo osobitú príchuť. Na začiatku si prítomní uctili pa-
miatku zosnulého generálneho riaditeľa OLAF-u Franza-Hermana Brünera, kto-
rý zomrel 9.1.2010 vo veku 64 rokov po dlhej a ťažkej chorobe. Ďalšou význam-
nou udalosťou bola zmena na poste predsedu OAFCN. Dlhoročného predsedu 
a významnú osobnosť tejto siete, Alessandra Butticého, vystriedal mladý český 
novinár Pavel Bořkovec, na ktorého čaká v budúcnosti ťažká úloha. Dodržať 
vysoký štandard práce siete, aký nastavil jej bývalý predseda, nebude vôbec 
ľahké. O význame práce Alessandra Butticého svedčí aj skutočnosť, že sa mu 
členovia OAFCN rozhodli udeliť čestné členstvo v sieti. Účastníci stretnutia sa 
však nevyhli ani bilancovaniu. Zhodnotili doterajšiu prácu siete, určili priority na 
ďalšie obdobie a riešili konkrétne prezentačné akcie do najbližšej budúcnosti.

Úspešná spolupráca pokračuje aj v tomto roku
S OLAF-om spolupracuje aj CKÚ, a to hlavne v oblasti boja proti podvodom 
s vysoko zdaniteľným tovarom. Na základe tejto spolupráce je aj v tomto obdo-
bí vyšetrovaných niekoľko prípadov ekonomickej trestnej činnosti. Zároveň sa 
CKÚ aktívne zapája do spoločných colných operácií, ktoré sú vykonávané pod 
záštitou OLAF-u, ako napr. MATHEW II v závere roka 2009. V oblasti prezentácie 
sa v minulom roku CKÚ zapojil do spolupráce s OLAF-om a Klubom novinárov 
proti korupcii. V rámci nej boli nakrútené dva filmy o spolupráci štyroch člen-
ských krajín EÚ v boji proti podvodom.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Bratislavskí colníci bodovali pri odhaľovaní falzifikátov
Colníci CÚ Bratislava si v druhej polovici mája vzali na mušku bratislavských 
obchodníkov. V predajných priestoroch na Kopčianskej ulici vykonali kontrolu, 
ktorá bola zameraná na odhaľovanie tovaru porušujúceho právo duševného 
vlastníctva. K výkonu kontroly boli prizvané kontaktné osoby pre technické 
a administratívne otázky spoločností Puma AG Rudolf Dassler Sport, Nike Euro-
pean Operations Netherlands B.V. a Adidas AG. Výsledkom úspešnej akcie bolo 
zaistenie 526 kusov textilných výrobkov (tričká, mikiny, tepláky) a obuvi, pri kto-
rých vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva známych 
značiek Puma, Nike, Adidas a Lacoste. Ak sa potvrdí, že ide o falzifikáty, budú 
zlikvidované pod colným dohľadom.

Kópie známych značiek našli aj v Detve
V máji sa pravdepodobné falzifikáty podarilo zaistiť aj colníkom z SCÚ Lučenec. 
V spolupráci s príslušníkmi OO PZ Detva podrobili kontrole dve osobné moto-
rové vozidlá značiek BMW a Ford Fiesta na parkovisku pri obchodnom dome 
v Detve. Vo vozidlách objavili tovar porušujúci ochranu práva duševného vlast-
níctva. Išlo o rôzne kusy dámskeho a pánskeho oblečenia značiek Puma (16 ku-
sov), Nike (37 kusov) a Adidas (48 kusov). Na uvedený tovar vyhotovia posudky 
znalci z jednotlivých ochranných značiek.

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková, Mgr. Janka Dianišková a -ds-

Michalovskí colníci majú pri strážení východnej hranice plné ruky práce. 
Inovatívne metódy odhaľovania pašovaného tovaru totiž vedú pašerákov 
k využívaniu čoraz sofistikovanejších úkrytov v dopravných prostried-
koch. Colníci proti takýmto špekulantom však bojujú prostredníctvom 
moderného technického vybavenia, ktoré prináša pozitívne výsledky 
v zvýšení kvality a efektivity colných kontrol. Svedčia o tom aj nasledovné 
prípady.

Správna intuícia prináša výsledky
Colníci Stanice CÚ Michalovce si vzali na mušku osobné vozidlá starších roční-

kov, ktoré sa v pohraničnom pásme s obľubou používajú na pašovanie rôzneho 
druhu tovaru. Počas hliadky neďaleko hranice skontrolovali automobil s ukrajin-
ským EČV. Zo správania vodiča im bolo jasné, že ukrýva pašovaný tovar. Nevá-
hali, vozidlo odtransportovali na kontrolu inšpekčným skenovacím zariadením, 
pomocou ktorého colníci špecialisti označili podozrivé miesta. Tie im následne 
potvrdila aj detekcia s nasadením služobného psa, ktorý ako podozrivé označil 
neprístupné konštrukčné dutiny v prednej časti prístrojovej dosky a v priesto-
re pri motore. Po demontáži klimatizácie – ventilácie auta, v nich colníci našli 
3 800 kusov cigariet značky Classic Red. Finančný únik na dovoznej platbe bol 
vo výške 467,53 eura. 

Májové prípady z východnej hranice
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Vodič kamióna podcenil skener
Colníkom oddelenia špeciálnych technológií CÚ Michalovce vo Vyšnom Ne-
meckom sa opäť podarilo prekaziť pokus o pašovanie cigariet cez ukrajinsko-
slovenskú štátnu hranicu. O túto ilegálnu činnosť sa 21.5.2010 pokúsil vodič 
ukrajinského nákladného motorového vozidla pri svojej prvej ceste cez Vyšné 
Nemecké. Kamión naložený ihličnatým rezivom, s ktorým mal namierené do 
Talianska, však colníci podrobili colnej kontrole skenerom THSCAN MB1215HS. 
Po zoskenovaní vozidla odhalili nezákonný dovoz 10 000 kusov cigariet značiek 
Marlboro a LM, ktoré boli ukryté v konštrukčných dutinách kabíny. Únik na cle 
a daniach predstavoval 1 118 eur.

Cigaretová pyramída v železnej rude
Brilantný kúsok sa podaril 20.5.2010 colníkom Stanice CÚ Michalovce, keď 
v Čiernej nad Tisou prekazili veľký cigaretový biznis s počtom 400 000 kusov 
cigariet. Počas náročnej kontroly nákladnej vlakovej súpravy v Čiernej nad Ti-
sou naloženej železnou rudou dovážanou z Ukrajiny odhalili pod neporušeným 
nákladom pyramídu postavenú z pašovaných cigariet. Vykonávali bežnú fyzic-
kú kontrolu prepichovaním sypkého materiálu sondážnou tyčou, pri ktorej sa 
im potvrdili indície nadobudnuté skúsenosťami a analýzou rizík a poznatkov. 
V jednom z vagónov boli ukryté v balíkoch obalených tmavou fóliou cigarety 
značky Jin Ling, označené ukrajinskou kontrolnou známkou. Táto značka čoraz 
častejšie nahrádza doteraz také obľúbené Classic Red. Finančný únik na dovoz-
nej platbe predstavoval 49 294,52 eura. 

Známe „dôveruj, ale preveruj“ sa opäť osvedčilo
V posledný májový deň vstupoval na územie SR cez colný hraničný priechod 
Vyšné Nemecké občan českej štátnej príslušnosti, osobným autom značky Ško-
da Octavia. Vodič na otázku, či dováža tovar, prihlásil 40 kusov cigariet a liter 
alkoholu oslobodených od dovozného cla. To, že v kufri vozidla v „subwofferi“ 
bolo ukrytých ďalších 10 160 kusov ukrajinských cigariet zn. LM, zistili colníci 
až po dôkladnom prezretí vozidla. Fajčivo colníci zaistili a vodiča si zobral na 
starosť vyšetrovateľ Colného kriminálneho úradu z dôvodu podozrenia zo spá-
chania trestného činu. Únik na colnom dlhu činí 1 136,21 eura.

Colníci likvidovali nelegálne dovážané cigarety 
Sklady s nezákonne dovezeným tovarom, v ktorom dominujú najmä lacné 
a ľahko dostupné ukrajinské cigarety, sa vďaka horlivosti pašerákov a šikovnosti 
colníkov plnia skutočne rýchlo. Pre colníkov z CÚ Michalovce je organizácia a za-
bezpečovanie likvidácie zhabaného a prepadnutého tovaru pracovnou rutinou. 
Na májové pálenie cigariet sa do obce Kokšov-Bakša prišla pozrieť aj Inšpek-
cia generálneho riaditeľa CR SR. V spaľovni počas likvidácie zhorelo 1 667 360 
kusov cigariet najrôznejších značiek. Keďže medzi CR SR a spoločnosťou Philip 
Morris International Management S.A. došlo k podpísaniu Memoranda o po-
rozumení, na nasledujúcu likvidáciu cigariet budú dozerať aj zástupcovia tejto 
prominentnej tabakovej spoločnosti.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová
kpt. Mgr. Marián Pekarik

Ozbrojeného profesora prezradila nervozita
Egyptské úrady zatkli na káhirskom letisku amerického pasažiera, ktorému 
objavili v batožine zbrane. Išlo o univerzitného profesora egyptského pôvodu, 
ktorý priletel do krajiny z newyorského letiska Johna F. Kennedyho. Prezradil 
sa svojou nervozitou, ktorá upútala miestnych colníkov. Otvorili mu batožinu, 
v ktorej našli dve pištole a 250 nábojov ukrytých v kovových škatuľkách. V taj-
nom priečinku tiež objavili dva meče, päť dýk a šesť nožov.

Kamión plný žuvačiek
Maďarskí colníci odhalili kamión s falošne označenými  žuvačkami  v hodno-
te 4,5 milióna forintov (15 000 eur). Pašovaná žuvacia pochúťka sa nachádzala 
v 45 000 balíkoch, ktoré boli ukryté v kamióne s českou poznávacou značkou. 
Podľa sprievodných dokumentov mal kamión 3 000 kilogramov žuvačiek pre-
praviť do Českej republiky.

V Belgicku zhabali takmer pol tony kokaínu
Belgickí policajti a colníci zhabali 400 kilogramov kokaínu, ktorý má na trhu 

hodnotu 100 miliónov eur. Drogu objavila polícia v 13 športových vakoch v prí-
stave Antverpy, kam ich dopravila nákladná loď Santa Carlotta plaviaca sa pria-
mo z Peru.

Nie je veriaci ako veriaci
Talianskym ozbrojeným zložkám sa podarilo rozbiť gang drogových pašerá-
kov, ktorí na svoje obchody využívali kláštor neďaleko Milána. Protidrogové 
jednotky pri akcii zhabali 33 kilogramov kokaínu a zatkli 33 ľudí vydávajúcich 
sa za veriacich pútnikov. Správca kláštora pôvodom z Južnej Ameriky údajne 
organizoval aj náboženské púte. Ich účastníkmi boli pašeráci prezlečení za mní-
chov, pričom kokaín prenášali v modlitebných knižkách. Reálne mníšky pritom 
o ničom netušili a nikoho nepodozrievali. Z kláštora potom kokaín prevážali do 
domu neďaleko mesta Bergamo. Tam drogy spracovali, nadávkovali a posielali 
na ďalšiu distribúciu a predaj. Za dobre premysleným gangom pravdepodobne 
stojí talianska mafia a kolumbijské drogové kartely.

-ds-
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Colnícka technika v službách histórie

Jednou z dôležitých úloh, ktoré plní colná správa, je ochrana zdravia a bezpeč-
nosti občanov. Zabezpečiť túto úlohu by však nebolo možné bez adekvátneho 
technického vybavenia. Našťastie portfólio slovenskej colnej správy zahŕňa 
techniku, ktorá je viac ako porovnateľná s vybavením ostatných colných správ 
v Európskej únii.

Netušené možnosti colníckej techniky
Colníci pri svojej činnosti využívajú najmodernejšie technológie, medzi ktoré 
patria napr. mobilné inšpekčné skenovacie zariadenie, mobilný detekčný sys-
tém či prenosný analyzátor kovov, ktorý slúži predovšetkým na identifikáciu 
tovarov dvojakého použitia. O tom, že variabilita tejto techniky nemá hraníc, sa 
na vlastné oči presvedčili pracovníci Krajského múzea v Prešove. Na základe in-
formácií, ktoré prebehli médiami, sa colníci dozvedeli o ich ťažkostiach s bustou 
cisárovnej Sissi. Keďže predmety kultúrnej hodnoty patria do kategórie zdieľa-
ných kompetencií, na ktorých participuje aj colná správa, rozhodli sa poskytnúť 
súčinnosť pracovníkom múzea a prispieť tak svojou troškou do mlyna.

Busta a jej história
Sissi, ktorá sa narodila ako Alžbeta Amália Evžénia Bavorská, sa počas svojho 
života stala nielen rakúskou cisárovnou, ale aj uhorskou, chorvátskou a českou 
kráľovnou. Táto osobnosť, viažuca sa k prešovskému regiónu a k Slovensku ako 
súčasti bývalého Rakúsko-Uhorska, bola okrem iného známa svojím angažo-
vaním sa v prospech Uhrov pri rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867. Sissi 
navštívila Prešov podľa historických záznamov v roku 1895, teda tri roky pred 
násilnou smrťou, cestou späť z liečebného pobytu v Bardejovských Kúpeľoch. 
Nakoľko bola veľmi obľúbená a populárna, na znak úcty k nej vyhotovil bron-
zovú sochu významný slovenský sochár tej doby Alojz Strobl, ktorý pôsobil na 
univerzitách v Prahe a v Budapešti. Busta Sissi, ktorú vlastní VÚC a spravuje kraj-
ské múzeum, bola na začiatku minulého storočia umiestnená v jednom z pre-
šovských parkov. Ten bol na znak úcty k cisárovnej premenovaný na Alžbetin 
park. V 50. rokoch 20. storočia však sochu ktosi poškodil a ukradol jej korunku. 
Krajské múzeum v Prešove začalo zvažovať jej renováciu. Vyšlo však najavo, že 

kedysi sa pri odlievaní bronzových búst používala iná zmes bronzu ako dnes. 
Je preto nevyhnutné, aby ju dostal do rúk kvalitný odborník, ktorý na základe 
zisteného zloženia materiálu prispôsobí techniku jej opravy. Podľa odhadov by 
rekonštrukcia mohla stáť až 7 000 eur, ktoré však múzeum momentálne nemá. 
Odborníci argumentovali tým, že už len samotné zistenie presného zloženia 
materiálu je pomerne nákladné. Pracovníci múzea preto dúfali, že sa nájdu ľu-
dia, ktorí na opravu prispejú. Pomoc prisľúbil aj primátor mesta Prešov.

Všetko sa dá, stačí len chcieť
Tieto informácie si prečítal v tlači jeden flexibilný kolega z oddelenia špeciál-
nych technológií CÚ Košice a keďže od nápadu k realizácii nemal ďaleko, kon-

taktoval vedenie svojho CÚ. To podporilo jeho myšlienku a skontaktovalo sa 
s vedením CÚ Prešov a nezištná pomoc bola na svete. O pár dní sa už košickí 
colníci delili o svoje skúsenosti i techniku s Krajským múzeom v Prešove.

Ponuku prijala s radosťou
PhDr. Božena Tomášová neskrývala prekvapenie, keď sa v múzeu objavili colníci 
s prenosným analyzátorom kovov, ktorý bez akéhokoľvek zásahu do umelecké-
ho diela po niekoľkých minútach vychrlil presné zloženie bronzovej zliatiny. Na-
priek tomu, že colníkom sťažoval prácu vytrvalý dážď a meranie museli viackrát 
opakovať, výsledky boli presné a mali svoju hodnotu. Za normálnych okolností 
by podľa riaditeľky krajského múzea museli urobiť zásah do busty a odobrať 
z nej vzorku zliatiny, ktorú by odoslali na rozbor. Takéto zásahy však vždy veľmi 
zvažujú, nakoľko pri nich dochádza k ďalšej deštrukcii diela. Svoju radosť však 
riaditeľka krajského múzea neskrývala ani neskôr, keď sa vyjadrila, že netušila 
o takýchto možnostiach colnej správy. To, že sa colníci sčista-jasna zjavili, pova-
žuje za malý zázrak. Prítomnosť colníkov a ich techniky hneď využila aj na zis-
tenie presného zloženia unikátnej spony z mladšej doby bronzovej datovanej 
do obdobia roku 1 000 pred n. l. Spona kedysi zdobila mužský odev príslušníka 
vyššej vojenskej vrstvy. Prístroj v nej okrem medi našiel aj stopy striebra a an-
timónu. Toto meranie poskytne archeológom dôležitú informáciu, na základe 
ktorej budú schopní zistiť, či meď použitá na výrobu spony pochádza z miest-
nych zdrojov, alebo bola na naše územie dovezená.

Spolupráca sa ešte len začína
V poslednom období sa pracovníci krajského múzea v spolupráci s políciou 
aktívne podieľajú na eliminácii novodobého neduhu, akým je vykrádanie ar-
cheologických lokalít a stredovekých hradov detektorom kovov. Zásluhou pra-
covníkov colnej správy a polície získalo Krajské múzeum v Prešove do svojich 
zbierkových fondov stovky zbierok, ktoré boli zhabané práve vykrádačom, tzv. 
detektoristom. Analýzou busty a medenej spony sa však spolupráca colníkov 
a pracovníkov múzea v tomto smere nekončí. Jej perspektívu vidia obe strany 
a k vzájomnej výmene informácií tak určite dôjde aj neskôr. Colníci pri nej budú 
mať možnosť načerpať odborné vedomosti z oblasti kultúrnych pamiatok, na-
koľko je zo strany múzea potrebné preskúmať ešte veľa predmetov. Ich analýza 
prispeje k vyplneniu bielych miest v mapovaní historických udalostí regiónu. 
Ponúknutú ústretovosť, týkajúcu sa možnosti bezplatnej analýzy jednotlivých 
unikátnych zbierkových predmetov, si pracovníci múzea veľmi pochvaľujú 
a cenia. Získané výsledky totiž posúvajú odborné poznatky do iných súvislostí. 
Umožňujú tak mapovanie využívania miestnych lokálnych zdrojov nerastných 
surovín či rozvoja obchodu v širšom geografickom prostredí.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Colníci z východu pomáhali
pri skenovaní busty cisárovnej Sissi
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Čo ste o našich psoch a ich psovodoch možno netušili

Ozbrojené zložky využívajú prednosti a vlastnosti psov už desiatky rokov. Vý-
nimkou nie je ani slovenská colná správa, ktorá má vo svojich radoch aj štvor-
nohých „colníkov“. Málokto však vie, že podobne ako ľudia, aj oni musia prejsť 
výberovým konaním. Akým, to nám už prezradil dlhoročný kynológ a odušev-
nený psičkár kpt. Milan Kadlecaj, ktorý je hlavným kynológom slovenskej col-
nej správy od jej vzniku. Je medzinárodným rozhodcom pre výkon pracovných 
psov, medzinárodným posudzovateľom exteriéru pre niektoré pracovné ple-
mená a bonitačným komisárom pre plemeno nemecký ovčiak.

Skúšobná lehota trvá mesiac
Štvornohé spoločenstvo našej colnej správy tvorí 35 psov, ktoré patria pod od-
delenie služobnej kynológie a výcviku Colného kriminálneho úradu. Delia sa 
podľa zamerania na tabakových (tých je najviac), drogových a strážnych. Skôr 
než sa dostanú do služby, musia prejsť tvrdým výcvikom. Ale poďme pekne od 
začiatku. Ak ste si (podobe ako ja) mysleli, že výcvik colníckeho psa sa začína od 
jeho šteňacích dní, mýlili ste sa. V takom ranom veku sa totiž jeho predispozície 
a povaha dajú odhadnúť len veľmi ťažko. Energia aj výdavky spojené s výcvi-
kom a chovom budúceho „colníka“ by tak neraz vyšli navnivoč. Kynológovia 
preto stavajú na istotu a kupujú už dospelého ročného až dvojročného jedin-
ca (väčšinou mužského pohlavia). Rasa veľmi nerozhoduje, do úvahy sa skôr 
berie zameranie psa. Ak vyberajú jedinca, ktorý sa bude pohybovať v malých 
priestoroch, uprednostnia plemená ako malý bradáč alebo Jack Russel. V štvor-
nohej „zbornej“ však prevládajú obľúbené nemecké ovčiaky a labradory. Vybra-
ný kandidát na povolanie služobného psa musí spĺňať mnohé kritériá, ktorých 
súčasťou je aj bezchybný zdravotný stav. Nesmie sa báť uzavretých priestorov, 
ľudí, jednoducho musí byť sociálny. Ak tieto kritériá počas mesačnej skúšobnej 
lehoty nesplní, putuje späť k pôvodnému majiteľovi.

Najdôležitejší je vzájomný kontakt
Pes, ktorý sa povahovo osvedčí, je pridelený k psovodovi. Obaja musia prejsť 
dvojmesačným, v prípade potreby trojmesačným základným kurzom. Počas 
neho si na seba navzájom zvykajú, prehlbujú vzájomnú dôveru a prechádzajú 
výcvikom. Kynológovia a psi absolvujú spomínaný základný kurz i viackrát, a to 

vždy, keď menia pracovného „partnera.“ Milan Kadlecaj, ktorý bol pri zakladaní 
služobnej kynológie v slovenskej colnej správe po rozdelení Československa, 
má v prioritách správneho výcviku jasno. Psovod musí mať podľa neho so svo-
jím psom predovšetkým dobrý kontakt. Pre psa je totiž práca vlastne len akousi 

hrou založenou na aportovaní. Výcvik sa začína hraním sa s aportom (prináša-
ním predmetu). Ten sa časom „napachuje“ látkami (tabak, drogy), na ktoré sa 
bude pes v rámci služby zameriavať. Aport si tak spojí s konkrétnym pachom 
a pri povele psovoda pôjde za svojou „hračkou“. V prípade úspechu nesmie 
chýbať obľúbená odmena – aport. Kynológ by mal dbať aj na vlastnú dušev-
nú pohodu. Pes totiž nervozitu či iné negatívne psychické rozpoloženie svojho 
„parťáka“ hneď vycíti. Znervóznie a práca môže byť úplne zbytočne zmarená.

Súťaže sú stresujúce aj pre psov
Vzájomný súlad si kynológovia so svojimi psami otestujú nielen v teréne, a teda 
v každodennej praxi, ale aj na súťažiach. V máji sa to podarilo aj slovenským 
colníkom, ktorí sa zúčastnili na piatom ročníku Majstrovstiev Zboru väzenskej 
a justičnej stráže vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok v Želiezov-
ciach. Hodnotila sa poslušnosť a pachové práce motorových vozidiel, miest-
ností, drevených dební a balíkov. Na súťaži sa okrem „domácich“ a colníkov zú-
častnili aj psovodi Železničnej polície, Policajného zboru SR, maďarskej a českej 
väzenskej služby. Celkovo súťažilo 29 účastníkov, medzi ktorými nás zastupova-
li npor. Mgr. Miroslav Trauer so psom Benym (9. miesto) a npor. Ľubomír Petruš 
so psom Danom (12. miesto).

Veľkosť nie je všetko
O tom, že úspech služobného psa sa neodvíja od jeho veľkosti, všetkých pre-
svedčil aj pudlík, ktorý pochádzal z útulku. Vďaka správnemu výcviku sa stal 
niekoľkonásobným majstrom ČR a úspechy žal aj na majstrovstvách Európy. 
Výškový deficit zvládol prostredníctvom svojho psovoda, ktorý ho vždy zdvihol 
do potrebnej výšky, a tak pes pracoval neraz doslova z ruky. Minirozmery však 
môžu byť v teréne aj výhodou. Je to tak aj v prípade teriéra Jacka Russela, ktorý 
je medzi colníckymi psami novinkou. Prešiel výcvikom zameraným na CITES, 
čiže na vyhľadávanie pašovaných ohrozených živočíchov.

Silný vzťah na celý život
Služobné psy odchádzajú do dôchodku rovnako ako ich ľudskí kolegovia. 
Presný vek, v ktorom opúšťajú svoju prácu v colnej správe, však nie je určený. 
Inak povedané pracujú dovtedy, kým sú schopné služby a zdravotný stav im to 
dovoľuje. Z tohto dôvodu sa dvakrát ročne uskutočňujú dvojtýždňové kondič-
né kurzy, na ktorých si psíky preverujú a zároveň aj vylepšujú svoju pracovnú 
spôsobilosť. Zatiaľ ich ešte stále úspešne absolvuje aj 12-ročný nemecký ovčiak 
Čiko, ktorý je psím matuzalemom. Napriek pomerne vysokému veku sa však vy-
rovná svojim mladším kolegom. Po odchode do „dôchodku“ zostane (rovnako 
ako iní vyslúžilci) so svojím psovodom. Je už akýmsi nepísaným pravidlom, že 
sa oňho na staré kolená postará. Kynológa, ktorý týmto povolaním doslova žije, 
totiž spája so svojím dlhoročným štvornohým kolegom silné puto.

-ds- a kpt. Milan Kadlecaj

Aj štvornohí „colníci“ robia vstupné pohovory
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Colné laboratórium CR SR pod mikroskopom

V minulom diele nášho seriálu o Colnom laboratóriu CR SR (CL) sme vám pri-
blížili spôsob, akým sú ošetrené jednotlivé analytické pracovné postupy. 
Spôsob vypracovania analytických postupov a následná realizácia analýzy je 
pre akreditované subjekty daná medzinárodnou normou o akreditácii, ale aj 
metodickými smernicami vydanými Slovenskou národnou akreditačnou služ-
bou – SNAS. V dnešnom pokračovaní sa budeme venovať samotnej akreditácii 
laboratória.

Bez pravidelných auditov to nejde
Zástupcovia colných laboratórií prijali na Madridskom zasadnutí (1996) úlohu, 
na ktorej základe sa mali akreditovať alebo aspoň začať s akreditačným proce-
som do konca roka 2000. S prípravou na tento proces začalo aj CL, a to v roku 
1999 po obsadení funkcie manažéra kvality. Celý proces vyvrcholil v apríli 2003, 
keď audítori SNAS vykonali v CL akreditačný audit. Jeho výsledkom bolo ude-
lenie Osvedčenia o akreditácii č. S-132 zo dňa 1.7.2003, ktoré bolo platné do 
30.6.2006. CL absolvovalo v roku 2006 reakreditačný audit, výsledkom ktoré-
ho bolo udelenie nového Osvedčenia o akreditácii č. S-132 zo dňa 11.7.2006. 

Toto osvedčenie je platné do 10.7.2010. Reakreditáciou tak muselo CL prejsť 
aj v tomto roku. Jej priebeh a výsledky sa teraz vyhodnocujú. CL však očakáva 
udelenie nového osvedčenia od začiatku júla 2010.

Akreditačný proces určuje záväzná norma
Okrem akreditačného a reakreditačných auditov sa v CL každoročne vykonáva-
jú dohľady SNAS a, samozrejme, interné audity na jednotlivé prvky kvality opí-
sané v medzinárodnej norme STN EN ISO/IEC 17025:2005 s názvom „Všeobecné 
požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Interné 
audity vykonávajú pracovníci CL, ktorí na to majú osvedčenie vydané SNAS po 
absolvovaní príslušného školenia. CL patrí do skupiny skúšobných laboratórií. 
Riadi sa normou STN EN ISO/IEC 17025:2005, ktorou usmerňuje akreditačný 
proces. Má päť kapitol a 54 podkapitol. Prvé tri kapitoly sú všeobecného cha-
rakteru a definujú predmet normy, normatívne odkazy a termíny spolu s definí-
ciami. Štvrtá kapitola rieši požiadavky na manažment. V rámci jej jednotlivých 
podkapitol (celkovo ich je 25) sú riešené body ako organizácia, systém mana-
žérstva, riadenie dokumentácie, subdodávky skúšok, materiálové a technické 
zabezpečenie laboratória, sťažnosti, nápravná a preventívna činnosť, interné 
audity a preskúmanie manažmentom.
Piata kapitola rieši technické požiadavky. Vo svojich 29 podkapitolách pojed-
náva o požiadavkách na pracovníkov, priestory, skúšobné metódy vrátane ich 

validácie, zariadenia, na ktorých sa skúšky vykonávajú, na ich kontrolu vrátane 
kalibrácie, odber vzoriek a, samozrejme, oznamovanie výsledkov.

Všetky skúšky sú dobre ošetrené
Pri akreditácii prechádza CL určitým prípravným obdobím, počas ktorého sa 
prichystá na všetky normou požadované kritériá. Novela normy STN EN ISO/IEC 
17025:2005 bola zameraná na zapracovanie kritérií, ktoré sú v zhode s normou 
ISO 9001 – „Systém manažérstva kvality“. Skúšobné laboratóriá, ktorých činnosť 
je v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005, tým pádom vykonávajú svoju 
činnosť aj v súlade s normou ISO 9001. Všetky skúšky vykonávané v CL sú preto 
ošetrené rovnakým spôsobom. 

Alfou a omegou je príručka kvality
Základným dokumentom každého akreditovaného skúšobného laboratória je 
„Príručka kvality“. Ide o dokument, v ktorom deklaruje, že plní všetky kapito-
ly a podkapitoly normy o akreditácii a akým spôsobom. Systém manažérstva 
kvality všeobecne vyžaduje, aby každá činnosť na príslušnom pracovisku bola 

jednoznačne opísaná. Na opis jednotlivých 
pracovných činností, a to nielen samotných 
analýz vzoriek, ale všetkých ostatných úko-
nov vykonávaných v CL, slúžia pracovné po-
stupy (PP) a štandardné pracovné postupy 
(ŠPP). V súčasnosti má CL 72 platných PP 
a 33 platných ŠPP, pričom celkovo od za-
čiatku zavádzania systému kvality v CL bolo 
vypracovaných už 295 PP a 66 ŠPP. Kým PP 
riešia okrem samotných analytických postu-
pov (napr. výpočet neistoty) aj rôzne oblasti 
činnosti CL (napr. spôsob obstarávania tova-
rov a služieb pre potreby CL), ŠPP sú zamera-
né len na samostatné analytické postupy pre 
analýzu vzoriek.

Každý postup je podrobne opísaný
Každý PP bez ohľadu na to, či ide o postup 
pri analýze vzoriek alebo pre podpornú 
činnosť, postupne opisuje jednotlivé kroky, 
ktoré musí zamestnanec CL vykonávajúci 
príslušnú činnosť urobiť. Tieto činnosti sú 
jednoznačne určené a opísané tak, aby ich 
výsledok bol dobrý, správny a odsledovateľ-
ný. Výhodou PP a ŠPP je, že jednotlivé čin-

nosti v laboratóriu si môže teoreticky osvojiť každý nový zamestnanec a potom 
ich prakticky vykonávať počas prípravného obdobia a aj po ňom. Samozrejme, 
pre činnosti, ktoré sa nevykonávajú často, je to vhodná pomôcka. Pri ŠPP je kaž-
dý postup tvorený tak, že obsahuje princíp metódy, prípravu reagencií, úpra-
vu vzoriek, kontrolu meracích jednotiek (prístroje a zariadenia), vyhodnotenie 
výsledkov meraní a uloženie výsledkov meraní do príslušných databáz. Pri vy-
pracovaní ŠPP sa vychádza zväčša z platných technických noriem alebo z iných 
dostupných zdrojov, ktoré sú všeobecne medzinárodne uznávané. Príkladom 
sú aj AOAC metódy (zoznam analytických laboratórnych metód a postupov vy-
daný svetovými autoritami v oblasti analytickej chémie). Úlohou autora ŠPP je 
buď preniesť normu v plnom znení do príslušného postupu, alebo ju upraviť 
(prispôsobiť) k technickým možnostiam laboratória, teda modifikovať ju. 

Dôveruj, ale preveruj
Významnou časťou každého ŠPP je kapitola zaoberajúca sa overovaním pres-
nosti a spoľahlivosti získavaných výsledkov meraní. Na overovanie správnej čin-
nosti jednotlivých prístrojov a zariadení využíva CL jednak ich kalibráciu a jed-
nak ich overovanie prostredníctvom rôznych druhov referenčných materiálov. 
Pri používaní referenčných materiálov ide prakticky o každodennú činnosť. Re-
ferenčný materiál sa väčšinou použije pred začiatkom meraní, počas nich, ako 
aj po ich ukončení. Týmto spôsobom CL overuje skutočnosť, že prístrojové vy-

Akreditácia colného laboratória
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bavenie pracuje spoľahlivo a výsledky získané samotným meraním sú správne 
a presné. Okrem internej kontroly jednotlivých analytických postupov sa v CL 
využívajú aj ďalšie metódy overovania spoľahlivosti výsledkov. Ide o opakova-
né merania už raz meranej vzorky, ktorú do systému vracia manažér kvality, 
ako aj o účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch. V prípade, že sa 
počas overovania zistí nepovolená odchýlka, laboratórium musí prijať príslušné 
opatrenia a nesmie publikovať výsledky meraní dovtedy, kým nie je a odstráne-
ná príčina odchýlky. Po jej odstránení CL musí prijať opatrenia, ktoré zamedzia 
možnosti jej opakovania. Vo všeobecnosti platí tvrdenie, že každé akreditova-
né laboratórium venuje približne 20 % pracovného času udržiavaniu systému 
kvality. Inými slovami jeden pracovný deň v týždni sa v laboratóriu nemerajú 
priamo vzorky, ale robia sa merania a činnosti, ktoré akreditované laboratórium 
je povinné vykonávať, aby dokumentovalo svoju dôveryhodnosť a spôsobilosť 
vystupovať ako akreditovaný subjekt. CL nie je v tomto smere výnimkou.

Rozhoduje aj ekonomické hľadisko
CL eviduje ku koncu mája vo svojej databáze 68 analytických pracovných po-
stupov. Všetky sú v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005. Po tohtoroč-
nej reakreditácii bude mať CL len 17 akreditovaných metód. Mnohí sa pýtajú, 
prečo nie sú akreditované všetky v CL používané analytické postupy. Odpoveď 
je veľmi jednoduchá. Ide hlavne o ekonomický aspekt. Za každý externý audit 
laboratória vykonávaný národnou autoritou (v našom prípade SNAS) platí skú-
šobné laboratórium finančnú čiastku, ktorej výška do značnej miery závisí od 
počtu akreditovaných skúšok. V zmysle normy o akreditácii je národný akredi-
tačný orgán povinný dohliadať na dodržiavanie ustanovení normy a minimálne 
raz ročne ju u akreditovaného subjektu aj skontrolovať formou auditu. SNAS 
vykonáva v skúšobných laboratóriách aj dohľady, a to medzi jednotlivými re-
akreditáciami. Pri dohľade sa väčšinou overujú len niektoré prvky systému kva-
lity, a preto ho vykonáva zväčša jeden externý audítor. V rámci reakreditačného 
auditu sa v laboratóriu overujú všetky prvky systému kvality, a preto sa na ňom 
zúčastňuje väčší počet externých audítorov. Na tohtoročnom reakreditačnom 
audite sa v CL zúčastnili traja audítori a jeden pozorovateľ. Samozrejme, počet 

audítorov závisí aj od množ-
stva akreditovaných skúšok. 
Keďže audítorom ich výkon 
auditu platí skúšobné labo-
ratórium, cena za vykonanie 
auditu závisí od počtu akre-
ditovaných skúšok. CL sa aj 
z tohto dôvodu rozhodlo 
akreditovať hlavne tie analy-
tické pracovné postupy, kto-
ré sa týkajú analýz tovarov 
podliehajúcich spotrebnej 
dani. Ide hlavne o analýzu 
vzoriek liehu, liehovín, mine-
rálnych olejov a kontrolných 
známok.

Neakreditovaná
neznamená zlá
V bežnej každodennej praxi 
sa často stretávam s názormi 
typu: „Ak nie je metóda akre-
ditovaná, tak nie je dobrá“. 
Dúfam, že dnešné pokračovanie seriálu podalo k podobným názorom jedno-
značné vysvetlenie. Všetky výsledky, ktoré CL zašle svojim zákazníkom, teda na 
príslušné pracovisko colnej správy, sú dobré a správne. CL ručí aj za výsledky, 
ktoré boli namerané u jeho subdodávateľa. Samozrejme, stále platí tvrdenie, 
že akýkoľvek dokonalý analytický postup uskutočnený na najmodernejšom 
technickom vybavení poskytne na 100 % zlý výsledok, pokiaľ vzorka nebola 
odobratá správne, a teda ju nemožno považovať za reprezentatívnu. O tom 
však podrobnejšie v nasledujúcom pokračovaní nášho seriálu.

pplk. Ing. Ladislav Bistrický

Osvedčenie o akreditácii CL CR SR č. S-132 
z 11.7.2006 vydané SNAS

Technické vybavenie slovenskej colnej správy sa opäť rozšírilo. V piatok 
28.5.2010 sa na CÚ Košice – PCÚ Haniska uskutočnili preberacie skúšky nového 
skenovacieho vozidla THSCANTM MT1213DE. Zúčastnili sa na nich zástupcovia 
výrobcu, dodávateľa, Colného riaditeľstva SR a CÚ Košice.

Bude pomáhať najmä košickým colníkom
THSCANTM MT1213DE patrí už do tretej generácie mobilných skenerov zamera-
ných na kontrolu veľkých nákladných vozidiel a kontajnerov. Pochádza z firmy, 
ktorá vyrobila aj jeho dvoch úspešných predchodcov. Stacionárny röntgenový 
inšpekčný systém THSCAN RF 6010 majú colníci na colnom hraničnom priecho-
de v Maťovciach. Používajú ho na kontrolu železničných vagónov a kontajne-
rov. Druhé stacionárne skenovacie zariadenie THSCAN MB1215HS sa nachádza 

vo Vyšnom Nemeckom. Na východe (na OŠT CÚ Košice) bude pôsobiť aj nový 
mobilný skener. V prípade potreby a požiadaviek ho však môžu využívať colníci 
na celom území Slovenska.

Systém využíva najnovšiu technológiu
Základ systému nového skenovacieho vozidla tvorí lineárny urýchľovač elek-
trónov ako zdroj röntgenového žiarenia. V prípade duálneho systému ide 
o dvojicu urýchľovačov s dvoma energiami. Využíva najnovšiu technológiu 
zobrazovania za účelom rozoznávania materiálov, čo je obzvlášť výhodné pre 
analýzu a identifikáciu zobrazení. Materiály (napr. organické a anorganické) je 
možné rozoznávať na základe účinných atómových čísel a označovať ich rôz-
nymi farbami. Mobilný systém pozostáva z komerčne vyrábaného podvozka 
nákladného vozidla. Je vybavený vysokovýkonným röntgenovým zobrazova-
cím systémom a pohodlnou kabínou pre obsluhu. Po zložení rozkladacej časti 
sa dá prevážať ako bežné nákladné auto. Rozmery hlavného telesa vyhovujú 
normám a pravidlám cestnej premávky. Úroveň radiácie a absorbovaná dávka 
pri jednotlivých snímaniach sú v súlade s normami odporúčanými medzinárod-
nými organizáciami vrátane IAEA, ICRP a WHO.

Nad pašerákmi sa zmráka
Nové mobilné skenovacie vozidlo bude možné používať na overovanie de-
klarovaného tovaru, ale aj na vyhľadávanie nebezpečných materiálov a pašo-
vaných predmetov ukrytých v nákladných autách, námorných kontajneroch, 
automobiloch a nákladných dodávkach. Je ideálny nielen pre vykonávanie in-
špekcie na colných hraničných priechodoch a letiskách, ale tiež na miestach, 
kde je neefektívna inštalácia trvalo zabudovaných statických zariadení. Vysoká 
kvalita získaných obrazových záznamov a výkonné softvérové nástroje colní-
kom pomôžu vykonať prehliadku a rýchlo odhaliť ukrytý pašovaný tovar bez 
otvorenia kontajnera.

Ing. Anton Hudec

Nový pomocník na východnej hranici
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Z aktivít colnej správy orientovaných na verejnosť

V piatok 21.5.2010 sa uskutočnil už siedmy ročník Dňa polície, armádnych a zá-
chranárskych zložiek na letisku v Prievidzi. A už po druhýkrát sa na tejto medzi-
národnej reprezentačno-vzdelávacej akcii (okrem už stabilných prezentujúcich 
sa zložiek) zúčastnilo 30 colníkov z trenčianskeho, žilinského a bratislavského 
colného úradu a z Colného kriminálneho úradu.

Na ľudí čakalo viacero noviniek
Svoje povolanie prišlo prezentovať 52 zložiek zo Slovenska, Poľska a z Česka, 
spolu 470 príslušníkov. Návštevníci ich však počtom prevyšovali. Na veľkole-
pú akciu sa napriek nestálemu počasiu dostavilo takmer 6 000 zvedavých detí 
a dospelých, ktorí sa veru mali na čo pozerať. V rámci dynamických a statických 
ukážok organizátor akcie prekvapil viacerými novinkami. O tie sa postarala aj 
colná správa. Svoj tohtoročný program  obohatila o dynamické ukážky z oblasti 

služobnej kynológie, ktoré zabezpečovali colníci Colného kriminálneho úradu. 
Hlavní protagonisti ukážky – traja služobní psi – predviedli svoje majstrovstvo 
pri hľadaní pašovaného tovaru či pri dolapení páchateľa na úteku. Silným lá-
kadlom boli aj zaujímavé trofeje z oblasti CITES. Deti sa veľmi rady fotografovali 
s medveďom hnedým či krokodílom.

Colníci skenovali, fotili a rozdávali
Premiéru na tohtoročnej akcii mali aj colníci z oddelenia špeciálnych techno-
lógií CÚ Bratislava, ktorí verejnosti predstavili mobilné skenovacie zariadenie 
HCV – Mobile. Na ruksakoch či taškách účastníkov podujatia predviedli funkč-
nosť mobilného skenovacieho zariadenia. Už tradične sa na reprezentácii colnej 
správy podieľali aj colníci z oddelenia špeciálnych technológií CÚ Žilina s de-

tekčným zariadeným na zisťovanie radiačného žiarenia. Nechýbali ani trenčian-
ski colníci, ktorí zabezpečovali ukážky činností v rámci výkonu colného dohľadu 
a daňového dozoru. Prítomným predviedli aj výzbroj colnej správy. Pre všetkých 
zúčastnených pripravili aj malé prekvapenie, a to možnosť odfotografovať sa 
s colníkom alebo s „colníckou trofejou“. Fotku, ktorá na podujatí vznikla, záu-
jemcovia dostali  elektronicky v najbližší pracovný deň. Drobné darčeky ocenili 
aj deti, ktoré sa tešili zo sladkostí, colníckeho pexesa a samolepiek s colníckou 
tematikou. Dospelí ocenili predovšetkým informácie „získané z prvej ruky.“

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Siedmy ročník Dňa polície, armádnych
a záchranných zložiek v Prievidzi

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 
sveta. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré si ho pripomína od roku 1952. 
Pri príležitosti tohto dňa sa deťom, a nielen tým vlastným, venovali aj pre-
šovskí colníci. Rozhodli sa im darovať to najcennejšie – svoj čas a pozor-
nosť. Keďže MDD oslavovali s deťmi hneď dvakrát, naplánovali si pre ne 
rôzne aktivity, ktoré prispôsobili ich vekovej kategórii.

Za málo peňazí veľa muziky
Colníci venovali sobotňajšie popoludnie deťom v Humennom, kde doslov-
ne predviedli, ako sa dá za málo peňazí urobiť veľa muziky. Na prezentáciu 
colníckej práce sa na humenské námestie prišlo v sprievode svojich rodičov 
pozrieť vyše 300 detí. Keďže išlo o vekovú kategóriu do desať rokov, colníci 
si pre nich pripravili pestré menu. Nechýbala v ňom práca psovoda, prehliad-

MDD sa prešovským colníkom vydaril
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ho dvojročného chlapčeka, ktorému pomohli nájsť jeho mamičku. Podujatie 
v Humennom bolo krásnym zážitkom nielen pre deti, ale aj pre tých, ktorí im 
ho pripravili. Spontánna radosť, ktorú dávali deti neskrývane najavo, bola pre 
colníkov hrejivou odmenou.

Dážď zmenil plány, museli improvizovať
Trošku z iného súdka bola oslava MDD v Sabinove, ktorá sa uskutočnila s týž-
dňovým odstupom. Tam sa na colníkov tešili študenti stredných škôl. Colníci 
zaradili do svojho programu aj prednášku na tému CITES a prezentáciu o CÚ 
Prešov. Cestu do Sabinova meral aj „donovalský“ maco. Keďže vonku sústavne 
pršalo, colníci prešli na „mokrý variant“ a presunuli sa do telocvične. Ani tam 
sa však pred vodou neukryli. Zasiahla vyššia moc v podobe povodní, a tak po 
výpadku elektriny museli colníci opäť improvizovať. Do Prešova sa vracali už 
v čase, keď bol vyhlásený najvyšší, tretí stupeň povodňovej aktivity. Hneď po 
návrate na svoje pracovisko preto priložili ruky k dielu.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Z aktivít colnej správy orientovaných na verejnosť

Colníci SCÚ Nitra – centrála sú aktívni a úspešní nielen 
v rámci svojej činnosti pri výkone colného dohľadu a daňo-
vého dozoru. Príslušnosť k colnej správe, ako aj svoju od-
bornosť a zručnosť vedia preukázať verejnosti i pri rôznych 
„mimopracovných“ príležitostiach. Takou bol aj Protidro-
gový deň, ktorý sa konal 17.5.2010 v obci Vinodol.

Na akcii sa okrem colníkov zúčastnili aj príslušníci Policaj-
ného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Obvodného 
úradu civilnej ochrany a krízového riadenia. Na podujatí, 
ktorého organizátorom bol Obecný úrad Vinodol v spo-
lupráci s občianskym združením ČIN ČIN, naši kolegovia 
prezentovali okrem svojich výsledkov a činnosti aj svoju 
výzbroj, výstroj, mobilnú a inú techniku. Množstvu návštev-
níkov podujatia ukázali zbierku ohrozených druhov rastlín 
a živočíchov s prednáškou z oblasti CITES-u. Nechýbala 
ani ukážka výcviku sebaobrany a taktiky boja a zadržanie 
„nebezpečného“ páchateľa za výdatnej pomoci služobné-
ho psa Debiho. Podobnú prezentáciu pripravili colníci SCÚ 
Nitra – centrála koncom mája aj pre žiakov Strednej odbornej školy technickej 
v Šuranoch v rámci ich branného cvičenia.
Veľký záujem verejnosti, ale hlavne mladých ľudí zo základných a stredných škôl 

Nitrianski colníci sa prezentovali pred verejnosťou

na uvedených akciách svedčí o tom, že je potrebné neustále propagovať čin-
nosť a výsledky colnej správy.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

ka zbraní či výstava zachyteného pašovaného tovaru, 
ktorý je predmetom ochrany podľa Dohovoru CITES. 
Tvorili ju rôzne druhy pancierovaných korytnačiek, 
topánky i opasky z hadej kože, ale aj koža z veľhada 
kráľovského. Jednoznačne v nej však dominoval vy-
preparovaný medveď hnedý, zapožičaný zo Školského 
a rehabilitačného strediska Donovaly. Deti so zaniete-
ním pozorovali predvádzané ukážky a s radosťou za-
tlieskali psíkovi Čakovi, ktorý odhalil úkryt pašovaných 
cigariet. So záujmom si vyskúšali aj pomôcky colníkov, 
ako sú putá, obušky, nepriestrelné vesty, ďalekohľa-
dy, prístroje na nočné videnie či zbrane. Veľa emócií 
vyvolalo aj hladkanie služobného psa, s ktorým sa 
mohli zároveň aj vyfotografovať. Najväčšej obľube sa 
však tešil „donovalský“ macko, kvôli ktorému stáli de-
ťúrence v rade na fotografovanie. Takmer trojhodino-
vé ukážky boli pre deti nielen príjemným spestrením 
dňa, ale aj priblížením práce colníkov. Zakúpené či 
colníkmi vlastnoručne vyhotovené suveníry s názvom 
CÚ Prešov išli na dračku. Rozvrh hodín potešil rovnako 
ako stojan s farbičkami. Colníci však v Humennom deti 
nielen zabávali, ale aj zachraňovali. Počas prezentácie 
odberu vzorky červenej nafty si totiž všimli zatúlané-
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Vytýčenie hraníc medzi dvoma štátmi sa len zriedkakedy zaobíde bez spo-
rov či problémov. Podobne tomu bolo aj v roku 1993, keď vznikla medzi 
SR a ČR colná hranica. Isté nepresnosti sa týkali najmä oblasti Kasárne pri 
Makove a osady U Sabotů, obce Sidónia atď. S ohraničením územia to však 
nemali jednoduché ani naši predkovia z Uhorska a Českého kráľovstva. Na-
pokon, presvedčte sa sami.

Územia delila sprvoti príroda
Vznik hranice medzi terajšou Českou republikou a Slovenkou republikou nebol 
vôbec idylickou a pokojnou záležitosťou. Trval približne 300 rokov. Prihraničná 
oblasť pozostávala z Moravy ako súčasti Českého kráľovstva a z Uhorského krá-
ľovstva (ďalej len Uhorska). Túto oblasť obývali historicky asi najlepšie pomeno-
vaní obyvatelia terajšieho Slovenska – uhorskí Slováci – a na druhej strane boli 
Moravania. Staré Slovensko bolo v 10. storočí súčasťou Veľkomoravskej, resp. Svä-
toplukovej ríše. Na sklonku vlády uhorského kráľa sv. Štefana (v prvej polovici 11. 
storočia) bolo pripojené k Uhorsku, a to až po Váh, ktorý sa stal hraničnou riekou 

obidvoch krajín. Vlastnou hranicou boli hlboké lesy. Jej vytýčenie bolo dané skôr 
prírodnými útvarmi (povodie Moravy a Váhu). Hraničná čiara teda viedla buď stre-
dom rieky, pohorí alebo nepriestupných lesov. Išlo skôr o pusté a barinaté úze-
mie, o ktoré nemal v tej dobe nik extra záujem. Hranica teda nevyžadovala žiadny 
systém ochrany. Vzájomný obchodný styk umožňovalo len niekoľko schodnejších 
chodníkov. Z Uhorska viedli vtedy na Moravu štyri obchodné cesty:
•„Brnianska“ (nazývaná aj Česká) bola asi strategicky aj obchodne najdôležitejšia. 
Viedla z Budína cez Ostrihom, Jablonicu a Holíč do Brna.
•„Břeclavská“, viedla z Nitry cez Lanžhot, Břeclav smerom na Znojemsko.
•„Olomoucká“, viedla z Bratislavy, údolím rieky Morava cez Strážnicu, Hradiště na 
Olomouc.
• Posledná viedla z Trenčína cez údolie rieky Vlára v smere Brod (terajší Uherský 
Brod), cez údolie rieky Olšava a pri Uherskom Hradišti sa napájala na „olomouckú“. 
Nazývali ju aj „Cesta vyzvedačov.“

Vznik hraníc podnietili rozpory medzi osadníkmi
Hranica sa začala posúvať za Váh až začiatkom 13. storočia, keď územia zača-

li osídľovať osadníci. Tí na seba čoraz častejšie narážali, prepukali spory, a tak 
vznikla aj potreba presnejšieho vytýčenia spoločných hraníc. Ako prvé začali byť 
vyznačované styčné miesta, a to rôznymi kamennými medzníkmi s erbmi majite-
ľov, vyrezanými krížmi na stromoch, kopami kamenia a pod. Ostatná (nesporná) 
hranica ostala do 16. storočia naďalej nevyznačená. Ani tieto vyznačené úseky ne-
mali však veľkú výpovednú hodnotu, lebo od 17. storočia sa objavujú správy o ich 
systematickom ničení a presúvaní. Niektoré hraničné toky riek dokonca začali 
byť odkláňané zo svojich korýt. Na oficiálnych mapách bola hranica moravsko-
uhorská zobrazovaná veľmi nepresne. Kartografi na prvých uhorských mapách 
(Samucus, Lazius, Ortelius, Custodis) vôbec hranicu nezakreslili. Aj počas 17. a 18. 
storočia bola hranica zakreslená veľmi schematicky a nepresne. Českí kartografi, 
napr. Meracator z roku 1600, zase pre zmenu zakreslili hranice hlboko cez uhorské 
územie (Holíč pripadal Morave a pre zmenu Strážnica zase Uhorsku).

O hranice sa neraz bojovalo až do krvi
Zriaďované hraničné komisie pracovali veľmi ťažkopádne. Boli totiž zaťažované 

rôznorodosťou moravského a uhorského práva, ne-
spoľahlivosťou svedeckých výpovedí, nedostatkami 
pri presnejšom vytyčovaní hraníc a dokonca problé-
mami na strane samotných hraničných komisárov. Do 
týchto pozícií totiž boli menovaní šľachtici, ktorým sa 
v pokročilom veku do hôr veľmi nechcelo. Výsledkom 
boli obšírne spisy, v ktorých obidve strany vyjadrovali 
svoje námietky k priebehu hraníc. Tie boli panovníkom 
uložené ad acta, pretože v takej citlivej otázke (z akej 
sa problematika vytýčenia hraníc stala), nechcel rozho-
dovať v prospech jednej zo strán. Aj keď nešlo o veľké 
územné spory, často viedli k tvrdým a krvavým stretom. 
Bitky mali veľký vplyv aj na susedské vzťahy. Hoci oby-
vateľov neraz delil len hraničný potok, nevedeli si prísť 
na meno. Najväčšie spory sa vyskytli hlavne v morav-
ských panstvách (v zátvorke uvádzame terajšiu priľahlú 
slovenskú oblasť): Hodonín (Holíč), Strážnica (Skalica), 
Světlov (Drietoma), Brumov, teraz Brumov-Bylnice 
(Horné Srnie), Vsetín (Lysá pod Makytou) a Rožnov, te-
raz Rožnov pod Radhoštěm (Makov).

Hraničné spory mali riešiť komisie
Na jeden z prvých pokusov o urovnanie hraničných 
sporov sa roku 1486 podujala komisia menovaná (za 
České kráľovstvo) kráľom Matyášom. V Hodoníne sa 
však uhorských komisárov nedočkala. Ďalšia komisia 
bola zriadená až roku 1523. Podľa návrhov moravských 

stavov mali komisie po ôsmich členoch z Moravy a Uhorska. V prípade, že sa neve-
deli dohodnúť, mal sa do sporu vložiť osobne poľský kráľ (Ferdinand), aby sa zú-
častnil ako najvyšší rozhodca (ubrman). Po jeho odporúčaní by kráľ (český) s ko-
nečnou platnosťou rozhodol. Ani k tejto komisii nakoniec nedošlo. Nasledovala 
vojna s Turkami, ktorá odložila rokovania o hranici až do roku 1535. V roku 1549 
sa uskutočnilo prvé stretnutie komisií. Za uhorskú stranu sa na ňom zúčastnil aj 
Rafael Podmanický, ale pre rozdiely v uhorskom a moravskom práve sa skončilo 
neúspechom. Moravský komisári trvali na čítaní písomných svedectiev a na zása-
de „troch spisov“, s čím uhorskí komisári výrazne nesúhlasili.

Komisári sa úspešne stretli až po 104 rokoch
Neúspešné pokusy o zvolanie komisie pokračovali niekoľko desaťročí. Hlavnou 
príčinou boli hlavne nedostatky vtedajšej administratívy. Keď sa napríklad uhor-
skí komisári pod vedením nitrianskeho biskupa chceli roku 1587 stretnúť s komi-
sármi moravskými, nedostali vôbec odpoveď, lebo ich údajne čakali v nejakom 
lese a posol ich nemohol nájsť. Prvé úspešné stretnutie komisárov (po 104 ro-
koch od začiatku rokovaní) s prehliadkou spornej hranice sa uskutočnilo až v roku 

Vznik colnej hranice medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou

Mapa Trenčianskej župy z roku 1910 už s korektnou hranicou
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1590. Stalo sa tak len vďaka ústretovosti moravských komisárov, ktorí zredukovali 
svoj počet zo šiestich na troch, lebo z Uhorska boli tiež traja. Stretnutie sa však 
skončilo neúspechom.

Jeden neúspech striedal druhý
Situácia na hraniciach bola napätá, lebo uhorskí Slováci podnikali aj naďalej vý-
pady. Moravskí komisári napríklad prišli 7.6.1676 do Strážnice/Skalice, no tam 
ich namiesto komisárov čakalo niekoľko tisíc ozbrojených uhorských Slovákov. 
V roku 1701 došla cisárovi trpezlivosť a povolil armáde, aby zasiahla proti uhor-
ským Slovákom, ktorí budú robiť výpady. Dohodu medzi komisiami sa podarilo 
uskutočniť až v máji 1701 a malo sa konečne začať zakresľovanie hraníc v teréne. 
Ani vtedy to však nevyšlo. Jeden z uhorských komisárov (Mikuláš Berehény) totiž 
utiekol, za čo bol obvinený zo zrady a urážky cisára. Z moravskej strany sa zase 
pomiatol zemský merač, inžinier Fischer. V Brumove sa dostavil do miestneho vä-
zenia, kde sa vyhlásil za delikventa a dožadoval sa uväznenia. Po pár týždňoch 
zomrel bez toho, aby zhotovil mapu, a tak bol urobený len schematický nákres 
hraníc. Ďalšou ranou pre komisiu bola skutočnosť, že táto hlavná správa pre cisá-
ra ostala zabudnutá celých 36 rokov v archíve moravského hajtmana až do roku 
1737, keď bola pri hľadaní podkladov pre rokovania ďalšej komisie v poradí náho-
dou objavená a zaslaná do Viedne. Medzitým sa moravské stavy stále sťažovali na 
vpády a rabovanie uhorských Slovákov a domáhali sa pripojenia k Morave celého 
pohraničného územia až k Váhu.

Mor vytýčil hranicu
V roku 1738 sa z tureckého územia šírila naprieč Európou morová nákaza. Na 
hraniciach krajiny a stolíc boli zriadené karanténne stanice. V nich sa počas 40 
– 60 dní museli zdržiavať cestujúci, ktorí prichádzali z nakazených oblastí. Pokiaľ 
u nich nebola zistená nákaza (skôr keď to prežili), mohli pokračovať v ceste. Tovar 
sa mohol prepravovať len po dezinfekcii octovými výparmi, umývaním tekutým 
vápnom alebo odvarom z tabaku. Preto bolo v roku 1739 nariadené vybudovať 
tesne na hraniciach od Rakúska až po Sliezsko zdravotný kordón. Technicky bol 
vytvorený tak, že bol popri celej hranici vyrúbaný pás lesa a vykopaná priekopa, 
ktorú dňom a nocou strážilo vojsko a vojnoví invalidi za pomoci miestnych obča-
nov. Zememerač Jan Kroupal mal za pomoci hajtmanov stanoviť trasu kordónu, 
čo sa pri stanovovaní v teréne neobišlo bez šarvátok zo strany uhorských Slo-
vákov. Preto cisár ustúpil (hlavne požiadavkám Skaličanov). Dvorným dekrétom 
z 30.6.1739 výslovne nariadil, aby zdravotný kordón viedol výhradne po nesporne 

moravskej pôde. Tu niekde sa zrodil terajší priebeh hranice, pretože pri budúcom 
stanovovaní a spresňovaní hraníc bol tento kordón (aj keď neprávom) považo-
vaný hlavne uhorskými komisármi za stanovenie hranice. V uhorských krajinách 
mor vyčíňal do roku 1742.

Prisahalo sa naboso
Uhorská strana prišla v roku 1741 s návrhom, aby boli vypočúvaní len svedkovia, 
ktorí sú nestranní. Moravská strana argumentovala, že nebude koho vypočúvať, 
pretože nestranné osoby nevedia určiť priebeh hraníc dohadovaný z minulosti 
medzi priľahlými zemepánmi. Doterajšia prax bola napríklad taká, že najstarší 
obyvateľ prihraničnej obce musel pred komisármi na stolci prisahať o tom, ktoré 
územie im ešte patrí a ktoré už nie. Neskôr sa na základe požiadavky moravských 
komisárov muselo prisahať bez topánok. Uhorskí Slováci si totiž do nich dávali 

hlinu z ich územia a potom s pokojným svedomím prisahali, že stoja na svojej 
pôde.

Nové pravidlá priniesli svoje ovocie
Vypovedanie miestnych občanov nakoniec odobrila aj Mária Terézia. Títo svedko-
via mohli vypovedať, ale len bez prísahy (ad informandum). Na najvyššej úrovni 
(u cisárovnej) sa museli riešiť viaceré obštrukcie. Napríklad so stoličkou predseda-

júceho, ktorý chcel mať operadlá, pričom členovia komisie ich mať nemali. Takisto 
sa vyskytol diplomatický problém so stolom. Moravská strana chcela zasadať pri 
okrúhlom, ale uhorská pri obdĺžnikovom. Roku 1752 teda konečne komisia do-
spela k dohode. Po schválení cisárovnou Máriou Teréziou bola koncom februára 
1752 slávnostne vymeraná hranica na Hodonínsku, a to za účasti moravského 
komisára Astfelda, uhorského komisára Ladislava z Barinay a inžiniera Pavlov-
ského. Celému procesu vytyčovania hranice, ako aj rokovaniam pomohli aj nové 
pravidlá, kde sa už začala odzrkadľovať výhoda tvorenia profesionálnej štátnej 
správy, ktorú začala raziť hlavne cisárovná Mária Terézia. Boli stanovené presné 
diplomatické postupy. Napríklad keď prebiehalo rokovanie na Morave, predseda-
la mu uhorská komisia a naopak. Ako sa neskôr ukázalo, zlepšilo sa tým aj celkové 
spravovanie agendy a zvýšila sa kvalita podkladov. Aj vďaka tomu bol od 11.7. do 
17.10.1754 zmapovaný úsek až po Hrozenkov (Drietoma).

Zmenilo sa aj označovanie hraníc
Pôvodné vyznačovanie hraníc kopami zeme, kamenia, uhlia a kúskami skla sa 
hlavne v povodí Moravy pre časté záplavy neosvedčili. Reskriptom z 19.10.1754 
bolo preto nariadené, aby boli hranice vyznačované tesanými kameňmi s rôznou 
veľkosťou podľa dôležitosti hraničného bodu. Navrchu boli označené nápisom 
„Fran. Imer. Corre. Mar. The. Regn.“ Pod ním bolo vytesané označenie: „M.R.H. 
1754“ (tzn. meta reginy Hungariae), resp. „M.M.M 1754“ (meta marchionatus Mo-
raviae). Podľa dochovaných záznamov si kamenár v Holíči účtoval za väčší medz-
ník štyri zlaté a 30 korún a za menší dve zlaté.

Mapovanie urýchlil nedostatok financií
Stanovovanie hranice paradoxne urýchlil nedostatok peňazí. Denne stálo vy-
jednávanie komisií 76 zlatých. Od 5.9. do 31.11. sa náklady na mapovanie vy-
šplhali na 9 657 zlatých, čo bolo pre krajinu (platilo sa to z Moravských fondov) 
neúnosne drahé. Panovníčka bola v decembri 1754 upozornená na skutočnosť, 
že fondy sú už vyčerpané. Mapovanie bolo preto hlavne na sporných územiach 
pozastavené, resp. vyznačené len dočasne, a to tak, že zo sporného územia 
pripadla každej krajine polovica. Ďalšie mapovanie pokračovalo až o 50 rokov 
(po roku 1795). Najprudšie spory o priebeh hranice, ktoré boli zaznamenané 
od začiatku 16. storočia a trvali do polovice 18. storočia, boli zažehnané. Ešte 
v polovici 19. storočia však neboli všetky definitívne vyriešené, čo sa podarilo až 
koncom 20. storočia. Aj napriek týmto sporom a nevyjasneným územným ná-
rokom však colný, resp. mýtny systém fungoval. O tom si napíšeme v niektorom 
z budúcich článkov.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Schematicky zakreslená uhorsko-moravská hranica z roku 1606

Mapa spornej moravsko-uhorskej hranice z roku 1830 (výrez)
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Predstavujeme naše regióny

Trnavský kraj sa rozprestiera na juhozápade Slovenska a susedí s Rakúskom, 
Českom a Maďarskom. Hoci rozlohou nie je veľký, je bohatý na prírodné krásy, 
turisticky atraktívne lokality i architektonické skvosty. Počtom obyvateľstva je 
síce najmenší zo všetkých krajov Slovenska, no patrí medzi najproduktívnejšie 
regióny v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva.

Hlavné mesto očarí pamiatkami
Trnavský kraj tvoria tri regióny – na severozápade Záhorie, v centrálnej časti Tr-
navský región a na juhu oblasť Žitného ostrova. Všetky tri majú svojrázne osídle-
nie, vlastnú ľudovú architektúru a miestne zvyky. Sídlom kraja je starobylé mesto 
Trnava, najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku. V Trnave môžu turisti 
obdivovať hneď niekoľko objektov. S prívlastkom naj sa opevnenie mesta radí 
medzi najstaršie opevnenia na Slovensku a zároveň patrí medzi najvýznamnej-
šie pamiatky svojho druhu v Európe. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, prvý 
ranobarokový kostol na Slovensku, očarí prekrásnym interiérom, v ktorom domi-

nuje celodrevený oltár, jeden z najväčších svojho druhu v Európe. V centre mesta 
sa nachádza Divadlo J. Palárika, prvé kamenné divadlo na Slovensku.

Kúpele pozná takmer každý
V trnavskom regióne mnohí využívajú blahodarné účinky termálnych prame-
ňov v Piešťanoch, najväčších a najvýznamnejších kúpeľoch na Slovensku. Pieš-
ťanské kúpele sú zamerané na liečbu reumatických ochorení a ochorení pohy-
bového aparátu. Pramení tu desať prameňov s unikátnou sírnou vodou. Ťaží 
sa tu tiež liečivé sírne bahno, ktoré patrí medzi najkvalitnejšie na svete. Známe 
sú aj kúpele v Smrdákoch, ktoré ležia v Záhorskej nížine. Pomenovanie dostali 
podľa zápachu prameňov, ktoré majú najvyšší obsah sírovodíka v rámci európ-
skych liečivých vôd. Špecializáciou kúpeľov je predovšetkým liečba kožných 
ochorení v kombinácii s chorobami pohybového aparátu.

Trnavské pozoruhodnosti
Neďaleko Piešťan v Ducovom na vŕšku Kostelec sa nachádza opevnené sídlo 
veľmoža a základy jednej z najstarších kresťanských stavieb – románskej rotun-
dy z 10. storočia. Najstarším dokladom výtvarného prejavu je nález Moravian-
skej Venuše. Ide o sošku ženy, ktorej vek sa odhaduje na 22 500 rokov. Ďalšie 
trnavské „naj“ sa nachádza v zámockom parku v Hlohovci, kde je najväčší sad 
platanov v strednej Európe. Región má tiež najväčšiu zásobáreň kvalitnej pit-
nej vody v strednej Európe – Žitný ostrov v podunajskej oblasti, najväčší riečny 
ostrov v Európe. Najpozoruhodnejšou kultúrnou pamiatkou kraja je Kostolík 
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na Záhorí. Jediný kostolík z čias Veľkej 
Moravy sa radí medzi najstaršie stojace sakrálne stavby na Slovensku. Typolo-
gicky patrí do skupiny kostolov, ktoré sa stavali v strednej a západnej Európe 
v 8. – 11. storočí. Obdivovatelia technických pamiatok ocenia aj veterný mlyn 
v Holíči z 19. storočia. Trojpodlažný kamenný mlyn je totiž posledným veterným 
mlynom na Slovensku.

Vhodný na turistiku, šport i relax
Prírodné zaujímavosti sú lokalizované predovšetkým v malebnom prostredí 
Malých Karpát (jaskyňa Driny, Smolenický kras). Jaskyňa Driny je jedinou sprí-
stupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom kra-

se v Malých Karpatoch. Typickou výzdobou pre túto jaskyňu sú sintrové záclony 
so zúbkovitým lemovaním. Zaujímavosťou je Baťov kanál, čo je turistická vodná 
cesta, vhodná na trávenie dovolenky, víkendu alebo voľného času. Plavebná 
trasa Baťovho kanála sa začína v Českej republike prístavom v Otrokoviciach 
(v Baťove) a končí v Skalici (dĺžka trasy je 55 kilometrov). Dá sa tu zapožičať si 
loď alebo motorový čln. K dispozícii je tiež hausbot (plávajúci dom), ktorý ponú-
ka návštevníkom hodinovú plavbu s kapitánom z prístavu v Skalici do prístavu 
v Sudoměřiciach. V južnej časti kraja sa nachádza viacero termálnych kúpalísk, 
ktoré poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Známe je termálne kúpa-
lisko vo Veľkom Mederi, situované v krásnom prostredí lesoparku s termálnou 
vodou s priaznivými účinkami na liečenie kĺbových ochorení, ochorení chrbtice 
a svalových únav. Termálne kúpalisko Vincov les sa nachádza na okraji Sládko-
vičova. Z vrtu vyteká termálna voda s teplotou 62 °C, pri Galante sa nachádza 
vodný svet Termálneho centra Galandia, vhodný na celoročný relax.

mjr. Bc. Silvester Nestarec

Trnavský kraj
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Šport

Obec Svinná neďaleko Trenčína sa nedávno stala dejiskom v poradí už tretieho 
ročníka minifutbalového turnaja O pohár riaditeľa CÚ Trenčín. Aktérmi športo-
vého zápolenia však neboli iba družstvá trenčianskych colníkov.
Na minifutbalovom turnaji sa zúčastnilo aj vlaňajšie víťazné družstvo českých 
colníkov z Colného riaditeľstva Olomouc. Svoju premiéru zaznamenalo i mini-
futbalové družstvo colníkov z Colného riaditeľstva SR. Vyrovnaný boj o putovný 
pohár viedlo dokopy osem tímov. Vo finálovom súboji o prvé miesto si zmerali 
sily českí colníci s družstvom SCÚ Púchov, ktoré skončilo na druhom mieste. Tre-
tie miesto obsadili colníci SCÚ Trenčín – centrála. Za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Marian Vasko (SCÚ Trenčín – centrála), za najlepšieho strelca Jozef 
Kováč (SCÚ Púchov). Trofej pre najlepšieho hráča získal Erik Prno (SCU Trenčín 
–  centrála). Vynikajúcu športovú atmosféru umocnil chutný guláš, dobré ob-
čerstvenie a hudba. Trenčianski colníci veria, že sa počas nasledujúceho ročníka 
šťastena usmeje aj na nich a pohár riaditeľa sa konečne vráti domov.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Začiatkom júna sa pod Tatrami uskutočnil druhý ročník Sherpa 
Cupu o pohár riaditeľa Colného kriminálneho úradu (CKÚ). V sú-
ťaži ide o vynášanie 70-kilogramového sudu piva/kofoly na nosič-
ských krošniach z Hrebienka (1 258 m n. m.) na Zamkovského chatu 
(1 475 m n. m.). Náklad vynášajú štvorčlenné družstvá, ktorých jed-
notliví členovia sa počas nosenia striedajú.
V deň konania akcie sa počasie ako na objednávku umúdrilo a nad 
Tatrami sa po dlhom období dažďov ukázalo slniečko. Hrebienok 
privítal osem štvorčlenných družstiev a organizačný tím. Hneď po 
otvorení súťaže námestníkom riaditeľa CKÚ sa družstvá vydali na 
trať dlhú približne štyri kilometre s prevýšením viac ako 200 metrov. 
Víťazstvo obhájili domáci z Pobočky CKÚ Prešov (na fotografii) pred 
Jednotkou služobných zákrokov a Pobočkou CKÚ Žilina. Po súťaži 
nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a posedenie v priateľskej at-
mosfére v Poprade. Aj vďaka priaznivému počasiu sme mali úspešne 
za sebou ďalšiu akciu, ktorá nielen preverila našu fyzickú kondíciu, 
ale prispela aj k utuženiu kolegiálnych a kamarátskych vzťahov.

mjr. Ing. Ľubomír Andráš

V druhej polovici mája sa v športovej hale v Senici uskutočnil 
16. ročník volejbalového turnaja slovenskej colnej správy, na 
ktorom sa okrem slovenských colníkov zúčastnili aj kolegovia 
z Colnej správy ČR.
Svoje sily si prišli zmerať družstvá z Colného riaditeľstva SR, 
všetkých colných úradov a premiérovo aj od našich západ-
ných susedov. Volejbalisti súperili vo dvoch skupinách systé-
mom každý s každým. V boji o tretie miesto sa nakoniec stretli 
dve družstvá z východu, a to z CÚ Prešov a z CÚ Michalovce. 
Colníci z Prešova nakoniec zvíťazili 2 : 0 a obsadili tretiu prieč-
ku. O zlato zabojoval tím z CÚ Nitra, ktorý po vyrovnanom boji 
zvíťazil nad družstvom českej colnej správy 2 : 1. Domáci tím 
CÚ Trnava skončil na konečnom 7. mieste. Najlepším nahrá-
vačom turnaja sa stal Dušan Simonis z CÚ Prešov, najlepším 
smečiarom Andrej Hajabács z CÚ Nitra a najvšestrannejším 
hráčom Kateřina Dočekalová z Colnej správy ČR. Ocenení jed-
notlivci i všetky družstvá si odniesli hodnotné ceny, ktoré si 
za predvedené výkony určite zaslúžili. Turnaj mal vysokú špor-
tovú i spoločenskú úroveň, za čo patrí poďakovanie všetkým 
hráčom a organizátorom turnaja z trnavského colného úradu.

mjr. Bc. Silvester Nestarec

O volejbalové zlato zabojovali aj colníci z ČR

Nosičom sa pod Tatrami darilo

Putovný pohár riaditeľa CÚ Trenčín skončil opäť v Česku
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Naša kronika

Naši jubilanti v máji a júni 2010
60 rokov

Elena Džavoronková
CR SR

Vojtech Šalplachta
CÚ Žilina

55 rokov

Ladislav Bistrický
CR SR

Mária Magyaricsová
CR SR

Jozef Hostina
CÚ Nitra

50 rokov

Zuzana Soukupová
CR SR

Vlastimil Gieci
CÚ Bratislava

Vladimír Murin
CÚ Prešov

Jozef Daniš
CÚ Košice

Vojtech Bálint
CÚ Nitra

Milan Chudoba
CÚ Žilina

Jozef Lepáček
CÚ Žilina

Pracovné jubileum 20 rokov

Anna Kočnerová k 1.6.2010
CR SR

Vladimír Očadlík k 1.6.2010
CR SR

Pavol Špavelko k 17.5.2010
CKÚ

Michal Hoptaj k 1.5.2010
CKÚ

Dagmar Jakičová k 1.5.2010
CÚ Bratislava

Miroslav Novák k 18.6.2010
CÚ Prešov

Vladimír Feťko k 14.5.2010
CÚ Prešov

Štefan Bandžuch k 1.5.2010
CÚ Košice

Jozef Maliňák k 14.5.2010
CÚ Košice

Marián Bátovský k 4.6.2010
CÚ Nitra

Csaba Hornyák k 1.5.2010
CÚ Michalovce

Peter Masaryk k 6.6.2010
CÚ Trenčín

Blahoželáme
Dňa 23.5.2010 sa dožil významného 
životného jubilea – 80 rokov náš bý-
valý kolega Ján Úroda. V colnej správe 
pracoval od roku 1962 do roku 1987, 
keď musel odísť do predčasného inva-
lidného dôchodku.
Pôsobil na CÚ Poprad na pracoviskách 
Javorina, Podspady, ale hlavne v Lysej 
nad Dunajcom. Touto cestou mu chceme zaželať veľa šťastia, do ďalších 
rokov života pevné zdravie a nezlomný životný optimizmus.

Kolegovia z bývalého CÚ Poprad

Koncom apríla sa v priestoroch vojenskej Kaplnky svätého Mikuláša v Pre-
šove uskutočnila svätá omša, na ktorú boli okrem príslušníkov 2. mecha-
nizovanej brigády pozvaní aj zástupcovia CÚ Prešov. Colníkov, ktorí sídlia 
v tesnom susedstve tejto brigády, pozvanie štábneho kaplána mjr. PaedDr. 
Jozefa Michalova milo prekvapilo.
Colníci sa modlili vo vojenskej farnosti
Hlavným celebrantom svätej omše bol ordinár Ordinariátu ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov SR (Ordinariát) Mons. František Rábek, ktorý celebroval svä-
tú omšu spolu s generálnym vikárom Vikariátu Ozbrojených síl SR plk. Mons. Mgr. 
Františkom Počurkom a miestnymi duchovnými správcami – kaplánom Jozefom 
Michalovom a vojenským kaplánom leteckej základne v Prešove Petrom Dzija-
kom. Svätá omša sa uskutočnila v rámci kánonickej vizitácie miestnej vojenskej 
farnosti. Colníkov na nej srdečne privítal nielen biskup, ale aj miestny kaplán. Ako 
mimochodom odznelo v kaplnke, napriek tomu, že colníci a vojaci patria pod od-
lišné rezorty, spája ich jeden Ordinariát. Po sviatosti sa pán biskup osobne rozlúčil 
s každým účastníkom. Odložená vizitácia vojenskej farnosti v Prešove bola jed-
nou z posledných v rámci série vizitácií, ktoré ordinár Rábek realizoval.
Darček v podobe kníh potešil
V čase písania týchto riadkov zažili prešovskí colníci ďalšie príjemné prekvapenie 
– darček v podobe súboru kníh. Ide o niekoľko titulov kresťanskej literatúry, kto-
ré boli vydané Ordinariátom, menovite Mons. Františkom Rábekom, a doručené 
príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Colníci si túto pastoračnú sta-
rostlivosť veľmi vážia. Určite bude znamenať prínos do ich duchovného života.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Na omši u vojakov

S veľkým smútkom v srdci vám ozna-
mujeme, že nás dňa 16.6.2010 v Prahe 
navždy opustila vo veku nedožitých 
81 rokov legenda a veľká osobnosť čes-

koslovenských colníkov, JUDr. Jiří Brož, CSc.
Na čele Československej colnej správy stál 22 rokov. Dve funkčné ob-
dobia (1977 a 1978) bol zvolený za Generálneho tajomníka Rady pre 
colnú spoluprácu (súčasná World Customs Organisation – Svetová col-
ná organizácia) a bol aj uznávanou medzinárodnou autoritou.
Nie tak dávno sme mu k jeho okrúhlemu životnému jubileu na strán-
kach nášho časopisu priali pevné zdravie a životný optimizmus. Ťažká 
choroba, ktorej do posledného okamžiku čelil, však bola nad jeho sily.
Patrí mu nezabudnuteľné čestné miesto nielen v colníckom nebi, ale 
aj v našich srdciach.
 Česť jeho večnej pamiatke!

Odišla legenda
československých
colníkov
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Ako nás nepoznáte

Koníčky, ktoré nás odpútavajú od každodenných problémov, robia zvyčajne 
najväčšiu radosť nám, ich „majiteľom“. Nájdu sa však aj také, ktoré potešia 
aj našich blízkych a kamarátov. Tak je to aj v prípade Moniky Mačayovej z CÚ 
Bratislava, ktorej hobby poriadne rozvoniava. Už päť rokov sa totiž vo voľ-
nom čase venuje pečeniu.

Impulzom boli synove narodeniny
Monika mala ku sporáku, tak ako mnoho iných gazdiniek, vždy veľmi blízko. 
Upiecť tradičné zákusky a torty preto pre ňu nebol žiadny problém. Naopak 
sladké sa stalo v jej rodine už akýmsi víkendovým rituálom, ktorý nesmel chýbať. 
Zlom nastal asi pred piatimi rokmi, a to pred oslavou synových narodenín. Vtedy 
sa rozhodla, že upečie niečo výnimočné, nové a netradičné. Naštudovala si rôzne 
tortové „vychytávky“, vzory a pustila sa do pečenia. Zdobenie a cibrenie sladkých 
výtvorov ju tak chytilo za srdce, že začala piecť aj pre svojich kamarátov a dobrých 
známych.

Prvé výtvory skončili v koši
Piecť torty, ktoré sú neraz určené na slávnostnú príležitosť, nie je jednoduché. 
Všetko musí vyzerať tip-top, a to nielen po estetickej, ale aj gurmánskej stránke. 
Nie vždy to však vyjde. Nepodarky Monike vychádzali najmä zo začiatku. Jej prvá 
marcipánová torta skončila v koši, bola totiž niečím neidentifikovateľným. Podob-
ný osud mali aj jej prvé ružičky, zvieratká či písmenká, ktoré sa podobali na všetko 

možné, len nie na to, na čo sa mali. Cvičenie však robí majstra, a tak časom všetky 
jej kulinárske výtvory nadobudli ten správny očakávaný tvar.

Nápady hľadá aj na internete
Torty pečie na rôzne príležitosti. Či už ide o krstiny, narodeniny alebo svadbu, vždy 
dbá na originalitu. Moniku baví na pečení práve kreativita, ktorú používa vo veľkej 
miere. Chce totiž, aby bola každá torta niečím iná a osobitá. Ak jej dôjde fantázia, 
neraz sa inšpiruje internetovými stránkami, ktorých je neúrekom. Do každej jed-
nej torty však vloží čosi vlastné, čo ju v danom momente tvorby inšpiruje.

Bez správneho arzenálu to nejde
Monika si svoje hobby rada vychutnáva, a preto odoláva mnohým žiadostiam 
svojich známych. Svoj voľný čas totiž musí deliť aj medzi rodinu a priateľov. Nieke-
dy upečie za mesiac aj päť tort, no stane sa, že len jednu. Pečenie je totiž pomerne 
zdĺhavá záležitosť. Na to, aby jej v kuchyni všetko išlo ako po masle, musí mať 
nielen kuchárske know-how, ale aj dobré cukrárske pomôcky. Vo svojej zbierke 
má klasické formy – kruh, srdce, podkovu. Ostatné si vyrába sama podľa vlastnej 
fantázie. Vznikla tak napríklad aj torta v tvare slzy, kalicha, motýľa či lopty. Monika 
vždy dodržiava presný postup. Najprv si upečie korpusy, potom pripraví krémy 
a nakoniec príde na rad zdobenie. Práve s ním je najviac práce, no je to najkrajšia 

a najzaujímavejšia časť výtvoru. Tvorbe kvetov, lístočkov, písmen a rôznych do-
plnkov venuje neraz celé hodiny. Často pri tom používa žehličku, kliešte na mar-
cipán či rôzne kostice a štetce.

Príliš pekná na zjedenie
Počas svojej niekoľkoročnej cukrárskej „kariéry“ už piekla skutočne všeličo. Má za 
sebou veľkolepé torty, ale aj detské autíčka, vláčiky, ihriská, zvieratká či bábiky. 
Väčšina želaní však skončí pri klasike, teda pri torte v tvare srdca, kruhu či ob-
dĺžnika. Každý výtvor pečie s láskou a nasadením. Najviac ju preto poteší, keď sa 
oslávencovi torta páči a aj mu chutí. Niektorým je však až ľúto tortu zjesť. Stalo 
sa tak aj v prípade malého chlapčeka, pre ktorého robila nákladné autíčko. Keď 
chcela jeho mama tortu rozkrájať, držal jej ruku, plakal a nechcel dať tortu za nič 
rozrezať. Podarilo sa im ju nakrájať až na druhý deň.

Pri pečení nepriberá
Monika pečie veľmi rada, no svoje výtvory, paradoxne, často nekonzumuje. Tak 
ako aj mnohé iné kuchárky sladké veľmi nemusí. Napriek tomu má svojich favo-
ritov aj pri pečení. Najviac sa jej páčia torty jednoducho potiahnuté bielym mar-
cipánom a ozdobené marcipánovými kvetmi, prípadne marcipánovou mašľou či 
štólou. Môže si ich totiž vyrobiť dlhšie dopredu, takže konečné zdobenie prebie-
ha v pokoji. Najradšej sa však v kuchyni vyšantí počas Vianoc a Veľkej noci, počas 
ktorých torty nahradí rozvoniavajúce čajové pečivo a perníky.

-ds-

Z voňavého a chutného
hobby majú radosť aj najbližší



A opäť sú tu, letné dovolenky... Cesty za odpočinkom 
i romantikou, spoznávanie veľkomiest i najzastrčenej-
ších kútov zemegule, potulky prírodou, jednoduché 
životné algoritmy... Sú tu a sú tým správnym obdobím 
na zvečňovanie nezabudnuteľných chvíľ a jedineč-
ných okamihov. Ak sa týmto heslom budete riadiť aj 
vy a zachytíte tie svoje top momenty, pošlite nám ich 
do našej fotosúťaže. Tak to urobila aj Marie Nosáľová, 
ktorá je už vo výslužbe. Svoj výber však zredukujte na 
maximálne tri snímky. Ďakujeme.


