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Pre slávnostný charakter významných podujatí

Rovnošata čestnej jednotky  
slovenskej colnej správy
Podľa nariadenia GR CR SR čestná jednotka je útvar zabezpečujúci rôzne reprezentačné akcie v colnej správe, ktorým do-
dáva slávnostný vojenský charakter. Svojou činnosťou na celom území Slovenskej republiky reprezentuje colnú správu. 
Jednotka bola zriadená v roku 2004. Medzi jej hlavné úlohy patria najmä: zabezpečenie protokolárnych aktivít, slávnostných 
a pietnych príležitostí a reprezentácie colnej správy.

K protokolárnym aktivitám čestnej jednotky patrí najmä vítanie najvyšších štátnych a ústavných činiteľov pri ich návšteve na služobných úradoch, najvyšších pred-
staviteľov zahraničných colných správ či účasť pri udeľovaní významných ocenení a vyznamenaní. Za rok vykoná jednotka približne 20 takýchto akcií. V súčasnosti 
v nej na dobrovoľnej báze pôsobí 24 colníkov, ktorí túto činnosť vykonávajú nad rámec svojich služobných povinností. Na tento účel má čestná jednotka aj špeci-
álny výstroj, ktorý vám predstavíme na nasledovných fotografiách.

Letná (1.) a zimná (2.) služobná rovnošata colníka čestnej jednotky pozostáva z viacerých výstrojných 
doplnkov. Tvorí ju znak colnej správy na ľavom rukáve, nad ktorým je umiestnená „domovenka“ s ná-
pisom ČESTNÁ JEDNOTKA, slávnostný opasok ukončený prackou so znakom colnej správy, audienčné 
šnúry v zlatistom vyhotovení ukončené znakom colníctva „Merkúr“, kožené päťprsté rukavice bielej 
farby, biely šál, čapica s koženým podbradníkom a špeciálna vysoká obuv.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak
Foto: Erik Dóša

Detailné pohľady na ozdobné audienčné šnúry v zlatistom 
vyhotovení ukončené znakom colníctva „Merkúr“ (3.) a na 
slávnostný opasok ukončený prackou so znakom colnej 
správy (4.). Ručná výroba týchto doplnkov rovnošaty bola 
technologicky náročná a trvala vyše roka. Realizoval ju 
umelecký kováč a zbrojársky majster Tomáš Achs, ktorý je 
dvorný dodávateľ Kancelárie prezidenta SR, jeho čestnej 
jednotky a Klubu generálov SR. Chladné zbrane, ktoré po-
chádzajú z jeho dielne, sú dokonca v zbierke slovenského, 
ruského aj amerického prezidenta.

1. 2.

3.

4.

Služobnú rovnošatu predviedol pplk. Ing. Peter Fabián, zástupca veliteľa čestnej jednotky col-
nej správy
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Niektoré životné situácie nás donútia prehodnotiť svoj život, zmýšľanie, smero-
vanie. A to aj celkom obyčajné, ktoré sú bežnou súčasťou každodennej reality. 
Nemám na mysli nič dramatické. Veď posúďte sami, koľkokrát chodíte do práce 
autom a beriete to ako samozrejmosť, až kým sa vám nepokazí. Stačí niekoľ-
kodenná štvorkolesová absencia, ktorú nahradí cestovanie preplnenou MHD, 
a zrazu si uvedomíte, čo ste stratili. Ten veľký komfort na malom priestore. Tak 
je to ale so všetkým. Mňa nedávno tiež zaskočila jedna nepoetická situácia – 
pokazil sa nám drez v kuchyni. Voda vytekala, a tak nastalo prísne embargo na 
púšťanie vodovodu, kým nepríde opravár. Keďže v tomto prípade zafungoval 
zákon schválnosti, drez sa pokazil v piatok podvečer, keď už všetci obvolaní 
opravári víkendovali. Nasledujúce tri dni sme strávili prenášaním riadu do kú-
peľne, ktorá sa stala jediným zdrojom vody. V sobotu som si už začala viac vážiť 
bežne fungujúcu kuchyňu, v nedeľu by som za ňu dala aj posledné a v pon-
delok som už mala slzy na krajíčku. Stačili tri dni, aby som si uvedomila, že ani 
obyčajné umývadlo v kuchyni nie je samozrejmosťou. A takto je to v živote so 
všetkým (i s omnoho vzácnejšími „komoditami“). Nemali by sme preto dopustiť, 
aby sa pre nás ľudia, vzťahy a veci stali akousi bežnou samozrejmosťou. Osobne 
som preto vďačná za všetko, čo mám a čo mi robí radosť: za slnečný jarný deň, 
za prácu, ktorá ma baví, za vzácneho človeka, ktorého mám po svojom boku, 
za rodinu, ktorá je mojou oporou, ale aj za to spomínané fungujúce umývadlo. 
A ani jedno nepovažujem za samozrejmosť.

Dana Sýkorová

Nebezpečná 
samozrejmosť



4

Krátko z domova

Hraničný priechod Vyšné Nemecké už nebojuje s náporom ruských kamiónov, ktorý začiatkom roka 2011 neú-
nosne zvýšil čakacie doby. Opatrenia, ktoré boli zavedené po januárovom medzinárodnom rokovaní slovenských 
a ukrajinských colných a policajných orgánov za prítomnosti generálneho konzula SR v Užhorode, sa tak ukázali 
ako účinné.
Svedčí o tom aj gesto starostu obce Kŕčava, najviac postihnutej náporom týchto kamiónov, vyjadrené formou ďa-
kovného listu. Slovensko-ukrajinská spolupráca tak už priniesla prvé ovocie, keďže snahou oboch strán je udržať 
priepustnosť tohto najfrekventovanejšieho hraničného priechodu. Colníci na vstupe na územie SR aktuálne prejed-
návajú za zmenu 80 až 112 kamiónov. Vozidlá prichádzajúce z Ukrajiny sú podrobené colnej kontrole inšpekčným 
skenovacím zariadením, obsluhovaným colníkmi oddelenia špeciálnych technológií. Všetky nákladné vozidlá pre-
chádzajú pracoviskom Slovenskej správy ciest, zameraným na úradné váženie vstupujúcich dopravných prostried-
kov. V súčasnosti sa najčastejšie prepravuje drevené rezivo, drevné brikety a kaučuk. Michalovský colný úrad dbá 
v zvýšenej miere na riziko prípadného dovozu tovaru kontaminovaného rádioaktivitou z východu, avšak technické 
prostriedky na meranie rádioaktivity sú colníkmi používané aj v bežnom výkone služby.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

Aktuálne z východnej hranice

Po šiestich týždňoch, počas ktorých bola vykonaná komplexná oprava a od-
stránenie technických porúch, je mobilný colný skenovací systém na kontrolu 
vozidiel a kontajnerov THSCANTM MT 1213DE opäť v prevádzke.
Proces uvádzania do prevádzky, niekoľko mesiacov činnosti, ale aj zložité 
klimatické podmienky, proces poznávania a získavania nových poznatkov 
a skúseností s používaním odhalili niektoré výrobné nedostatky tohto tech-
nicky náročného a zložitého systému. Na základe iniciatívy CR SR sa preto 
ešte 21.1.2011 uskutočnilo stretnutie zástupcov CR SR, CÚ Košice, zástupcov 
výrobcu a dodávateľa s cieľom dohodnúť sa na optimálnom spôsobe, ako od-
strániť zistené chyby. Výsledkom vzájomného rokovania bola dohoda o vrá-
tení systému výrobcovi, ktorý mal v rámci záručného servisu odstrániť všetky 
technické, výrobné a konštrukčné nedostatky. K ďalšiemu stretnutiu došlo 

24.3.2011 v Košiciach-Šaci, kde sa opäť stretli zástupcovia slovenskej colnej 
správy, výrobcu a dodávateľa. Dôsledne preverili, ako boli zistené nedostat-
ky odstránené. Po dôkladnej technickej kontrole vykonali skúšku funkčnosti 
celého systému, ktorá potvrdila, že skenovací systém je opäť plne funkčný. 
Následne bolo skenovacie vozidlo odovzdané košickým colníkom do výkonu. 
Dodávateľ systému v súlade so zmluvou na základe dohody zabezpečil nové 
podrobnejšie manuály pre obsluhu, ako aj opakované školenie obrazových 
a systémových operátorov, vďaka čomu sa rozšírila osádka skenera a zabez-
pečilo sa jeho efektívnejšie využívanie. Výrobca zároveň poskytne nepretržitú 
technickú podporu a zabezpečí prítomnosť servisného technika tak, aby mo-
hol byť systém plnohodnotne využívaný.

Ing. Anton Hudec

Košický skener je opäť v prevádzke

Práca v teréne dokáže colníkov vo výkone neraz prekvapiť. Presvedčila sa 
o tom aj hliadka SCÚ Košice Jablonov nad Turňou, ktorá vykonávala 17.2.2011 
nočnú zmenu.
Colníci počas presunu z Rakovnice smerom do Rožňavy (približne o 21.50 hod.) 
spozorovali na križovatke v smere Poprad – Revúca osobu, ktorá mierila na 
most nad riekou Slaná. Zaujali vybrané stanovište pri autobusovej zastávke. 
Po vystúpení zo služobného motorového vozidla však začuli od mosta vola-
nie o pomoc. Pribehli preto na most, kde začuli ďalšie výkriky z rieky Slaná. 

Zasvietili baterkou na hladinu a približne 50 m pod mostom spozorovali 
osobu unášanú prúdom rieky. Colníci neváhali a prebehli po priľahlom bre-
hu smerom k topiacej sa osobe. Dvaja z nich vzápätí skočili do rieky pomôcť 
topiacemu sa, ktorého následne aj za pomoci tretieho člena hliadky vytiahli 
na breh a vykonali potrebné úkony. Následne nahlásili udalosť operačným 
strediskám a rýchlej zdravotnej pomoci. Topiaci sa muž pochádzal z obce 
Rožňava-Baňa.

-ds-

Colníci pomohli zachrániť ľudský život
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Krátko zo zahraničia

Začiatkom jari sa každoročne koná stretnutie najvyšších predstaviteľov col-
ných správ európskeho regiónu Svetovej colnej organizácie (WCO). Tento rok 
sa stretli v Luxembursku, v krajine, ktorá tomuto regionálnemu zoskupeniu 
WCO predsedá.
Skoordinovali svoje stanoviská k dôležitým otázkam
Najvyšší predstavitelia colných správ 43 zmluvných strán WCO a zástupcovia 
Európskej komisie sa stretli na polceste medzi letiskom a hlavným mestom 
Luxemburg, aby pred nadchádzajúcim júnovým rokovaním najvyššieho orgá-
nu WCO – Rady – prerokovali a skoordinovali svoje stanoviská k najdôležitejším 
otázkam. Slávnostný charakter tohto rokovania podčiarkla úvodná reč ministra 
financií hosťujúcej krajiny, ktorý z pohľadu Luxemburska ako medzinárodného 
štátu, nachádzajúceho sa vždy na politických a ekonomických križovatkách, vy-
zdvihol potrebu medzinárodnej spolupráce colných správ cez WCO a Európsku 
úniu. Rovnako zvýraznil zmenu úloh colných správ, a to od fiškálnej úlohy 
k ochrane krajiny, obyvateľstva a k zabezpečovaniu efektívneho uplatňovania 
právnych noriem rôznych oblastí s cieľom bojovať proti ich porušovaniu.
Šéf WCO bilancoval i chválil
Generálny tajomník WCO Kunio Mikuriya na úvod poďakoval všetkým za sym-
patie vyjadrené Japonsku v súvislosti s tragédiou, ktorá ho nedávno postihla. 
Vo svojej reči zhodnotil najdôležitejšie oblasti činnosti WCO, napr. bezpečnosť 
leteckej nákladnej dopravy a úlohu colných správ pri uľahčovaní obchodu 
a ochrane obyvateľstva (najmä v oblasti boja proti porušovaniu práv duševné-
ho vlastníctva pri liekoch). Vyzdvihol tiež úlohu colných správ pri zabezpečo-
vaní zdrojov štátneho rozpočtu v období finančnej krízy, napr. venovaním sa 
otázkam pôvodu tovaru a colnej hodnoty tovaru, podpore oblasti budovania 
kapacít s cieľom zaistiť jednotnú aplikáciu spoločných colných postupov a vý-
menu informácií aj prostredníctvom budovania globálne prepojených colných 
správ ako jedného zo základných stavebných blokov v rámci nového strategic-
kého smerovania WCO „Colníctvo v 21. storočí“. K zaujímavým bodom rokovania 
patrili: informácia o žiadosti Kosova o zapojenie sa do aktivít v rámci technickej 
pomoci WCO, či už ich účasťou na seminároch, alebo prístupom k publikáciám 
WCO, informácie o činnosti colných správ pri presadzovaní práva aj prostredníc-
tvom Regionálnych úradov pre oblasť spravodajských služieb (RILO) v Európe, 
konkrétne v Kolíne a Varšave. Pozornosť zúčastnených vzbudili i správy o stave 

prác na vybudovaní Regionálneho úradu pre budovanie kapacít v Baku (ROCB), 
prvého svojho druhu v európskom regióne WCO, a o problémoch financovania 
spojených s jeho otvorením, ktoré sa za podpory generálneho tajomníka WCO 
podarilo vyriešiť. ROCB v Baku by tak mohol začať svoju činnosť už čoskoro.
O dôležité funkcie zabojujú v júni aj zástupcovia európskeho regiónu
Z regionálneho pohľadu bola dôležitá otázka voľby riaditeľa pre tarify a obchod 
WCO, ktorá sa uskutoční na júnovom zasadnutí Rady WCO. Za európsky regi-
ón predložili svoje kandidatúry zástupcovia z Dánska a Talianska. Dúfame, že 
Európa obsadí túto funkciu a získa tak jednu z popredných pozícií vo WCO, i keď 
technického rázu. Odstúpením doterajšieho predsedajúceho Rady WCO sa pre 
Európu otvára aj možnosť získať ďalšiu významnú pozíciu, a to prostredníc-
tvom Josephine Freehily, predsedníčky Rady komisárov Írskej daňovej a colnej 
správy. Toto stretnutie tak naznačilo význam rokovania najvyšších predstavite-
ľov svetových colných správ v júni 2011 v Bruseli. Bude dôležité nielen z po-
hľadu ďalšieho smerovania a úloh WCO v globálne prepojenom svete, ale aj 
ako pre Európu ďalší, v poradí už tretí pokus o vrátenie sa na popredné pozície 
v tejto svetovej odbornej organizácii, zahŕňajúcej 177 colných správ všetkých 
kontinentov.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

V Luxembursku sa stretli lídri  
colných správ európskeho regiónu

Začiatkom apríla 2011 sa v hlavnom meste Bulharska uskutočnilo 15. výročné 
stretnutie Regionálneho styčného úradu WCO pre oblasť spravodajských slu-
žieb WCO pre východnú a strednú Európu (RILO ECE).

Stretnutie národných kontaktných bodov RILO ECE sa koná v pravidelných roč-
ných intervaloch. Po dvojročnej absencii sa na ňom zúčastnil aj zástupca slo-
venskej colnej správy. Program dvojdňového stretnutia zahŕňal zhodnotenie 
doterajšej spolupráce krajín združených v RILO ECE, ako aj spolupráce 
s partnerskými organizáciami SECI Centrum, EUROPOL, OLAF, EUBAM 
a i. Zúčastnení sa oboznámili so zmenami v databázach WCO (hlavne 
databázy CEN), s prevádzaním údajov z európskej databázy MAB do 
databázy CEN, s prijatím plánu práce na rok 2011 a s mnohým ďalším. 
Na stretnutí boli aj zástupcovia z RILO pre západnú Európu, pre Áziu 
a Pacifik, ako aj zástupca pre Stredný východ. Účastníci stretnutia sa 
jednoznačne zhodli, že sieť regionálnych styčných úradov WCO po-
skytuje výbornú platformu pre výmenu informácií nevyhnutných pre 
boj proti colným a daňovým podvodom a vytvára priestor pre užšiu 
spoluprácu colných správ združených vo WCO.

RILO ECE v kocke
Svetová sieť RILO bola zriadená WCO a jej členskými krajinami s cieľom 

ochraňovať spoločnosť, zaistiť príjmy a účinne bojovať proti colným podvodom. 
RILO ECE uskutočňuje výmenu spravodajských informácií o zistených poruše-
niach colných predpisov, ako aj o spôsoboch páchania podvodov. Identifikuje 
vývojové trendy v tejto oblasti a vykonáva ďalšie činnosti zamerané na boj proti 
podvodom. Na výmenu týchto informácií slúžia rôzne databázy, ako napr. CEN, 
nCEN a CENComm.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Výročné stretnutie RILO ECE v Sofii
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Krátko z domova a zo zahraničia

Colníci Inšpekcie generálneho riaditeľa CR SR (IGR) v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou pre zahraničnú politiku vo februári 2011 zorganizovali 12-dňovú 
pracovnú stáž ukrajinských colníkov na pracoviskách slovenskej colnej správy. 
Po skúsenosti, ako aj po nové vedomosti si prišli colníci z Colnice Čop (Konstan-
tin Marenko Jakovič, Stepan Matzko), z Colnice Ľvov (Igor Kalamuniak) a z Col-
ného riaditeľstva (Valeryja Harkuša).

Spoznali michalovský colný úrad i jeho pobočky
Ukrajinskí colníci začali pracovný pobyt krátkou exkurziou na hraničnom prie-
chode Vyšné Nemecké. Potom delegáciu privítal riaditeľ CÚ Michalovce pria-
mo na centrále úradu, kde jej naši kolegovia predstavili jednotlivé pracoviská. 
Nasledujúci deň ukrajinskí hostia navštívili ďalšie hraničné colné pobočky col-
ného úradu: Ubľu, Veľké Slemence, Maťovce (vrátane oddelenia špeciálnych 
technológií, kde je skenovacie zariadenie pre železničné vagóny), ako aj Čiernu 
nad Tisou. Colníci inšpekcie im tiež demonštrovali výkon následnej kontroly 
v rámci preverenia výkonu služby colníkov slúžiacich na colných pobočkách 
Ubľa a Vyšné Nemecké pri dopravných prostriedkoch, ktoré boli krátko pred-
tým podrobené colnej kontrole.

Stáž pokračovala na CÚ Košice
Delegácia Ukrajincov sa neskôr presunula na CÚ Košice, kde ju prijalo jeho ve-
denie. Aj tu hosťom prezentovali činnosť jednotlivých pracovísk colného úradu. 
Stážisti navštívili pobočku Colného kriminálneho úradu (CKÚ), pracovisko IGR 
a colnú pobočku Košice – Letisko. Nevynechali ani daňový sklad v Košiciach 
a v Obišovciach a jeho prevádzkareň, pričom návštevu zavŕšili exkurziou na col-
nej a daňovej pobočke Košice-Šaca.

Popri pracovných povinnostiach stihli aj návštevu Dukly
Ukrajinských kolegov prijalo aj vedenie tretieho východniarskeho úradu – CÚ 
Prešov. Následne navštívili colnú a daňovú pobočku vo Svidníku a oboznámili 
sa s činnosťou Stanice CÚ Svidník. Zaujala ich aj colná a daňová pobočka Stará 
Ľubovňa, v ktorej sa oboznámili s výrobou liehu v priestoroch miestneho daňo-
vého skladu. Zahraničná návšteva všetkých príjemne prekvapila. Popri služob-
ných povinnostiach totiž nezabudla ani na vojakov padlých v 2. svetovej vojne, 
ktorých si uctila pietnou spomienkou na Dukle.

Z východu na západ a späť
Program návštevy ukrajinských colníkov vyvrcholil na CR SR, kde delegáciu pri-
vítal 1. námestník generálneho riaditeľa CR SR plk. JUDr. Ing. Martina Slamková 
– Šimová za prítomnosti vedúceho IGR a riaditeľky odboru medzinárodných 
vzťahov CR SR. Výskumná stáž pokračovala na CKÚ, kde 1. námestník riaditeľa 
CKÚ predstavil štruktúru a činnosť úradu. Potom nasledovala exkurzia v priesto-
roch colného laboratória, ktorú viedol jeho riaditeľ. Ukrajinci, samozrejme, 
nevynechali ani CÚ Bratislava, kde im elektronicky prezentovali jednotlivé 
pracoviská. Potom nasledovala návšteva colnej pobočky Bratislava – Prístav. 
Členov delegácie v Bratislave neformálne navštívili predstavitelia ukrajinského 
veľvyslanectva. Na záver výskumnej stáže sa ukrajinskí kolegovia presunuli na 
colnú pobočku Vyšné Nemecké. Išlo o jedinečnú akciu – čo sa týka rozsahu, tém 
i praktických ukážok.

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Colníci z Ukrajiny prišli na pracovnú stáž

Zástupkyňa projektovej skupiny Komunikačnej siete pre daňové a colné otáz-
ky kpt. Mgr. Henrieta Baková sa koncom marca zúčastnila na zahraničnej pra-
covnej návšteve v Maďarskej republike, a to v rámci komunitárneho programu 

CUSTOMS 2013. Program jej pracovnej cesty bol zameraný hlavne na získanie 
poznatkov súvisiacich s činnosťou Národného daňového a colného úradu po 
integrácii daňovej a colnej správy od 1.1.2011.

V oblasti „Komunikácia a informácie“ bola hlavnou témou koor-
dinácia a fungovanie budúcej komunikačnej potreby právnych 
predpisov Spoločenstva na podporu komunikačnej siete EÚ 
daňových a colných otázok (ECNtc), ako aj podpora a zlepše-
nie fungovania ECNtc. Maďarskí kolegovia ukázali slovenskej 
návšteve aj prácu v teréne. Priblížili jej činnosť tlačového a ko-
munikačného odboru, a to aplikovanie špeciálnej komunikácie 
potrebnej v oblastiach, akými sú napr. spotrebné dane, a reali-
záciu krízovej komunikácie uskutočnenej priamo na hraničnom 
priechode Röszke. Vďaka tejto pracovnej ceste došlo k oživeniu 
spolupráce, k prehĺbeniu a upevneniu kontaktov a dobrých 
vzťahov medzi slovenskou colnou správou a Národným daňo-
vým a colným úradom Maďarskej republiky. Získané informácie 
týkajúce sa vzniku tohto úradu sú navyše cenným a využiteľným 
poznatkom pri strategickom plánovaní a tvorbe organizačnej 
štruktúry finančnej správy.

-ds- a kpt. Mgr. Henrieta Baková

Návšteva v Maďarsku v rámci programu 
CUSTOMS 2013
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„Ostatné krajiny sa môžu od vás učiť.“ Aj takéto slová bolo počuť na CÚ Micha-
lovce pri záverečnom hodnotení slovenských colníkov z úst vedúceho komisie 
Richarda Pappasa, špecialistu pre zahraničné záležitosti z Národnej správy pre 
jadrovú bezpečnosť (NNSA) Úradu pre druholíniovú obranu Ministerstva ener-
getiky USA (US DOE).

Na východe imitovali radiačný poplach
Na základe Memoranda o porozumení medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej 
republiky (CR SR) a Ministerstvom energetiky USA získala slovenská colná sprá-
va mobilné a stacionárne systémy na detekciu jadrových a rádioaktívnych látok. 
Koncom februára navštívila CÚ Michalovce päťčlenná komisia NNSA US DOE, 
ktorá prišla preveriť technický stav uvedených detekčných systémov a spôsob 
ich využívania v praxi. Na kontrole sa zúčastnili aj zástupcovia firmy DESYRE 
s.r.o, Dubnica nad Váhom, ktorá je implementujúcim orgánom memoranda, 

a zástupca CR SR, ktorý komisiu sprevádzal. Po úvodných oficiálnych vystúpe-
niach komisia najprv preverila praktickú činnosť a postup colníkov pri kontrole 
a detekcii rádioaktívnych látok s využitím mobilného detekčného systému MDS 
134 D skid. Colníci CÚ Prešov a CÚ Michalovce vykonávali kontrolu vozidiel 
v určenom priestore tak, ako pri bežnom nasadení. S využitím kalibračných 
rádionuklidov umiestnených v kontrolovanom vozidle bol imitovaný prevoz 
rádioaktívnych materiálov. Komisia následne sledovala a posudzovala reak-
ciu, postup a činnosť colníkov pri vyhlásenom radiačnom poplachu. V ďalších 
dňoch postupne preverila všetky stacionárne detekčné systémy umiestnené na 
hraničných priechodoch, ktoré sú určené na kontrolu osobnej, automobilovej, 
kamiónovej a železničnej dopravy. Komisia dôkladne preverila ich technický 
stav. Aj v tomto prípade došlo k imitácii radiačného poplachu (s využitím kalib-
račných zdrojov gama žiarenia a neutrónového žiarenia), počas ktorého preskú-
šala činnosť a pripravenosť službukonajúcich colníkov.

Kontrolu zvládli na jednotku
Michalovskí colníci dokázali v oboch prípadoch svoju vysokú profesionalitu, 
odbornú a technickú pripravenosť a schopnosť využívať pridelenú techniku 
v boji proti nelegálnej preprave nebezpečných látok. Návštevu a prítomnosť 
špecialistov NNSA navyše sprevádzalo množstvo neformálnych odborných dis-
kusií a výmeny skúseností, ktoré boli prínosom pre obidve strany. V záverečnom 
hodnotení ocenil Richard Pappas prístup a schopnosti slovenských colníkov. 
Uviedol, že slovenská colná správa je lídrom v oblasti kontroly a detekcie rádio-
aktívnych látok v colnom styku a je vzorom pre ostatné krajiny. Konštatoval, že 
uvedená detekčná technika je v dobrom stave a sú naplňované ciele a požia-
davky spoločného memoranda. Vedenie CÚ Michalovce na záver prítomných 
informovalo o plánoch a úlohách colného úradu a definovalo ďalšie požiadavky 
na technické a prístrojové vybavenie, ktoré by pomohlo skvalitniť výkon col-
ného dohľadu. Zástupca CR SR nakoniec poďakoval za materiálnu a metodic-
kú pomoc, ktorú nám poskytuje americké ministerstvo energetiky, za uznania 
a ocenenia, ktoré patrili nielen colníkom CÚ Michalovce a CÚ Prešov.

Ing. Anton Hudec

Slovenskí colníci dostali pochvalu od Američanov

Colníci Inšpekcie generálneho riaditeľa CR SR (IGR) uskutočnili začiatkom mar-
ca na Ukrajine zahraničnú služobnú cestu, zameranú na lektorovanie ukrajin-
ských colníkov. Zorganizovala ju Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 
spolu s Ukrajinským Národným inštitútom strategických štúdií.

Ukrajincom priblížili teóriu i prax
Marcová služobná cesta nadväzovala na akciu z novembra a decembra minu-
lého roku a zároveň súvisela s februárovou výskumnou stážou ukrajinských 
colníkov na Slovensku. Naši inšpektori uskutočnili lektorovanie na seminároch 
v mestách Užhorod/Čop, Černovce, Odesa a Ivano-Frankovsk. Ukrajinským ko-
legom prezentovali rôzne témy. Predstavili im úlohu a koncepciu slovenskej 
colnej správy (jej históriu a postavenie v rámci právneho systému SR), apro-
ximáciu práva v colnej a daňovej oblasti z pohľadu schengenskej hranice, ale 
aj význam inštitútu IGR, jeho charakteristiku, vývoj a budúcnosť. Vo svojich 
prednáškach nevynechali ani krátku charakteristiku medzinárodných aktivít 
slovenskej colnej správy (inštitucionálne zakotvenie, legislatívny základ, vývo-
jové trendy) a priblížili im aj boj s korupciou a jej odhaľovanie v colnej správe 
(metódy a formy). Zahraničných kolegov zaujali aj informácie o manažmente 
schengenskej hranice (hraničných priechodov) a prípady týkajúce sa korupcie 
a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zaujímavé a užitočne informácie 
o fungovaní ukrajinskej colnej správy a štruktúre jednotlivých úradov sa však 
dozvedeli aj Slováci.

V Odese navštívili Misiu EUBAM i hroby padlých Slovákov
Inšpektori IGR stihli okrem pracovných povinností aj mnohé iné aktivity. Počas 
služobnej cesty sa stretli so Slovákmi, ktorí žijú na Ukrajine. V Užhorode nav-
štívili Generálny konzulát SR a 21. školu, ktorá je určená výhradne pre štúdium 
slovenského jazyka. Ide o jedinú zahraničnú školu na svete, kde sa predmety 

na všetkých stupňoch učia v slovenskom jazyku. V slovenčine sa tu aj maturuje. 
Na pôde školy bol nakrútený krátky televízny šot pre regionálnu televíziu Tisa 
o stáži slovenských colníkov. Súčasťou zahraničnej pracovnej cesty bola okrem 
iného aj návšteva Misie EUBAM a Colnice Odesa, ktorá je jedným z najväčších 
ukrajinských colných úradov (má 35 hraničných priechodov). Pracuje na nej 

Naši inšpektori opäť lektorovali na Ukrajine
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okolo 1 900 colníkov. Slováci si spolu s ukrajinskými colníkmi v parku Alexandra 
Ševčenka uctili vojakov, ktorí 11.4.1944 padli pri oslobodení Odesy. Jedným 
z nich bol aj Slovák Ján Paulík, na ktorého hrob položili kvety. Tragédia jeho 
smrti je v tom, že zomrel vo finiši oslobodenia, dve hodiny pred kapituláciou 
fašistických vojsk.

Nastali citeľné zmeny
V súvislosti s lektorovaním Slovákov nastala zmena v ukrajinskej legislatíve 
(pravdepodobne aj na národnej úrovni). Ukrajinskí kolegovia zriaďujú vo svojej 
colnej správe útvary pre boj s korupciou v rámci kádrových útvarov. Chcú za-
kročiť aj v boji s pašovaním, teda s colnou kriminalitou. Pravdepodobne vznikne 
celonárodný orgán, podobný nášmu Colnému kriminálnemu úradu. Ukrajinskí 
colníci by navyše do budúcnosti uvítali, keby mali kompetencie v oblasti ne-
priamych daní tak, ako je to na Slovensku.

Slovenskí inšpektori vystúpili na medzinárodnej konferencii
Služobná cesta, ktorá nadväzovala na minuloročnú stáž, sa vydarila. Zavŕšila úsi-
lie slovenských inšpektorov, ktorí sa počas rokov 2010 – 2011 zúčastnili na via-
cerých úspešných akciách (lektorovanie na seminároch na Zemplínskej Šírave 
– júl 2010, lektorovanie v Snine – november 2010, vystúpenie v Užhorode v TV 
Tisa – november 2010 a dve pracovné stáže na Ukrajine – december 2010 a ma-
rec 2011). Svoje pôsobenie na spomínaných akciách colníci prezentovali aj na 
marcovej medzinárodnej konferencii v Kyjeve, ktorá sa uskutočnila na pôde 
Národného inštitútu strategických štúdií. Okrem vrcholných predstaviteľov 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa na nej zúčastnili aj zástupco-
via Národného inštitútu strategických štúdií, veľvyslanectva SR, Poľska, Nórska, 
ministerstiev vnútra Ukrajiny a SR a predstavitelia akademickej obce spolu 
s rôznymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii.

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Začiatkom marca 2011 sa v Bratislave v katedrále Ordi-
nariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (OS a OZ 
SR) zasvätenej sv. Šebastiánovi uskutočnila slávnostná 
svätá omša pri príležitosti 8. výročia vzniku Ordinariátu 
OS a OZ SR. Nechýbali na nej zástupcovia slovenskej col-
nej správy.

Hlavným celebrantom slávnosti bol Mons. František 
Rábek, ordinár OS a OZ SR. „Zelená diecéza“ prevzala za 
účasti generality, predstaviteľov a príslušníkov silových 
rezortov a zložiek OS a OZ SR relikvie sv. Cyrila, ktoré 
potom počas marca putovali po vojenských, policajných 
a väzenských kaplnkách po celom Slovensku. Slávnosť 
svojou prítomnosťou obohatili aj rytieri Zvrchovaného 
maltézskeho rádu na čele s veľvyslancom rádu na 
Slovensku Francisom Martinom O´ Donnellom, čestné 
stráže Ozbrojených síl SR, Policajného zboru, Hasičského 
záchranného zboru a Väzenskej a justičnej stráže SR so 
svojimi štandardami, ale aj hudba ministerstva vnútra 
a zbor Mater Salvatoris.

Dr. Tibor Ujlacký

Ordinariát OS a OZ SR oslavoval  
ôsme výročie svojho vzniku

Slovenské top prípady
V rukách colníkov skončil ďalší pašerák z Nigérie
Colníci Colného kriminálneho úradu zadržali v polovici marca 2011 v poradí 
už štvrtého Nigérijčana (30), ktorý chcel na Slovensko pašovať drogy v brušnej 
dutine. Ide už o v poradí šiesty prípad takto zadržaných drog na bratislavskom 
letisku. Cudzinca, ktorý priletel pravidelnou leteckou linkou zo Španielska, 
zaistili na Letisku M. R. Štefánika aj vďaka medzinárodnej colnej spolupráci. 
Pašeráka následne eskortovali do nemocnice, kde ho podrobili lekárskemu vy-
šetreniu. Röntgenové vyšetrenie potvrdilo, že sa v brušnej dutine podozrivého 
nachádzajú cudzie predmety. Konkrétne išlo o 78 balíčkov, ktoré obsahovali cca 
1 560 g kokaínu (hrubej hmotnosti). Podľa odborníkov by sa z tohto množstva 
drog dalo vyrobiť najmenej 14 500 jednorazových dávok, za ktoré by pašerák 
na čiernom trhu dostal vyše 70 000 eur. Na Nigérijčana však namiesto rýchleho 
zárobku čaká trestné stíhanie, a to z nedovolenej výroby a nedovoleného ob-
chodovania s drogami.
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Nelegálna výrobňa cigariet dostala stopku
Postarali sa o to colníci Colného kriminálneho úradu v spolupráci s CÚ Bratislava, 
ktorí v polovici februára odhalili v areáli istej pezinskej spoločnosti nelegálne 
technologické zariadenia na výrobu spotrebiteľských balení cigariet. Priamo na 
mieste zaistili jednu osobu. Išlo o konateľa spoločnosti bulharskej národnosti, 

ktorý je zároveň majiteľom celého areálu. V priestoroch (skladoch a dielňach) sa 
nachádzala výrobná linka spolu s celou technológiou na priemyselnú výrobu 
cigariet – vrátane sušičky, zariadenia na lepenie a vtláčanie filtrov, dávkovačov 
či baličky do spotrebiteľských balení. V čase zákroku bolo v priestoroch výrobne 
a v skladovom areáli vyrobených 8 753 920 cigariet (43 769,6 kartónu). Všetky 
kartóny už zabalených cigariet boli označené zn. Marlboro (červené) a neboli 

opatrené kontrolnou známkou. Colníci tiež zaistili približne 80 vriec odpado-
vého materiálu, tzv. kazy pri výrobe cigariet, s hmotnosťou 1 200 kg. K ďalšej 
výrobe bolo pripravených 6 110 kg narezaného tabaku a 117 280 kusov iných 
komponentov (cigaretové filtre, cigaretový papier a ostatný baliaci materiál) 
a takmer 438 000 škatuliek značky Marlboro s potlačou v nemeckom jazyku. Zo 
zaisteného množstva tabaku by sa dalo vyrobiť minimálne 6 110 000 kusov ci-
gariet, pričom únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov by predstavoval 
škodu za minimálne 1 263 433,20 eura. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody 
v rozpätí od troch až do ôsmich rokov. Na prípade pracovali colníci Colného 
kriminálneho úradu od decembra minulého roka.

Za nelegálne vyrábané liehoviny si môžu odsedieť až tri roky
Colníci Colného kriminálneho úradu bodovali aj do tretice. V polovici marca 
uskutočnili domové prehliadky rodinných domov a jednu prehliadku iných 
priestorov v obci Horná Súča a v meste Trenčín u Štefana S. a Michala B. Neobišli 
naprázdno, pretože v priestore garáže počas spomínaných prehliadok zaistili 
celkovo 1 811 litrov liehu s obsahom 93 objemových % alkoholu, 2 200 litrov lie-
hovín rôznych druhov a stupňovitosti plnených do nových PET fliaš a PVC ban-
dasiek. V rukách colníkov skončilo aj 600 neoznačených spotrebiteľských balení 
cigariet zn. Marlboro, rôzne esencie na výrobu liehovín, liehomery, zariadenie 
na uzatváranie fliaš, tabuľky na výpočet objemovej koncentrácie alkoholu, fil-
tračné zariadenie, filtračné vložky, prečerpávacie zariadenie, uzávery a etikety 
používané pri nepovolenej výrobe liehu. 
Daňový únik na spotrebnej dani z liehu bol predbežne vyčíslený na 27 761,934 
eura. Daňový únik na spotrebnej dani z tabaku dosiahol sumu 1 038 eur. 
Celková škoda na spotrebných daniach bola predbežne vyčíslená na 28 799,934 
eura. Po dokázaní viny hrozí podozrivým osobám trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až tri roky.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská a -ds-

Regionálne top prípady
Pašované cigarety odhalili pomocou služobného psa
Colníci z CÚ Bratislava uskutočnili začiatkom marca kontrolu autobusu imatri-
kulovaného v Bulharsku na pravidelnej linke Sofia – Bratislava – Brno – Praha. 

Zastavili ho na hraničnom priechode Čunovo v smere do SR. Pri kontrole im 
pomáhal služobný pes vycvičený na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrob-
kov (trojročný nemecký ovčiak Afra), ktorý označil podozrivé miesta v interiéri 
autobusu. Colníci preto vykonali dôkladnú kontrolu v priestoroch Stanice CÚ 
Bratislava – centrála. Za sedadlom vodiča a v priestoroch montážneho krytu 
motora na podlahe pred posledným radom sedadiel našli 800 spotrebiteľských 
balení cigariet zn. Viceroy, označených srbskou kontrolnou známkou. Škoda na 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 1 360 eur. Prípad bol 
postúpený vyšetrovateľovi Colného kriminálneho úradu.

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková a -ds-

Cigaretový kšeft Ukrajincovi nevyšiel
V marci sa darilo aj colníkom zo Stanice CÚ Košice. Dňa 1.3.2011 v skorých ran-
ných hodinách vykonávali vo svojom pracovnom obvode kontrolu zameranú na 
odhaľovanie nelegálnej prepravy tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, resp. 
daňovému dozoru. Zastavili osobné motorové vozidlo imatrikulované vo Veľkej 
Británii, ktoré viedol štátny občan Ukrajiny. Počas kontroly batožiny v interiéri 
vozidla našli 800 cigariet (4 kartóny). Nakoľko vzniklo podozrenie z nezákonnej 
prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z tabakových výrobkov, colní-
ci vykonali na colnom úrade úplnú vnútornú kontrolu. Nasadili služobného psa 
na vyhľadávanie tabakových výrobkov, ktorý označil možné miesta a úkryty. 
A trafil sa. Po vykonaní úplnej vnútornej kontroly totiž colníci zabezpečili 60 880 
cigariet (304,4 kartónu), označených ukrajinskou kontrolnou známkou. Únik na 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov by v uvedenom množstve zabezpeče-
ných cigariet predstavoval 5 458,75 eura. Prípad bol postúpený na ďalšie kona-
nie vyšetrovateľovi Colného kriminálneho úradu. 

kpt. Bc. PhDr. Zuzana Pavlíková a -ds-

Falzifikáty prenikli aj do strojárskeho priemyslu
Presvedčili sa o tom colníci CÚ Žilina počas marcovej kontrolnej akcie zame-
ranej na odhalenie falšovania strojárskych výrobkov, označených ochrannou 
známkou SKF. Podarilo sa im totiž odhaliť predaj tovaru dôvodne podozrivé-
ho z porušovania práv duševného vlastníctva. Na odbornú identifikáciu falzi-
fikátov si prizvali zástupcov oprávnenej osoby až zo Švédska. Žilinskí colníci 
v spolupráci so švédskymi odborníkmi skontrolovali predajne ponúkajúce rôz-
ny sortiment strojárskych výrobkov, pričom zistili predaj celkovo 7 703 ložísk 
neoprávnene označených nápisom SKF. Išlo o falzifikáty originálneho tovaru, 
ktoré boli označené nápisom „SKF made in France“. Škoda, ktorú by spôsobili, 
ak by sa dostali na trh, bola predbežne určená oprávnenou osobou zastupujú-
cou značku SKF vo výške 152 000 eur. Colníci všetky falzifikáty zaistili. Po prija-
tí opatrení v zmysle zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu 
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Neuniklo nám

práv duševného vlastníctva colný úrad rozhodne o ich likvidácii. Právnickej 
osobe, ktorá sa chcela na predaji falzifikátov obohatiť, hrozí pokuta 66 387 eur. 
Zástupcovia švédskej spoločnosti sa žilinským colníkom poďakovali za realizá-

ciu jedného z najväčších colných zásahov tohto druhu na Slovensku. Ak by sa 
totiž tieto nekvalitné falzifikáty využívané hlavne v automobilovom priemys-
le dostali na trh, mohli by spôsobiť nielen materiálne škody, ale ohroziť i život 
a zdravie nič netušiacich spotrebiteľov.

Zaistili falošné píly
Colníci CÚ Žilina zabránili aj preprave 480 falzifikátov motorových píl, ktoré 
boli dizajnovo podobné pílam značky STIHL MS 440. Tento ilegálny náklad našli 
v dodávkovom vozidle imatrikulovanom v Maďarsku. Píly smerovali z Maďarska 

pravdepodobne do Poľska, kde mali byť rozpredané a uvedené do obehu na 
vnútornom trhu Únie. Podozrenie colníkov potvrdila oprávnená osoba, zastu-
pujúca uvedenú značku v SR. Škoda, ktorú by falošné píly značke spôsobili pri 
uvedení na trh, bola predbežne vyčíslená na 96 000 eur. Falzifikáty skončili v ru-
kách žilinských colníkov. Po prijatí opatrení v zmysle zákona č. 200/2004 Z. z. 
o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva colný úrad roz-
hodne o ich zničení. Mužovi, ktorý sa chcel na ich predaji obohatiť, hrozí pokuta 
3319,39 eura. 

Odhalili cigarety v rafinovaných úkrytoch
Colníkom zo žilinského colného úradu sa darilo pri odhaľovaní nezákonného 
dovozu tovaru. Pri kontrolnej akcii, realizovanej v nočných hodinách na cest-
nej komunikácii E 50 pred Žilinou, odhalili nezákonný dovoz tovaru v zdanlivo 
prázdnom luxusnom terénnom vozidle imatrikulovanom na Ukrajine, v ktorom 
sa viezli manželia ukrajinskej národnosti. Colníci vykonali kontrolu s nasade-
ním služobných psov vycvičených na vyhľadávanie tabakových výrobkov, kto-
ré označili priestor rezervného kolesa, vnútorné dutiny a vnútorné schránky. 

Manželia v nich ukryli celkovo 1 789 spotrebiteľských balení cigariet rôznych 
značiek označených ukrajinskými kontrolnými známkami. Toto fajčivo bolo do-
vezené na územie Únie nezákonne cez ukrajinsko-poľský hraničný priechod. 
Cigarety mali namierené do Talianska, kde mali byť umiestnené na vnútorný trh. 
Vzhľadom na pomerne vysokú výšku škody, ktorá bola predbežne stanovená 
na celkovo 4 100 eur, prípad prevzal vyšetrovateľ colnej správy, ktorý jedného 
z manželov podieľajúcich sa na pašovaní zaistil do cely predbežného zaistenia. 
Ďalší väčší prípad zrealizovali colníci kontrolnej mobilnej skupiny v marci na 
odstavnom parkovisku Žilina-Strážov. Nepozdávalo sa im totiž vozidlo imatri-
kulované v Taliansku, ktoré viedol občan Ukrajiny. Ich podozrenie sa potvrdilo 
po vykonaní podrobnej colnej kontroly v priestoroch colného úradu. Pomocou 
montážneho náradia z vozidla postupne vytiahli 1 292 spotrebiteľských balení 
cigariet označených ukrajinskou kontrolnou známkou. Ukrajinec ich schoval 
v špeciálne zhotovených schránkach v nárazníkoch, blatníkoch a sedačkách 
vozidla. Výška škody v tomto prípade predstavovala 2 230 eur.

kpt. Ing. Ondrej Pištík a -ds-

Aj takto sa pripomína svetový deň vtáctva... 
Colníci mávajú na slovensko-ukrajinskej hranici neraz i kuriózne zážitky. Svoje 
o tom vedia aj tí z michalovského colného úradu, ktorí opäť raz prispeli do reb-
ríčka top záchytov pri výstupe z územia Slovenskej republiky. Na hraničnom 
priechode vo Vyšnom Nemeckom dňa 2.4.2011 v neskorých večerných hodi-
nách odhalili pri colnej kontrole dvoch dodávkových vozidiel s ukrajinskou 
poznávacou značkou nelegálny vývoz až 252 živých papagájov, prepravova-
ných v malých drevených klietkach. Na ukrytie tohto okrídleného nákladu boli 
vozidlá špeciálne prispôsobené. Nachádzalo sa v nich 225 exemplárov, ktoré 
podliehali ochrane podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozený-
mi druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín „CITES“. Colníci identifikovali tieto 
druhy: rozela penant (Platycercus elegans), rozela pestrá (Platycercus eximius), 
papagáj dymový (Polytelis anthopeplus), barnard lincový (Barnardius zonarius), 
mních šedý (Myiopsitta monachus), papagáj spevavý (Psephotus haemato-
notus), alexander čínsky (Psittacula derbiana), papagáj vrabčí (Forpus), papa-
gáj senegalský (Poicephalus senegalus), rozela žltolíca (Platycercus icterotis), 
pyrura hnedosluchá (Pyrrhura frontalis), kakarik červenočelý (Cynoramphus 
novoaezelandiae) zaradené v zozname CITES, ktorých vývoz musí byť dokla-
dovaný povolením Ministerstva životného prostredia SR. Pod právnu ochranu 
Dohovoru CITES nespadali papagáje druhu alexander malý (Psittacula krameri) 
a andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus), ktoré sa pašovali v počte 27 
kusov. Všetky sa držali statočne. Napriek stiesneným podmienkam a nevhodnej 
preprave totiž neuhynul ani jeden vták. Colníci papagáje zaistili a protokolárne 
odovzdali do starostlivosti Zoologickej záhrade Bojnice, zariadeniu určenému 
na dočasné alebo trvalé umiestnenie takýchto živočíchov alebo rastlín. Vedecký 
orgán – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – vyčíslil celkovú spolo-
čenskú hodnotu zvierat na 9 370 eur. 
Prípad bol odovzdaný Colnému kriminálnemu úradu. Voči obom ukrajinským 
vodičom, ktorí skončili v cele predbežného zaistenia, bolo vznesené obvinenie 
z trestného činu.

 mjr. JUDr. Beáta Barcziová
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Projekt ITSM 2 – Prieskum spokojnosti a jeho vyhodnotenie

Projekt ITSM 2, ktorý prebieha v rámci Koncepcie reformy daňovej a colnej 
správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, sme vám 
predstavili už v predošlom čísle Colných aktualít. Po základných informáciách 
a pojmoch prinášame výsledky „Prieskumu spokojnosti používateľov s IT služ-
bami v slovenskej colnej správe“, ktorý sa v rámci tohto projektu realizoval od 
19.7.2010 do 26.8.2010 medzi jej zamestnancami.

Anonymita bola zaručená
Prieskum zisťoval aktuálny stav spokojnosti všetkých zamestnancov colnej sprá-
vy, ktorí používajú výpočtovú techniku pri svojej každodennej práci. Mapoval 
tiež úvodný stav spokojnosti používateľov pri inicializácii projektu ITSM 2, kto-
rý je pokračovaním projektu ITSM, realizovaným v prostredí daňových orgánov. 
Respondenti vyplnili anonymný dotazník, ktorý bol zverejnený len v elektronickej 
forme na intranetovej stránke colnej správy. Bol rozdelený na tri časti a obsahoval 
osem otázok. V prvej časti, ktorá obsahovala štyri otázky, sa skúmal spôsob na-
hlasovania problémov. Druhá časť jednou otázkou skúmala riešenie nahlásených 
problémov. Tretia časť dotazníka s dvomi otázkami bola zameraná na skúmanie 
spätnej väzby. Posledná otázka bola otvorená, takže respondent mal možnosť vy-
jadriť svoje návrhy na zlepšenie IT 
služieb. Údaje o používateľovi ne-
boli zaznamenávané a jeho vypl-
nenie bolo dobrovoľné. Takýmto 
spôsobom bola zaručená anony-
mita a objektívnosť prieskumu.

Počet respondentov prevýšil 
očakávania
Dotazník zamestnancov colnej 
správy zaujal. Odpovedalo naň 
celkovo 1 417 respondentov. 
Z celkového počtu všetkých 
možných používateľov IT (prí-
slušníkov aj civilných zamest-
nancov colnej správy), ktorých 
bolo ku dňu 31.7.2010 celkove 
4 164, je to 34 %. Keďže dotazník 
bol anonymný, nebolo možné 
určiť percentuálny podiel res-
pondentov podľa miesta pra-
coviska. Počet zúčastnených respondentov bol však dostatočný a prekračoval 
očakávaný počet zúčastnených na prieskume. Ak ste sa na ňom zúčastnili aj vy, 
zrejme vás zaujímajú jeho výsledky. Uvádzame preto jednotlivé otázky a per-
centuálne vyjadrenie odpovedí respondentov.

1. časť – Spôsob nahlasovania problémov
Otázka č. 1: Akým spôsobom najčastejšie hlásite vzniknutý problém?
Z výsledkov vyplynulo, že najviac respondentov, až 85,7 %, nahlasuje vzniknutý 
problém telefonicky. Možnosť „mailom“ si zvolilo 34,4 % respondentov a 18,2 % 
označilo možnosť „osobne“. Voľbu „intranet“ si vybralo 2,4 % respondentov.
Otázka č. 2: Ako dlho trvá samotné nahlásenie problému (vyhľadanie kompetentného 
zamestnanca, nahlásenie problému a odpovede na otázky súvisiace s problémom)?
Až 65 % respondentov označilo voľbu „ihneď“. Trochu dlhšie to trvá 29 % res-
pondentom. Príliš dlho to trvá 5 % respondentom.
Otázka č. 3: Ste spokojní s komunikáciou pri nahlasovaní problému (Kompe-
tentný zamestnanec vie váš problém vyriešiť? Má postupy – otázky nadväzujú-
ce na seba, pre lepšie popísanie problému?).
Odpoveď „áno, vždy“ označilo 26 % respondentov a možnosť „väčšinou áno“ 
66,5 %. Z výsledkov tejto otázky vyplýva, že 94 % respondentov je spokojných 
alebo väčšinou spokojných s komunikáciou pri nahlasovaní problému a len 6 % 
respondentov má k tejto komunikácii výhrady.
Otázka č. 4: Koho najčastejšie kontaktujete v prípade vzniknutého problému?
Administrátora kontaktuje 48,7 % respondentov. Kolegu na pracovisku kontak-
tuje 24,6 %. Možnosť kontaktovania vedúceho si zvolilo 17,9 % respondentov. 
Z vyhodnotenia tejto otázky vyplýva, že 85 % respondentov kontaktuje admi-
nistrátora alebo metodika z oblasti IT.

2. časť – Riešenie nahlásených problémov
Otázka č. 5: Ste spokojní so spôsobom a dĺžkou trvania riešenia vzniknutých 
problémov?
Z vyhodnotenia tejto otázky vyplýva, že 89 % respondentov je alebo skôr je 
spokojných so spôsobom a dĺžkou trvania riešenia vzniknutých problémov. 
Nespokojnosť vyjadrilo 11 % respondentov.

3. časť – Spätná väzba
Otázka č. 6: Dostávate spätnú informáciu o vyriešení vzniknutého problému?
Z vyhodnotenia tejto otázky vyplýva, že celkovo 92 % respondentov 
vždy alebo občas dostáva spätnú informáciu o vyriešení problému. 
Málokedy túto spätnú informáciu dostane alebo ju nedostane nikdy 8 % 
respondentov.
Otázka č. 7: Akou formou sa k vám dostane spätná informácia o vyriešení 
problému?
Z vyhodnotenia vyplýva, že spätná informácia sa k respondentovi dostáva 
väčšinou telefonicky a polovica respondentov ju získava aj prostredníctvom 
emailu.

Výsledky tejto otázky môžeme porovnať s otázkou č. 1, v ktorej sa zisťoval naj-
častejší spôsob nahlasovania vzniknutého problému. Telefonicky je najčastej-
šie nahlasovaný problém u 85,7 % respondentov a 74,7 % respondentov získa 
spätnú informáciu takisto telefonicky. Nahlasovanie vzniknutého problému 
emailom si zvolilo 34,4 % respondentov a 52,4 % respondentov získa spätnú 
informáciu takisto mailom.
Otázka č. 8: Návrh na zlepšenie spôsobu nahlasovania, riešenia a spätnej väz-
by o vzniknutom probléme:
K tejto otvorenej otázke sa vyjadrilo len 460 respondentov. Z celkového 
počtu teda reagovalo na otázku 32 % respondentov. 207 respondentov 
odpovedalo formou: „nemám návrh“; „bez komentára“; „žiaden“ a pod. a 73 
respondentov odpovedalo v štýle: „OK“; „som spokojný“; „vyhovuje“; „netre-
ba nič meniť“; „zlepšenie nie je potrebné“; „na našom CÚ problémy riešia 
kolegovia z oddelenia informatiky a s ich prístupom som spokojná“ a pod. 
Len 159 respondentov (11 %) vyjadrilo konkrétne návrhy, ktoré sa týkali zlep-
šenia rýchlosti siete, evidencie požiadaviek, zlepšenia prevencie, stanovenia 
kompetencií a pod.
Z výsledkov vykonaného prieskumu vyplýva, že úroveň spokojnosti konečné-
ho používateľa so spôsobom nahlasovania a riešenia problémov je na dobrej 
úrovni. Ku konečnému používateľovi sa dostáva aj spätná väzba, s ktorej for-
mou je používateľ spokojný. Respondenti vo veľkej väčšine vyjadrovali spo-
kojnosť so súčasným stavom, čo sa prejavilo aj v odpovediach na otázku č. 8. 
Veľká časť týchto podnetov bude vyriešená nasadením Servis Desku, ktoré je 
plánované na prvý polrok 2012.

Autor: mjr. Ing. Jaroslav Nadanyi, spracoval mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Colníci a zamestnanci slovenskej colnej správy hodnotili IT služby
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Stretli sme sa s bývalým kolegom

Vývoj slovenskej colnej správy ovplyvnili mnohé osobnosti, ktoré v colníckej 
uniforme slúžili dlhé roky. Na niektoré sa zabudlo, iné naopak zostali v našej 
pamäti aj po odchode z funkcie. Keďže vás ich osud zaujíma, pokračujeme 
v sérii sľúbených rozhovorov. V tomto čísle sme vyspovedali bývalého gene-
rálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy SR JUDr. Jaromíra Kaličiaka, ktorý 
participoval aj na tvorbe zákona o štátnej službe colníkov.

Pán Kaličiak, vaše meno je nerozlučne spojené s novodobou históriou colnej 
správy na Slovensku. Kolegovia si vždy oveľa viac cenia nadriadených, ktorí po-
stúpili na riadiace pozície cez tzv. somársky rebríček. Keďže ste k colnej správe 
nastúpili už v roku 1970, určite kolegov zaujíma, aké boli vaše začiatky.
V colnej správe som začal pracovať 3.8.1970, ihneď po absolvovaní základnej 
vojenskej služby, takže pre mňa bola prvým pracovným pôsobiskom. Nastúpil 
som na dnes už neexistujúci colný úrad vo Fiľakove (zanikol 1.7.2005), kde som 
postupne prešiel všetkými jeho pracoviskami ako radový colník. V roku 1975 
ma vymenovali do funkcie vedúceho zmeny na colnej pobočke Šiatorská 
Bukovinka – Somoskőújfalu, kde som zastával aj funkciu zástupcu vedúceho 
pobočky. O rok neskôr, teda v roku 1976, som bol vymenovaný na post námest-
níka riaditeľa colného úradu. Vykonával som ho desať rokov, teda do roku 1986, 
keď som sa stal riaditeľom colného úradu. V tejto pozícii som ale pracoval len do 
októbra 1990, nakoľko ma minister vtedajšieho Federálneho ministerstva za-
hraničného obchodu dňom 1.11.1990 vymenoval za námestníka Generálneho 
riaditeľa Ústrednej colnej správy v Prahe. Po dvojročnom pôsobení v tejto funk-
cii som sa v roku 1992 vrátil na Slovensko do pozície poradcu ministra financií 
a zároveň som bol poverený zriadením colnej správy samostatnej Slovenskej re-
publiky. Následne som bol k 1.1.1993 vymenovaný vtedajším ministrom financií 
za generálneho riaditeľa Ústrednej colnej správy SR v Bratislave.

Aký mal vplyv na vašu prácu revolučný rok 1989?
V tom čase som pôsobil na pozícii riaditeľa colného 
úradu. Spoločenské zmeny, ktoré sa uskutočnili, sa 
bezprostredne dotkli aj mojej práce v tom zmysle, že 
si mnoho kolegov tieto zmeny vysvetľovalo zjednodu-
šene a „po svojom“. Chápali ich v mnohých prípadoch 
ako príležitosť na „svoje osobné uplatnenie“ a v nových 
podmienkach vyvíjali snahy o prisvojenie si pozícií. Na 
prekvapenie išlo o ľudí, ktorí boli dovtedy málo aktívni, 
ba až nevýrazní. Myslím si, že v našich podmienkach 
bol rok 1989 síce rokom ako všade inde hektickým, 
ale cez rady volených zástupcov sa dospelo k zhodám 
a práca pokračovala i naďalej kvalitne a nerušene.

Čo nasledovalo po rozdelení federácie?
Rozdelenie federácie prišlo pre slovenskú colnú správu 
veľmi rýchlo. Na túto skutočnosť nebola patrične pri-
pravená, napriek tomu, že sa určité snahy o konštitu-
ovanie orgánov colnej správy na Slovensku vyvíjali už 
v roku 1992.
Po samotnom rozdelení federácie a mojom vymeno-
vaní do funkcie generálneho riaditeľa Ústrednej colnej 
správy SR nastali dni plné napätia a tvrdej práce. Na 
riaditeľstve nás bolo príliš málo na to, aby sa všetky 
úlohy zvládali plynule. Je potrebné si uvedomiť, že na 
Slovensku neexistovali príslušné orgány colnej správy. 
Bolo potrebné vytvoriť novú organizačnú štruktúru 
tak, aby sa pokryli všetky činnosti, ktoré moderná col-
ná správa musela vykonávať. Boli tu nové požiadavky 
na zvládnutie správy daní, vznikla nová colno-daňová 
hranica, kde nebola vytvorená žiadna infraštruktúra. 
V súvislosti s touto hranicou vznikla colná únia medzi 
Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorej 
dôsledky vzniku a princípy fungovania bolo potrebné 
preniesť do praxe. V tej dobe bolo mnoho nepochope-

nia pre colníctvo na samotnom Ministerstve financií SR, ale i na iných ústred-
ných orgánoch štátnej správy. Bolo potrebné denne bojovať o fakty a veci, 
ktoré mali byť samozrejmosťou. Týkalo sa to legislatívy, materiálno-technické-
ho vybavenia, personalistiky a pod. Dodnes obdivujem mojich obetavých ko-
legov na Ústrednej colnej správe v Bratislave, ktorí prespávali u kolegov alebo 
na rôznych ubytovniach bez svojich rodín a pracovali denne 16 až 18 hodín, 
a ďakujem pri každej príležitosti za ich nezištnú pomoc.
Mám na mysli napríklad pánov Krempaského, Baneckého, Martinčáka, Rajtára, 
riaditeľov colných úradov a v neposlednom rade ďalších kolegov, ktorí boli 
ochotní pracovať v rámci výpomoci na ÚCS a na štátnej hranici s Českou re-
publikou a dokázali pracovať v nepredstaviteľne ťažkých, skutočne provizór-
nych podmienkach. Nie je možné vymenovať všetkých kolegov a kolegyne, 
ktorí v tej dobe pracovali na riaditeľstve a ktorých prácou sa colná správa veľmi 
rýchlo zaradila medzi fungujúce štátne orgány mladej Slovenskej republiky.
Ako som už spomenul, spolupráca s nadriadenými orgánmi bola v počiat-
koch dosť kostrbatá. Vyplývalo to z toho, že po vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky bolo colníctvo v podstate novým fenoménom, dovtedy len málo 
poznaným.

Aká bola spolupráca s nadriadenými orgánmi v tých časoch?
Zovšeobecňovať súčinnosť či spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej sprá-
vy len negatívne by bolo vrcholne nesprávne, veď väčšina pracovníkov minis-
terstva financií bola ústretová a ministerstvo nás plne podporovalo. Veď len 
práve s ich podporou bolo možné dosiahnuť to, čo sa dosiahlo.
Bez pochopenia a podpory ministerstva financií a jeho vedenia by sa nikdy 
nepodaril prielom v chápaní poslania colnej správy, jej významu a prínosu pre 
úspešné fungovanie mladej Slovenskej republiky. Colná správa sa dostávala 

Rozhovor s bývalým generálnym riaditeľom 
Ústrednej colnej správy SR JUDr. Jaromírom Kaličiakom
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do povedomia tak doma, ako aj v zahraničí, plnila svoje úlohy vo všetkých ob-
lastiach, ktoré stanovoval colný zákon a ďalšie zákony upravujúce oblasti jej 
pôsobenia. Meradlom pri hodnotení colnej správy boli len pracovné výsledky, 
ktoré nám dopomohli k tomu, že vláda SR po dlhých rokoch presviedčania 
a argumentovania pristúpila k odsúhlaseniu novej právnej úpravy postavenia 
colnej správy a jej orgánov, a tým i všetkých colníkov.

Hovoríte o roku 1998, ktorý priniesol pomerne vážnu zmenu v živote všetkých 
slovenských colníkov. Participovali ste na tvorbe zákona o štátnej službe col-
níkov?
Celý proces pri príprave zákona o štátnej službe colníkov, tzv. služobný pomer, 
bol naštartovaný už v roku 1991 počas môjho pôsobenia v Prahe. Vtedy však 
ešte nebola vôľa na takúto prelomovú úpravu. V tejto práci som pokračoval 
aj po vzniku colnej správy samostatnej Slovenskej republiky. Boli to roky tvr-
dej práce, argumentovania nielen na ministerstve financií, ale aj na ostatných 
ústredných orgánoch štátnej správy (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Bol to boj o zrovnoprávnenie postavenia 
colníkov s príbuznými profesiami (armáda, polícia). Nakoniec sa nám to poda-
rilo a zákon bol prijatý po mnohých strastiach v roku 1998 a musím povedať, 
že aj to na poslednú chvíľu. Všetky okolnosti, za akých sa zákon pripravoval 
a prijímal, sa nedajú v takejto forme ani opísať a ani sa nedajú všetky uviesť. 
Veľa by o tom mohli hovoriť moji najbližší spolupracovníci (páni Krempaský, 
Mucha, Hanuliak, Banecký a niektorí ďalší). O týchto záležitostiach si povieme 
možno niekedy nabudúce.

V roku 1999 ste ukončili svoje pôsobenie v colnej správe. Ako ste vnímali od-
chod do civilného života?
Áno, svoje pôsobenie v colnej správe som ukončil 16.10.1999. Myslím si, že 
som colnej správe odovzdal to najlepšie, čo som mohol. Nebolo toho málo, 

mal som ešte aj iné zámery, ale tie som už nemohol uskutočniť, pretože do ce-
lého procesu zasiahli niektoré objektívne príčiny. Mal som zdravotné ťažkos-
ti a prehodnotil som niektoré subjektívne skutočnosti a zásady vtedajšieho 
vedenia ministerstva financií. Na základe toho som sa potom rozhodol odísť 
z funkcie generálneho riaditeľa a nakoľko moje skúsenosti colná správa ďalej 
„nepotrebovala“, odišiel som do civilu.
Po krátkej prestávke som potom ešte šesť rokov pracoval v súkromnej firme, 
kde som sa díval na svet aj inými očami a pozoroval som aj činnosť colnej 
správy z iného zorného uhla. Musím povedať, že mnohé rozhodnutia a sme-
rovanie colnej správy sa mi nepozdávali, snažil som sa, pokiaľ bol záujem, aj 
poradiť, respektíve povedať svoj názor, ale záujem sa pomaly strácal, až sa 
napokon stratil úplne. Dnešný stav ma vôbec neteší, pretože sa diametrálne 
líši od mojej predstavy.

Vaša súčasná práca vás asi v plnej miere zamestnáva. Stretávate sa s bývalý-
mi kolegami? 
Dnes, keď odpovedám na vaše otázky, sedím v kresle primátora mesta 
Fiľakovo, mám iné postavenie, ale aj iné povinnosti. Kto ma pozná, ten určite 
vie, že túto pozíciu, tak ako všetky doterajšie, beriem veľmi vážne a chcem, 
aby som po uplynutí funkčného obdobia aj tu mohol úspešne bilancovať. 
S bývalými kolegami sa, samozrejme, stretávam aj teraz, diskutujeme aj o col-
nej správe, o jej terajšom postavení. Je pravdou, že nie vždy vychádzajú záve-
ry pozitívne, ale nie je to len kritika. Každá pozitívna správa o činnosti colnej 
správy ma vždy poteší. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom v colnej správe, 
s ktorými som dlhé roky pracoval, za ich záujem o mňa, za ich gratulácie k zvo-
leniu do funkcie primátora mesta a aktívnym colníkom prajem dobré vedenie, 
pevné zdravie a ďalšie zvyšovanie kreditu colnej správy.

mjr. Bc. Zuzana Holodová

Iste ste počuli o prípadoch, keď dopravca (najatý na prepravu tovaru) u odosie-
lateľa tovar naložil, ale ten už k príjemcovi nedorazil. Vozidlo s tovarom i pre-
pravca zmizli. V tomto prípade však nedošlo k prepadnutiu či krádeži kamió-
nov, ale k inej rozmáhajúcej sa trestnej činnosti.

V rámci voľného obchodného trhového prostredia EÚ sú takéto podvody re-
alizované spravidla dobre organizovanými medzinárodnými zločineckými 
skupinami. Ich členovia dokonale 
poznajú medzinárodnú dopravu 
a logistiku. Poukazujú na to aj 
desiatky odhalených prípadov 
na Slovensku. V rámci ich vyšet-
rovania sa zistilo, že časť členov 
týchto gangov priamo pôsobí 
alebo pôsobila v dopravných 
alebo zasielateľských firmách. 
Mimoriadnu nebezpečnosť tejto 
trestnej činnosti môžeme po-
tlačiť aj vzájomnou dôkladnou 
informovanosťou o aplikovaných 
postupoch, ktoré sa v rámci in-
trakomunitárnych obchodov pri 
fantómových prepravách vyskyt-
li. Dôležitú úlohu zohráva práve 
colnícka dôslednosť pri kontrole 
predložených dokladov pri uplat-
ňovaní colných oprávnení, ktorá 

môže odhaliť nielen rôzne falošné a duplicitné doklady, ale aj vozidlá s tova-
rom sprevádzané falošnými dokladmi, falošné identifikačné doklady vodičov 
a podobne. Koordinácia činností príslušných zložiek štátu a zámer informovať 
sa o novonadobudnutých poznatkoch v danej oblasti „fantómových prepráv“ 
bola v marci 2011 podporená aj uzatvorením dohody o spolupráci medzi CR SR 
a Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská

Objavil sa nový fenomén  
– „fantómový dopravca“
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Colníkom bola (podobne ako ostatným uniformovaným 
zložkám) odjakživa venovaná pozornosť televíznych a fil-
mových kamier. Ústredná redakcia armády, bezpečnosti 
a brannosti Československej televízie (ČST) s obľubou 
navštevovala v 70. a 80. rokoch minulého storočia hranič-
né priechody, na ktorých nakrúcala rôzne dokumentárne 
filmy. Diváci vďaka nim spoznali prácu colníkov aj z iného 
uhla pohľadu.

O colníkoch sa aj nôtilo
Na televízne obrazovky sa dostala napríklad aj relácia 
„Sandy zasahuje“, ktorú nakrúcali na hraničnom priechode 
Rozvadov. Venovala sa úspechom colníkov pri odhaľova-
ní pašovania omamných látok. V Železnej Rude dokonca 
pripravili televízny pesničkový program, takže cestujúcim, 
čakajúcim v kolóne so zovretým žalúdkom pred kontro-
lou, zaspieval naživo Josef Zíma. Programy pripravoval 
pamätníkom známy (hlavne z relácie Federálna kriminálna 
ústredňa pátra) mjr. Leoš Jirsák.

Seriál odkrýval nielen prácu, ale aj súkromie
Ústredná colná správa však mala záujem o výraznejšiu popularizáciu práce svo-
jich príslušníkov. Aj tým, že ich ukáže z iného ako výhradne služobného po-
hľadu. Chcela napríklad zobrazovať aj ich problémy z osobného života. Nápad 
nakrútiť takýto seriál sa zrodil u spisovateľa Ivana Gariša, ktorý ho prezentoval 
začiatkom roka 1973 vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Ústrednej colnej 
správy (ÚCS) Dr. Jiřímu Brožovi. V tom období bol totiž v televízii uvedený nie 
veľmi podarený zahraničný seriál o práci colníkov. Nápad sa Dr. Brožovi zapá-
čil, a tak Gariša požiadal o napísanie scenára. Keďže colnícka tematika dovtedy 
ešte nebola v československej televízii spracovaná, zaujala spisovateľa natoľko, 
že naštudoval dostupnú colnícku literatúru, navštívil mnoho hraničných prie-
chodov a hlavne rozprával s colníkmi o ich práci. Potom sa zavrel do pracov-
ne a o rok (v roku 1976) boli na svete hotové scenáre k piatim dielom seriálu 
V znamení Merkúra. Ich názvy boli navrhnuté takto: 1. Muzikantský colník, 2. 
Leto s Venušou, 3. Prípad živého muža, 4. Stopa strieborných drakov, 5. Návrat 
princeznej.
Ako sám autor uviedol, jednotlivé príbehy mali síce základ v skutočných 

udalostiach, ale boli dramaticky upravené, aby sa televíznemu divákovi zdali prí-
ťažlivejšie. Jednotlivé diely (okrem 1. a 5.) dejovo nesúviseli. Schvaľovacie konanie 
v televízii sa skončilo dobre. Kompetentní rozhodili, že sa seriál bude nakrúcať 
s navrhovanými názvami na farebný film vždy v dĺžke okolo 70 – 80 min.

Filmári obsadili viaceré hraničné priechody
Výrobu zadali Filmovému štúdiu Barrandov, Hlavnej redakcii dramatického 
vysielania. Realizáciou bol poverený režisér František Filip, ktorý mal za sebou 
niekoľko vydarených projektov, ako boli televízne seriály „Chalupáři“, „Byl jed-
nou jeden dům“ a ďalšie. Prvé veľké stretnutie televízneho štábu sa uskutočnilo 
3.3.1977 v študijnom stredisku colnej správy v Štěchoviciach. Štáb si s vedením 
ÚCS dohodol harmonogram prípravných prác nakrúcania. Vytypovali sa tiež 
hraničné priechody, na ktorých sa 16.3.1977 uskutočnil prieskum, či sú vhodné 
na filmovanie. Išlo hlavne o colnice v Dečíne-Hřensku, Rozvadove, Strážnom, 
vo Folmave, v Halámkach, Chvaloviciach, Bratislave, Petržalke, Náchode, 
Chebe a Pomezí nad Ohří. Okrem samotnej scenérie museli zohľadniť aj po-

treby 50-členného filmárskeho štábu a predstaviteľov 
jednotlivých rolí (bolo ich v seriáli viac ako 130), zabez-
pečiť hlavne elektrické rozvody pre filmárov, ubytovanie 
a stravovanie.

V jednotlivých epizódach si zahrali aj colníci
Začiatkom mája 1977 už bolo rozhodnuté, kde sa bude 
nakrúcať. Pre štáb a hercov museli byť vybavené potreb-
né priepustky, pretože do seriálu boli vybrané aj miesta 
na „západnej“ hranici, kde sa bez povolenia nesmelo. 
Prípravy boli ukončené začiatkom júna. Prvá klapka pa-
dla v utorok 14.6.1977 o 8.00 hod. na colnici v Strážnom. 
V epizódnych úlohách si vyložene na prianie režiséra 
zahrali colníci a „pasováci“. Zastával totiž názor, že divá-
ci seriálu uveria len vtedy, keď bude zobrazovať reálne 
situácie zo života (nakrúcalo sa za plnej prevádzky), a to 
vrátane chýb v službe, ktoré sa v nej občas vyskytujú. 
Po pár dňoch sa pokračovalo na colniciach v Hřensku, 
Rozvadove, Děčíne. V polovici októbra sa nakrúcali ex-
teriérové zábery v Bratislave a do konca roka 1977 inte-
riérové v ateliéroch na Barrandove. Posledné zábery sa 

Colníci v televíznom seriáli  
„V znamení Merkúra“

Indikátor kovov odhalil pašeráka zlatých prstienkov v potravinách. Colníci takéto zariadenie 
vo výbave skutočne mali (podľa Služobnej inštrukcie č. 6/1977 sk. 16 o prideľovaní 
technických prostriedkov).

Niekedy išlo pri colnej kontrole aj o zdravie. Ako napríklad vtedy, keď colníci odhalili na 
colnej odbočke Bratislava-Devínska Nová Ves – Marchegg kontraband pri kontrole rýchlika 
z Viedne. 
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nakrútili znovu v Ústrednej colnej škole v Štěchoviciach. Karol Hradílek (Jaromír 
Hanzlík) tam bol ako colný elév v colnej škole.

Hercom robilo problémy dochádzanie i štedrosť uniformovaných kolegov
Nakrúcanie seriálu sa nezaobišlo bez ťažkostí. Problematické bolo napríklad do-
chádzanie hercov na vzdialené hraničné priechody. Účinkovali hlavne v praž-
ských divadlách vo večerných predstaveniach a ráno už museli byť „na place“. Po 
obede sa znovu ponáhľali na predstavenia do Prahy. Podľa spomienok pamät-
níkov bolo nakrúcanie chvíľami náročné aj z iného hľadiska. Colníci totiž boli 
filmárom vždy naklonení, a tak sa nejaká tá fľaštička „šnapsu“ alebo „cigárko“ 
našlo. Niektorých členov štábu, ako aj hercov vraj ešte dosť dlho po nakrúcaní 
bolela pri spomienke na colnicu hlava.

Predpremiéru si pozreli ako prví colníci
Posledná klapka padla 1.2.1978 o 15.00 hod. Išlo o záber číslo 1 049. Celkovo 
sa nakrútilo približne 120 km obrazového a zvukového záznamu, z toho sa ho 
na samotný seriál použilo asi 20 %. Skomponovanie hudby k seriálu zabezpe-
čili hudobní skladatelia Jiří Malásek (známy svojím „romantickým klavírom“) 
a Jiří Bažant, ktorý je autorom hudby napríklad k úspešnému muzikálu „Starci 
na chmelu“. Šéfredaktor Hlavnej redakcie dramatického vysielania ČST schválil 
seriál 7.3.1978. Ústredný riaditeľ Československej televízie Dr. Jan Zelenka do-
konca pre colníkov usporiadal v kinách predpremiérové premietanie seriálu. 
Atmosféru na colniciach sa tvorcom podarilo zobraziť pomerne dobre. Filmári 
sa vyhli aj (v tej dobe) povinnej politickej propagácii.

Verejnosť spokojná, colníci sklamaní
Na televízne obrazovky sa dostal seriál začiatkom roka 1979. Divácky ohlas bol 
v tej dobe značný. Sledovanosť bola 91 % a hodnotenie diváckej spokojnosti 
bolo od 6 do 7,3 bodu, čo bolo nadpriemerné. Na druhej strane medzi dvo-
mi televíznymi kanálmi nebolo veľmi čo vyberať (okrem Bratislavy, ktorá mala 
možnosť sledovať aj ORF). Veľa colníkov bolo zo seriálu sklamaných, lebo podľa 
nich nezobrazoval skutočnú realitu. Navyše ho niektorí kvôli športovým pre-
nosom aj sčasti prepásli (výnimočne bol na obidvoch programoch zaujímavý 
program). Seriál by sa im pravdepodobne viac páčil bez 
autorskej dramatizácie, čo by však zasa neocenili televízni 
diváci. Z tohto dôvodu bolo daňou za divácku úspešnosť 
seriálu nepochopenie veľkej časti colníkov tej doby.

Nad ostatnými seriálmi s podobnou tematikou suve-
rénne vyhral
Medzi známe televízne seriály z prostredia uniformova-
ných zložiek 70. a 80. rokov patria: 30 prípadov majora 
Zemana (1974) a Chlapci a chlapi (1988). Medzi nimi sa 
seriál V znamení Merkúra (1978) podľa hodnotenia fil-
mových fanúšikov v česko-slovenskej filmovej databá-
ze umiestnil so 69 % na 1. mieste. Major Zeman s 50 % 
a Chlapci a chlapi s 39,8 % výrazne v hodnoteniach zao-
stávajú. Seriál bol podľa dostupných informácií naposle-
dy uvedený na obrazovkách v roku 1982, čo mohlo sčasti 
ovplyvniť toto hodnotenie. Na DVD nevyšiel.

Mnohých inšpiroval k výberu povolania
Filmové epizódy zo života colníkov dokonca niektorým 
ľuďom zmenili život. Takýmto príkladom je aj Judita 
Chlebákova, ktorá sa (ako mnohí iní) na základe seriá-
lu rozhodla nastúpiť k colnej správe. V roku 1984 sa stala colníčkou na colnici 
v Čiernej nad Tisou. To sa jej stalo osudné, pretože v roku 1985 sa v colnej škole 
v Dobřívi zoznámila s Marcelom Šejvlom (colníkom z mesta Králíky v ČSR) a rok 
nato bola česko-slovenská colná svadba.

Seriál V znamení Merkúra, žiaľ, dnes už len tak ľahko nezoženiete. Prinášame 
preto krátky obsah jednotlivých častí:

1. diel:  Muzikantský colník (Halámky – cesta, Děčín-Hřensko – cesta), 70 min.
Dej sa odohráva na colnici v Děčíne, na colnej odbočke Hřensko, kde nastupuje 
ako colný elév Karel Hradilák najml. (Jaromír Hanzlík), tretí z generácie colníc-
kej rodiny. Po počiatočných problémoch sa mu pri colných kontrolách konečne 
začne dariť a u členov kapely vracajúcej sa zo západného Nemecka náhodne 

odhalí v saxofóne balíčky s marihuanou. Napomôže tiež k odhaleniu zbierky 
zlatých mincí. Colná služba je zobrazená pomerne reálne (dym z áut, únava, 
vybavenie kancelárií a hraničného priechodu).

2. diel:  Leto s Venušou (Rozvadov – cesta, Praha – Ústredná colná správa),  
70 min.

Dej sa odohráva prevažne na zámku Drahoslavice, z ktorého jedného dňa 
ukradnú najvzácnejší kus zo zámockých starožitností – obraz Leto s Venušou. 
Bezmocnej kriminálke pomôže vyriešiť prípad až colník na Rozvadove, ktorý 
nájde obraz zašitý v sedačke auta. Nevýhodou dielu je to, že colníkom sa venuje 
len z jednej pätiny.

3. diel:  Prípad živého muža (Cheb – železnica – odbočka A – náklad, Pomezí nad 
Ohří – cesta, Strážný – cesta, UCS – redakcia CLO), 80 min.

Colníčka objaví pri kontrole chladiaceho železničného vozňa mŕtvolu muža, 
ktorého podľa kriminálky nezavraždili na našom území. Viac svetla vnesie do 
prípadu jeden zo skúsených colníkov, ktorý mŕtveho na fotografii identifikuje 
ako bývalého pašeráka. Po čase sa nájde spojitosť medzi mŕtvolou a pašerákmi 
cigariet v kamióne s falšovanými dokladmi. Colníci tak pomohli odhaliť ďalší 
prípad, v ktorom išlo o konkurenčný boj pri tvorbe pašeráckych kanálov, ako aj 
pri pašovaní tovaru. Tvorcovia zobrazili aj redakciu československého časopisu 
CLO – Douane, ktorého redaktor Barták tiež prispel k odhaleniu pašerákov.

4. diel:  Stopa strieborných drakov (Bratislava – prístav, Bratislava-Petržalka – 
Berg – cesta, Devínska Nová Ves – železnica), 75 min.

Príbeh je venovaný skupine pašerákov, ktorá chce pašovať tovar z Viedne do 
Bratislavy. Pozornosť diváka – colníka vzbudia biele košele, ktoré majú colní-
ci – herci aj pri tých najkrkolomnejších kontrolách (podľa pamätníkov ich isté 
obdobie skutočne nosili aj v službe). Diel napriek tomu pôsobí pomerne dob-
rým dojmom. Nestavia si totiž veľké ciele, ale len zobrazuje častú formu pašo-
vania (textil, elektronika), pôsobí vierohodne a najrealistickejšie z celého cyklu. 
Hlavná predstaviteľka Viera Strnisková (ako Tomaševičová) hrá ráznu colníčku 
tak presvedčivo, že by to v tej dobe mohlo byť jej druhé povolanie.

5. diel:  Návrat princeznej (Štěchovice – Ústredná colná škola, Harrachov – cesta, 
Děčín-Hřensko – cesta, prístav, Železná Ruda – cesta), 70 min.

Príbeh je pokračovaním prvého dielu (Muzikantský colník). Opäť zobrazuje 
život Karola Hradiláka, ktorý sa po absolvovaní Ústrednej colnej školy vracia 
na pôvodné pracovisko. Diel je venovaný klasickým scénkam počas colnej 
kontroly, zobrazuje aj absurdnosť predpisov. Zameriava sa tiež na pašo-
vanie kultúrnych pamiatok z Poľska. Mimoriadne pobaví scénka, v ktorej 
Hradilákovi pridelia služobného psa. Ten objaví u cestujúceho drogy, ktoré sú 
„očuchaním“ identifikované ako hašiš. Buď v tej dobe každý druhý pašoval do 
Československa tento druh drogy, alebo sme boli svedkami zázraku. Záver, sa-
mozrejme, neprekvapí: „bdelý a ostražitý“ colník z colnej vyhľadávacej služby 
nakoniec všetko vyrieši.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Takto vyzerala colná odbočka Bratislava-Petržalka – Berg v roku 1977. Vľavo vedúci zmeny – 
colný inšpektor Jaroslav Pátek. Auto (už podľa EVČ) zapožičal filmárom kolega. 
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Banská Bystrica v minulosti ležala na križovatke obchodných ciest a vďaka 
tomu patrila medzi najbohatšie mestá v Európe. Dnes sa nachádza uprostred 
Slovenska, v lone rozmanitej prírody a je centrom turistického ruchu a kultúry 
celého Pohronia.

Námestie SNP – jedno z najkrajších na Slovensku
Dominantou Banskej Bystrice je dnes zrekonštruované Námestie SNP a priľahlé 
Námestie Štefana Moyzesa s Hradným areálom. Na Námestí SNP sa nachádza 
viacero historických skvostov, medzi ktoré určite patrí Benického dom a mest-
ská radnica z roku 1500, ktorá patrila v minulosti ťažbárovi V. Muhlsteinovi. 
Známa je aj budova Stredoslovenského múzea nazývaná aj Turzov dom, kde 
mala centrálu turzovsko-fuggerovská spoločnosť. Jedným z najväčších turistic-
kých lákadiel je takmer 35 metrov vysoká Hodinová veža, v ktorej kedysi bola 
mučiareň a väznica. Veža je známa aj pod názvom Šikmá. Je totiž naklonená 
o 68 centimetrov od svojej osi. Výstup na terasu veže do výšky 20,5 metra však 
nie je nebezpečný. Navyše je z nej nádherný výhľad na celé historické centrum 
a panorámu okolitých hôr. Takúto možnosť by mal využiť každý, skutočne to 
stojí zato. Námestie sa na juhu zužuje do Dolnej ulice, na ktorej sa nachádza 
až 60 vzácnych historických budov. Na konci ulice stojí jeden z najstarších ob-
jektov mesta – Kostol sv. Alžbety, postavený približne v roku 1303. Najstaršou 

a zároveň najatraktívnejšou časťou mesta je Hradný areál okolo Farského kos-
tola Nanebovzatia Panny Márie na Moyzesovom námestí. Nadväzujú naň pozo-
statky pôvodného opevnenia, z ktorého sa zachovala len časť múrov a tri bašty: 
Pisárska, Banícka a Farská. Opevnenie dopĺňa barbakán s vežou, ktorým sa ke-
dysi vstupovalo do hradu po padacom moste ponad vodnú priekopu a dnes 
pozýva všetkých okoloidúcich na posedenie pod košatými stromami v tieni 
starých múrov.

Návštevníkov očarí aj prírodou
Banská Bystrica je bohatá aj na prírodné zaujímavosti a história mesta je pozna-
čená ťažbou medi a striebra. Svedčia o tom dôkazy z neďalekej obce Harmanec, 
kde sa ťažila medená ruda. V okolí sa nachádzajú: Harmanecká jaskyňa, Hronsek, 
Poniky, Špania dolina, Slovenská Ľupča, kúpele Sliač a v neposlednom rade ly-
žiarske stredisko Donovaly. Banská Bystrica poskytuje v náručí Nízkych Tatier, 
Veľkej Fatry a Slovenského rudohoria množstvo možností na pešiu turistiku, 
cykloturistiku či vodáctvo. Rieka Hron láka rybárov, okolité hlboké lesy zase po-
ľovníkov a netreba zabúdať ani na banícke tradície mesta a jeho okolia. Medzi 
najvyhľadávanejšie miesta patrí spomínaná Harmanecká jaskyňa v Hornom 
Harmanci, v malebnom prostredí Kremnických vrchov. Jaskyňa sa nachádza 
v nadmorskej výške 821 metrov. Je dlhá 2 650 metrov, z toho pre verejnosť je 
sprístupnených iba 720 metrov. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od 5 do 
7 °C a relatívna vlhkosť vzduchu je približne 95 %. Harmanecká jaskyňa bola ob-
javená v roku 1932. Objaviteľom bol 18-ročný Michal Bacúrik, ktorý sa za 14 dní 
prekopal úzkym otvorom, tzv. Chodbou objaviteľa, do prekrásnej snehobielej 
siene nazvanej Dóm objaviteľa. Kuriózne je, že spomínaný objaviteľ dostal za 
objavenie jaskyne pokutu, pretože vnikol buď neoprávnene, alebo bez povole-
nia na pozemok mestských lesov. Počas prehliadky návštevníci jaskyne prejdú 
1 042 schodov. Najväčšia sprístupnená časť sa nazýva Dóm pagod, vysoký 28 
metrov. Obrovské pagodovité útvary dosahujú výšku až 12 metrov. V jaskyni 
okrem najjednoduchších rastlín žije desať druhov netopierov. Najnižšou čas-
ťou jaskyne je Riečisko, nemenej zaujímavá je Hráškova sieň či sfarbené zele-
né jazierka, ktoré sa považujú za najkrajšiu časť jaskyne. Symbolom jaskyne je 
oslnivo biela kamenná váza, ktorá vraj splní želanie každému, kto do nej trafí 
mincou.

Hronsek si nenechal ujsť ani princ Charles
Za návštevu stojí aj prehliadka unikátneho dreveného kostolíka z roku 1725 
v Hronseku, ktorý postavili bez použitia železných klincov, alebo gotického 

Banskobystrický kraj
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Kostola sv. Františka Serafínskeho v obci Poniky. Bočný oltár Panny Márie je jed-
ným z diel slávneho majstra Pavla z Levoče. Toho, kto by váhal, možno presvedčí 
skutočnosť, že kostol si pri svojej návšteve nenechal ujsť ani následník britského 
trónu princ Charles.

Na svoje si prídu milovníci histórie, športu, ale aj romantici
V južnej časti Nízkych Tatier sa nachádza bývalá banícka obec – Špania Dolina. 
Vďaka nálezom medi s bohatou prímesou striebra sa stala známou po celej 
Európe. Jej zašlú slávu dodnes pripomínajú štôlne a kostol z roku 1254. Obec 
je preslávená aj čipkárstvom. Neďaleko sa nachádza najstaršia banícka osada, 
dnes známa aj ako pútnické miesto – Staré Hory. Leží v Starohorskej doline, ka-
diaľ vedie cestný ťah na Donovaly. Miestnemu Kostolu Panny Márie udelil pápež 
Ján Pavol II. v roku 1992 štatút „Basilica Minor“.
Nemali by sme zabudnúť ani na hrad Slovenská Ľupča z prvej polovice 13. sto-
ročia, ktorý bol v minulosti domovom takmer všetkých uhorských panovníkov. 
K najzaujímavejším lákadlám hradu patria jeho pôvodné múry, 45 metrov hl-
boká studňa, mučiareň, kamenný portál z roku 1610 a štvorcová veža donjon. 
Dôležitá informácia pre romantikov. Pri vchode do hradu stojí sedemsto rokov 
stará lipa vysoká 25 metrov, pomenovaná podľa kráľa Mateja Korvína. Rád si 
vraj posedel v jej tieni. Podľa tradície sa pod jej konármi splní každému jedno 
želanie. Nad obcou Tajov, vzdialenou len osem kilometrov, slúži turistom po 
celý rok obľúbený autokemping s ihriskom. Okrem toho, že je obec rodiskom 
spisovateľa J. G. Tajovského a nachádza sa tu aj jeho rodný dom so stálou expo-
zíciou, poskytuje okolie hustú sieť označených turistických chodníkov. Jednou 
z vyhľadávaných túr je trasa na Suchý vrch, obľúbený cieľ rodinných návštev. 
Toto miesto ponúka množstvo aktivít od jazdy na koňoch až po ubytovanie. 

Východne od Bystrice sa rozprestiera Selčianska dolina so strediskom Selce 
v obci s rovnomenným názvom. Je tu viacero trávnatých plôch na futbal, vo-
lejbal, tenis a pre rybárov bude lahôdkou pstruhový potok. V letnej sezóne do-
minuje turistika a cykloturistika po vyznačených trasách, chodníkoch a lesných 
cestách. Areál je východiskom peších túr do Nízkych Tatier na Kalište (4 hodiny), 
Donovaly (4,5 hodiny) a Španiu Dolinu (3 hodiny) s prekrásnymi výhľadmi na 
Banskú Bystricu.

Nevynechajte ani jedinečné kúpele
Kúpele Sliač sa nachádzajú neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena v lesnatej krajine 
obklopené parkami a pláňami. Za svoju popularitu a príťažlivosť vďačili liečivým 
účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností. Voda kú-
peľného prameňa je síranovo-hydrouhličitá, horečnato-vápenatá s vysokým ob-
sahom kysličníka uhličitého, izotermickej teploty 33,3 °C. Vo svete sú už len troje 
kúpele s podobným zložením liečivej vody, v Argentíne, Austrálii a Španielsku. 
Dnešnú podobu majú kúpele z tridsiatych rokov minulého storočia. Na úpä-
tí Kremnických vrchov, na západnej strane doliny Hrona sa nachádzajú ďalšie 
známe kúpele – Kováčová. Liečia sa tam ochorenia pohybového a nervového 
ústrojenstva. V roku 1964 sa podarilo navŕtať nový prameň, ktorý dnes ako jediný 
zásobuje celý kúpeľný komplex a s výdatnosťou 3 000 litrov za minútu patrí k naj-
výdatnejším na Slovensku. Základom liečby je stredne mineralizovaná síranovo-
hydrogén-uhličitanová, vápenato-horečnatá voda so zvýšeným obsahom fluóru, 
s teplotou 48,5 °C, vyvierajúca z hĺbky 502 metrov. K základným procedúram pat-
ria bazénové a vaňové kúpele, doplnené parafínovými zábalmi, rôznymi druhmi 

masáží a komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. V kúpeľoch Kováčová je 
vybudované Národné rehabilitačné centrum.

Raj pre lyžiarov
V okolí Banskej Bystrice si zgustnete aj v zime. Medzi špičky lyžiarskych stredísk 
patrí Park Snow Donovaly. Ide o dedinku vybudovanú v západnej časti Nízkych 
Tatier medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Ponúka kvalitné zjazdovky pre 
lyžiarov všetkých kategórií a okrem toho zábavu na rôznych atrakciách: bobo-
vá dráha, klzisko a snow paragliding, diskotéky na snehu a večerné lyžovanie. 
V areáli sa nachádza aj niekoľko reštauračných zariadení a snežných barov, po-
žičovne lyží a skiservis. Lákadlom sú aj preteky psích záprahov, ktoré sa uspora-
dúvajú každoročne práve na Donovaloch.

Čiernohronská lesná železnica „nezapadá prachom“
Čiernohronská lesná železnica (ČHŽ) leží vo Veporských vrchoch neďaleko 
Brezna a spája dve hlavné strediskové obce na Čiernom Hrone – Čierny Balog 
a Hronec. Výstavba železnice sa začala v roku 1908 a koľajová sieť, rozprestiera-
júca sa v okolitých dolinách, nakoniec dosiahla dĺžku 132,97 kilometra. Zaradila 
sa tak medzi najvýznamnejšie lesné železnice, ktorých bolo na Slovensku asi 40, 
na Ukrajine približne 50 a v Rumunsku dokonca asi 90. V súčasnosti ČHŽ premá-
va denne počas letnej turistickej sezóny od 1.5. do 15.9. Prevádzka je zabezpe-
čovaná na zrekonštruovanom úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu 
a do Vydrovskej doliny (spolu 14 km). Od 16.9. do 30.4. ČHŽ premáva každú 
sobotu na úseku Chvatimech – Čierny Balog (12 kilometrov). Mimoriadne jazdy 
je možné objednať si kedykoľvek. Vozový park pozostáva z dvoch parných loko-
motív, šiestich motorových lokomotív a zrekonštruovaného motorového vozňa 
M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných 
vozňov. Časť z nich vrátane reštauračného vagóna je vyhotovená ako letné vy-
hliadkové vagóny, ktoré umocňujú zážitok z jazdy a z kontaktu s prírodou. Na 
konci trate došlo k zmene, resp. k rozšíreniu. Zo stanice Čišeny Balog je spre-
vádzkovaný úsek ku skanzenu Vydrovo.

kpt. Ing. Katarína Podhorová
Foto: kpt. Mgr. Milan Kanka a zamestnanci CÚ Banská Bystrica
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Naši jubilanti v marci a apríli 2011
60 rokov

František Algeyer 
CR SR

Mária Mitrová 
CÚ Košice

55 rokov

Gabriela Gajdošechová 
CR SR

50 rokov

Bohuslav Herceg 
CR SR

Róbert Holub 
CÚ Banská Bystrica

Miroslav Reguly 
CKÚ

Marián Krišo 
CÚ Bratislava

Karol Ondráček 
CÚ Trenčín

Jaroslav Varmus 
CÚ Trenčín

Jozef Knapík 
CÚ Prešov

Juraj Rohaľ 
CÚ Prešov

Ľudovít Marcinek 
CÚ Prešov

Kvetoslava Olejárová 
CÚ Prešov

Igor Lebiedzik 
CÚ Trnava

Jozef Demčák 
CÚ Michalovce

Pracovné jubileum 20 rokov

Edgar Ponya 
CR SR

Gabriela Gajdošechová 
CR SR

Ladislav Márton 
CR SR

Peter Paulík 
CR SR

Zuzana Hahnová 
CR SR

Marian Patrnčiak 
CÚ Banská Bystrica

Roman Petrík 
CÚ Banská Bystrica

František Bertovič 
CÚ Bratislava

Jaroslav Ferianček 
CÚ Bratislava

Peter Žatko 
CÚ Trenčín

Pavel Bobrik 
CÚ Prešov

Stanislav Sleboda 
CÚ Prešov

Jozef Dráb 
CÚ Prešov

Peter Facák 
CÚ Prešov

Miroslav Ličko 
CÚ Trnava

Ľuboš Bočkay 
CÚ Trnava

Milan Barányi 
CÚ Nitra

Vladimír Boldiš 
CÚ Nitra

Peter Kováč 
CÚ Nitra

Ján Kútnik 
CÚ Nitra

Dušan Hubočan 
CÚ Žilina

Rudolf Šamaj 
CÚ Žilina

Ľubomír Breznen 
CÚ Košice

Imrich Bajla 
CÚ Košice

Poznámka redakcie: CÚ Banská Bystrica nám (kvôli zlyhaniu informačného systému) na začiatku roka 2011 zaslal neúplný zoznam zamestnancov, ktorí si v tomto 
roku pripomínajú pracovné jubileum. Dodatočne preto zverejňujeme mená tých, ktorí k januáru a februáru odslúžili 20 rokov v colnej správe:
Vladimír Zubek, Marián Šašala, Štefan Golian, Mikuláš Bodor, Ladislav Flachbart, Oto Fridrich, Gejza Szamos, Ján Šarkan, Branislav Varga, Vladimír Mollek

V sobotu 12.2.2011 poslednýkrát dotĺklo srdce nášho bývalého kolegu, prvého riaditeľa Colnice 
v Nitre, Pavla Gálu. Zomrel vo veku 88 rokov.

Pavol Gála nastúpil do colnej služby v roku 1941, keď pôsobil na Colnici v Seredi. V ďalších ro-
koch pracoval na Colnici Komárno, pobočka Nitra. Svoju činnosť vykonával v pracovnom obvo-
de: Prievidza – Zlaté Moravce – Šurany – Leopoldov – Sereď. V roku 1972 bol vymenovaný za 
riaditeľa novovytvorenej vnútrozemskej Colnice v Nitre, kde zotrval až do svojho odchodu do 
dôchodku.
Všetci, ktorí s ním spolupracovali, vedeli, že za jeho činmi stálo vždy jediné prianie: nasadiť svoje 
sily na prospech všetkých, s ktorými sa cítil byť spojený. Počas jeho pôsobenia v colnej správe uka-
zoval správny prístup nielen k práci, ale aj k životu samotnému. O jeho vrúcnom vzťahu k colnej 
správe a k colníckej profesii svedčí aj to, že do posledných chvíľ svojho života sa aktívne zaujímal 
o dianie v colnej správe, o jej vývoj a smerovanie. Pre nás, ktorí sme ho poznali, bude vždy vzorom 
človeka, ktorý mal rád svoju prácu, obetoval jej všetky svoje sily a vedel si vždy vážiť prácu svojich 
kolegov.
Posledná rozlúčka s naším bývalým kolegom sa uskutočnila v utorok 15.2.2011 na mestskom cin-
toríne v Nitre za prítomnosti členov čestnej jednotky colnej správy. Na tejto rozlúčke sa okrem ve-
denia CÚ Nitra zúčastnil aj bývalý generálny riaditeľ CR SR JUDr. Milan Jasenovec, bývalí riaditelia 
Colnice Nitra Jozef Pacher a Mgr. Dušan Kubina a mnoho ďalších kolegov a spolupracovníkov pána 
Gálu. Smútočný prejav predniesol bývalý námestník riaditeľa Colnice Nitra Marián Gocník, ktorý sa 
s Pavlom Gálom naposledy rozlúčil za všetkých kolegov z colnej správy. Po ukončení smútočných 
obradov pozval riaditeľ CÚ Nitra pplk. Mgr. Marek Gocník bývalých kolegov na pietne posedenie, 
na ktorom si všetci zúčastnení pripomenuli prácu a prínos Pavla Gálu k rozvoju colníckej profesie 
a zaspomínali si aj na svoje nedávne pôsobenie v colníckych radoch.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Rozlúčka
Mgr. Gustáv Takáč 
(*4.4.1944  †22.3.2011)

Dňa 29.3.2011 sa konala v bratislavskom kre-
matóriu posledná rozlúčka s naším kolegom, 
ktorý pracoval v colnej správe od 4.3.1993 do 
30.11.1999 vo funkcii tlačového hovorcu a re-
daktora služobného časopisu. 
 Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Pavlom Gálom
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Ako nás nepoznáte

Koníčky vašich kolegov, ktoré mi posielate do rubriky Ako nás nepoznáte, ma ne-
raz fascinujú. Priznám sa, že to tak bolo aj v prípade Petra Krnáča z CKÚ, ktorého 
hobby mi „nabonzovala“ jeho bývalá kolegyňa. Peťo je totiž známy zberateľ. Už 
roky zveľaďuje svoju zbierku obalov z čokolád, ktoré mu zo služobných ciest, ale 
aj z dovoleniek nosia priatelia i kolegovia.

Koníček prebral po mame
Obaly z čokolád začal vnímať ako predmet zberateľského záujmu už v detstve, 
keďže ich pôvodne zbierala jeho mama a on si ich rád s obdivom prezeral. 
Postupne jej začal so zbierkou pomáhať, zháňal nové prírastky od kamarátov 
a sledoval novinky v obchodoch. Na zberateľstvo nezanevrel ani po maminej 
smrti a rozhodol sa v ňom pokračovať.

Pre deti i dospelých
Obal z čokolády vnímame väčšinou ako kus papiera a pochutnáme si radšej na jej 
obsahu. Peťo paradoxne uprednostní práve takéto papierové „šaty“ sladkej po-
chúťky, na ktorých sa okrem zobrazenej značky, príchute a gramáže nachádzajú 
rôzne zaujímavosti. Obaly sa totiž neraz využívajú na propagáciu, napr. štátu či 
regiónu. Na starých českých a slovenských obaloch z jeho zbierky nájdete ob-
rázky našich hradov a zámkov, prírodných krás, na peruánskom obale Machu 
Picchu, v zbierke však má aj americké obaly s dominantami New Yorku vrátane 
Sochy slobody či v tom čase ešte stojacimi „dvojičkami“. Majstrami v tejto oblas-
ti sú Švajčiari, ktorí vydávajú celé edície zamerané na rozvoj turistického ruchu. 
Samozrejmosťou na obaloch sú rôzne postavy z detských príbehov, rozprávok 
a seriálov (Škaredé káčatko, No, počkaj!, Tom a Jerry, Twilight). Čokolády sú často 
súčasťou marketingu významných udalostí a zriedkavo aj politiky – na sloven-
skom obale bol napr. maskot letných OH 1980 v Moskve, medvedík „Míša“, z ra-
kúskych obalov sa v rámci podpory národného tímu pre zimné olympijské hry 
usmieval zjazdár Hermann Maier. Peťo má vo svojej zbierke aj archaické skvosty, 
a to ruské obaly s krížnikom Aurora, päťramennou hviezdou, kosákom a kladi-
vom. Samostatnou kategóriou sú tzv. personalizované obaly, keď je obal vytvore-
ný podľa konkrétnej požiadavky klienta. Aj také má vo svojej zbierke, najstarším je 
obal s logom klubu Slovan CHZJD Bratislava, vydaný pri príležitosti jeho víťazstva 
vo futbalovom Pohári víťazov pohárov v ročníku 1968/1969.

Raritné nielen obalom, ale aj chuťou
Peťo má vo svojej zbierke obaly od výmyslu sveta. Okrem klasických príchutí a ná-
plní v nej má aj rarity, ktoré v obchodoch bežne nekúpite. Na niektorých si dokon-
ca aj sám zgustol. Vo svojej zbierke má obaly z edície čokolád švajčiarskej značky 
s príchuťou popredných svetových značiek alkoholu a má v nej aj obal z írskej 
čokolády s príchuťou známeho tmavého piva a likéru. V jeho zbierke nájdete aj 
obaly z čokolád s príchuťou morskej soli, čaju Darjeeling, konope siateho, zázvo-
ru, bieleho, čierneho či červeného korenia, čili papričiek alebo kvetov. Osobitnou 
kategóriou sú tzv. organické čokolády, čokolády pre vegánov a produkty Fair 
Trade. Vo svojej zbierke má dokonca aj obaly z čokolády pre psov.

Nové príspevky získava od kolegov i výrobcov
Peťova zbierka je známa aj medzi podobne naladenými „fajnšmekermi“. V súčas-
nosti ju tvorí cca 17 000 obalov zo 77 štátov celého sveta. Podľa neoficiálneho 
rebríčka Klubu zberateľov kuriozít Praha je v česko-slovenskom rebríčku približ-
ne na 6. mieste. Obaly mu do zbierky pribúdajú rôznymi spôsobmi. Najčastejšie 
si nové kúsky nakupuje v obchodoch. Vyberá si ich zásadne kvôli obalu, je mu 
v podstate jedno, aká je to značka, resp. akú má príchuť. Asi je zbytočné písať, 
kam smerujú jeho kroky na zahraničných služobných cestách. V tomto smere si 
už „vycvičil“ aj svojich kolegov a známych, ktorí ho novými kúskami vždy radi ob-
darujú. Peťo si zbierku rozširuje aj prostredníctvom iných zberateľov, s ktorými 
si obaly vymieňa systémom kus za kus, nakoľko určiť hodnotu obalu je takmer 
nemožné. V kontakte je so zberateľmi na Slovensku, v Česku, Poľsku a Rumunsku, 
avšak väčšie výmeny realizuje aj so zberateľmi z iných častí sveta (Južná Afrika, 
Brazília, Austrália, Rusko, Fínsko, Bielorusko), kde je väčšia šanca získať zaujímavé 
kúsky. S ohľadom na výšku poštovného si posielajú cca 50 – 100 obalov. Ďalším 
spôsobom, ako získať nové exempláre, je komunikácia s firmami produkujúcimi 
čokoládu. Peťo kontaktuje výrobcov prostredníctvom emailu. Vo väčšine prípa-
dov sú ochotní a zašlú mu kolekciu obalov z nimi vyrábanej produkcie, pričom 
niektorí pribalia aj vzorky výrobkov. Od konzorcia nemeckých producentov mu 
raz prišiel vyše kilový balíček obalov. Zberatelia však neraz prevezmú zbierky aj 
od starších „kolegov“, ktorí sa svojmu koníčku už nevenujú.

Tisíce papierikov sa zmestia na dve police
Zberateľstvo si ako každý koníček vyžaduje istú dávku voľného času, financií (ná-
kup čokolád, poštovné a aukcie), ale aj priestoru. Peťova zbierka má svoje čestné 
miesto, zaberá len dve police, čiže zanedbateľný priestor. Obaly má zoradené 
podľa štátov a následne podľa značiek. Uložené sú na papieroch, ktoré sú vložené 
v euroobaloch a následne v tvrdých doskách (fascikloch). Okrem obalov má však 
aj väčšiu kartónovú škatuľu na „dupláky“, balík kancelárskeho papiera, cca 250 re-
zervných euroobalov a 10 rezervných fasciklov.

Najťažšia vážila dve kilá
Peťo si každý získaný exemplár cení, ale výrazného favorita medzi obalmi vo svojej 
zbierke nemá. Pár kuriozít sa v nej však nájde, napríklad čokoláda Milka s hmot-
nosťou 500 g v tvare carvingovej lyže či obal zo švajčiarskej čokolády Goldkenn 
v tvare zlatej tehličky. Takú istú čokoládu dostávajú každý rok okrem medaily 
všetci víťazi jednotlivých kategórií na slávnom atletickom mítingu GOLDEN 
LEAGUE Weltklasse v Zürichu. Štandardná veľkosť čokolád je 100 g, tie v jeho 
zbierke aj prevažujú. Najmenšie obaly má z malých čokolád ku káve s hmotnos-
ťou 5 g, na opačnom konci tróni obal od čokolády Milka MILLENIUM vyrobenej 
špeciálne pri príležitosti roku 2000, ktorá mala hmotnosť presne 2 000 g. Hrdý je 
aj na obaly vyrobené v bývalej Nemeckej demokratickej republike, ktorá už asi 20 
rokov neexistuje. V budúcnosti sa počet zaujímavých kúskov v jeho zbierke určite 
rozrastie. Do konca života by totiž chcel nazbierať 100 000 obalov z aspoň 100 
krajín. Ak do nejakej exotickej destinácie počas dovolenky zamierite, určite naňho 
myslite. Úplne postačí, ak mu donesiete preňho vzácny „čokoládový“ papierik.

-ds-
Foto: Alžbeta Krnáčová

Uprednostní obal pred obsahom



Dovolenkové obdobie je síce ešte len pred nami, no zaspomínať si na chvíle strávené 
v príjemnom letovisku či na zaujímavom mieste môžete kedykoľvek, a to aj prostredníc-
tvom nášho časopisu. O svoje fotospomienky z dovolenky v Taliansku sa tentoraz podelil 
Martin Sabo. Ak tak chcete urobiť aj vy, je to jednoduché, ale to už asi viete. Vyberte tri 
najlepšie fotografie a pošlite nám ich do redakcie. Tešíme sa na vaše snímky.


