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O zbraniach čo patrili k rovnošate

Neodmysliteľnou súčasťou ozbrojených zborov je používanie vojenského odevu, ktorý sa od druhej polovice 17. storočia 
začína jeho zjednocovaním a kodifikovaním meniť na vojenskú rovnošatu. Tieto zmeny postupne zasiahli aj celú štátnu 
správu. Prvky vojenskej rovnošaty totiž začali prenikať aj do jej radov. Jednou z nevyhnutných súčastí tejto rovnošaty boli aj 
meč, kord či mečík. Bol pobočnou zbraňou, ktorá v druhej polovici 19. storočia predstavovala skôr znak moci než zbraň.

Výber z histórie najzaujímavejších chladných zbraní 
finančnej stráže, colnej správy a úradníctva

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

4. Colný mečík (kordík) vzor 32. Bronzová rukoväť s perleťovým vyložením bola 
zakončená hlavicou v tvare hlavy leva. Pri niektorých vyhotoveniach pripomína 
skôr hlavu levice, čo bolo pravdepodobne zapríčinené spôsobom výroby u via-
cerých výrobcov.

Foto: internet, colný kordík z archívu expozície z histórie colníctva na CŘ v Plzni

Podrobnejší opis jednotlivých chladných zbraní používaných colnou správou, FS, ako aj cisársko-kráľovským úradníctvom nájdete aj v článku na stranách 14 – 15.

1. Rakúsko-uhorská šabľa vzor 1864 pre finančnú stráž (FS) – niklová čepeľ, 
označená výrobcom Weyrsberg Kirchbaum, rukoväť a kôš z bielej mosadze a zo 
žraločej kože spevnená drôtikom. Dĺžka šable je 91,5 cm a šírka čepele 2,4 cm.

2. Šabľa pre cisársko-kráľovských úradníkov od roku 1889. Táto zbraň sa vyrábala 
v niekoľkých variantoch pre rôzne typy úradníkov s malými rozdielmi, najčastejšie 
vo výzdobe koša. Súprava bola mosadzná (prípadne aj zlátená) s odlievaným bo-
hato zdobeným prelamovaným košom s listovým reliéfom a rakúskym znakom.

3. Československá šabľa vzor 1924 pre FS – detail na kôš (verzia pre úradníkov 
FS), ktorý je celý ozdobený lipovou ratolesťou s vyobrazením strednej verzie 
štátneho znaku.
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Editoriál / Obsah

O lete sa zvykne neraz hovoriť ako o uhorkovej, čiže mediálne „hluchej“ sezóne. 
Keďže sa zvyčajne v blízkom ani vzdialenejšom priestore nič skutočne závažné-
ho nedeje, vyťahujú sa v médiách staršie materiály a priestor dostávajú témy, 
na ktoré by ste počas ostatných mesiacov určite nenarazili. Vtedy sa novinári 
zvyčajne musia zhostiť role šikovných kuchárov, ktorí – ako sa hovorí – uvaria aj 
z ničoho voľačo chutné alebo aspoň stráviteľné.
Ja som našťastie počas tohto leta profesiu meniť nemusela. Napriek tomu som 
pre vás (spolu s našimi prispievateľmi) mohla pripraviť hotovú hostinu, na ktorej 
si skutočne zgustnete. Reč bude o prítomnosti, budúcnosti, ale pozrieme sa aj 
do minulosti. Ochutnať môžete z domácich a zahraničných oficialít, z voľnoča-
sových špecialít či knižných chuťoviek. Pasívne si môžete dokonca aj zašporto-
vať. Jednoducho, také čitateľské švédske stoly, z ktorých si isto každý vyberie. 
A čo je najlepšie, z takéhoto menu určite nikto nepriberie.
Takže, dobrú chuť!

Dana Sýkorová

Letné hody
z vlastných surovín
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Krátko z domova

Podpredseda vlády a minister financií 
SR Ivan Mikloš vymenoval 16.8.2010 
na pôde colného riaditeľstva za prí-
tomnosti celého vedenia colnej správy 
a Čestnej jednotky colnej správy nové-
ho generálneho riaditeľa Colného ria-
diteľstva Slovenskej republiky (CR SR). 
Funkciu najvyššieho nadriadeného col-
níkov obsadila plk. Ing. Mária Machová, 
PhD. Podpredseda vlády a minister fi-
nancií tým zároveň ukončil poverenie 
pre mjr. JUDr. Ing. Martinu Slamkovú 
Šimovú, ktorá vykonávala dočasne 
neobsadenú funkciu generálneho ria-
diteľa CR SR (od 16.7. do 15.8.2010). 
Viac informácií o novom generálnom 
riaditeľovi vám prinesieme v nasledu-
júcom čísle.
 pplk. JUDr. Ľubomíra Vrobelová

Máme nového generálneho riaditeľa...

Colné riaditeľstvo SR (CR SR) spolupracovalo s Ministerstvom energetiky USA 
aj v roku 2010. Po mimoriadne úspešnom školení orientovanom na detekciu 
žiarenia a vyšetrovacie postupy, ktoré sa v slovensko-americkej réžii konalo 
ešte vo februári 2010 v Michalovciach, nasledovali ďalšie. Slovenskí colníci na 
nich opäť potvrdili svoju profesionalitu v danom odbore.

Školili kolegov z Lotyšska, Slovinska i Bulharska
V mesiacoch apríl – jún 2010 zorganizovalo CR SR v spolupráci s Ministerstvom 
energetiky USA v Novej Dubnici tri školenia zamerané na používanie radiačných 
detekčných vanov, ktoré umožňujú zistiť gama a neutrónové žiarenie. Ich cieľom 
bolo vyškoliť zástupcov colných správ Lotyšska, Slovinska a hraničnej polície 
Bulharska na obsluhu a využívanie vanov, ktoré dostali od amerického minis-
terstva energetiky. Školenia sa skladali z teoretickej a praktickej časti. V rámci 
teoretickej časti americkí lektori predostreli úvod do radiácie, jej typy a zdroje, 
úvod do zbraní hromadného ničenia, prípady pašovania nukleárnych materiálov 
a mobilné detekčné systémy. Praktická časť školenia zahŕňala ukážky využívania 
osobných mobilných detekčných systémov vrátane radiačných detekčných ba-
tohov PackEye, ktoré slovenskej colnej správe darovalo Ministerstvo energetiky 
USA a následne boli pridelené na PCÚ Bratislava – Letisko a PCÚ Košice – Letisko. 
Zúčastnení si však mohli vyskúšať aj samotnú prácu s vanmi. Na každom z vyš-
šie uvedených školení boli prítomní zástupcovia slovenskej colnej správy, a to 
z oddelenia špeciálnych technológii (OŠT) CÚ Žilina, OŠT CÚ Bratislava a OŠT CÚ 
Košice. Za americkú stranu sa na školení zúčastnili lektori Ministerstva energeti-
ky USA, Pacific Northwest National Laboratory a zástupcovia FBI. 
Slovenská colná správa vlastní štyri
Prvou krajinou, ktorej boli poskytnuté radiačné detekčné vany, bolo Gruzínsko, 
potom ich dostalo Rumunsko a následne Slovensko, ktoré v súčasnosti dispo-
nuje štyrmi vanmi tzv. druhej generácie. Boli pridelené na OŠT CÚ Žilina a sú 
využívané v rámci celého Slovenska. Lotyšsku, Bulharsku a Slovinsku bola daro-
vaná už tzv. tretia generácia vanov vylepšených o niektoré prvky, aj na základe 
podnetov od zástupcov OŠT CÚ Žilina. Tretia generácia totiž disponuje pohybo-
vým senzorom umožňujúcim zmerať výskyt rádioaktívneho materiálu v oboch 
smeroch jazdy, ďalej zvukovým a svetelným signalizátorom, kamerou na nočné 
videnie a tlačiarňou. O radiačné detekčné vany majú záujem aj colné správy 
iných krajín. Z tohto dôvodu sa v budúcnosti predpokladajú ďalšie školenia, 
napr. so zástupcami českej colnej správy a iných krajín.

Ďalšie plánované podujatia v roku 2010 v oblasti mobilných
detekčných systémov
Dôkazom pokračujúcej úspešnej spolupráce slovenskej colnej správy s americ-
kou stranou sú stretnutia, ktoré sú naplánované na druhú polovicu roka 2010. 
Dvaja zástupcovia OŠT CÚ Žilina sa zúčastnia na workshope o používaní mobil-
ných detekčných systémov, ktorý sa bude konať v septembri v Prahe. Používa-
telia mobilných detekčných systémov z ôsmich krajín si na ňom vymenia skú-
senosti a priestor bude aj na diskusiu. V priebehu septembra čaká slovenských 
colníkov z OŠT CÚ Žilina ešte jedno podujatie, ktoré sa bude konať v Trenčíne. 
Slovenskí colníci – operátori radiačných detekčných vanov budú školiť zástup-
cov colných správ Litvy, Poľska, Chorvátska, Grécka a Estónska.
Ocenenie profesionálneho prístupu
Prácu a schopnosti slovenských colníkov, ktorí sa zúčastnili na spomínaných 
podujatiach, ocenila aj americká strana. Osobitná vďaka patrí zástupcom OŠT, 
najmä na CÚ Žilina, za ich ochotu, pomoc a profesionálny prístup, ktorým pri-
spievajú k pozitívnemu obrazu a prezentácii slovenskej colnej správy vo svete.

por. Mgr. Erika Tuchyňová

Slovensko-americká spolupráca vo využívaní 
radiačných detekčných vanov pokračuje
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Krátko z domova a zo sveta

CÚ Michalovce privítal koncom júna predstaviteľov maďarskej colnej 
správy – Regionálneho riaditeľstva Debrecín. Kolegovia z Maďarska 
prišli na pracovné stretnutie, na ktorom si s michalovskými colníkmi 
a zástupcom Colného odboru CR SR vymieňali skúsenosti z výkonu 
služby na hranici s Ukrajinou.

Maďarskí a slovenskí colníci sa zamerali na tovar neobchodného 
charakteru a rokovali aj o možnosti vzájomnej výmeny informácií 
o prestupe dopravných prostriedkov cez štátnu hranicu s Ukrajinou. 
Debrecínskym kolegom bol tiež predstavený elektronický systém na 
výmenu informácií – VISKUA, vytvorený pracovníkmi CÚ Michalov-
ce. Systém bol spustený na hraničnom priechode Vyšné Nemecké 
– Užhorod na základe Protokolu (podpísaný 18.9.2009 v Užhorode) 
medzi CR SR a Štátnou colnou službou Ukrajiny o organizácii výme-
ny predbežných informácií o tovaroch a dopravných prostriedkoch, 
ktoré prestupujú štátnu hranicu Ukrajiny a SR. Zahraničným kolegom 
boli prezentované technické prostriedky komunikácie, možnosti zá-
pisu, ako aj iné výhody tohto systému, ktoré spočívajú v zamedzení 
colných a daňových podvodov pri preprave tovaru v nákladnej i osob-
nej doprave. Zaujalo ich aj aplikačné programové vybavenie TALON, 
slúžiace na evidenciu osôb a dopravných prostriedkov na hranici. „Michalovča-
nia“ im ukázali jednotlivé možnosti aplikácie (doručovanie písomností, eviden-
cia dovozu peňažných prostriedkov – tlač oznámenia atď.), ako aj simulovaný 
zápis údajov. Colníci z Debrecína TALON ocenili, pretože zlučuje minimálne päť 
aplikácií používaných na maďarsko-ukrajinskej hranici. Keďže v krátkom čase 

plánujú spustiť na hranici s Ukrajinou prevádzku vlastnej aplikácie vyvinutej na 
tento účel, informácie a skúsenosti získané v rámci pracovnej návštevy vysoko 
ocenili. Obe strany sa zhodli na tom, že stretnutie prispelo k zlepšeniu spoluprá-
ce medzi Regionálnym riaditeľstvom Debrecín a CÚ Michalovce.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

Sídlo Svetovej colnej organizácie (WCO) v Bruseli sa na dva dni v posled-
nom júnovom týždni už tradične stalo miestom stretnutia najvyšších pred-
staviteľov colných správ sveta na rokovaní jej najvyššieho orgánu – Rady. 
Rokovanie po druhý raz po zvolení do funkcie otvoril generálny tajomník 
WCO Kunio Mikuriya (Japonsko).

Vďaka boju proti falzifikátom sa zachránia aj ľudské životy
WCO v súčasnosti združuje 176 colných správ všetkých kontinentov sveta. Vi-
dieť a stretnúť sa s vyše 300 zástupcami v jednej rokovacej miestnosti, v ktorej 
znel jeden spoločný jazyk – colnícky, je vždy motivujúce. V nabitom programe 
rokovania sa zakaždým nájde oblasť, ktorá zarezonuje a pozitívne vás ovplyvní. 
Tento rok medzi tieto impulzy určite patril príhovor Jacquesa Chiraca, bývalé-
ho prezidenta Francúzska, ktorý je v súčasnosti prezidentom nadácie Chirac 
Foundation. Jej cieľom je zabezpečiť prístup všetkých ľudí v krajinách tretieho 
sveta k bezpečným liekom. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie 
až 30 % medikamentov sú falzifikáty, dokonca aj antimalariká. Malária totiž 
zostáva závažným problémom svetového zdravotníctva aj na začiatku 21. sto-
ročia. Ročne na ňu ochorie vo svete viac ako 300 miliónov ľudí a z nich asi 
dva milióny nákaze podľahnú. Preto je potrebné bojovať všetkými spôsobmi 
proti trestným činom, ktoré znemožňujú prístup chorých ku kvalitným liekom. 
J. Chirac zvýraznil úlohu colných správ, ktoré zabraňujú, aby nezákonné nekva-
litné lieky voľne prestupovali hranice. Vyzdvihol záujem colných správ bojovať 
proti celosvetovému fenoménu, ktorým je obchod s falzifikátmi tovarov, často 
ohrozujúcimi zdravie a život občanov. Zároveň zdôraznil potrebu neustáleho 
prehlbovania spolupráce s výrobcami originálnych tovarov v oblasti vzdeláva-
nia a identifikácie falzifikátov. Na záver spolu s generálnym tajomníkom odo-
vzdal cenu „Yolanda Benitez“ za rok 2009 Mexiku za jeho úspechy v oblasti boja 
proti pirátstvu a falšovaniu.
Európske colné správy vo voľbách opäť neuspeli
Rokovania sa nezaobišli ani bez tradičného programu, v rámci ktorého sa bilan-
coval predchádzajúci rok. Colníci sa zamerali najmä na aktivity v oblasti zjed-

nodušovania a uľahčovania 
medzinárodného obchodu, 
koordinovaného riadenia 
hraníc, systému riadenia rizi-
ka a boja proti porušovaniu 
colných predpisov. Európsky 
región WCO (osobitne EÚ) 
však zaujali najmä očakávané 
voľby dvoch riaditeľov WCO. 
Posledné dva roky totiž európ-
ske colné správy vo voľbách 
úspešné neboli. Nepodarilo 
sa im obsadiť pozíciu generál-
neho tajomníka WCO v roku 
2008 ani funkciu námestníka 
generálneho tajomníka WCO 
v roku 2009. Európania mali 
preto na relatívne dlhšie ob-
dobie jednu z posledných 
možností obsadiť strategické 
pozície vo WCO, a tak možnosť aktívne ovplyvňovať jej činnosť. Napriek dohode 
o jednotnom kandidátovi sa pri voľbe riaditeľa pre oblasť uľahčovania a zjedno-
covania nepodarilo uspieť nášmu kandidátovi z Izraela. Za riaditeľa bol zvolený 
Gaozhang Zhu z Číny. Pozíciu riaditeľa pre oblasť budovania kapacít z dôvodu 
vzdania sa kandidatúry európskeho kandidáta pred rokovaním Rady WCO získal 
Erich Kiech z Južnej Afriky. Najbližšie sa európsky región zameria na získanie po-
zície predsedajúceho Rady WCO a o dva roky generálneho tajomníka WCO. Ve-
rím, že sa v tejto veľkej rodine dokážeme presadiť v riadiacich štruktúrach WCO, 
kde patríme k najväčším prispievateľom do jej rozpočtu a aj z pohľadu výkonu 
colníctva k lídrom a poskytovateľom technickej pomoci ostatným členom.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Colníci z CÚ Michalovce a z Debrecína
si vymenili skúsenosti z výkonu služby

Brusel hostil 300 zástupcov svetových colných správ
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
CÚ Bratislava
Nelegálne cigarety ukrýval pod pultom
Colníci z CÚ Bratislava vykonali v júli kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie 
ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
v znení neskorších predpisov. Zabezpečili cigarety, ktoré nespĺňali zákonom 
stanovené podmienky. Celkovo išlo o 232 spotrebiteľských balení cigariet (SBC) 
rôznych značiek v hodnote cca 669 eur. Na týchto SBC chýbala kontrolná znám-

ka alebo nebola platná a právnická osoba nevedela preukázať spôsob a pôvod 
ich nadobudnutia. Únik na spotrebnej dani predstavoval výšku takmer 274 eur. 
Predajca tieto cigarety skladoval v predajnom stánku pod pultom. Za porušenie 
zákona mu hrozí pokuta.

-ds-

CÚ Michalovce
S cigaretami nie sú žarty
Koncom júna vo večerných hodinách vstupoval na územie SR cez hraničný 
priechod Vyšné Nemecké mladý Poliak s dodávkovým vozidlom s poľským EČV, 
ktoré sa nepozdávalo príslušníkom hraničnej a cudzineckej kontroly už pri pa-
sovej kontrole. Colníci z PCÚ Vyšné Nemecké vozidlo dôkladne skontrolovali 
a v špeciálne vybudovaných priestoroch na ložnej ploche našli 399 880 kusov 
(čiže takmer 2 000 kartónov) pašovaných ukrajinských cigariet, z ktorých by do-
vozná platba činila 44 720 eur. Trúfalého vodiča o dva dni po jeho odvážnom 
pokuse odsúdil Okresný súd v Michalovciach na trest odňatia slobody v trvaní 
20 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky.

V strehu i pri výstupe
Colníci z CÚ Michalovce nezaháľali ani v skorých ranných hodinách. Práve vte-
dy smeroval z územia SR na Ukrajinu cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 
s dodávkovým vozidlom s ukrajinským EČV vodič, ktorý pri colnej kontrole 
uviedol, že nevezie žiadny tovar, len svoje osobné veci. Colníci nepodcenili si-
tuáciu, vozidlo dôkladne prezreli a popri osobnej batožine mladého Ukrajinca 
našli množstvo dôkladne zabalených škatúľ. V nich boli ukryté motory a rámy 
desiatich motocyklov v celkovej hodnote 76 000 eur. Krátko nato colníci zistili, 
že tri z nich boli odcudzené v Taliansku.

Skener odhalil tajný úkryt v kamióne
V júli vstupoval v nočných hodinách cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 
z Ukrajiny na Slovensko kamión s ukrajinským vodičom, ktorý zadeklaroval 40 
kusov cigariet dovážaných v rámci bezcolného limitu. V sofistikovanom úkryte 
v konštrukčných dutinách návesu kamióna však colníci oddelenia špeciálnych 
technológií CU Michalovce pomocou skenovacieho zariadenia našli 7 440 pa-
šovaných cigariet (čosi viac ako 37 kartónov). Únik na colnom dlhu by v prípade 
dokonania nezákonného dovozu činil 833 eur.

Skúšajú to aj cez zelenú
Pašeráci, ktorých stále láka vidina „ľahkého“ zárobku, sa aj napriek predošlej 
skúsenosti s prísnou colnou kontrolou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici 
čoraz viac orientujú na zelenú hranicu. Tam sa však dostávajú pod drobnohľad 
príslušníkov cudzineckej a hraničnej polície zo Sobraniec. Vďaka stále sa zlepšu-
júcej koordinovanej spolupráci medzi nimi a michalovskými colníkmi to pašerá-
ci skutočne nemajú ľahké. Svedčia o tom záchyty ukrajinských cigariet, pri kto-
rých sa len v letných mesiacoch jún – júl 2010 zamedzilo úniku na dovozných 
platbách 110 430 eur za 90 1420 cigariet a za celý prvý polrok 2010 až 289 730,5 
eura za 2 411 820 cigariet (tzn. 12 059,1 kartóna).

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

CÚ Banská Bystrica
Odhalili falošné Pumy
Colníci zo Stanice CÚ Lučenec skontrolovali počas leta čínsky supermarket 
v Rimavskej Sobote, pričom sa zamerali na tovar porušujúci práva duševného 
vlastníctva. Trafili zrejme do čierneho. Našli 100 párov obuvi, ktorá podľa odbor-
ného vyjadrenia držiteľa práv k ochrannej známke porušuje práva duševného 
vlastníctva vzťahujúce sa k značke Puma. Právnická osoba sa tým podľa zákona 
dopustila správneho deliktu.

Za podomácky vyrobený lieh ho trest neminie
Stanica CÚ Lučenec vykonala daňový dozor u fyzickej osoby – Gabriela K. v obci 
Radzovce. Muža totiž podozrievali, že má v držbe zariadenie na nepovolenú 
výrobu liehu a nelegálne vyrobený lieh. Podozrenie sa im aj potvrdilo, našli to-
tiž uňho lieh rôznej stupňovitosti v celkovom množstve 111,5 litra. Páchateľovi 
hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

„Za ušami“ mali všetky kontrolované trafiky
Banskobystrickí colníci si vzali na mušku aj prevádzky a skladové priestory (tra-
fiky a novinové stánky) daňových subjektov, ktoré v mestách Zvolen, Lučenec 
a Krupina predávajú tabakové výrobky. Vykonali miestne zisťovania zamerané 
na kontrolu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z tabakových výrobkov. 
Bezchybne nevyšiel ani jeden stánok či trafika. V každom z nich našli tovar, kto-
rého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevedel daňový subjekt preukázať. 
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Neuniklo nám / Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Zahraničné top prípady
Opice skrýval pod tričkom
Mexické úrady si v júli na svoje konto zapísali skutočne unikátny úlovok. Na 
medzinárodnom letisku sa im podarilo zadržať muža, ktorý sa snažil do krajiny 
prepašovať 18 mláďat ohrozených opíc rodu Callicebus. Colníci zastavili paše-
ráka hneď po prílete z peruánskeho hlavného mesta Lima. Pod jeho tričkom 
si totiž všimli nezvyčajnú vypuklinu. Podrobili ho osobnej prehliadke a našli 
uňho vrecko pripevnené okolo pása. Nachádzali sa v ňom opičky vysoké asi 15 
centimetrov. Boli schované v ponožkách, pričom dve zvieratká boli už mŕtve. 
Muž sa nakoniec pri vypočúvaní priznal, že ohrozené primáty kúpil v Peru za 86 
peruánskych nových solov (v prepočte 23 eur). V Mexiku ich chcel predať až za 
50-násobok tejto sumy.

Trik so sardinkami priekupníkom nevyšiel
Španielskym policajtom a colníkom sa podarilo rozbiť gang priekupníkov 
s drogami, ktorému zhabali vyše 11 ton hašiša. Drogy objavili v zásielke mra-
zených sardiniek v jednom z najrušnejších prístavov krajiny Algeciras. V rámci 
tejto operácie sa ozbrojeným zložkám podarilo zatknúť piatich podozrivých 
Španielov. Zároveň zablokovali 38 bankových kont, zabavili 240 000 eur v ho-
tovosti, ako aj viacero vozidiel a sedem bytov. Prístav, v ktorom drogy objavili, 
je hlavným dopravným uzlom pre námorné nákladné zásielky medzi Španiel-
skom a inými prístavmi v Maroku, ktoré je hlavným svetovým producentom 

hašiša. Celkovo sa Španielsko považuje za vstupnú bránu marockého hašiša 
do Európy.

Aj Maďari majú „svojho“ Nigérijčana
Na budapeštianskom letisku Ferihegy zadržali Nigérijčana, ktorý sa pokúsil pre-
pašovať 700 gramov kokaínu. Podľa informácie maďarskej tlačovej agentúry 
MTI muž prehltol celkovo 38 kapsúl drogy. Pašerák, ktorý pricestoval z Madridu, 
na seba upútal nervozitou. Lekárska prehliadka len potvrdila podozrenie colní-
kov, že Nigérijčan pašuje vo svojom tele omamné látky. Colníci po lekárskom 
zákroku kokaín v hodnote približne 30 miliónov forintov (106 000 eur) zhabali 
a muža zadržali.

Ukrajinskí colníci trhli letný rekord
V júli bodovali aj colníci z Ukrajiny. V čiernomorskom prístave Odesa totiž za-
istili rekordný kontraband kokaínu v hodnote 47,7 milióna eur. Ide o najväčšie 
zhabané množstvo kokaínu v dejinách Ukrajiny. Približne 580 kilogramov tejto 
drogy bolo ukrytých v náklade šrotu, privezeného z Bolívie. Kokaín bol napcha-
tý medzi hrubými rúrami, ktoré mali znemožniť jeho detekciu röntgenom. Im-
port kovového šrotu sa však nepozdával colníkom, keďže Ukrajina patrí medzi 
veľkých producentov kovov.

-ds-

Niektorí navyše predávali aj neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet. Celko-
vo bolo colníkmi staníc CÚ Banská Bystrica (SCÚ BB a SCÚ Lučenec) zabezpe-
čených 4 978 kusov cigariet, 200 kusov dutiniek naplnených tabakom a 32 770 
gramov tabaku. Colný úrad môže daňovým subjektom, ktoré sa dopustili da-
ňového deliktu, uložiť pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo 
zistených tabakových výrobkov, najmenej však 331,93 eura.

kpt. Ing. Katarína Podhorová a -ds-

CÚ Trenčín
Preventívno-kontrolná akcia Lievik neodhalila porušenie colných
a daňových predpisov
Colníci Stanice CÚ Trenčín (SCÚ) sa spolu s dopravnou, mýtnou a vojenskou 
políciou, ako aj s pracovníkmi inšpektorátu práce a štátnej veterinárnej sprá-
vy koncom júna zapojili do špeciálnej súčinnostnej akcie, ktorá sa konala na 
diaľničnom odpočívadle Hrádok neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Colníci 
sa zamerali na kontrolu tovaru prostredníctvom mobilného skenera. Technolo-
gickú výpomoc na akcii Trenčanom zabezpečovali colníci z oddelenia špeciál-
nych technológií CÚ Bratislava. Vodiči nákladných automobilov počas kontroly 
ďalej absolvovali váženie automobilov, kontrolu palubných jednotiek a kon-
trolu dodržiavania povinných prestávok. Okrem toho sa nevyhli ani vykonaniu 
kontrolnej skúšky na požitie alkoholických nápojov. Počas súčinnostnej akcie 
colníci skontrolovali 166 dopravných prostriedkov, z toho 53 aj naskenovali. Na-
priek intenzívnemu výkonu daňového dozoru a colného dohľadu ani v jednom 
z kontrolovaných prípadov nekonštatovali podozrenie z porušenia colných 
a daňových predpisov.

npor. Mgr. Milada Hubočanová

Na akcii Tabak pomáhali aj štvornohí colníci
Začiatkom júla sa počas najväčších horúčav uskutočnila ďalšia súčinnostná ak-
cia, na ktorej sa okrem colníkov z SCÚ Trenčín podieľala aj cudzinecká polícia 
a psovodi Colného kriminálneho úradu (CKÚ). Colníci počas nej zintenzívnili da-
ňový dozor nad držbou a pohybom tabaku a tabakových výrobkov. V súvislosti 
s ochranou práv duševného vlastníctva sa zamerali aj na odhaľovanie falzifiká-
tov tabakových výrobkov. Hliadkam trenčianskych colníkov, ktoré boli sústre-
dené v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja na pozemných komuniká-

ciách v česko-slovenskom pohraničí, poskytovali aktívnu súčinnosť spomínaní 
colníci CKÚ z oddelenia služobnej kynológie a výcviku. Psovodi mali k dispozícii 
šesť služobných psov vycvičených na hľadanie tabakových výrobkov a šesť 
služobných psov vycvičených na hľadanie omamných a psychotropných látok. 
Colníci zažili prekvapenie už počas prvých dvoch hodín akcie. Namiesto tabaku 
a tabakových výrobkov odhalili v osobnom aute smerujúcom z Čiech na Slo-
vensko tabatierku a cigaretové papieriky. Obsah tabatierky však neobsahoval 
tabak, ale 140 gramov marihuany určenej na fajčenie. Počas dvojdňovej akcie 
skontrolovali colníci v trenčianskom pohraničí 660 motorových vozidiel, z toho 
bolo 74 motorových vozidiel podrobených dôkladnej kontrole psovodmi a slu-
žobnými psami CKÚ.

npor. Mgr. Milada Hubočanová, npor. Ing. Milan Dibala
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Stretli sme sa s bývalým kolegom, ktorý v colnej správe slúžil 40 rokov

Colná správa je živý organizmus, ktorý prechádza neustálymi zmenami. 
Tak ako sa obmieňa jej štruktúra a organizačný poriadok, menia sa aj tvá-
re, s ktorými sa denne stretávame na svojich pracoviskách. Na niektoré 
po čase zabudneme. Iné nám naopak zostanú v pamäti a ich osudy nás 
zaujímajú aj roky po ich odchode z colnej správy. V nasledujúcom období 
vám preto na stránkach nášho časopisu priblížime príbehy kolegov, kto-
rí mali na dianie v colnej správe určitý vplyv. Prvým osloveným je PhDr. 
Ľubomír Martinčák, bývalý námestník generálneho riaditeľa CR SR, ktorý 
túto funkciu zastával od 1.6.1994 až do odchodu do dôchodku. Veríme, že 
vás jeho príbeh zaujme.

Pán Martinčák, aj keď je pravdou, že si vás mnohí kolegovia pamätajú 
hlavne z čias vášho pôsobenia v slovenskej colnej správe po roku 1993, 
určite zaujíma kolegov aj to, aké boli vaše začiatky.
Po ukončení strednej školy s ekonomickým zameraním v roku 1957 som bol na 
základe tzv. umiestenky zamestnaný na poľnohospodárskom odbore Okres-
ného národného výboru v Dunajskej Strede, s ohľadom na moju znalosť ma-
ďarského jazyka. Neskôr som nastúpil na vtedy povinnú dvojročnú základnú 
vojenskú službu a už počas nej som sa snažil hľadať zamestnanie, ktoré by 
bolo pre mňa atraktívnejšie. Cestička k colnej správe viedla cez rodinného 
priateľa, ktorý bol členom finančnej stráže v Biskupiciach. Prijímacie konanie 
som absolvoval na Ústrednej colnej správe v Prahe (ÚCS), 1.11.1959 som bol 
prijatý do colnej správy, a tak sa začala moja 40-ročná služba colníka. Moje 
prvé pôsobisko bolo na colnici Bratislava, ako elév som slúžil najprv na pošte, 
odtiaľ ma preložili do prístavu a neskôr do Rusoviec. V Rusovciach sme slúžili 
len štyria a mali sme 24-hodinové služby. Práce bolo veľa, pretože sa obchody 
rozbehli a mali sme služby, keď prešlo cez priechod aj 100 kamiónov za službu. 
Zavedenie spoločných služieb maďarským kolegom zo začiatku nebolo veľmi 
po vôli, ale časom sa to zmenilo. Dá sa povedať, že sme boli nielen veľmi dobrí 
kolegovia, ale aj veľmi dobrí priatelia. Neskôr počet kolegov stúpol a akási ro-
dinná atmosféra, ktorá dovtedy panovala, sa postupne vytratila. Počas môjho 
colníckeho života som vystriedal ešte niekoľko pozícií a miest.

Ako ste prežívali rok 1968?
Ja som zažil tento rok na colnej pobočke Petržalka – Berg, kam ruské vojská 
dorazili až týždeň po oficiálnom vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Českoslo-
venska, nakoľko mali na mape zle zakreslený tento hraničný priechod. Keď 
vojská dorazili, odstavili na priechode obrnený transportér, ale posádka nijako 
nezasahovala do našej činnosti. Rok 1968 bol pre mňa významný z pohľadu 
colníka, pretože som bol preložený z Bratislavy do Prahy, ale aj z pohľadu mňa, 
ako súkromnej osoby, pretože som sa oženil.

Na akých pracovných pozíciách ste pôsobili v Prahe?
Ako som už povedal, do Prahy som prestúpil v roku 1968. Bol som menovaný 
za zástupcu riaditeľa Ústrednej colnej školy v Prahe (ÚCŠ – dnes u nás colný 
inštitút – pozn. redakcie), ktorú vtedy zriadil generálny riaditeľ, pán Brož. Po-
dotýkam, že vzdelávanie v tom čase bolo v colnej správe v plienkach a bolo 
potrebné všetko vybudovať od základov. Riaditeľom ÚCŠ bol v tom čase pán 
Saur. V októbri boli zriadené tri vzdelávacie strediská – Davle, Štěchovice a Py-
šely. Išlo o hotely, ktoré sa využívali na vzdelávacie účely. Colná správa nemala 
v tom čase žiadne vlastné školiace strediská, ako je tomu dnes. Postupom času 
vznikla potreba celé vzdelávanie sústrediť na jedno miesto, a tak sme zriadi-
li ÚCŠ v obci Jílové, kde som pôsobil asi šesť mesiacov. Vo funkcii zástupcu 
riaditeľa ÚCŠ ma vystriedal Rudolf Banecký (neskôr riaditeľ právneho odboru 
CR SR). Dostal som totiž pre mňa veľmi zaujímavú možnosť profesijného rastu 
– pôsobenie v diplomatických službách. Jedinou podmienkou na prechodné 
uvoľnenie z colnej správy bola podmienka daná generálnym riaditeľom ÚCS 
pánom Brožom, že sa po návrate z diplomatických služieb vrátim späť do col-
nej správy. Môjmu odchodu predchádzal prestup na ministerstvo zahraničné-
ho obchodu, výberové konanie, stranícke previerky a následne prípravka na 
ministerstve na výjazd do zahraničia. Táto prípravka okrem jazykovej skúšky 

z anglického jazyka zahŕňala aj diplomatický protokol a odbornú prípravu, 
nakoľko som mal v zahraničí zastávať pozíciu hospodára na obchodnom od-
delení. Počas môjho pôsobenia v zahraničí som vykonával aj funkciu delegáta 
niektorých obchodných spoločností, napr. Čechofrachtu, ktoré v krajine vlast-
ného delegáta nemali.

Prezraďme čitateľom, o ktorú krajinu išlo.
Štyri roky som strávil so svojou rodinou v hlavnom meste Číny, v Pekingu, kde 
sa narodila aj moja mladšia dcéra. Do krajiny, ktorá v tých časoch fungovala 
v pomernej izolácii, sme pricestovali koncom augusta 1970. Krajina v tom čase 
bola tesne po skončení takzvanej kultúrnej revolúcie.

Nalepilo sa na vás niečo z čínštiny?
Môžem povedať, že niektoré slová, vety. Čínština je veľmi ťažký jazyk, zväčša sme 
sa dorozumievali rukami-nohami, nakoľko nie všetci ovládali anglický jazyk. Nie-
kedy som pôsobil pre Číňanov exoticky nielen kvôli tomu, že som beloch, ale aj 
preto, že som ako služobné auto používal Škodu („embéčku“), čo bolo nevídané 
v meste, kde na štyri milióny obyvateľov pripadalo osem miliónov bicyklov. Naj-
viac ich fascinovalo, keď som otvoril prednú kapotu auta na odloženie nákupu 
a oni nechápali, kde je motor. Po štyroch rokoch došlo k výmene stráží a vrátili 
sme sa do Československa. Po návrate som dostal na ministerstve zahraničné-
ho obchodu od riaditeľa ekonomického odboru, pána Slabého, s ktorým som 
spolupracoval pri získavaní finančných prostriedkov a materiálno-technického 
zabezpečenia pre ambasádu, ponuku na funkciu zástupcu riaditeľa odboru, kde 
pracovalo 240 zamestnancov. Srdcom som, ale vždy bol colníkom, ponuku som 
neprijal a nastúpil som na pozíciu riaditeľa ÚCŠ.

Rozhovor s bývalým námestníkom generálneho 
riaditeľa CR SR PhDr. Ľubomírom Martinčákom
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Stretli sme sa s bývalým kolegom, ktorý v colnej správe slúžil 40 rokov

Váš život v colnej správe sa teda od roku 1974 opäť točil okolo vzdeláva-
nia. Vykonávali ste lektorskú činnosť?
Lektorskú činnosť som nevykonával, stále som pracoval len v administratíve 
a vedení ÚCŠ. V roku 1982 som dokončil vysokoškolské štúdium na filozofickej 
fakulte, študijný odbor vzdelávanie a výchova dospelých. V tých časoch sme 
mali tri vzdelávacie strediská – Štěchovice, Dobřív a Miletín. Lektorskú činnosť 
vykonávali lektori z colných úradov. Pedagogickými pracovníkmi colnej školy 
boli pani Jakubcová a pani Šmídová, ktoré mali na starosti metodiku vzdelá-
vania, ďalej na ÚCŠ pracovalo niekoľko administratívnych pracovníkov a na 
strediskách fungoval pedagogický dozor.

Ako vyzeralo vzdelávanie v tých rokoch?
Vzdelávanie v rámci colnej správy sa sústredilo na štúdium legislatívy (zákony, 
vyhlášky, medzinárodné predpisy), na štúdium tovaroznalectva a na štúdium 
cudzích jazykov (nemčina, angličtina). Popri získavaní odborných znalostí bolo 
dôležité aj štúdium cudzích jazykov, nakoľko z vlastnej skúsenosti viem, že 
znalosť jazykov vám otvára dvere, nezväzuje ruky. Ja sa dohovorím piatimi ja-
zykmi a naučil som sa v daných jazykoch aj colnícku terminológiu, vďaka čomu 
som nadviazal veľmi dobré kontakty s kolegami v zahraničí.

Zotrvali ste v oblasti vzdelávania až do odchodu na Slovensko?
Z postu riaditeľa ÚCŠ som bol v roku 1984 odvolaný a následne som bol meno-
vaný na post riaditeľa odboru kontroly, kde pracovalo vtedy dvadsať zamest-
nancov. Po krátkom čase som opäť zmenil funkciu a stal som sa námestníkom 
generálneho riaditeľa ÚCS, čo bola druhá najvyššia pozícia v colnej správe za 
Československa. V tejto funkcii som zotrval až do roku 1990. Nakoľko som vždy 
bol Slovákom žijúcim v Prahe a nikdy som sa nestal „Pražákom“, rozhodol som 
sa vrátiť domov do Bratislavy.

Neľutovali ste odchod z Čiech?
Stále nás to ťahalo domov na Slovensko, rodinná rada sa zhodla na návrate. 
Rozhodol som sa vykonávať colnú službu na colnici Bratislava. Po návrate som 
nastúpil do funkcie námestníka riaditeľa colnice Bratislava (riaditeľom bol pán 
Hurný). Vzhľadom na neustále problémy, ktoré vznikali na jednej z najväčších 
pobočiek colnice Bratislava a ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť, som sa 
stal vedúcim pobočky Petržalka – Berg. Mal som 72 zamestnancov, toľko za-
mestnancov nemali niektoré colné úrady. Veľmi som bol spokojný, lebo som 
sa vrátil k „colníčine“. Vyžadoval som disciplínu a často som robil prepadové 
kontroly aj v noci.

Čo nasledovalo po rozdelení federácie?
Generálnym riaditeľom Colného riaditeľstva SR sa stal pán Kaličiak, ktorý ne-
mal ľahkú úlohu, nakoľko musel na Slovensku nanovo vybudovať bývalú ÚCS. 
Je potrebné čitateľom vysvetliť, že za socialistického Československa, a potom 
aj za federácie bola štruktúra colnej správy nasledovná: Ústredná colná správa 
riadila Colné riaditeľstvo pre ČR a Colné riaditeľstvo pre SR, pod ktoré spada-
li colnice a pobočky. Po rozdelení federácie absentovali odbory a oddelenia, 
ktoré boli iba na ÚCS. Jedným z týchto oddelení bolo medzinárodné oddele-
nie (v súčasnosti odbor medzinárodných vzťahov – pozn. redakcie). Generál-
ny riaditeľ ma vzhľadom na moje skúsenosti z čias pôsobenia na ÚCS v Prahe 
požiadal o vytvorenie medzinárodného oddelenia. Bola to zaujímavá situácia, 
pretože som dosť dlho bol jediným zamestnancom tohto oddelenia. Práce 
bolo veľa, pretože bolo potrebné v súlade s vládnym 
prehlásením o nástupníctve Slovenskej republiky po 
rozdelení federatívneho usporiadania Československa 
napísať na všetky potrebné inštitúcie, že preberáme 
plnohodnotne všetky zmluvy a záväzky pre nás vyplý-
vajúce. Z nášho pohľadu bolo najdôležitejšie vyhláse-
nie, že sa stávame členmi Rady pre colnú spoluprácu, 
že sme nástupníci v prípade Dohovoru TIR, karnetu 
ATA, Dohovoru GATT a pod. Na celú korešpondenciu 
som odpovedal sám, prekladal som dokumenty podľa 
potreby do angličtiny. Keďže sa celá agenda stáva-
la nezvládnuteľnou, bol som nútený veľmi rýchlo si 
nájsť kolegyne – angličtinárky. Ďalším členom tímu sa 
stal pán Vajda, ktorý prišiel z colnice Bratislava a jeho 
príchod bol veľkým prínosom, nakoľko ovládal veľmi 
dobre aj anglickú odbornú terminológiu.

Aká bola spolupráca s nadriadenými orgánmi v tých časoch?
Colná správa už nepatrila pod ministerstvo zahraničného obchodu, ale pod 
Ministerstvo financií SR. Spolupráca so zamestnancami ministerstva bola zo 
začiatku pomerne kostrbatá, nakoľko o colnej správe nevedeli absolútne nič, 
ale chceli za nás všetko riešiť. Nemali ani elementárne vedomosti o našej práci, 
a tak otázky, ktoré nám kládli, vyzneli mnohokrát komicky. Mali snahu všade 
nás zastupovať, aj na medzinárodných rokovaniach, na kladené otázky ale ne-
vedeli odpovedať. V oblasti vzdelávania sme boli účastníkmi programu PHARE 
a stalo sa, že na rokovanie, ktoré sa konalo v Slovinsku a na ktoré dostalo Slo-
vensko pozvánku pre dve osoby, sa okrem nás bez predbežnej konzultácie 
dostavili aj dve zamestnankyne ministerstva napriek tomu, že nemali ani tu-
šenie o tom, za akým účelom sa rokovanie koná. Nakoniec si hradili celý pobyt 
z vlastných prostriedkov. Ale ešte zaujímavejšie boli tváre ostatných rokujú-
cich. Všetci s očakávaním sledovali, ku komu si na rokovaní sadneme. To, že 
sme si sadli k českým kolegom, vyvolalo na tvárach ostatných delegátov nefal-
šovaný údiv. V časoch, keď sa krajiny bývalej Juhoslávie rozdelili počas krutých 
bojov, sme sa mi rozišli mierovou cestou a ostali sme priateľmi.

Rok 1998 priniesol pomerne vážnu zmenu v živote všetkých slovenských 
colníkov. Participovali ste na tvorbe zákona o štátnej službe colníkov?
Moja činnosť sa uberala iným smerom. Na tvorbe zákona spolupracovali páni 
Krempaský a Mucha.

V tom čase ste už ale zastávali funkciu námestníka generálneho riadite-
ľa, keď dobre viem.
Po odchode pána Rajtára som sa stal námestníkom generálneho riaditeľa Col-
ného riaditeľstva SR. V tejto pozícii som zotrval až do odchodu do starobného 
dôchodku, a to do 31.8.1999.

Stretávate sa s bývalými kolegami?
Z času na čas sa stretneme, ale ako isto viete, dôchodcovia nikdy nemajú čas. 
Prispel k tomu aj fakt, že som výhľad z petržalskej bytovky vymenil za pokoj 
rodinného domu a stal som sa vidiečanom. Máme tu malú záhradku, ktorú 
s manželkou pomaly obhospodarujeme a snažíme sa byť stále v pohybe. Mám 
jedno krédo: „pohyb udržuje človeka sviežeho, ohybného a mobilného“, a toho 
sa držím.

Sledujete aktuálne dianie v colnej správe?
Informácie o colnej správe mám od môjho odchodu do dôchodku v podstate 
nepretržite, nakoľko moja staršia dcéra je colníčka a donedávna ním bol aj môj 
zať. V súčasnosti v colnej správe považujem za dôležité, aby na post generál-
neho riaditeľa Colného riaditeľstva SR bol ustanovený colník, teda osoba znalá 
colníckej problematiky, nakoľko je podľa môjho názoru colníctvo veľmi špeci-
fickou oblasťou a porozumie jej len ten, kto sa v tejto oblasti vzdelával. Tento 
názor som zastával vždy a myslím si, že by tomu nemalo byť inak. Na záver by 
som chcel kolegom v povolaní, ktoré je z môjho pohľadu najzaujímavejším, 
zaželať veľa úspechov.

mjr. Bc. Zuzana Holodová

Poznámka redakcie: Rozhovor sa uskutočnil dňa 5.8.2010.

Vzdelávacie stredisko Dobřív
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V našom seriáli venovanom Colnému laboratóriu CR SR (CL) sme vám už priblí-
žili jeho históriu, fungovanie v praxi i jeho akreditáciu. V tomto čísle sa budeme 
venovať vzorkovaniu, čiže odoberaniu vzoriek, ktoré sú následne v CL analyzo-
vané a hodnotené.

Všetko sa začína odobratou vzorkou
V rámci colného a daňového konania a pri súvisiacich činnostiach ide vždy o to-
var, o ktorom sú k dispozícii nejaké informácie. Niekedy je ich pre konanie málo, 
inokedy množstvo informácií nedáva jednoznačnú odpoveď alebo je podozre-
nie, že nie sú správne a je nutné ich preveriť. Vtedy je potrebné vykonať analý-
zu tovaru. V praxi sa vyskytujú materiály rôzneho pôvodu, zloženia, objemovej 
veľkosti a homogenity. Pri analytickom skúšaní však nie je možné použiť celý 
materiál (celok), a preto treba získať na analýzu iba jeho určitú časť. Táto časť 
celku, ktorú nazývame vzorkou, by mala byť odobratá kvalifikovane.

Správny výsledok analýzy vzorky nezávisí iba od kvality laboratória
Ani laboratórium s najlepším dostupným analytickým vybavením nedokáže dať  
stopercentne spoľahlivú informáciu o tovare, z ktorého bola vzorka odobratá, 
ak ho v čo najväčšej miere necharakterizuje. Prečo? Presné meracie prístroje 
a akreditácia CL zaručujú nízku hodnotu neistoty merania v rozsahu jednotiek 
až desatín percent, no vždy namerajú len to, čo im vzorka „dovolí“. Ak má iné 
vlastnosti ako vzorkovaný tovar, nepomôže ani najlepšia analýza. V niektorých 
prípadoch 90- až 100-percentný podiel na celkovej chybe, teda nesprávnosti 
výsledku, má chyba vzorkovania. To jednoznačne poukazuje na dôležitosť 
správneho odberu vzorky pre získanie kvalitného a presného výsledku hovoria-
ceho o tovare, ktorý je hodnotený.

História vzorky rozhoduje
Vzorka odobratá z tovaru musí tento tovar reprezentovať, čiže musí mať vlast-
nosti, zloženie a ďalšie charakteristické znaky skúšaného materiálu. Hovoríme 
o reprezentatívnej vzorke. Na to, aby sme takúto vzorku získali a z nej následne 
aj spoľahlivé a presné informácie o tovare, ktorý nás zaujíma, musíme ju správ-
ne odobrať, uchovávať a napokon transportovať do laboratória. Konečná hod-
nota výsledku je v skutočnosti odrazom celej histórie vzorky. Spôsob naklada-
nia s ňou ešte pred vlastným meraním môže veľmi výrazne ovplyvniť konečnú 
hodnotu merania. Preto je dôležité dodržať správy postup po celý čas, teda od 
vzniku vzorky až po analýzu a jej vyhodnotenie.

Interné predpisy určujú, ako na to
Vzorkovanie nie je akékoľvek odobratie vzorky. Ide o účelu podriadenú, ciele-
ne vypracovanú schému, vychádzajúcu a rešpektujúcu právne podklady, vše-

obecné zásady prírodných 
vied a pravdepodobnostný 
základ rozdelenia vlastností 
materiálu. CL vypracovalo 
návod na odber vzoriek, 
aby sa zjednotil postup pri 
vzorkovaní v rámci colnej 
správy. Nariadenie GR CR SR 
č. 372/2006 „Odber vzoriek 
a manipulácia so vzorkami“ 
poskytuje ucelený sumár, 
ako všeobecne postupovať 
pri odoberaní vzorky, kto 
a kedy môže odobrať vzor-
ku, ako zabezpečiť objek-
tivitu vzorky (A a B vzorky) 
a zároveň ako správne iden-
tifikovať vzorku evidenčným 
listom a zabezpečiť ju pred 
neoprávnenou manipuláciu 
(zatvorenie a zaplombova-

nie). Podrobne sa zaoberá dokumentáciou, teda sprievodným listom –  proto-
kolom o odobratí vzorky, ktorý ku vzorke musí byť vždy správne a presne vy-
pracovaný. Údaje uvedené v evidenčnom liste sa, samozrejme, musia zhodovať 
s údajmi uvedenými v sprievodnom liste, inak vzorku nie je možné jednoznačne 
identifikovať. Ďalším dokumentom týkajúcim sa odberu vzoriek v colnej správe 
je nariadenie GR CR SR č. 105/2005 „Odber vzoriek kontrolných známok“, ktoré 
sa konkrétne venuje len jednému druhu vzoriek, a to kontrolným známkam na 
označovanie spotrebiteľských balení liehu a cigariet. Je tu rozpracovaná proble-
matika prípravy celého súboru tovaru, z ktorého potrebujeme odobrať vzorky 
kontrolných známok, spôsobu výberu množstvo vzoriek a spracovanie odobra-
tých vzoriek kontrolných známok pred zaslaním do CL na overenie pravosti.

Colníkov usmernia aj technické normy
Pri vzorkovaní konkrétnej komodity pomôžu aj technické normy, ktoré hovoria, 
ako konkrétne postupovať pri odbere vzorky daného tovaru. Samozrejme, ak 
takáto norma existuje. CL zosumarizovalo približne 50 noriem, ktoré sa týka-
jú odberu vzoriek všeobecne alebo konkrétneho tovaru. Nie je možné zakú-
piť všetky normy o vzorkovaní pre každé pracovisko, preto bol zabezpečený 
prístup najmenej trom pracovníkom každého CÚ do virtuálnej predajne SÚTN 
(www.sutn.gov.sk), kde je možné pozrieť tieto normy, prípadne ich vytlačiť. Po-
stup odberu vzorky by mal byť zaznamenaný v sprievodnom liste.

Pomôcky na odber vzoriek zabezpečuje CL
Od marca 2008 CL zabezpečuje potreby na odber vzoriek pre celú colnú správu. 
Každoročne robí prieskum, aké pomôcky jednotlivé colné úrady potrebujú. Po 
prehodnotení požiadaviek a možností postupne zabezpečuje či už odberové 
obaly – vzorkovnice a ich uzávery, alebo ostatné pomôcky potrebné pri odbere 
vzoriek. Samozrejme, poskytuje aj vzorkovače, čiže zariadenia, ktorými sa vzor-
ky odoberajú. Jedným z najrozšírenejších vzorkovačov v colnej správe je octo-
pus – podtlaková pumpa určená pre odber kvapalín. Jej najväčšou výhodou je 
priamy odber kvapaliny do vzorkovnice – vzorkovej fľaše, pričom odoberajúci 
neprichádza do priameho kontaktu s odoberanou kvapalinou. Takto odobranú 
vzorku už stačí len správne uzatvoriť, zalepiť, zaplombovať a zabezpečiť jedno-
značnú identifikáciu – teda pripevniť na vzorku evidenčný list. Posledným ale 
nemenej dôležitým úkonom počas odberu vzorky je vypracovanie dokumentá-
cie – sprievodného listu, a to zapísaním podmienok odberu vzorky, správneho 
názvu vzorky a identifikačných údajov – teda evidenčného čísla. Ako už bolo 
zdôraznené, údaje v oboch dokumentoch sa musia zhodovať, ak má byť výsle-
dok analýzy vzorky nespochybniteľný.

Odber horľavín po novom
Novinkou vo vybavenosti colnej správy v oblasti vzorkovačov je súprava S23-
09 na odber kvapalín – horľavín I. triedy nebezpečnosti, ako sú napr. benzíny 
alebo čistý etanol. Táto súprava bola vyvinutá odbornou firmou v spolupráci 

Vzorkovanie v colnej správe
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s CL a je to akási „nadstavba“ k pumpe octopus. Súpravou sa vytvorí vákuum 
vo fľaši ešte pred samotným odberom, čím sa predíde vzniku statického náboja 
pri pumpovaní počas odberu. Pri odbere sa používa už len odberová hadička, 
zemniace lanko a vzorková fľaša s tesniacou hlavicou zabezpečujúcou udržanie 
vákua. Jeho porušením pri zavedení odberovej hadičky sa odoberaná kvapalina 
podtlakom nasaje do fľaše. CL zabezpečilo takéto súpravy pre každý colný úrad 
na skúšobnú prevádzku. Ak sa osvedčia, bude CL zabezpečovať požiadavky na 
tieto súpravy.

Vzorkovanie sa vyučuje aj v colných kurzoch
Podľa všeobecných zásad vzorkovania má vzorky odoberať kvalifikovaný pra-
covník. Colný inštitút z uvedeného dôvodu v minulosti zabezpečil školenia 
vzorkovania na jednotlivých colných úradoch. Ich účastníci dostali aj certifi-
kát o absolvovaní týchto kurzov. Zaškoľovanie z oblasti odberu vzoriek je však 
zabezpečené aj v colných kurzoch. V dnešnej „počítačovej“ dobe by sme sa aj 
v rámci odberu vzoriek mali posúvať dopredu, aspoň v oblasti, kde je to možné. 
Kolegovia z odboru informatiky CR SR, ktorí sídlia v Poprade, pracujú na neľah-

kej úlohe vypracovania laboratórneho informačného systému. Mal by zabez-
pečovať elektronizáciu nielen v CL, ale aj na colných úradoch pre vypracovanie 
dokumentácie o odbere a evidencii vzoriek.

Spoločnú príručku vzoriek pripravuje aj EÚ
Význam vzorkovania v posledných rokoch významne narastá, o čom svedčí aj 
skutočnosť, že sa zjednotením postupov vzorkovania zaoberajú aj na pôde Eu-
rópskej únie. Už niekoľko rokov sa pripravuje spoločná príručka na vzorkovanie. 
Jej hlavnou úlohou by malo byť zlepšenie vzorkovacích procesov v oblasti col-
níctva v potravinárskom a chemickom priemysle. Jedným z horizontov v rámci 
akreditácie CL a v rámci napredovania vzorkovania v colnej správe je aj akredi-
tácia alebo certifikácia vzorkovania. Toto je však dlhodobejší proces s potrebou 
širšieho zabezpečenia organizácie, personálu, dokumentácie, postupov, meto-
diky a prenosu informácií, keďže táto časť akreditácie, resp. certifikácie procesu 
vzorkovania už nebude iba internou záležitosťou CL.

Ing. Zuzana Vývleková, kpt. Ing. Katarína Obšitníková

Příběhy z pohraničí
Petr Procházka (Jeseník: Hnutí Brontosaurus, Jeseníky 2007)

Osudy obyvateľov česko-poľského pohraničia v 30. a 40. rokoch 20. storočia sa rozhodol 
zachytiť v knižnej podobe jesenícky starosta Petr Procházka. V knihe opisuje životné okami-
hy ľudí, s ktorými sa osobne stretol a mapuje aj tamojšie historické udalosti, hlavne z roku 
1938, ktoré v septembri vyvrcholili prepadnutím Jesenícka a priľahlých oblastí (rakúskeho 
Sliezska a severnej Moravy). Mapuje aj osudy ľudí, ktorí tú dobu prežili a nakoniec museli 
odísť alebo boli zastrelení. Takisto v knihe nechýba ani opis udalostí, ktoré sa v pohraničí 
odohrávali. Pomáha tak na 150 stranách textu odhaliť časť miestnych dejín, ktoré boli buď 
neznáme, alebo sa na ne pozabudlo. Knižka, na ktorú zhromažďoval podklady aj v archí-
voch a kronikách približne pätnásť rokov, má dve časti. V prvej, nosnej časti, predkladá 
čitateľom príbehy z obdobia rokov 1934 – 1945, o ktorých zameraní napovedajú samotné 
názvy: Frývaldovsko 1938: Horké září, Boje v Zigharticích, Smrt oblíbeného finance, Září 
1938: Vzbouřený Cukmantl a ďalšie.
Proti týmto príbehom postavil autor osudy a príbehy ľudí na Jesenícku, Šumpersku či Brun-
tálsku po druhej svetovej vojne (po roku 1945), ktoré súvisia s odsunom Nemcov a osídľo-
vaním pohraničia, o čom napovedajú názvy niektorých kapitol: Mikulovice v letech 1945 
– 1946, Alfred Latzel: Svědectví o zničení našeho hospodářství, Karel Schneider: O vraždách 
a týrání, Poslední akce pašeráka Weicigrocha. V závere knihy sú uvedené pramene, z kto-
rých autor čerpal. 
 Z podkladov Milana Kubu na http://kpzh.cz

Velitelé praporů SOS
Radan Lášek (Codyprint, Praha 2009)

Publikácia približuje životné osudy 31 legionárskych dôstojníkov, ktorí boli v roku 1936, 
v čase zvýšeného ohrozenia Československej republiky, určení za veliteľov celkom no-
vého bezpečnostného zboru: Stráže obrany štátu (SOŠ), ktorý pozostával z príslušníkov 
armády, polície, žandárstva (četníctva) a finančnej stráže. Aj napriek tomu, že tridsaťtisí-
cový kontingent SOŠ bol početnejší ako napríklad československé zahraničné jednotky 
na východnom a západnom fronte, ktorými disponovala Benešova exilová vláda v lete 
roku 1944, bola činnosti SOŠ v historickej literatúre venovaná len malá pozornosť. Osudy 
výnimočných dôstojníkov v publikácii oživuje celkovo na 228 stranách prostredníctvom 
170 dobových fotografií a dokumentov z rodinných pozostalostí, ako aj zo súkromných 
zbierok. K jednotlivým životopisom sú pripojené textové materiály vzťahujúce sa na pô-
sobenie dotyčnej osoby v légiách, SOŠ alebo v protinacistickom odboji.
 Z podkladov z http://www.codyprint.cz

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Knižné zaujímavosti s historickou tematikou



12

Predstavujeme naše regióny

Trenčiansky kraj s rozlohou takmer 4502 km2 a počtom obyvateľov cca 600 000 
je príťažlivý nielen svojou históriou, tradíciou umeleckej i remeselnej zručnos-
ti, ale aj možnosťami športového využitia, rekreácie či množstvom prírodných 
krás. Kraj zlučuje deväť okresov: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilavu, Myjavu, 
Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považskú Bystricu, Prievidzu a Púchov.

Láka históriou i liečivými prameňmi
Územie trenčianskeho kraja prešlo mnohými historickými etapami. Pamätá si 
príchod rímskych légií, vpády Tatárov i obdobie slávy počas vládnutia „Pána 
Váhu a Tatier“ – Matúša Čáka Trenčianskeho. Odrazom jedinečného kultúrneho 
dedičstva sú zachovalé majestátne stavby na historických miestach, staré kosto-
ly či kaštiele. Preto sa trenčiansky kraj právom nazýva krajom hradov a zámkov. 
Je tiež destináciou mnohých domácich a zahraničných turistov, regenerujúcich 
si svoje telá v teplých minerálnych vodách kúpeľov v Bojniciach, Trenčianskych 
Tepliciach či v Nimnici.

Na Považí sa darí turizmu aj obchodu
Mesto Trenčín, ktoré je jedno z najstarších slovenských miest ležiacich na rieke 
Váh, tvorí na strednom Považí prirodzený geografický stred. Nachádza sa na 
západnom Slovensku neďaleko hraníc s Českou republikou. Vďaka svojej stra-
tegicky výhodnej polohe umožnil vznik Trenčianskemu hradu, týčiacemu sa na 
vysokom hradnom brale nad centrom mesta. Aj v súčasnosti je Trenčín význam-
ným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla a pobočky 
tu majú mnohé inštitúcie a spoločnosti; dlhoročnú tradíciu v meste majú vý-
stavy a veľtrhy. Mesto je známe i ako „Perla Považia“, bývalý prívlastok „Trenčín 
– Mesto Módy“ sa dostal do úzadia.

Rodný list mesta je na hradnej skale
Keď Rimania začiatkom nášho letopočtu posunuli hranice svojho impéria k Du-
naju a vybudovali systém pevností Limes Romanus, postupne začali zakladať 
opevnené tábory aj na sever od rieky Dunaj. V Trenčíne zanechali originálny do-
klad o svojej prítomnosti na území Slovenska, ktorý si nenechajú ujsť ani mnohí 
turisti. Pamätný nápis na zvislej stene hradnej skaly pripomína víťazstvo cisára 
Marca Aurélia a jeho adoptovaného syna Commoda nad Kvádmi v roku 178 
nášho letopočtu v Laugaríciu. Podľa latinského textu bojovalo vtedy v Trenčíne 
855 vojakov II. légie pod vedením legáta Maximiána.

Na svoje si prídu milovníci histórie i prírody
Milovníci histórie a pamiatok si v trenčianskom kraji prídu na svoje. Vybrať sa 
môžu na Bojnický zámok, ktorý patrí k najromantickejším a najnavštevovanej-
ším kultúrnym pamiatkam v strednej Európe. Nachádza sa v ňom množstvo 
umelecko-historických exponátov, ktoré zhromaždil najmä jeho posledný 
majiteľ gróf Ján František Pálfi. V susedstve zámku sa nachádza bojnická zoo-
logická záhrada, ktorá je najstaršou aj najnavštevovanejšou ZOO na Slovensku. 
Je zapojená do mnohých svetových chovných programov zvierat zapísaných 
v červenej knihe ohrozených druhov živočíchov. Zabezpečuje aj viacero úloh, 
vyplývajúcich z európskeho záchranného systému európskej fauny Natura 
2000. Ďalšou chuťovkou, ktorá láka turistov, je najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku –  Skalka, ktorá sa nachádza na ceste z Trenčína do Nemšovej. Zďa-
leka sú viditeľné aj zrúcaniny Čachtického hradu na vápencovo-dolomitickom 
vrchu v Čachtickom krase, medzi obcami Čachtice a Višňové. Hrad sa nachádza 
na Čachtickom hradnom vrchu, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou.

Erb mesta Trenčín sa ocitol vo vesmíre
Mesto pod hradom Matúša Čáka sa dostalo do povedomia ľudí 
aj za slovenskými hranicami. Erb mesta bol totiž na palube rake-
toplánu Discovery, ktorý ešte v marci vzlietol do vesmíru. Stalo 
sa tak zásluhou astronauta Jamesa P. Duttona, pracovníka NASA 
v meste Houston, a vďaka zamestnancom trenčianskeho Kultúr-
neho centra Aktivity a Kresťanského zboru v Trenčíne. Tí v rámci 
projektu Tábory bez hraníc každoročne organizujú letné tábory 
Angličtina hrou, na ktorých sa zúčastňujú texaskí lektori a animá-
tori. Za ich nadšením a prácou stoja ľudia s otvoreným srdcom, 
medzi ktorých sa radí aj James P. Dutton, ktorý sa osobne pozná 
s lektormi a animátormi z Texasu. Na znak priazne voči práci tímu 
nadšencov a na znak priazne mestu Trenčín sa James P. Dutton 
rozhodol zobrať so sebou na palubu raketoplánu Discovery aj 
spomínaný erb Trenčína.

npor. Mgr. Milada Hubočanová a -ds-

Trenčiansky kraj
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O našich letných aktivitách a súdržnosti v kritických situáciách

V živote občas nastanú nečakané situácie, voči ktorým sa človek cíti bezmocný. 
Jednou z nich sú povodne. Začiatkom júna vstúpila voda do príbytkov tisícov 
ľudí. Následky sú katastrofálne. Zosuvy pôdy zdeformovali a zbúrali domy, ľu-
dia museli byť evakuovaní a spať na podlahách telocviční či kultúrnych domov. 
Mnohým z nich živel zo dňa na deň zmenil život. Niektorým zobrala voda všet-
ko, dokonca aj minulosť. Je len na nás ostatných, či dovolíme, aby im zobrala 
aj budúcnosť.

Pomôž blížnemu svojmu
Júnové povodne najviac zasiahli východ našej krajiny. Na niektorých miestach 
sa stali jediným dopravným prostriedkom na zásobovanie 
laminátové loďky. Ľudia boli nielen bez vody, elektriny ale 
aj bez telefonického signálu a ich príbuzní o nich niekoľko 
dní nemali žiadne správy. Prešovskí colníci sa v čase, keď si 
živel vyberal svoju daň, nachádzali práve v centre diania. Pre-
zentovali totiž svoju prácu študentom obchodnej akadémie 
v Sabinove. Rozhodli sa preto priložiť ruku k dielu a pomáha-
li, kde sa dalo. Pre svojich kolegov, ktorí pri záplavách utrpeli 
značné majetkové škody, zorganizovali aj finančnú pomoc. 
Zbierku na pomoc obciam postihnutým povodňami vyhlá-
silo aj vedenie CR SR. Živelná pohroma takýmto spôsobom 
spojila množstvo ľudí.

Jeden nikdy nevie...
Človek je však tvor podozrievavý a chce vedieť, kde jeho 
peniažky skončia. Na podnet zamestnancov sa vedenie CÚ 
Prešov (vidiac škody, ktoré napáchal živel na osobnom ma-
jetku jedného z prešovských colníkov), rozhodlo vyzbierané 
dobrovoľné príspevky venovať adresne a transparentne. Me-
dzi zamestnancov CÚ Prešov, ktorí utrpeli škody na osobnom 
majetku v rôznom rozsahu (na základe výzvy sa ich nahlásilo 
osem), tak poputuje finančná pomoc vyzbieraná od ostat-

ných kolegov. Aj keď ide len o skromnú útechu, kolegiálnosť bola na mieste 
a prejavila sa aj vo fyzickej podobe. Kolegovia z regiónu totiž u jedného z nich 
reagovali promptne a so samozrejmosťou im vlastnou už na druhý deň s lopa-
tami v ruke pomáhali odstraňovať následky katastrofy. Živel však stále nepove-
dal svoje posledné slovo. Práve v čase písania tohto článku bol na východnom 
Slovensku opäť vyhlásený tretí povodňový stupeň. Nikto z nás nevie, či sa raz 
neocitne v podobnej núdzi. Veľké poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom priložili ruky k dielu.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Pri povodniach pomohli finančne i prácou

CÚ Bratislava sa na základe výbornej spolupráce z minulých rokov aj po-
čas tohto leta venoval deťom. Po oslovení spoločnosťou, ktorá organizuje 
denné detské tábory, zapojil sa do projektu Traja pátrači. V poradí išlo už 
o jeho štvrtý ročník. 

Poučili i zabavili
Účelom projektu je nielen preventívno-výchovný aspekt detí a mládeže, ale 
aj hravou formou vytvárať dobré meno colnej správy medzi deťmi. Colníci 
malým účastníkom tábora pripravili ukážky z ich práce, prezentácie a rôzne 
súťaže. Deti boli veľmi vnímavé, zvedavé a pýtali si odpoveď na každučkú otáz-
ku. Veľkú pozornosť vzbudzovala výstava CITES (neživé exempláre, ktoré boli 
nelegálne dovezené na územie Spoločenstva): pancier morskej korytnačky, 
morské koraly, spracovaná koža medveďa a vlka, zebria koža, obuv z krokodílej 
kože či vypreparovaná hlava krokodíla.

Prácu colníkov si vyskúšali v praxi
Deti zaujali aj zbrane, ktoré si mohli podrobnejšie preskúmať pod prísnym do-
hľadom colníkov. Vyskúšali si aj veľké kliešte, ktorými rozstrihávali hrubú reťaz. 
Mladšie ročníky však potrebovali pri tejto činnosti asistenciu colníkov, ktorí im 
radi pomohli. Svoju úlohu pri predstavovaní zohrala aj sučka Lara, ktorá slúži na 
vyhľadávanie ukrytých tabakových výrobkov. Colníci deťom predviedli aj svoj 
výstroj a tiež pracovné pomôcky, ktoré používajú pri výkone svojej činnosti. 
Nechýbali ani rôzne súťaže, pri ktorých sa deti zahrali na skutočných pátračov. 
Odskúšali si inšpekčné zrkadlá, ktorými hľadali magnetky ukryté na podvozku 
služobného motorového vozidla. Po súťažiach prišli na rad odmeny, ktoré si 
skutočne zaslúžili. Práca colníkov deti naozaj zaujala. Na záverečnú otázku, čím 
chcú byť, totiž každý skríkol: „Budem colníkom!“

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková

Colníci sa opäť venovali deťom
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Vyberanie mýta a cla, ako aj stráženie colnej hranice boli od nepamäti spojené 
s určitým nebezpečenstvom. Financom a colníkom hrozilo riziko od špekulan-
tov, ktorí sa chceli vyhnúť plateniu mýtnych a colných poplatkov. Vzhľadom na 
tento fakt sa stala neodmysliteľnou súčasťou rovnošaty finančnej stráže, resp. 
colných úradníkov aj dlhá chladná zbraň – šabľa; u colníkov mečík (kordík). 
Nakoľko tejto zbrani sa venuje len okrajová pozornosť, pripravili sme pre vás 
výber informácií, v ktorom sa vám ju pokúsime priblížiť.

História šablí dá zabrať aj odborníkom
Vyznať sa v rôznych vzoroch a druhoch šabieľ, mečov či kordíkov používaných 
v minulosti je náročné, a to neraz aj pre odborníkov. Tento druh zbrane ako sú-
časť uniformy používalo okrem armády, četníctva (žandárstva) a uniformovanej 
polície aj veľa iných zložiek. Disponovali ňou napríklad štátni úradníci, ale aj 
zamestnanci železníc, baní, hasiči či spomínaní financi.

Šabľa v službách finančnej stráže za Rakúska, resp. Rakúsko-Uhorska
Colní a pohraniční úradníci mali zadefinovanú povinnosť zabraňovať pašovaniu 
a obchádzaniu colných predpisov, ako aj „bdieť“ nad bezpečnosťou v prihranič-
ných oblastiach už v § 12 Colného a monopolného poriadku Ferdinanda I. z roku 
1835 (platného od 1.4.1836). Výnosom ministra financií č. 305/1850 Zákonníka 
ríšskeho (z. r.) bola určená ako pobočná zbraň šabľa krivá v pošve kovovej so 
strieborným portépee (ďalej len strapcom) premiešaným bielym a čiernym 
hodvábom. Finančná stráž používala zbraň pri výkone pravdepodobne dosť 
často, pretože nariadením ministerstva práv č. 20/1852 z. r. bolo potvrdené, že 
na prípady, keď dôjde k zraneniu alebo zabitiu príslušníkom finančnej stráže pri 
výkone služby, sa vzťahuje § 6 dekrétu komory dvorskej č. 4742 z 24.1.1846. Ne-
bol tým dotknutý Trestný poriadok zo 17.1. 1850 č. 25/1850 z. r. a tieto prípady 
aj naďalej podliehali súdnemu pojednávaniu. 

Šabľa vzor 1861 pre finančnú stráž
Šabľa mala v roku 1861 železnú poniklovanú súpravu a jednoduchý páskový 
esovito prehnutý kôš prechádzajúci do súmerného zvlneného záštitného lis-
tu ukončeného volutou. Nemala otvory pre zápästník. Rukoväť bola drevená, 
potiahnutá kožou, spevnená drôtom. Hlavica bola jednoduchá s profilovanou 
objímkou. Kôš bol pásový, esovite prehnutý, rozšírený do súmerného záštitné-
ho listu na konci ukončeného volutou. Kovová pošva bola potiahnutá kožou 
a ukončená ostrohou. Súprava a kovanie pošvy bolo buď železné, alebo bolo 
z bieleho kovu. Na hornom a dolnom kovaní pošvy sa nachádzali dva rovnobež-
né pásiky kolmo na pošvu. Strapec sa nosil jednoducho zaviazaný okolo koša. 
Šabľa bola veľmi podobná tej, ktorú používali rakúski četníci (žandári).

Šabľa cisársko-kráľovských štátnych úradníkov (od roku 1889)
Bola definovaná ako pobočná zbraň pre všetkých úradníkov Nariadením všet-
kého ministerstva č. 176/1889 z. r., ktorým sa vydával predpis o uniforme ci-
sársko-kráľovských štátnych úradníkov v § 16. Táto zbraň sa vyrábala v niekoľ-
kých variantoch pre rôzne typy úradníkov s malými rozdielmi (najčastejšie vo 

výzdobe koša). Súprava bola mosadzná (prípadne aj pozlátená) s odlievaným 
bohato zdobeným prelamovaným košom s listovým reliéfom a rakúskym zna-
kom. Rukoväť bola drevená, potiahnutá rybacou kožou a ovinutá pozláteným 
drôtom. Profilovaná pozlátená objímka, chrbát rukoväte a hlavica boli bohato 
zdobené listovým reliéfom s vyobrazením cisársko-kráľovského dvojhlavého 
orla. Čepeľ bola oceľová obojstranne brúsená, prechádzajúca do stredového 
hrotu s falošným ostrím. Čepele boli zdobené leptaním alebo inou technikou. 
Pošva z mäkkého dreva bola potiahnutá čiernenou konskou kožou. Mosadzné 
(zlátené) kovanie malo na vonkajšej strane rastlinný ornament. Na hornom ko-
vaní sa nachádzal monogram panovníka (FJI) pod cisárskou korunou. Spodné 
kovanie bolo ukončené ostrohou. Malo tiež zavesenie na pútko a pevný krúžok. 
Šabľa sa nosila vždy k uniforme počas služby a mohla sa odložiť len pri vnútor-
nej službe a v kancelárii. Čepeľ mala 73 cm, rukoväť bola široká 2,4 cm a 14 cm 
dlhá. Vážila okolo 560 gramov. 

Chladné zbrane prežili aj vojnu
Aj napriek tomu, že sa počas 1. svetovej vojny ukázali mnohé nevýhody šabieľ 
a kordov v poľných podmienkach, boli aj po jej skončení neoddeliteľnou sú-
časťou uniforiem väčšiny ozbrojených zložiek (najmä dôstojníkov a úradníkov). 
Armáda novovzniknutej Československej republiky, podobne ako aj jej ostatné 
uniformované zložky, používala ku svojim uniformám šable, prípadne kordy. 
Spočiatku išlo najmä o staré skladové zásoby z obdobia monarchie. Aj preto 
sa môžeme stretnúť s rakúskymi šabľami z obdobia monarchie, ktoré majú na 
čepeli československé preberacie značky. Čoraz akútnejšou sa stávala potreba 
unifikácie výzbroje jednotiek a zavedenie oficiálnych vzorov chladných zbraní. 
Odpoveďou bola československá šabľa vzor 24. Ich majoritným výrobcom bola 
slovenská firma Wlaszlovitz Štós. Okrem nej na trhu pôsobilo aj niekoľko ďal-
ších firiem, ktoré vyrábali najmä koše alebo sa špecializovali na rôzne súkromné 
úpravy šabieľ či jej darovacie vyhotovenia.

Odpor voči Rakúsko-Uhorsku vyvolal zmeny aj na šabliach
Po vzniku ČSR v roku 1918 nastal prirodzený odpor proti všetkému, čo pochá-
dzalo z rakúsko-uhorskej monarchie. Vo Vestníku ministerstva financií čiastka IX. 
z 22.6.1919 pod č. 33 bol preto vydaný Výnos Ministerstva financií ČSR č. 21 563, 
ktorý prikazoval na strapci k šabli používanej vo finančnej stráži odstrániť ríš-
skeho orla. Vládnym nariadením zo 7.9.1920 č. 530/1920 Sb. z. a n. o rovnošate 
pre pohraničnú finančnú stráž bolo v článku V. používanie pobočnej šable za-
kázané. Čo sa týka colných úradníkov, až vládnym nariadením č. 89/1923 Sb. 
z. a n. o služobnej rovnošate colných úradníkov bolo formálne zrušené použí-
vanie šable, a to zrušením Nariadenia všetkého ministerstva č. 176/1889 z. r., 
ktorým sa vydával predpis o uniforme cisársko-kráľovských štátnych úradníkov, 
a nariadenia bývalého uhorského ministerstva financií z 14.8.1881 č. 55 773 
s príslušnými predpismi a návodmi.

Chladné zbrane finančnej stráže a colnej správy
v Rakúsko-Uhorsku, prvej ČSR a za Slovenského štátu

Hraničiari (1820)

Šabľa k uniforme cisársko-kráľovských úradníkov (1889)
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Šabľa pre príslušníkov finančnej stráže vzor 24
Pre príslušníkov finančnej stráže bola zavedená vládnym nariadením č. 202/1930 
Sb. z. a n. o uniforme finančnej stráže z 19.12.1930 do výstroje vychádzková rov-
nošata, ktorá sa mohla nosiť výhradne mimo služby (jej nosenie v službe bolo 
zakázané). Jej obsta-
ranie nebolo povinné 
a záležalo na finanč-
ných možnostiach 
financa. Ako pobočná 
zbraň bola pre zria-
deneckých čakateľov, 
zriadencov a úradní-
kov k vychádzkovej 
rovnošate zavedená 
šabľa vzor 24.
Šabľa mala na koši 
štátny znak strednej 
veľkosti. Existujú aj 
také varianty, ktoré 
nemajú tri, ale iba dva 
úpony koša. Čepeľ 
zbrane bola poniklova-
ná, s brúseným ostrím. 
Ako to bolo bežné aj 
u iných šabieľ vzoru 
24, existovali exemplá-
re používajúce staršiu 
rakúsko-uhorskú čepeľ 
najmä zo šable vzoru 
1861 pre dôstojníkov 
pechoty, prípadne z jazdeckej šable vzor 1904. Tieto zbrane mali okrem pô-
vodných rakúskych značení aj československé preberacie značky. Najčastejšie 
sa však vyskytovali čepele vyrobené firmou Wlaszlovits Štós, ktorá vyrábala aj 
ostatné časti československých šabieľ. V zbierkach niektorých rodín financov 
sa nachádzajú aj s označením ČET. – t. j. četníctvo. Rukoväť bola z bukového 
dreva potiahnutá rybacou kožou buď z vizy, alebo z jesetera, a obtáčala sa 
splietacím drôtikom. Pošva bola oceľová, poniklovaná, ukončená ostrohou. 
Zavesenie zbrane bolo riešené tak, ako u starších rakúsko-uhorských šabieľ na 
jeden pevný krúžok a bočné pútko. Kožený závesník bol z červenej morenej 
kože s „dracounovou“ stuhou na prednej strane, ktorá mala uprostred votkaný 
červeno-bielo-modrý prúžok. Stuha bola zlatá pre úradníkov a strieborná pre 
ostatných príslušníkov. Šabľa pre zriadencov a zriadeneckých čakateľov sa líšila 
od úradníckej tým, že na vonkajšej ploche bola koža len v hornej časti zdobená 
štylizovanou lipovou ratolesťou, pričom na úradníckej bola zdobená celá. 
Ku zbrani patril strapec, ktorý bol pretkaný v pozdĺžnom aj priečnom vinutí 
zo zlatých nití (u úradníkov) a zo strieborných (u zriadencov a zriadeneckých 
čakateľov), ako aj hodvábnymi vláknami vo farbe výložiek (tmavozelenej). Na 
obidvoch plochých stranách horného dielu strapca bol vyšitý malý štátny znak. 
Dĺžka šable sa riadila výškou postavy. Zavesená (výhradne na ľavej strane) mala 
dosahovať k členku ľavej nohy.

Sečné zbrane neboli v službe veľmi populárne
Vládnym nariadením č. 106/1938 Sb. z. a n. z 13.5.1938, ktorým sa novo upravo-
val predpis o rovnošate finančnej stráže a dozorných úradníkov, došlo u šable 
k malej zmene, a to k zámene stredného štátneho znaku na koši za malý štátny 
znak. Kozmeticky upravený bol aj strapec. Bol zhotovený zo zlatých alebo strie-
borných nití bez pretkania hodvábnymi niťami vo farbe výložiek. V četníctve 
(žandárstve) šabľa ako chladná zbraň v službe veľmi populárna nebola. Četní-
kom zavadzala a niekedy sa o ňu aj zranili. Skutočne výnimočný prípad sa stal 
v rámci ČSR dňa 11.5.1931. Na hlavnej vlakovej stanici v Plzni sa počas útoku na 
policajného obvodného inšpektora II. triedy Jana Hytňu jeho šabľou (pri poli-
cajtovej obrane) smrteľne zranil útočník Leopold Černý. Neskôr sa zistilo, že išlo 
o nebezpečného recidivistu. Inšpektora zachránilo pred súdom len to, že bolo 
na útočníka vyhlásené pátranie. Z tohto a mnohých iných prípadov sa poučili 
financi, ktorí si šabľu dali do predpisu len k slávnostnej rovnošate. Pri rôznych 
slávnostných príležitostiach, prípadne pri návšteve vysokopostaveného nadria-
deného (napr. vrchného finančného radu a pod.) nesmela financom odetým 
v slávnostnej rovnošate chýbať.

Zo života financov postupne zmizli
V českých krajoch (počas Protektorátu Čechy a Morava) boli šable ako poboč-
né zbrane u finančnej stráže definitívne zrušené k 26.9.1940. Finančná stráž 
bola zrušená vládnym nariadením č. 31/1941 Sb., spolu s vládnym nariadením 
č. 202/1930 Sb. z. a n. Jej príslušníci boli z väčšej časti prevedení k pomocnej 
finančnej službe výkonnej. Financi pôsobiaci v potravnej dani na čiare v Prahe 
a Brne mohli ako jediní používať rovnošaty aj naďalej. Avšak aj tá bola k 1.6.1942 
vládnym nariadením č. 186/1942 Sb. zrušená. Finančná stráž ostala v Slovenskej 
republike zachovaná. Vládne nariadenie č. 202/1930 Sb. z. a n. o uniforme fi-
nančnej stráže ostalo v platnosti. Na šabli boli zmenené len štátne znaky na koši 
šable a strapec z československého na slovenský. Podľa archívnych prameňov 
slovenská finančná stráž prestala používať pobočnú zbraň – šabľu k vychádzko-
vej rovnošate od roku 1941.

Mečík (kordík) úradníkov colnej služby ČSR vzor 32 
Ani colníci neostali bokom. Vládnym nariadením č. 131/1932 Sb. z. a n. 
z 22.7.1932 o služobnej rovnošate štátnych úradníkov služby colnej bola § 15 
ustanovená pobočná zbraň – mečík (kordík). Nosil sa cez blúzu alebo plášť. Sú-
prava tejto zbrane bola zo žltého kovu – zlátená. Jednoduchá vodorovná prieč-
ka bola štylizovaná do tvaru pletencov, ukončených guľôčkou, obvykle bez 
otvoru na upevnenie strapca. Existujú však aj varianty, ktoré tento otvor majú. 
Rukoväť bola bronzová, opatrená po obidvoch stranách perleťovým vyložením. 
Na vonkajšej strane zbrane bol malý štátny znak s rozmermi 12 x 15 mm. Hla-
vica v tvare hlavy leva bola pripevnená k rukoväti skrutkami alebo nitmi. V pa-
puli leva sa nachádzal voľný krúžok na zavesenie strapca. Spodnú časť hlavice 
zdobili lipové listy. Je však zdokumentovaná aj verzia mečíka, kde je zobrazený 
lev s pomerne malou hrivou – vyzerá skôr ako levica. Pravdepodobne je to za-
príčinené spôsobom výroby – údajne ich totiž vyrábalo viacej výrobcov (napr. 
Zinder Vrkoslavice, Hynek Hojtáš, Praha, a Karel Kučera v Prahe III). 
Čepeľ bola priama, oceľová, obojstranne brúsená, kosoštvorcového prierezu, 
prechádzajúca do stredového hrotu. Na rikase bola označená výrobcom. Pošva 
bola oceľová, potiahnutá tmavozelenou hladenou kožou. Na vonkajšej strane 
pošvy bol závesný hák v tvare lipového listu. V spodnej časti pošvy sa nachá-
dzalo kovanie zo žltého pozláteného kovu, zdobené tematikou lipových listov. 
Kordík meral 370 mm, čepeľ mala dĺžku 245 mm a šírku 22 mm. V období rokov 
1939 – 1945 bol používaný úradníkmi colnej správy Slovenského štátu. Zmene-
ný bol len štátny znak rukoväte na vonkajšej strane za slovenský. V povojnovom 
období (1945 – 1948) nebolo zaznamenané používanie mečíka (kordíka), resp. 
šable ako súčasti rovnošaty colníkov ani príslušníkov finančnej stráže. Po 2. sve-

tovej vojne veľkú časť najmä colných kordíkov stretol smutný osud v taviacich 
peciach. V 50. rokoch by odhalenie ich prechovávania bolo považované za priam 
protispoločenskú a buržoáznu činnosť. Podľa odborníkov a zberateľov ide o je-
den z najkrajších kordíkov (mečíkov) prvej ČSR, čo odzrkadľuje aj jeho cena na 
zberateľskom trhu. Môže sa vyšplhať na niekoľko stoviek, ale aj tisíc eur, v závis-
losti od zachovalosti. Podľa dobových inzerátov sa dali v novembri roku 1932 
zakúpiť v hotovosti za 297 Kč a v apríli 1937 ich cena dokonca klesla na 250 Kč.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Zdroje: Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbrane v habsburskej monarchii
Karel Morávek, Petr Moudrý: Československé chladné zbrane 1918 – 1994
Jaroslav Beneš: Finančná stráž Československá 1918 – 1938, Ing. Jan Škoda – Fortprint
www.forum.valka.cz, nick: Teodor
http://www.historiepolicie.estranky.cz

Dozorca FS Ladislav Hlaváček

Z colného vestníka (1932)
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Tieto slová vyslovilo na bratislavskom úrade viacero ľudí. Píšem o žene, ktorá 
nebola v uniforme, a napriek tomu vedela o colníkoch veľa. Ich mená si mohla 
prečítať z rôznych dokumentov, ktoré mala denne na stole.
Na tom stole mala takmer stále obrovské kopy papierov, cez ktoré naťahovala 
ruky po telefóne. Jednu po slúchadle, druhú po ostatných tlačidlách. Telefón 
s toľkými tlačidlami môže mať iba jedna osoba. Sekretárka. Áno, reč je o tejto 
funkcii, ktorú z kreslených anekdot niektorí vnímajú skôr cez prizmu minisuk-
ne, výrazného mejkapu a milo neprítomného kukuča. My sme mali vo funkcii 
sekretárky námestníkov riaditeľa osobu, ktorú netreba vnímať cez lacné prizmy. 
Milý kukuč však mala vždy. O kom že je reč? O Janke Pastorkovej.

Janka je úžasný človek. A úžasná bola aj ako sekretárka. Nikdy nedala najavo zlú 
náladu, nechuť k práci či k ľuďom, ktorí sa pri nej tvárili kyslo. Ak niekto nájde 
chyby v spisoch, tvári sa vyčítavo. Hovorí sa tomu tuším neverbálna komuniká-
cia. Však aby som vedel, čo som zmrvil. Ale ona nie. Vrátila ti spis s takou noble-
sou, že som ani nevedel, čo som zmrvil. Ak sa o niekom hovorí, že sa pre nejakú 
prácu narodí, tak toto bol príklad hodný sekretárskeho šlabikára. A tie papiere 
na stole mali skoro všetky rovnaký obal. Jeden by z toho zblbol. Veď niektorí 
aj zblbli a nemali ani toľko papierov. No ona nie. A to ešte sekretárky asistujú 
spravidla jednému manažérovi, ona hneď dvom. Obdivuhodný človek. A ak za-
vŕzgali dvere na chodbe, hoci tie dvere boli za rohom a nevidela na ne, vedela, 
kto sa blíži. Mala totiž oproti sebe vitrínu, kde v odraze skla videla blížiacu sa 
osobu. A so šarmom ju pozdravila skôr, než sa im stretli pohľady cez otvorené 
dvere kancelárie. Aj tak sme všetci verili, že je to akýsi jej šiesty zmysel. A toto 
nám robila desať rokov. Presne toľko na našom colnom úrade pracovala.
K 30.6.2010 odišla do zaslúženého dôchodku, hoci na to vôbec, ale vôbec nevy-
zerá. Ako ju poznám, odpočívať však určite nebude. Čaká na ňu oveľa náročnej-
šia práca. Pomáhať svojim najbližším, najmä vytúženým vnúčatám. A kým budú 
spať, bude sa určite čičrať v záhradke. Ona ju totiž miluje.
Keď odchádzala z úradu, jej bývalá kancelária sa podobala na kvetinársky ob-
chod. S kvetmi sa však neobchodovalo. Všetky boli jej. Ako výraz vďaky za česť 
s Jankou spolupracovať. Azda najviac to vystihli rozlúčkové slová prvého ná-
mestníka riaditeľa CÚ, že bola pre neho druhá mama. Málokto sa ubránil skrý-
vaniu slzavých pohľadov.
A aby nezabudla, dostala aj tortu v tvare spisového obalu. Podpísaného. A ne-
musela ho nikam nosiť. Iba doň ponoriť dlhý tenký nôž, kus spisu odrezať, nalo-
žiť si na tanier a oddávať sa rozkoši sladkej mňamky.

npor. Miroslav Nedorost

Ak sa pre túto prácu niekto narodí...

Trenčianski colníci sa v lete zúčastnili na 15. ročníku majstrovstiev Colnej sprá-
vy Českej republiky v cyklistike. Majstrovstvá sa konali v Plumlove pod zášti-
tou ministerstva financií, GŘC – CŘ Olomouc, CÚ Prostějov v spolupráci s Klu-
bom colníkov Olomouc.

Slováci žali úspechy
Slovenskí colníci si s ostatnými cyklistami zmerali sily v pretekoch na horských 
bicykloch (cross country), v pretekoch 
na cestných bicykloch pozostávajúcich 
z časovky jednotlivcov a aj v pretekoch 
s hromadným štartom. „Trenčania“ 
boli úspešní vo všetkých troch. V cross 
country v kategórii M1 (do 39 rokov) ob-
sadil 2. miesto Peter Richter, na 4. mieste 
skončil Ján Škorec a 5. miesto si vybo-
joval Jozef Kováč. V kategórii M2 (od 40 
do 49 rokov) patrilo 5. miesto Pavlovi 
Krajíčkovi.

Bodovali v časovke jednotlivcov 
i v pretekoch s hromadným štartom
V cestnej cyklistike sa konali v jeden deň 
až dva preteky. V časovke na 6,5 km bo-
dovali v kategórii M1 (do 39 rokov) Jo-
zef Kováč na 3. mieste, Peter Richter na 
4. mieste a na 5. mieste skončil Ján 
Škorec. V kategórii M2 (od 40 do 49 ro-
kov) obsadil 3. miesto Róbert Jánoška 
a 4. miesto Pavol Krajíček. V kategórii 
M3 (od 50 rokov) zvíťazil Štefan Lameš. 
Trenčianski cyklisti sa nedali zahanbiť 
ani v cestnej cyklistike s hromadným 

štartom na 50 km. Dosiahli závideniahodné výsledky: v kategórii M1 (do 39 ro-
kov) skončil na 3. mieste Peter Richter, Jozef Kováč obsadil 4. miesto a 5. miesto 
Ján Škorec. Najúspešnejšia kategória bola M2 (od 40 do 49 rokov), kde získal 
prvenstvo Pavol Krajíček. So striebrom sa uspokojil Róbert Jánoška. Zlato v ka-
tegórii M3 si odniesol Štefan Lameš.

-ds- a mjr. Ing. Štefan Lameš

Majstrovstvá Colnej správy Českej republiky v cyklistike
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Pod týmto trochu poopraveným športovým heslom sa podarilo v Prešove zor-
ganizovať už štvrtý ročník tradičného tenisového turnaja jednotlivcov – za-
mestnancov CÚ Prešov. Konal sa pod záštitou vedenia CÚ a odborovej orga-
nizácie SLOVES na štyroch dvorcoch tenisovej akadémie v areáli legendárnej 
TJ SOKOL.

Svoje sily si na turnaji zmeralo 19 zamestnancov colného úradu (z toho tri ženy). 
Všetko išlo ako po masle. Prialo nám počasie, neprihorel a veľmi nám chutil tra-

Belgická colná správa v lete zorganizovala bežecké podujatie 
s názvom Bruselský polmaratón. Zúčastnili sa na ňom nielen 
domáci športuchtiví colníci, ale aj rovnako naladení hostia 
z colných a daňových správ Veľkej Británie, Írska, Luxemburska, 
Fínska, Lotyšska, Švédska, Estónska, Francúzska, Holandska, 
Maďarska, Česka, Dánska, Nemecka a Slovenska. Premiéru mali 
športovci z Malty a Turecka.
Na pretekoch sa zúčastnilo 30 000 štartujúcich, ktorí boli rozde-
lení do jednotlivých koridorov podľa štartovných čísiel. Bežci si 
počas polmaratónu vychutnali aj mestskú atmosféru, trať totiž 
viedla ulicami Bruselu. Spomedzi slovenských colníkov sa naj-
viac darilo Jánovi Fazekasovi, ktorý v konkurencií 64 pretekárov 
z colných a daňových správ dobehol na 10. mieste. Druhý slo-
venský účastník behu Miroslav Smetana skončil na 15. mieste. 
Slováci obhájili ako družstvo slušné 6. miesto v konkurencii 17 
európskych krajín. Na športovcov čakala po dobehnutí zaslú-
žená odmena, prijatie u generálneho riaditeľa colnej a daňovej 
správy na bruselskom ministerstve financií. Všetkým preteká-
rom z colných a daňových správ boli odovzdané diplomy za 
účasť. Potom už nasledovalo vyhlásenie výsledkov a aj vytúže-
ný relax.

por. Miroslav Smetana

Bruselský polmaratón úspešne
zabehli aj slovenskí colníci

Je dôležité vyhrať, ale aj zúčastniť sa
dičný guláš a grilované špecialitky mali tiež veľký úspech u všetkých zúčastne-
ných. Turnaj pod názvom CLO OPEN CUP 2010 sa niesol v znamení športového 
nadšenia prítomných, ktorí si odniesli domov aj pekné tričká a čiapky. Radi 
sme zablahoželali víťazom, ktorými boli Miroslav Tomčan a Andrea Kačuriková. 
A ešte čosi sme si v sebe odnášali. Predsavzatie, že budeme trochu viac tréno-
vať, aby sme na budúci rok ukázali svoje výrazné zlepšenie v tomto peknom 
športe.

Ing. Rudolf Vlaháč
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Naši jubilanti
 v júli a auguste 2010

60 rokov

Alena Lošonská
CR SR

Jozef Sabol
CÚ Prešov

Anna Šutovská
CÚ Žilina

55 rokov

Bibiána Andelová
CR SR

Nadežda Hrušovská
CR SR

Anton Hudec
CR SR

Monika Horváthová
CÚ Bratislava

Ján Glovňa
CÚ Prešov

Ondrej Čičel
CÚ Nitra

50 rokov

Eva Szakálová
CR SR

Viliam Grohe
CKÚ

Ján Drobňák
CÚ Prešov

Michal Adam
CÚ Košice

Katarína Borárosová
CÚ Nitra

Ivan Oravec
CÚ Žilina

Mikuláš Jakubík
CÚ Michalovce

Roman Janega
CÚ Trenčín

Pavol Bajčík
CÚ Trenčín

Bohumír Münnich
CÚ Banská Bystrica

Pracovné jubileum 25 rokov

Róbert Pacalaj
k 1.7.2010

CÚ Banská Bystrica

Pracovné jubileum 20 rokov

Sylvia Zelmanová
k 6.8.2010

CÚ Bratislava

Jana Karašinská
k 2.7.2010
CÚ Prešov

Adriana Vojtaššáková 
k 2.7.2010
CÚ Prešov

Ľudmila Diňová
k 1.8.2010
CÚ Prešov

Beáta Nemtušiaková 
k 1.8.2010
CÚ Trnava

Jozef Tondra
k 1.7.2010
CÚ Košice

Slavomír Kováč
k 1.8.2010
CÚ Košice

Pavol Morva
k 6.8.2010

CÚ Nitra

Stanislav Lechman
k 2.7.2010

CÚ Michalovce

Tibor Pandi
k 11.7.2010

CÚ Michalovce

Rozlúčka
s Adriánom Rabatinom
Dňa 11.8.2010 sme vzdali poslednú úctu a vďaku vzácnemu človekovi, 
bývalému kolegovi a úprimnému priateľovi Adriánovi Rabatinovi. Jeho 
odchod sme prijali s veľkým zármutkom. O to viac, že odišiel mladý člo-
vek, ktorý mal ešte život pred sebou. Dňa 30.7.2010 sa dožil 40 rokov, no 
namiesto gratulácií a osláv s rodinou a kamarátmi, bojoval o život. V nede-
ľu 8.8.2010 svoj dlhý boj s chorobou prehral. Odišiel človek, ktorého sme 
si vážili pre jeho húževnatosť, vytrvalosť a priamosť. Ako každý mal veľké 
plány do budúcna... žiaľ, to všetko zmarila nečakaná smrť. Smutná správa 
o náhlom odchode nášho bývalého kolegu sa nás veľmi dotkla. Ťažko sa 
hľadajú slová, ktoré by vyjadrili naše pocity v súvislosti s tým, čo postih-

lo Adriána aj nás všetkých. V takejto 
chvíli si človek kladie množstvo otázok 
o zmysle života a o ľudskom osude. Na 
mnohé z nich nevie nájsť odpoveď...
Jeho smrť je obrovskou stratou pre 
nás všetkých, ale jeho pamiatka zosta-
ne navždy v našich srdciach.

Česť jeho pamiatke!
Zamestnanci CÚ Košice
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Ako nás nepoznáte

Každý človek má isté nadanie a schopnosti, ktoré ho na niečo predurčujú. Práve 
preto sa niekto nájde v povolaní colníka a iného naopak naplní profesia lekára 
či učiteľa. Schopnosti, ktorými disponujeme, však môžu vyústiť aj do koníčka, 
ktorý je užitočný aj pre ostatných. Tak je to aj v prípade Jána Haninca z CÚ Tren-
čín, ktorý sa venuje prútikárstvu, inými slovami vyhľadávaniu vody prostred-
níctvom prútika.

Prišiel na to náhodne
O svojej schopnosti sa dozvedel úplnou náhodou ešte počas stredoškolského 
štúdia. So spolužiakom boli u triedneho profesora, ktorý spomenul, že chce vo 
vinici kopať studňu. Nevedel však, kde začať. Obaja chlapci, ktorí už o prútikár-
stve počuli, si vyrezali prútiky z vŕby a začali hľadať vodu. Pochodili celú vinicu 
a nakoniec sa zhodli približne na rovnakom mieste. Svoje prvé „oficiálne“ hľada-
nie vody s následným vykopaním studne však uskutočnil až v 24 rokoch. Vodu 
našiel kolegovi z práce, ktorý chcel vykopať studňu na záhrade. Mal tam už 
spravený tenký vrt, no jeho prúd nebol dostatočne silný. Ján mu preto premeral 
celú záhradu a našiel dva podzemné vodné stoky – pramene vzdialené od seba 
približne osem metrov. Vrt bol však presne v strede. Studňu nakoniec kolega 
vykopal tam, kde Ján určil. Po piatich metroch kopania sa im začalo tvoriť blato 
zmiešané so štrkom. Na druhý deň už bola studňa plná vody.

Dokáže odhadnúť aj hĺbku prameňa
Vodu hľadá väčšinou v letných a jesenných mesiacoch. Vtedy je totiž väčšia 
pravdepodobnosť, že prameň počas leta nevyschne. Po príchode do terénu 
postupuje vždy rovnako. Pozemok si najprv prejde po obvode a zistí, koľko vod-
ných stokov – prameňov doň vstupuje/vystupuje. Tie si označí, určí ich smer, 
šírku a potom približnú hĺbku, v akej sa nachádzajú (v rozmedzí plus-mínus je-
den meter). Vodu hľadá väčšinou vŕbovým prútikom. Signálom, že sa tam voda 
nachádza, je sklonenie prútika k zemi. Šírka prameňa býva rôzna a pohybuje 
sa od pár centimetrov až do šírky niekoľko desiatok centimetrov. Zatiaľ najširší 
mal 150 cm. Ján určuje aj hĺbku prameňa, a to tak, že sa postaví po smere jeho 
prúdenia a odčítava si po stovkách (100, 200, 300 atď.). Jedna stovka znamená 
približne jeden meter hĺbky. K takémuto určovaniu hĺbky sa dopracoval až pra-
xou, v začiatkoch to totiž ešte nedokázal.

Voda musí prúdiť, ináč ju nenájde
Rokmi sa naučil určovať nielen hĺbku prameňa, ale pochopil aj správanie prú-
tika. Prišiel na podstatu toho, na čo reaguje. Zistil, že môže stáť priamo nad 
množstvom vody a prútik ju vôbec neoznačí, pokiaľ v zemi neprúdi. Presvedčil 
sa o tom aj vtedy, keď za ním prišli hrobári zo susednej obce. Chceli, aby im na 
cintoríne našiel vodovod. Pri kopaní hrobky sa totiž chceli vyhnúť vodovodné-
mu potrubiu. Označené miesto prešiel krížom- krážom, ale prútik vôbec nere-
agoval. Zrazu mu napadlo, že prútik reaguje len na prúdiacu vodu. Povedal im 

preto, aby otvorili ventil s vodou a nechali ju tiecť. Potom už nebol problém 
určiť presnú polohu vodovodného potrubia.

Najspoľahlivejšia je vŕba
Neodmysliteľnou súčasťou prútikára je jeho pracovný nástroj, takzvaná virgu-
ľa. Ján na vyhľadávanie vody používa väčšinou prútik z vŕby, ktorý je pružný 
a ohybný. Najdôležitejšie je, aby bol čerstvý, nie suchý. Je v tvare Y, pričom dva 
konce sú dlhšie a slúžia ako rúčky. Niektorí prútikári používajú aj železné vir-
gule, ale to je len vecou zvyku a praxe. Hlavnú úlohu hrá aj tak prútikár, ktorý 
musí vodu „cítiť“. Hľadanie je totiž spojené s vydávaním energie. Potvrdilo sa to 
aj Jánovi, ktorý po hľadaní prameňov na väčšom pozemku cíti slabšiu koncen-
tráciu a začínajúcu únavu. Svoje prútikárske výjazdy sa preto snaží obmedzo-
vať, a to na maximálne tri denne. Pri väčšom počte už totiž cíti silné vnútorné 
vyčerpanie.

Triafa na sto percent
Ján má na svojom prútikárskom konte viac než 200 prameňov. Nie všetky však 
boli zrealizované, vykopaných bolo asi len 40 studní.
Doteraz sa mu ešte nestalo, že by vodu označil nesprávne. Ak ju hľadá v lokali-
tách, ktorých podložie tvorí skala, tok prameňa radšej neurčuje. Mohlo by totiž 
dôjsť k tomu, že by sa prameň časom stratil a studňa by bola vykopaná zby-
točne.

Dve v jednom
Voda nie je jediným objektom, na ktorý Ján „poľuje“. Približne rovnako dlho 
ako prútikárstvu sa totiž venuje aj poľovníctvu. Hoci sa cíti byť viac poľovníkom 
ochranárom ako poľovníkom lovcom, má vo svojej zbierke aj pár pozoruhod-
ných trofejí. Tú najhodnotnejšiu sa mu podarilo uloviť v septembri 2008, keď po 
18-hodinovom pobyte v horách zastrelil desaťročného jeleňa – nepravidelného 
šesťnástoráka. Chovateľskou komisiou bol ohodnotený na 193,47 bodu, čo je 
strieborná medaila.

-ds-

Poľuje na vodu i lesnú zver



Leto je vhodným obdobím na cestovanie a zároveň i zveč-
ňovanie dovolenkových zážitkov. Tie však môžete vaším fo-
toaparátom zachytiť počas akéhokoľvek ročného obdobia. 
Urobil tak aj Maroš Kováč, ktorý nám poslal naše veľhory 
v zimnom i letnom šate. Ak máte nejaké zaujímavé foto-
postrehy vo svojom archíve aj vy, pošlite nám ich na adresu 
našej redakcie. Maximálne však tri kusy.


