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Udalosti naším fotoobjektívom

Jar bola v colnej správe skutočne plodná, a to na dôležité pracovné stretnutia i zaujímavé akcie. O väčšine z nich sa podrob-
nejšie dozviete na stránkach nášho časopisu. Fotografie však dokážu priblížiť udalosti a ich atmosféru najvernejšie, a preto 
vám prinášame fotovýber z toho najlepšieho, čo sa na pôde colnej správy, ale aj mimo nej dialo.

Stretnutie s duchovným rozmerom

Deň otvorených dverí MF SR 11. 6. 2011

Návštevníci sa dozvedeli aj množstvo zaujímavostí z colníckej histórieMnohé z detí využili možnosť dotknúť sa skutočného kukláča

Minister financií Ivan Mikloš na tlačovej besede s deťmi Meč čestnej jednotky zaujal aj generálnu riaditeľku CR SR plk. Ing. Máriu 
Machovú, PhD.

Colné riaditeľstvo SR privítalo 3.5.2011 generálneho duchovného OS a OZ SR 
mjr. Mgr. Miroslava Táborského a kancelára Ústredia ekumenickej pastoračnej 
služby v OS a OZ SR Jána Ondrejčina. Na snímke generálny duchovný s generál-
nou riaditeľkou CR SR plk. Ing. Máriou Machovou, PhD.

Za účasti ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka (v hornom rade piaty 
sprava) a biskupského vikára Mons. Františka Bartoša (prvý zľava) sa v apríli na 
pozvanie Vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR zúčastnili slovenskí colníci na tradič-
nej krížovej ceste v Marianke
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Naplniť časopis zaujímavými a rozmanitými článkami nie je jednoduché. Okrem 
kreativity a kopy premýšľania si to totiž vyžaduje aj ľudí ochotných vám v tom-
to tvorivom procese pomôcť, dať tipy na zaujímavé témy a udalosti alebo čosi 
napísať. Ak to všetko nemáte, musíte v redakčnom hrnci variť sami a „vykuch-
tiť“ možno nie práve špecialitu šéfkuchára, ale aspoň poctivé a chutné jedlo, 
ktoré pohladí tie správne partie. Keďže originálnych a nových tém nie je vždy 
dostatok, niektoré periodiká sa neraz uchýlia k tomu najjednoduchšiemu va-
riantu – uvaria aj tzv. minútky, čiže články, ktoré vzniknú na poslednú chvíľu 
a len preto, aby strany nedýchali prázdnotou. Náš časopis však do tejto skupiny 
nepatrí. Nápadov, zaujímavých udalostí, ale aj ľudí, ktorí doň s láskou a neraz 
vo voľnom čase prispievajú, je našťastie dosť. Aktuálne dvojčíslo preto opäť ob-
sahuje množstvo rôznych ingrediencií a je správne dochutené. Môžete sa doň 
preto s gustom a navyše aj bez obáv pustiť. V našej redakčnej kuchyni totiž do-
držujeme všetky hygienické opatrenia.
Príjemné a chutné čítanie!

Dana Sýkorová

Varíme zdravo a chutne
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Telefónna linka medzi Colným riaditeľstvom SR (CR SR) a Ministerstvom finan-
cií SR (MF SR) dostala v máji zabrať. Okrem pracovných povinností sa totiž za-
čali i rozhovory na tému Dňa otvorených dverí MF SR. CR SR bolo ako súčasť 
rezortu financií oslovené k spolupráci. Cieľom MF SR bolo verejnosti ukázať čo 
najzaujímavejšou formou prácu všetkých organizácií, ktoré pod ministerstvo 
patria. Okrem CR SR boli oslovené aj Daňové riaditeľstvo SR z Banskej Bystrice, 
Mincovňa z Kremnice a Tipos z Bratislavy.

Čestná jednotka medzi návštevníkmi bodovala
Sobotňajšie ráno 11.6.2011 svojím slnečným začiatkom potešilo snáď každého, 
kto mal svojím podielom prispieť k úspešnej realizácii tohto po prvýkrát usku-

točneného podujatia. Desiata hodina sa na Kýčerského ulici v Bratislave nies-
la v znamení povelov a pochodu čestnej jednotky colnej správy. Údiv prvých 
návštevníkov sa nedal prehliadnuť. Za všetko napovie rozhovor dvoch malých 
chlapcov: „Videl si to, tak toto by som asi len tak nedokázal.“ Colníci v ich blíz-
kosti sa neubránili úprimnému úsmevu, pretože rezký pochod čestnej jednotky 
pred podpredsedom vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom mal nádych 
krásnych tradícií, s ktorými je aj colníctvo na Slovensku spojené. Po ministro-
vom krátkom príhovore k návštevníkom MF SR prišlo to, na čo okolostojaci 
čakali – pozval ich do ministerských priestorov. Prehliadka sa začala v archíve, 
kde sú uložené všetky dôležité písomnosti MF SR. Návštevníci potom vošli do 
priestorov vyhradených pre Mincovňu Kremnica. Pamätné mince a množ-
stvo rôznorodých kovových drobností, ktoré sú vyrábané týmto na Slovensku 

Krátko z domova

Rezort financií otvoril svoje dvere verejnosti
najstarším štátnym podnikom, bolo zaují-
mavé nielen vidieť, ale mnohých potešila 
i možnosť si ich zakúpiť.

Colníci ľuďom priblížili problematiku 
viacerých oblastí
Prvé poschodie MF SR bolo naše. Colnícku 
prácu pred najširšou verejnosťou pre-
zentovali colníci z CÚ Bratislava a CR SR. 
Mnohí návštevníci žasli nad ukážkami 
chránených exotických zvierat a rast-
lín z oblasti CITES a vzorkami výrobkov 
z nich. Išlo o trofeje zvierat a rôzne suve-
níry z dovoleniek, ktoré colníci zadržali pri 
dovozoch z tretích krajín. Bratislavským 
colníkom sa podarilo poukázať i na prob-
lematiku porušovania predpisov v oblasti 
spotrebných daní, a to prostredníctvom 
vzoriek tovarov, akými sú lieh a cigare-
ty. Nemenej zaujímavou expozíciou boli 
colnícke ukážky tovarov, ktoré porušujú 
práva duševného vlastníctva. Či už išlo 
o falzifikáty a napodobneniny textilných 
výrobkov, športovej obuvi alebo kabeliek 

a parfumov, deň otvorených dverí nám colníkom umožnil vyzdvihnúť pred ve-
rejnosťou aj tento na prvý pohľad nezávažný problém, s ktorým zápasí nejedna 
ekonomika sveta.

Dospelí ocenili daňové miniporadenstvo, deti psa „sympaťáka“
V ďalšom priestore MF SR sa návštevníkom ponúkal krátky náhľad do colníckej 
histórie. Verejnosť sa na paneloch nachádzajúcich sa na chodbách ministerstva 
oboznámila s minulými stáročiami, keď colnícke úlohy patrili k nenahraditeľ-
ným nástrojom štátnych aparátov. Povinnosti na hraniciach i vo vnútrozemí 
finančnej správy boli prezentované dobovými fotografiami, ktoré akoby sa vy-
norili z minulosti aj vďaka hľadaniu podkladov pre túto expozíciu. Poschodie ur-
čené na prezentáciu colnej správy ukončovali naši budúci kolegovia z daňovej 
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Krátko z domova

správy. Dobová pokladnica z banskobystrického múzea vystavená pred kance-
láriou Daňového riaditeľstva SR upútala mnohých veľkých i malých návštevní-
kov. Naši budúci kolegovia poskytovali občanom i daňové miniporadenstvo, 
pričom, ako sme mohli vidieť, to využil nejeden sobotňajší návštevník. Na svoje 
si však prišli aj tí najmenší. Detský kútik doslova žil voľbou v súťaži „Pes sym-
paťák colnej správy.“ Víťazom sa stal húževnatý psík malého vzrastu plemena 
Jack Russel teriér.

O akčnosť nebola núdza
Rušno bolo aj na parkovisku na Štefanovičovej ulici, kde niekoľkokrát vystu-
povali naši kolegovia. Okrem ukážok činnosti služobných psov a psovodov 

pracujúcich na odhaľovaní drog a psychotropných látok, tabaku a chránených 
druhov rastlín a živočíchov predviedli napínavú ukážku zásahu stanice colné-
ho úradu s poriadnou dávkou adrenalínu. Sirény a streľba vyviedli na vnútorný 
dvor MF SR množstvo návštevníkov, ktorí nikdy nič podobné nevideli. Z Dňa 
otvorených dverí MF SR si návštevníci odniesli nielen pekné zážitky, ale aj milý 
darček – vlastnoručne vyrazený žetón s logom Dňa otvorených dverí, ktorý si 
mohli vytlačiť za pomoci lisu Mincovne Kremnica.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská

Slovensko hostilo v júni generálnych riaditeľov colných správ V4. Každoročné 
rokovanie šéfov colných správ sa tentoraz konalo v Bratislave v priestoroch 
Účelového zariadenia vlády SR Hotel Bôrik, a to v dňoch od 1. do 3.6.2011.

Riešili spoločné problémy
Jednotlivé delegácie pozostávali z troch zástupcov vedených generálnym 
riaditeľom za účasti zástupcu z útvaru medzinárodných vzťahov a zástupcu 
z útvaru zaoberajúceho sa problematikou predchádzania a boja proti daňovým 
podvodom.
Spomínané rokovanie bolo zamerané najmä na spoločné témy, pri ktorých 
je spolupráca a koordinácia krajín V4 prínosom nielen pre naše krajiny, ale aj 
pre celú EÚ. Predstavitelia colných správ diskutovali o potrebe a možnostiach 
vzájomnej spolupráce pri zamedzení daňovým podvodom a únikom pri in-
trakomunitárnej preprave minerálneho oleja PpKN 2710 19 91 a 2710 19 99, 
zneužívaného ako pohonná látka alebo palivo bez 
zaplatenia spotrebnej dane, podporou návrhu 
Litvy na príslušnú zmenu Smernice Rady 92/81/
EHS z 19.10.1992 o harmonizácii štruktúr spot-
rebných daní z minerálnych olejov. Na podnet 
poľskej strany sa do programu rokovania dostala 
aj otázka colného hodnotenia textilných výrob-
kov pri dovoze z tretích krajín a problémy, ktorým 
musia colné orgány krajín EÚ v tejto súvislosti če-
liť. Zúčastnení sa zaoberali aj otázkou významu 
a potreby užšej regionálnej spolupráce v colnej 
i daňovej oblasti, vďaka ktorej dokážu efektívne 
predchádzať a zabraňovať podvodom. Diskutovali 
aj o návrhu vzájomne koordinovať poskytovanie 
technickej pomoci tretím krajinám, osobitne kra-
jinám Východného partnerstva tak, aby bola táto 
pomoc efektívna. Dohodli sa na užšej spolupráci 

Generálni riaditelia colných správ 
krajín V4 sa stretli v Bratislave

mobilných skupín, ako aj na expertných rokovaniach krajín V4 v oblasti analýzy 
rizika pri minerálnych olejoch a colnej hodnoty textilného tovaru.

Podpísaná deklarácia je už v Bruseli
Generálni riaditelia colných správ krajín V4 na záver rokovania slávnostne pod-
písali Deklaráciu o predchádzaní daňovým únikom pri tovare, ktorý je pred-
metom spotrebnej dane. Deklarácia bola následne zaslaná Európskej komisii, 
Generálnemu riaditeľstvu pre dane a colnú úniu na prijatie potrebných legis-
latívnych opatrení na európskej úrovni s cieľom zaviesť kontrolu nad prepra-
vou predmetných minerálnych olejov, ktorá by mala prispieť k zníženiu rizika 
daňových únikov. Rokovanie v Bratislave sa uskutočnilo v priateľskej a vecnej 
atmosfére. Po príjemne strávenom čase na Slovensku sa budúcoročné rokova-
nie uskutoční v Maďarsku.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD., a por. Ing. Jana Reháková
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Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod sa 
14.5.2011 uskutočnil už 10. ročník tradičného kultúrno-spo-
ločenského podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva. 
Hlavným zámerom podujatia, ktoré sa konalo na slovensko-
ukrajinskej štátnej hranici, je vytváranie a upevňovanie dvoj-
strannej platformy pre vzájomné priateľské a partnerské vzťa-
hy, dôveru a porozumenie.

Prišli významné osobnosti zo Slovenska i z Ukrajiny
Podujatie tento rok organizoval Košický samosprávny kraj v spo-
lupráci s Prešovským samosprávnym krajom, mestami Sobrance 
a Snina a susediacou Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.
Cieľom organizátorov je pripraviť priaznivé podmienky a prostredie 
na budovanie a posilňovanie vzájomných vzťahov cezhraničnej spo-
lupráce a nadväzovanie nových kontaktov. Tak ako po minulé roky 
nechýbali na stretnutí významné osobnosti spoločenského života 
oboch krajín. Za ukrajinskú stranu prišiel gubernátor, viacerí poslan-
ci regionálnych samospráv, ukrajinského parlamentu a honorárny 
konzul Ukrajiny na Slovensku. Za Slovensko sa na podujatí zúčastnili pri-
mátori a starostovia prihraničných miest a obcí, veľvyslanec SR na Ukrajine, 
poslanci národnej rady, predstavitelia rezortu vnútra a predsedovia samo-
správnych krajov, ktorí v rámci rokovaní otvorili otázku ďalšieho hraničné-
ho priechodu Ulič – Zábroď. Hraničný priechod by totiž výrazne pomohol 
občanom žijúcim v pohraničnej oblasti. Značným prínosom pre región i sa-
motné mesto bolo stretnutie primátora mesta s 1. podpredsedom vlády SR 
a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom. 
Minister sa oboznámil s problémami týkajúcimi sa dopravy v meste a regi-
óne a prisľúbil pomoc pri riešení akútnych problémov, ktorými sú odklone-
nie kamiónovej dopravy a získavanie investorov do priemyselného parku. 

Tradícia na východnej hranici

Predmetom ďalších diskusií bola téma kultúry, vzdelávania a spolupráce na 
ďalších spoločných projektoch v oblasti kultúry a školstva.

Colníci si vymieňali skúsenosti, hodnotili i plánovali
Samozrejme, nechýbal ani kultúrny program, kde obe strany prezentovali svoju 
kultúru, folklór, tradície, zvyky, kuchyňu i remeslá. Predstavitelia CÚ Michalovce 
a vedúci pobočiek colného úradu využili túto príležitosť na neformálne stretnu-
tie s predstaviteľmi Čopskej colnice, s ktorými si vymenili skúsenosti z výkonu 
štátnej služby. Našiel sa však aj priestor na zhodnotenie doterajšej spolupráce, 
načrtnutie budúcich vízií a smerovania vzájomných vzťahov.

por. Ing. Jana Nimrichterová

Colníci inšpekcie generálneho riaditeľa, pracovisko Košice, pripravili koncom 
mája školenia zamerané na boj proti korupcii. Séria prednášok, ktorú pre pri-
bližne 200 colníkov inicioval riaditeľ CÚ Michalovce pplk. Mgr. Milan Kačurik, 
prebehla od 23. do 31.5.2011.

Školenia boli určené pre colníkov na pracoviskách colnej správy v územnej pô-
sobnosti CÚ Michalovce. Ich účastníci si na začiatku každej prednášky zopako-
vali svoje teoretické vedomosti súvisiace s korupčným konaním. Značná časť 

Colní inšpektori zorganizovali  
prednášky o korupčnom konaní

prednášok bola venovaná ustanoveniam Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
účinného od 1.1.2006 a povinnosti colníkov nahlásiť akékoľvek protiprávne 
konanie, teda aj korupciu pracovníkov colnej správy, priamo na inšpekciu GR. 
Prednášajúci sa zaoberali vnútornými i vonkajšími identifikátormi vzniku a trva-
nia korupcie. Venovali sa aj preventívnym nástrojom boja proti korupcii, napr. 
zlepšeniu systému odmeňovania colníkov pri odhaľovaní korupčných trestných 
činov, ale aj trestných činov v súvislosti s porušovaním colných a daňových trest-
ných predpisov. Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti pripravuje návrh záko-

na na ochranu oznamovateľov závažnej trestnej 
činnosti, ktorou je aj korupcia. Takýto zákon majú 
aj USA, Francúzsko, Anglicko a iné krajiny. Školiaci 
sa colníci tiež diskutovali o jazykovom vzdelávaní 
(konkrétne o vyučovaní ruského či ukrajinského 
jazyka). Mladší colníci slúžiaci na východnej hranici 
totiž neovládajú ani základy ruštiny, a tak majú ne-
raz problém s colnými a prepravnými dokumentmi 
písanými v azbuke.
Na viac ako týždňovom školení sa okrem iných tém 
rozoberala aj potreba častejšej spolupráce so psy-
chológmi, nakoľko sa ich činnosť väčšinou končí 
pri prijímacom konaní, resp. pri preskúšaní na jaz-
du s motorovými vozidlami, ktoré majú prednosť 
v jazde.

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-
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Krátko z domova a zo zahraničia

Slovenskí colníci sa koncom mája opäť zdokonaľovali v oblasti radiačnej ochra-
ny. V dňoch od 19. do 20.5.2011 sa na Donovaloch uskutočnilo stretnutie zá-
stupcov vybraných colných úradov, ktorí si priamo v teréne odskúšali nové 
prístroje na detekciu a identifikáciu rádioaktívnych látok.

Radiácia – vždy aktuálna téma
Donovalské stretnutie sa konalo v čase, keď v médiách rezonovala otázka 
jadrovej bezpečnosti, vplyvu ionizačného žiarenia na obyvateľov a ochrany 
obyvateľstva pred ním. Zároveň tiež nadväzovalo na slávnostný akt, pri kto-
rom boli 27.4.2011 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenskej colnej 
správy a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave odovzdané 
nové prístroje na detekciu a identifikáciu rádioaktívnych látok. Slovenskí colníci 
získali päť ručných detekčných prístrojov IDENTIFIER GR-135 Plus. Sú špeciálne 
skonštruované tak, aby v reálnom čase identifikovali jadrový materiál a spustili 
bezpečnostný alarm. Keďže ide o vysokocitlivé a presné prístroje na zisťovanie 
gama a neutrónového žiarenia, je možné využiť ich aj v prípadoch detegovania 
naozaj nízkych hladín nežiaduceho žiarenia alebo taktiež pri odhaľovaní pre-
práv maskovaných jadrových materiálov. Nové detekčné prístroje sú odolné 
voči vysokej teplote, nečistotám, vlhkosti, nárazom, vibráciám, a preto sú využi-
teľné aj v náročných a ťažkých podmienkach terénneho prostredia.

Nové prístroje skúšali priamo v teréne
Colníci z vybraných colných úradov si na Donovaloch novú techniku, dar veľ-
vyslanectva USA, nielen prebrali, ale učili sa ju i plnohodnotne využívať pri 

vlastnom výkone colného dohľadu. 
Súčasťou programu stretnutia bola aj 
analýza možností a schopností špecia-
listov colnej správy detegovať a identi-
fikovať rádioaktívne látky v rámci boja 
proti nelegálnej preprave jadrových 
a rádioaktívnych materiálov. Colníci 
sa tiež učili zosúladiť postupy pri de-
tekcii nebezpečných látok, získať dô-
veru v kontrolné prístroje a osvojiť si 
zručnosti pri ich používaní. Odskúšali 
si tiež súčinnosť s inými orgánmi a or-
ganizáciami štátnej správy, prebehla 
výmena skúseností a poznatkov z vý-
konu služby a prehĺbenie odborných 
teoretických vedomostí.

Na Donovaloch merali rádioaktivitu

Colníci si preverili poznatky i skúsenosti
V súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 
a firmou DESYRE, s.r.o., Dubnica nad Váhom si colníci zopakovali aj teoretické 
poznatky, a to základné právne normy v oblasti radiačnej ochrany, fyziky ioni-
zujúceho žiarenia, základné veličiny a jednotky, charakteristiku zdrojov a vlast-
nosti žiarenia, postup pri detekcii, princípy a zásady ochrany zamestnancov 
pred nebezpečným žiarením. V praktickej časti potom precvičovali činnosť pri 
detekcii, lokalizácii a identifikácii rádioaktívnych látok, zdrojov gama a neutró-
nového žiarenia, a to s využitím techniky a prístrojov, ktoré má colná správa. 
Účastníci stretnutia reálne kontrolovali a vyhľadávali zdroje žiarenia náhodne 
ukryté v motorových vozidlách. Precvičovali si postup pri kontrole a zistení prí-
tomnosti rádioaktívnych látok, ich následnej lokalizácii a identifikácii. Odskúšali 
si aj formu komunikácie s osádkou kontrolovaného vozidla, prijatie potrebných 
bezpečnostných opatrení a informovanie kompetentných orgánov.

Pripravení po technickej i vedomostnej stránke
Colná správa v súčasnosti disponuje špičkovou detekčnou technikou. Vďaka ma-
teriálnej a technickej pomoci Ministerstva energetiky USA v rámci Memoranda 
o porozumení, ale aj vďaka schopnostiam a skúsenostiam sú slovenskí colní-
ci v súčinnosti s ďalšími kompetentnými orgánmi a organizáciami pripravení 
účinne zasahovať proti nelegálnej preprave a pašovaniu rádioaktívnych látok. 
Podieľajú sa tak aj na zvýšení ochrany a bezpečnosti obyvateľov.

Ing. Anton Hudec

Generálni riaditelia colných správ členských štátov EÚ a Turecka sa v máji opäť 
stretli, aby prediskutovali najdôležitejšie otázky týkajúce sa tohto regiónu. 
Každoročné rokovanie hláv colných správ sa konalo v historickom Vilniuse, 
hlavnom meste najjužnejšieho štátu pobaltských republík.

Európske colné správy by mali fungovať ako jeden celok
Dôležitosť tohto rokovania podčiarkol svojou prítomnosťou a úvodnou rečou 
Algirdas Šemeta, komisár EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvo-
dom. Zvýraznil v nej hlavné priority colných správ členských štátov EÚ, ktoré by 
mali fungovať ako jeden celok. Zdôraznil hlavne potrebu uľahčenia hladkého 
toku medzinárodného tovaru, ochranu vnútorného trhu, boj proti podvodom 
(hlavne na východnej hranici EÚ pomocou technických zariadení na kontrolu 
tovaru), ako aj dôležitosť medzinárodnej spolupráce a moderných IT systémov.

Rozdiely sú, dôležitý je však výkon
Šéfovia zúčastnených colných správ si vymenili názory na strategické otázky 

Šéfovia colných správ EÚ a Turecka rokovali 
o pálčivých otázkach colnej únie

colnej únie EÚ, ktoré je potrebné riešiť z najvyššej úrovne všetkých európskych 
colných správ za účasti najvyšších predstaviteľov Európskej komisie, DG TAXUD. 
Medzi tie najdôležitejšie patrili otázky spojené s pravidelným každoročným 
hodnotením výsledkov a úrovne zabezpečovania hlavných aktivít jednotlivých 
colných správ EÚ, celej colnej únie a ich vzájomného porovnávania. Najvyšší 
predstavitelia colných správ i zástupcovia Európskej komisie sa zhodli na tom, 
že rozdiely, ktoré medzi jednotlivými colnými správami existujú, vyplývajú zo 
skutočnosti, že sa merajú aktivity, nie výkon. Ten môže byť prostredníctvom vy-
konávania rozdielnych aktivít rovnaký, keďže cieľom colnej únie má byť práve 
jednotný a rovnaký výkon, nie rovnaké výsledky.

Riešili budúcnosť pracovnej skupiny i nebezpečné pašovanie
Zúčastnení otvorili vo Vilniuse aj otázku budúcej úlohy pracovnej skupiny 
Rady EÚ v oblasti presadzovania práva pre colnú spoluprácu a jej spoluprá-
ce s pracovnou skupinou pre colnú legislatívu a politiku v oblasti právneho 
rámca bývalého 1. piliera po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. 
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Krátko z domova a zo zahraničia

Zaoberali sa aj colnou spoluprácou na vonkajšej východnej 
hranici EÚ, ktorá je zameraná na boj proti pašovaniu. Ide najmä 
o pašovanie cigariet, ktoré negatívne ovplyvňuje nielen fiškál-
ne záujmy jednotlivých členských štátov i EÚ, ale ohrozuje aj 
život a zdravie obyvateľov v prípade distribúcie falšovaných 
výrobkov. Na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti EÚ je preto 
potrebná vzájomná užšia koordinácia a spolupráca do budúc-
nosti. Tejto problematike bude preto potrebné venovať zvýše-
nú pozornosť na najvyššej národnej a európskej úrovni. Snaha 
o zvýraznenie úlohy európskeho regiónu vo Svetovej colnej or-
ganizácii (WCO) obsadením miesta riaditeľa pre tarify a obchod 
by v tomto roku nemala stroskotať, keďže obaja kandidáti sú 
z tohto regiónu. 

Rade EÚ bude najbližšie šéfovať Poľsko
Všetky spomínané úlohy by sa mali odraziť v prioritách nad-
chádzajúceho poľského predsedníctva, ktoré začína nové trio 
predsedníctva v Rade EÚ v spolupráci s Dánskom a Cyprom. O rok sa gene-
rálni riaditelia na Malte nielen vrátia k otázkam, ktoré ostali otvorené, ale 
– tak ako je oblasť colníctva dynamická – určite sa objavia nové, ktoré bude 

potrebné prerokovať a spoločne riešiť na najvyššej úrovni, a to aj za našej 
aktívnej účasti.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Už niekoľko rokov sa v tomto čase pravidelne venujeme tej istej udalosti – Dňu 
otvorených dverí EÚ, ktorý sa uskutočňuje v Bruseli pri príležitosti výročia za-
loženia Európskej únie. A hoci sa táto udalosť opakuje každý rok s viac-menej 
rovnakým scenárom, zážitok z nej nie je nikdy rovnaký.

Na tohtoročných oslavách sa šetrilo
Na dni otvorených dverí, ktorý sa konal v sobotu 7.5.2011, sa prejavilo šetre-
nie Európskej komisie. Sprievodné akcie boli skromnejšie, stánkov v budove 
Berlaymont bolo pomenej a aj účasť verejnosti bola nižšia ako po iné roky. Niet 
sa čo čudovať. V Bruseli bol nádherný slnečný deň, a tak veľa Bruselčanov radšej 
odišlo na vidiek. Tí, ktorí na deň otvorených dverí prišli, však určite neoľuto-
vali. Mohli navštíviť aj stánky Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) 
a Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD), ktoré boli po-
stavené tesne vedľa seba. Prezentácie oboch inštitúcií boli zamerané na spo-
ločné témy – falzifikáty a pašovanie. DG TAXUD prezentovalo falšované hračky, 
elektrické výrobky a zaistené exempláre chránené dohovorom CITES. OLAF sa 
zameral na falošné eurobankovky, cigarety a spôsoby pašovania cigariet. V bu-
dove Rady EÚ mala svoju prezentáciu predsedajúca krajina, Maďarsko.

Deň otvorených dverí EÚ
Medzi vyvolenými bolo aj Slovensko
Na prezentácii OLAF-u každoročne participujú aj zástupcovia členských štátov 
EÚ, ktorí sú združení v Sieti spravodajcov OLAF-u (OAFCN). Šetrenie sa prejavilo 
aj v tejto oblasti. Kým po iné roky sa na tejto akcii zúčastnilo 12 – 16 zástup-
cov z členských štátov, tento rok to OLAF umožnil iba ôsmim členom OAFCN. 
Slovensko medzi pozvanými krajinami nechýbalo, čo zrejme súviselo aj s aktív-
nym prístupom pri príprave Dňa otvorených dverí EÚ.

Česko-slovenský tím návštevníkov zaujal
Colný kriminálny úrad a CÚ Michalovce poskytli OLAF-u niekoľko balíčkov zais-
tených cigariet. Slovenský zástupca colnej správy však OLAF potešil aj tým, že 
vystupoval v stánku v uniforme. Zhodou náhody sa dostal na prezentáciu spo-
lu s českým, tiež uniformovaným kolegom, čo vyvolalo veľký ohlas verejnosti. 
Dovtedy pokojný stánok OLAF-u zrazu ožil. Postupne sa pri ňom zastavovalo 
viac a viac ľudí, ktorých zaujímalo, čo tam tí dvaja uniformovaní vlastne robia 
a ako je možné, že Čech a Slovák sú spolu. Príjemne prekvapení boli aj kolego-
via z DG TAXUD, ktorí oboch colníkov poznajú osobne, ale nikdy ich nevideli 
v rovnošatách.

Sieť musí dokázať svoju opodstatnenosť
Deň otvorených dverí EÚ však nie je iba o prezentovaní sa v stánku OLAF-u. Táto 
udalosť je spojená aj s pracovným zasadaním OAFCN. Zúčastnil sa na ňom aj 
nový generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler, ktorého zvolili v januári 2011. 
Na začiatku rokovania uviedol, že sieť musí preukázať svoju opodstatnenosť a po-
skytnúť vedeniu OLAF-u reálne výsledky svojej práce. Tomuto cieľu bolo preto 
podriadené celé rokovanie. OAFCN totiž predstavuje pre OLAF značné finančné 
bremeno. V sieti sú zástupcovia z polície, colnej správy, prokuratúry, úradu vlády 
a niekedy aj z iných inštitúcií, čo je pri 27 členských štátoch značný počet ľudí.

Ocenili najmä výmenu skúseností a kontakty
Na tohtoročnom rokovaní OAFCN, na ktorom sa zúčastnila len približne polovi-
ca členov, sa využívali nové formy brainstormingu. Ako to už pri tejto pracovnej 
metóde býva, členovia diskutovali v malých skupinách. Každý predniesol svoj 
názor, námet či nápad, a to bez ohľadu na jeho reálnosť alebo opodstatnenie. 
Podarilo sa tak vypracovať niekoľko dobrých návrhov ďalšej práce OAFCN a jej 
budúcnosti. Sieť je totiž veľmi dobrou platformou na výmenu kontaktov a skú-
seností z oblasti boja proti podvodom. Všetci jej členovia ocenili, že osobný kon-
takt s kolegami z iných členských štátov im pomohol pri vyšetrovaní podvodu. 
Závery rokovania, ako aj pozitíva existencie OAFCN si veľmi dobre uvedomuje 
aj OLAF. Vyzval preto všetkých členov, hlavne tých, ktorí do Bruselu v máji nepri-
šli, aby pristúpili aktívnejšie k práci OAFCN a zúčastnili sa na ďalšom rokovaní.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina
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v priestoroch prevádzky už vyrobených 4 266 460 cigariet, ktoré boli pripra-
vené na nelegálny predaj. Tie, ktoré boli zabalené do spotrebiteľského balenia 
cigariet, mali označenie značky Marlboro a zároveň neboli opatrené kontrol-
nou známkou. K ďalšej nelegálnej výrobe cigariet bolo pripravených 7 670 kg 
narezaného tabaku, z ktorého bolo možné následne vyrobiť ďalších približ-
ne osem miliónov kusov cigariet. Únik na spotrebnej dani by predstavoval 
čiastku prevyšujúcu 650 000 eur. Celková škoda by sa takto vyšplhala na viac 
než milión eur. Voči osobám zadržaným na mieste činu vzniesol vyšetrovateľ 
colnej správy obvinenie za zločin porušenia predpisov o štátnych technických 
opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného 
zákona. Páchateľom hrozil trest odňatia slobody až na osem rokov.

Tabak ukrytý medzi datľami
Colníci CKÚ pokračovali v úspešných akciách aj koncom mája. Pri dovoze zo 
Spojených arabských emirátov odhalili medzi sušenými datľami tabak značky 
Al Fakher určený do vodných fajok. Colníci sa začali týmto prípadom zaobe-
rať po preclení le-
teckej zásielky 1 050 
kilogramov datlí 
bratislavskou firmou 
na colnej pobočke 
letiska v Bratislave. 
Na základe príkazu 
prokurátora zastavili 
vozidlo s podozrivou 
zásielkou na býva-
lom hraničnom prie-
chode Brodské – diaľ-
nica D2. Vyšetrovateľ 
colnej správy po pre-
hliadke vozidla zistil, 
že okrem datlí, ktoré 
boli uvedené v sprie-
vodných dokladoch o prepravovanom tovare, bolo v rámci paliet zamaskova-
ných 720 jednokilogramových balíčkov tabaku rôznych príchutí. Tento tabak, 
podliehajúci spotrebnej dani, nebol pri prepustení tovaru deklarovaný. Nebol 
z neho zaplatený colný dlh vo výške najmenej 65 792 eur, čo je podľa predpi-
sov definované ako nezákonný dovoz. Vyšetrovateľ colnej správy preto začal 
trestné stíhanie za prečin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cu-
dzinou v súbehu so zločinom skrátenia dane a poistného podľa ustanovení 
Trestného zákona. Tovar bol zaistený pre potreby trestného konania, pričom 
vyšetrovanie prípadu ďalej pokračuje.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská a -ds-

Colníci odhalili pašeráka sošiek s nelegálnym obsahom
Colníkom Colného kriminálneho úradu (CKÚ) a CÚ Bratislava sa koncom 
apríla podaril unikátny záchyt. Odhalili pokus o pašovanie veľkého množstva 
kokaínu. Colníci kontrolovali leteckú zásielku prichádzajúcu z Brazílie, ktorej 

príjemcom bola slovenská 
spoločnosť, založená len 
necelý mesiac. Jej konateľ, 
45-ročný občan SR, bol 
v deň záchytu zadržaný 
našimi colníkmi v blízkos-
ti priestorov kuriérskej 
prepravnej spoločnosti 
na Letisku M. R. Štefánika. 
Kombinovaná zásielka po-
zostávala z ôsmich kovo-
vých sudov a dvoch dre-
vených debien, v ktorých 
sa nachádzali opracované 

polodrahokamy a výrobky z kameňa deklarované ako ozdobné polodrahoka-
my a sošky. Bolo medzi nimi aj 37 sošiek vtákov, ktoré colníci zröntgenovali. 
Následne zistili, že kamenní vtáci majú v telách obdĺžnikovú dutinu, v ktorej 
sa nachádzajú cudzie predmety. Po navŕtaní jednej zo sošiek sa potvrdilo, že 
balíček zaliaty v soške obsahuje bielu kryštalickú látku s hmotnosťou približne 
jeden kilogram. Balíček bol zabalený v igelitovom vrecku, ktoré bolo oblepe-
né hnedou lepiacou páskou. Prítomnosť kokaínu potvrdili predbežné testy, 
ktoré vykonali na odobratej vzorke. Röntgenové snímky odhalili v 37 soškách 
vtákov balíčky s bielou kryštalickou látkou, ktoré vážili vyše 32 kilogramov. 
Zo zadržaného množstva kokaínu by bolo možné vyrobiť minimálne 550 000 
jednorazových dávok drogy. Hodnota zaisteného kokaínu predstavovala 
sumu približne 5 920 000 eur. V súvislosti s týmito okolnosťami CKÚ spracoval 
trestné oznámenie a zadržaný tovar spolu s kokaínom a podozrivou osobou 
odovzdal vyšetrovateľovi KR PZ Bratislava. Mužovi, ktorý sa chcel takto obo-
hatiť, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody v rozmedzí od 20 rokov až 
po doživotie.

Nelegálna výrobňa cigariet na juhu Slovenska skončila
Nelegálne podnikanie v obci Malé Blahovo (okres Dunajská Streda) dosta-
lo koncom mája červenú. Tú mu dali colníci CKÚ, ktorí odhalili v areáli istej 
obchodnej spoločnosti nelegálnu, kompletne zariadenú výrobňu cigariet. 
Priamo na mieste zadržali šesť osôb, z toho štyri boli bulharskej a dve sloven-
skej národnosti. Išlo o skladové a dielenské priestory, kde páchatelia pota-
jomky priviezli, zmontovali a sprevádzkovali výrobnú linku spolu s celou tech-
nológiou na priemyselnú výrobu cigariet. Nelegálne výrobné zariadenie bolo 
schopné vyrobiť viac ako 1 500 kusov cigariet za minútu. V čase zákroku bolo 

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

Slovenské top prípady

Zahraničné top prípady
Gréci zaistili pašované ukrajinské cigarety
Grécko je nielen obľúbenou destináciou turistov, ale aj mnohých pašerákov, 
keďže je hlavným tranzitným štátom pašovania tovaru do Európskej únie. Opäť 
sa o tom presvedčili aj miestni colníci, ktorí v spolupráci s pobrežnou hliadkou 
zaistili osem Ukrajincov pri pobreží ostrova Kréta. Okrem toho zhabali aj ich loď, 
na ktorej Ukrajinci pašovali 800 000 škatuliek cigariet. Pašeráci vyplávali z Turecka 
a tajne zakotvili v peloponézskom prístave Nauplie, kde časť tovaru vyložili. V noci 
ich však ozbrojené zložky prehľadali a zistili množstvo pašovaného nákladu.

Heroín sa do Rumunska nedostal
V máji sa darilo aj bulharským colníkom, ktorí zaistili na hraniciach s Rumunskom 
30,5 kilogramu heroínu. Colníci našli 60 balíčkov spomínanej drogy v aute, kto-
ré sa nalodilo na trajekt v bulharskom meste Vidin, smerujúci do rumunského 
mesta Kalfat. O Bulharsku je známe, že je tranzitnou krajinou heroínu distribuo-
vaného v Európe, a to pre svoju geografickú polohu.

-ds-
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Pašerákom cigariet ani vynaliezavosť nepomohla
Pašeráci cigariet sú vynaliezaví a čoraz častejšie využívajú stále sofistikovanej-
šie úkryty v dopravných prostriedkoch. Tak ako ukrajinský občan, ktorý sa kon-

com mája pokúsil previezť na územie SR ukryté cigarety. Počas colnej kontroly 
uviedol, že nedováža tovar podliehajúci colnému dohľadu. Skúsených colníkov 
na východnej hranici však neoklamal. Podozrivý Ukrajinec cestoval osobným 
motorovým vozidlom značky BMW, ktoré colníci hraničnej pobočky v spoluprá-
ci s kolegami zo Stanice CÚ Michalovce „preklepli“ v hale podrobných kontrol. 
Auto najprv nechali skontrolovať služobným psom, ktorý opakovane označil 
podozrivé miesto v hornej časti agregátu tohto vozidla. Následne colníci pri-
stúpili k dôkladnej prehliadke vozidla, počas ktorej bolo potrebné demontovať 
niektoré jeho súčasti. Vynaložené úsilie sa vyplatilo. Po namáhavej a časovo 
náročnej kontrole bol odhalený skutočne rafinovaný úkryt cigariet. Špeciálne 
a odborne upravený 12-valcový motor v sebe ukrýval prekvapenie. Na skutoč-
ný pohon vozidla slúžilo iba šesť z 12 valcov. V druhej časti motora boli ukryté 
cigarety zn. Classic Red v počte 3 080 kusov, opatrené ukrajinskými kontrolnými 
známkami. Finančný únik na cle a daniach činil 344,96 eura.

por. Ing. Jana Nimrichterová

Neuniklo nám / Ochrana práv duševného vlastníctva a opatrenia colnej správy

Regionálne top prípady
Nie je značka ako značka
Bardejovskí colníci zdokumentovali začiatkom mája zaujímavý prípad. V rámci 
kontrolnej akcie zameranej na predaj a držbu tovaru, ktorý podlieha ochrane 
práv duševného vlastníctva, uskutočnili päť kontrol v prevádzkach, kde sa pre-
važne predáva tovar z tretích krajín. Zaistili 373 výrobkov v hodnote 1 292,66 
eura, ktoré vykazovali znaky falzifikátov. Išlo hlavne o ponožky, dáždniky, toalet-
né vody a športovú obuv. Zaujímavosťou je, že v súčasnosti sa už napodobňujú 
výrobky, ktoré verejnosti nie sú až také známe ako Nike či Puma. Napríklad na-
miesto Lacoste sa bardejovskí colníci stretli s označením Lacost, namiesto Hugo 
Boss to bol Hogo Bos či namiesto Chanel No5 to bol Chanal No5. Kontaktované 
oprávnené osoby vo všetkých prípadoch potvrdili, že ide o falzifikáty. Na zákla-
de výsledkov týchto kontrol zorganizovali bardejovskí colníci začiatkom júna 
ďalšiu kontrolnú akciu, pri ktorej zaistili ďalších 86 kusov tovaru. V ich rukách 
skončili prevažne slnečné okuliare a športová obuv s označením D & C, ktoré 
mohli svojím vzhľadom a niektorými znakmi u zákazníkov vyvolať dojem, že 
ide o originály. Aj v týchto prípadoch oprávnené osoby potvrdili porušenie práv 
duševného vlastníctva.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Colná správa bilancuje v oblasti 
práv duševného vlastníctva

Veci, ktoré vlastníme, si úzkostlivo chránime. Zabezpečujeme si byty, autá, 
pozemky, inými slovami hmotné veci, ktoré sú naším majetkom. Na výtvory 
ľudského myslenia a kreativity však neraz zabúdame. Tie sú pritom častou ko-
risťou novodobých zlodejov, ktorí úmyselne porušujú práva duševného vlast-
níctva a zarábajú na falzifikátoch. Svoje páky má na nich aj slovenská colná 
správa, ktorá má ochranu práv duševného vlastníctva vo svojej kompetencii.

Najviac žiadostí býva v poslednom kvartálnom období roka
Colná správa sa v oblasti duševného vlastníctva riadi legislatívou, ktorú ur-
čuje Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22.7.2003, Nariadenie Komisie (ES) 
č. 1891/2004 z 21.10.2004, Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušo-
vaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 
a Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Colné riaditeľstvo SR 
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(CR SR) uskutočnilo vďaka tejto legislatíve viacero úspešných opatrení. V roku 
2010 rozhodlo o 67 národných žiadostiach o prijatie opatrenia podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 1383/2003. V 66 prípadoch sa žiadosti vyhovelo. Rozhodlo tiež o 35 
žiadostiach o prijatie opatrenia na domácom trhu podľa zákona č. 200/2004 
Z. z. Prijalo aj opatrenia na základe Spoločenstva, ktoré mu boli doručené 
z ostatných členských štátov EÚ.

Vykonávaním kontrol súvisiacich s porušovaním práv duševného vlastníctva na 
domácom trhu boli v roku 2010 dosiahnuté výrazne lepšie výsledky, ako pri 
kontrole tovaru v súvislosti s dovozom alebo vývozom, kde colná správa za-
znamenala pokles prípadov zaistenia tovarov podozrivých z porušovania práv 
duševného vlastníctva. Tento pokles môže byť spôsobený napr. prílevom faloš-
ného tovaru z okolitých krajín.

Schválené žiadosti sa týkali najmä ochrany pred porušovaním práv duševného 
vlastníctva pri ochranných známkach, dizajne, patentoch a autorských právach. 
Ako vidieť z nasledovného grafu, sú v rámci roka nerovnomerne rozdelené. 
Najviac žiadostí býva práve v poslednom kvartálnom období roka.

Najčastejšie sa falšovalo oblečenie, obuv a hračky
Od začiatku roka 2011 bolo zaevidovaných 504 prípadov pri dovoze a na domá-
com trhu. Niektoré nie sú ešte ukončené. Typy falzifikovaných tovarov nasved-
čujú tomu, že falšovatelia majú stále v obľube odev, obuv, hračky a kozmetiku, 

Ochrana práv duševného vlastníctva a opatrenia colnej správy

ktorými sa porušujú ochranné známky, napr. Hello Kitty, Mattel, Chanel, Puma, 
Christian Dior, Hugo Boss, Hasbro, Versace.

Organizujú odborné semináre i školenia
Colná správa má záujem o skvalitnenie svojej činnosti pri porušovaní niekto-
rých práv duševného vlastníctva, ako aj o zlepšenie vymožiteľnosti práv v tejto 
oblasti. Zúčastňuje sa na mnohých akciách, pričom niektoré aj organizuje. Patrí 
k nim aj spoločné pracovné stretnutie, ktoré zorganizovala spoločne s Úradom 
priemyselného práva v októbri 2010 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici.
Odborné znalosti a rozhľad colníkom zvyšujú aj pracovníci Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (SOI), ktorí sa na spomínaných pracovných stretnutiach a odbor-
ných školeniach zúčastňujú. Jedno také (so zameraním na ochranu spotrebiteľa 
a jeho bezpečnosť) sa konalo od 19. do 20.4.2011 na Donovaloch. Prednášajúce 
inšpektorky SOI Ing. Zuzana Lešková a Marta Krupová sa zamerali na kontroly 
určených detských textilných výrobkov pred vstupom na trh ES a na Smernicu 
o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES. Colníci sa zúčastňujú aj na pravidelných 
odborných školeniach, ktoré sú zamerané na identifikáciu tovaru potrebnú pri 
ochrane práv v oblasti duševného vlastníctva. Na ostatné školenie, ktoré sa ko-
nalo od 5. do 6.5.2011 na Donovaloch, prišli aj zástupcovia firiem Adidas, Nike, 
Puma, Dolby, Hasbro, Burberry, L´oréal, Tommy Hilfiger, Stihl, Eli Lilly, Daimler 
(Mercedes), Cisco systems Belgium, Pfizer, IFSP (alkoholické nápoje) a zástup-
covia asociácie SNB-REACT.

mjr. Ing. Jana Valovičová a -ds-
Ilustračné foto: archív redakcie
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Poznávací zájazd v spolupráci so ZV SLOVES

Nie, neľakajte sa, nepomýlili ste si colnícky časopis s učebnicou francúzštiny. To 
sa len prešovskí colníci v rámci svojej cestovateľskej vášne rozhodli precvičiť si 
svoju francúzštinu priamo v teréne. Vedenie CÚ Prešov totiž v spolupráci so ZV 
SLOVES zorganizovalo pre svojich zamestnancov v poradí už tretí poznávací 
zájazd. Po históriou dýchajúcom Krakove a Ríme sa tak mesto zamilovaných – 
Paríž – rozhodlo spoznať, zažiť a precítiť 83 Prešovčanov.

Organizácia bola na jednotku
Základom úspešného poznávacieho zájazdu je dobrá organizácia. Ak sa k tomu 
pridá ešte aj skvelý sprievodca, o výsledku nemožno pochybovať. Napriek mo-
jej nechuti k dlhému cestovaniu autobusom mi cesta, na počudovanie, ubehla 
veľmi rýchlo. Hlavnú zásluhu na tom malo, okrem môjho entuziazmu, práve pú-
tavé rozprávanie nášho sprievodcu, vďaka ktorému som sa do Paríža zamilovala 
skôr, než som ho uvidela na vlastné oči. Jeho oduševnené a fundované rozprá-
vanie nielen o histórii krajiny, ale aj o ľuďoch a ich životnom štýle, nenechalo 

Zamestnanci CÚ Prešov na návšteve Paríža
(Les employés de la douane de Prešov en visite à Paris)

nikoho ľahostajným. Čo sa týka samotného Paríža, ten je vraj mestom kódov 
a kto ho chce spoznať, mal by im najprv porozumieť. Cesta autobusom sa preto 
zmenila na prípravnú fázu vedúcu k pochopeniu francúzskej mentality. Vďaka 
tomuto „rýchlokurzu“ som vnímala veci a súvislosti, ktorým by som za iných 
okolností nepripisovala žiadny význam a moje zážitky z Paríža a jeho atmosféry 
sú o to silnejšie. Držala som sa totiž rady nášho sprievodcu, ktorú nám dookola 
opakoval: pozorovať, pozorovať a ešte raz pozorovať.

Nie všetci môžu oddychovať
Cesta do Paríža by prebiehala kontinuálne, nebyť nemeckých colníkov, pre kto-
rých sme sa ocitli v odstavnom pruhu v nelichotivom susedstve ukrajinskej do-
dávky. Ťažko povedať, z akého rizikového profilu vychádzali, keďže sa im v prie-
behu piatich minút podarilo zastaviť náš autobus až dvakrát. Ako colníci sme 
však chápali, že si len svedomito plnia svoje povinnosti a chápavosť sa prejavila 
aj na druhej strane. Po zistení, že ide o slovenských kolegov, nám navonok stro-

hí nemeckí kolegovia veselo zamávali a popriali šťastnú cestu.

Bonjour Paris
Do Paríža sme dorazili na druhý deň. Tí, ktorí si v autobuse počas noč-
nej jazdy aspoň na chvíľu zdriemli, sa prebudili do krásneho slnečné-
ho rána. My ostatní, ktorým sa nepodarilo zaujať spánkovú polohu, 
vidiac slnkom zaliaty Paríž, ihneď sme zabudli na svoje dolámané 
údy a cestovateľskú únavu sme zahnali na najbližšej benzínke.

Mesto mnohých tvárí
Paríž je mestom mnohých superlatívov. V sieti jeho veľkých ulíc 
a bulvárov na jednej strane a malých uličiek na strane druhej sa ži-
vot obyčajných ľudí vždy prelínal s veľkou históriou. Tá tu zanechala 
svoje stopy. Vyvoláva tak spomienky na udalosti, ktoré sa tu udiali, 
a na osobnosti, ktoré tu žili. Prekvapilo ma napríklad zistenie, že tie 
najkrajšie veci, ktoré sme obdivovali, boli v Paríži postavené do prvej 
polovice 19. storočia.
Tvrdý vojak, Korzičan Napoleon (v priebehu ani nie 30 rokov), mo-
narchia a cirkev (v priebehu takmer dvoch tisícročí) – slovami nášho 



13

Poznávací zájazd v spolupráci so ZV SLOVES

delegáta – vybudovali v Paríži to, za čím tam chodí drvivá väčšina turistov. 
Mesto podobné samotnému jazyku, francúzštine: jazyku citov, lásky, ele-
gancie. Mesto filozofov, básnikov, spevákov, maliarov či bohémov (zvaných 
„bobo“). Francúzsko je najnavštevovanejšou krajinou sveta už niekoľko rokov. 
Výnimočnosť mu zaručuje napríklad to, že má najviac chrámov a opátstiev, ale 
popýšiť sa môže aj 400 druhmi syra, najväčšou výrobou vína či pravými fran-
cúzskymi croissantmi. Ak hovoríme o Francúzsku a Paríži, nemôžeme vynechať 
ani módu, ktorá je v Paríži priam povýšená do šľachtického stavu „haute cou-
ture“. Nejde len o drahé látky a precízny strih, prím hrá kreativita. Parížska ele-
gancia a móda totiž nevznikajú v skicároch, ale priamo na ulici, v kaviarňach či 
salónoch.

Latku sme nasadili vysoko
Paríž sme začali spoznávať prostredníctvom jeho histórie. Ako prvé sme nav-
štívili miesto korunovácie francúzskych kráľov Cathédrale Notre-Dame de 
Paris, do ktorej dej svojho románu (s cieľom získať peniaze na jej rekonštrukciu) 
umiestnil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov francúzskeho romantizmu, 
spisovateľ Victor Hugo. Román Chrám matky božej v Paríži sa stal takým zná-
mym, že dnes tvorí súčasť „povinného čítania“ všetkých slovenských stredoško-
lákov. Tú pozornosť si však právom zaslúži. Katedrála, ktorá sa stavala 200 rokov, 
je totiž majstrovským dielom vrcholnej gotiky. Tento úžasný počin ľudského 
ducha a kumštu sa nachádza v centre Paríža, na ostrovčeku uprostred rieky 
Seiny. Okrem korunovácie Napoleona sa tu odohrávali aj kardinálne historické 
udalosti.

Pokračovanie hodné svojho začiatku
Po zhliadnutí miesta korunovácie kráľov bolo pre nás samozrejmosťou pokra-
čovať aj v prehliadke miesta bývalého sídla francúzskych kráľov. Dnes je v ňom 
umiestnené jedno z najväčších múzeí na svete. Jeho zbierku tvoria exponáty 
z celého sveta. Za predpokladu, že na prehliadku každého z nich by sme si re-
zervovali len 30 sekúnd, museli by sme tam stráviť 1,5 roka. Každému je teraz 
už určite jasné, o čom hovorím. Ide o palácový komplex Louvre, ktorý v sebe 
nesie stopy renesancie, klasicizmu i baroka. Tento názov je podľa rôznych hypo-
téz odvodený od slova Louveterie (psiareň pre poľovačky na líšky) alebo Lower 
(franská opevnená hradba).

Na scéne Kráľ Slnko
Druhý deň pobytu vo Francúzsku sme opäť začínali vo veľkom štýle. Naplánovali 
sme si totiž podľa môjho názoru najväčšiu pastvu pre oči. Niekomu sa to môže 
zdať prehnané, ja však bez mučenia priznávam, že Versailles ma jednoducho 
očaril. Za pravdu mi dávajú aj dejiny. Louvre kedysi síce bol hlavným palácom 
kráľov, neskôr ho však začali zanedbávať práve kvôli Versailles, ktorý dal postaviť 
kráľ Ľudovít XIV. (z dejín známy aj ako Kráľ Slnko). Jeho stopy sú dodnes všade 
viditeľné v podobe bohatej zlatej výzdoby. Château de Versailles vznikol v čase 
vrcholu kráľovskej moci vo Francúzsku ako symbol absolutistickej monarchie. 
S prestávkou za vlády regenta Filipa Orleánskeho bol zámok od roku 1682 až 
do Francúzskej revolúcie (1789) sídlom kráľovského dvora a vlády Francúzska. 
Nemám v úmysle opisovať, čo všetko sme tam mali možnosť vidieť, nakoľko 
len zoznam pamiatok by zabral niekoľko strán. Ani to nemá zmysel, pretože 

niektoré veci a pocity sa nedajú verbalizovať, tú atmosféru musí nasať a precítiť 
každý sám. Takisto neviem jednoznačne definovať, čo ma viac fascinovalo, či 
samotný palác, alebo jeho veľkolepé, sochami a fontánami hmýriace sa záhra-
dy. Jedno je však isté. Pri prechádzke súmernými záhradami som mala pocit, že 
som sa preniesla späť v čase a pred očami sa mi mihali historické koče a dámy 
v róbach, prechádzajúce sa so slnečníkmi.

Železná dáma menom La Tour Eiffel
Atmosféra Versailles ma tak dostala, že popoludňajšiu návštevu najznámejšieho 
symbolu Francúzska som brala už len ako povinnú jazdu. Prebral ma až pohľad 
z tejto 324 metrov vysokej a 10 100 ton vážiacej architektonickej dominanty... 
A celý Paríž sme mali ako na dlani.

Moderná tvár mesta neraz prekvapí
Aj takúto podobu má Paríž. Mnohé z najvyšších budov v Paríži sa nachádzajú 
v najmodernejšej štvrti na La Défense. Je to oblasť na okraji centra Paríža, do 
ktorej sme sa z historickej Avenue Champs Elysées presunuli metrom. Na roz-
diel od Londýna, kde sa na jednom miestne vzácne snúbi história s modernou 

architektúrou, v Paríži sme mali pocit, akoby sme sa presunuli do 
úplne iného mesta. Okrem mrakodrapov sa tam nachádza aj nový 
pomník Grande Arche de la Défense. Táto 106 m vysoká biela budo-
va v tvare kocky je uprostred otvorená a v jej bočných častiach sa 
nachádzajú kancelárie. Výťahom sa dá vyviezť na jej vrchol, odkiaľ 
je krásny výhľad na centrum mesta, ktoré je vzdialené len štyri kilo-
metre. Toto moderné umenie sme si nechali na záver svojho poby-
tu. Predtým sme si však v rámci plavby loďou po Seine urobili aspoň 
čiastočnú rekapituláciu toho, čo sme v Paríži počas hektických troch 
dní mali možnosť vidieť.

Au revoir Paris!
Vraj aby človek začal vnímať dušu Paríža, musí sa po ňom prechá-
dzať. Iba pri prechádzkach môže v tomto meste zažiť na každom 
rohu prísľub nejakého prekvapenia. My sme na to za tie tri dni ne-
mali dosť priestoru, preto verím, že v blízkej budúcnosti sa nám ho 
podarí opäť navštíviť a tentoraz sa už doň aj dokonale vcítiť „penser 
Paris“. Paríža sa jednoducho nedá presýtiť.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Predstavujeme naše regióny

Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a je 
tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí s Českom a na severe 
s Poľskom. Má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska – Trenčian-
skym, Banskobystrickým a Prešovským. Zahŕňa päť regiónov (Horné Považie, 
Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysuc-
ké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčian-
ske Teplice, Tvrdošín a Žilina).

Centrum pamätihodností, študentov i priemyslu
Pri začutí výrazu železničný uzol Slovenska sa mnohým vybaví jedno z našich 
najkrajších miest – Žilina. Historickým vývinom, tradíciami i súčasnosťou patrí 
nepochybne medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka 
o ňom pochádza z roku 1208. Vďaka svojej bohatej 
histórii ponúka množstvo pamätihodností, ktoré 
nájdete v samotnom centre mesta, ale aj v širšom 
okolí. Začať môžete hneď na námestí, nachádzajú-
com sa v historickom jadre mesta. Toto jadro bolo 
vyhlásené v roku 1988 za mestskú pamiatkovú 
rezerváciu. Námestie má ako jediné na Slovensku 
zachované renesančné laubne – arkády. Žilina má 
však aj iné chuťovky. Okrem Kostola sv. Štefana, far-
ského Kostola Najsvätejšej Trojice, františkánskeho 
Kostola sv. Barbory, jezuitského Kostola sv. Pavla 
má aj množstvo ďalších stavebných a kultúrnych 
pamiatok. Patrí medzi ne najmä hrad Budatín z 13. 
storočia, ale i množstvo secesných a funkcionalis-
tických stavieb z konca 19. a 20. storočia. V meste 
sídli od roku 1960 aj dnešná Žilinská univerzita. 
Žilina je zaujímavá nielen zo spomínaného histo-
rického hľadiska. Mesto je aj strediskom priemyslu, 
dopravy, školstva a kultúry. V súčasnosti v ňom žije 

Žilinský kraj
vyše 85 300 obyvateľov, pričom doň prichádzajú za prácou ďalšie ti-
síce pracovníkov. Nečudo, veď od roku 2006 sa spája s významným 
automobilovým závodom. V roku 1996 sa mesto stalo sídlom kraja 
a získalo tak rovnaké postavenie, aké majú iné významné slovenské 
mestá.

V regióne sa nudiť nebudete
Prehliadku kostolov a iných pamiatok vybudovaných v rôznych archi-
tektonických štýloch si môžete spojiť s niektorým kultúrnym podu-
jatím, ktorých je v poslednom období naozaj dostatok. Napríklad 
Carneval Slovakia Žilina, ktorý je najväčším fašiangovým festivalom 
na Slovensku. Známy je aj stredoeurópsky festival koncertného ume-
nia, ktorý sa každoročne koná v apríli. Bambiriáda je festival práce 
s deťmi a mládežou. Najväčším kultúrnym podujatím v Žiline, na kto-
rom sa prezentujú ľudoví a umeleckí remeselníci, folklórne súbory 
a súčasná slovenská i zahraničná hudobná scéna, sú Staromestské 
slávnosti. Z podujatí konaných mimo Žiliny si nenechajte uniknúť 
medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej. V amfi-
teátri Nad bôrami sa v minulom roku konal už 48. ročník. V augus-
te láka aj Orava, ktorá sa prezentuje svojím najstarším a najväčším  
podujatím – Podroháčskymi folklórnymi slávnosťami. Príjemným 
spestrením sú aj folkové a country festivaly v Turzovke, Liptovskom 
Hrádku či Terchovej.

Krásnu scenériu ocenia najmä priaznivci horskej cyklistiky
V našom kraji je nádherná príroda, ako aj na celom Slovensku. Známe 
a obľúbené sú strediská v turistických oblastiach Kysúc (Veľká Rača), 
Malej Fatry (Vrátna), Veľkej Fatry (Martinské hole), Roháčov (Spálená). 
Okrem športových aktivít, ako sú turistika či cyklistika, ponúkajú aj 
rôzne adrenalínové atrakcie, ktoré privítajú nielen deti. Vyznávačov 
cyklistiky, predovšetkým tej horskej, lákajú turistické strediská od 
Javorníkov, Kysúc až po Západné alebo Nízke Tatry s nádhernými te-
rénmi a nezabudnuteľnými výhľadmi. Na spomínaných trasách máte 
niekoľko možností, ako sa schladiť. V letnom období sa môžete ovla-
žiť kúpaním vo vytvorených vodných nádržiach alebo rukou prírody 
stvorených riečkach a potokoch. Podľa zvolenej trasy sú to napríklad 
Vodná nádrž Nová Bystrica, Vodné dielo Žilina, Oravská priehrada či 

Liptovská Mara. Cyklistické trasy sú využiteľné aj v zime, keď tam však stret-
nete najmä bežkárov. Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom sa stal tradičným 
podujatím pre všetkých nadšencov bežeckého lyžovania nielen zo Žiliny, ale aj 
z okolia.

Na svoje si prídu aj milovníci turistiky
Žilinský kraj je štedrý aj voči peším turistom. Ponúka totiž množstvo hrebe-
ňových túr, pri ktorých sa vám naskytnú nádherné výhľady na všetky svetové 
strany. Nocovanie v horských chatách na Javorníkoch, vo Veľkej Fatre či pod 
Kľačianskou Magurou je zaujímavým variantom na vychutnávanie nočnej at-
mosféry. Z tých menších nadmorských výšok sa oplatí navštíviť vyhľadávanú lo-
kalitu Súľovské skaly, ktoré ponúkajú ideálne podmienky pre turistov, cyklistov 
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a horolezcov. Nachádza sa tu Súľovský hrad, ktorý patrí medzi najnedostup-
nejšie hrady na Považí. Sever Kysúc je zaujímavý bodom, tzv. Trojmedzím (troj-
štátny bod Beskydy). Trojmedzný bod tvoria tri trojboké ihlanovité monolity 
z leštenej žuly. Na jednotlivých monolitoch sú štátne znaky príslušných štátov 
(Slovenska, Česka a Poľska) a ich názvy. Aj z tohto dôvodu je Žilina nazývaná 
železničným uzlom. Spája totiž Slovensko s okolitými štátmi. Samozrejme, aj 
regióny celého Slovenska.

Hrady a skanzeny prilákajú kvantá návštevníkov
Splavovanie riek má tiež svoje čaro, ktoré je možné objaviť na riekach Váh, 
Orava a Belá. Je to výborný druh relaxu pre všetky vekové skupiny, a to aj vďaka 

službám pltníkov. Ak chcete oddych z iného súdka, vyskúšajte kúpeľné pro-
cedúry v Rajeckých Tepliciach, Turčianskych Tepliciach, Oraviciach, Bešeňovej 
a v Lúčkach. Vaše ratolesti určite potešia vodné atrakcie v rôznych aquaparkoch. 
Z ďalších zaujímavých nápadov na strávenie príjemných chvíľ v okolí Žiliny je 
napríklad návšteva hradov: Strečno, Lietava, Bytča, Orava, Liptovský Hrádok ale-
bo skanzenov vo Vychylovke, v Zuberci, Vlkolínci, Martine a Pribyline. V letných 
mesiacoch ponúka väčšina z uvedených miest spolu s prehliadkou atrakcie aj 
pestrý kultúrny program. Na Strečne sa vám divadelníci predstavia v rôznych 
rozprávkach, v spomínaných skanzenoch vás zasvätia do práce našich predkov. 
Turistickým lákadlom je aj Rajecká Lesná, kde si môžete pozrieť slovenský betle-
hem. Je to najväčšia drevorezba na svete. Táto expozícia zobrazuje slovenské re-
gióny so svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Z Rajeckej Lesnej máte 
len na skok do dediny Čičmany, kde sa nachádza múzeum ľudovej dediny.

Zážitok aj pre motoristov
Okolie Žiliny si môžete vychutnať aj na svojich dvojkolesových či štvorkoleso-
vých tátošoch. Nadšenci motoriek a automobilov nájdu okrem hlavných ťahov 

a rušných ciest pohodu a relax na novovybudovanej ceste z Kysúc (Krásno nad 
Kysucou, resp. Lutiše) na Oravu (Oravská Lesná). Nádherná príroda, super vý-
hľady a radosť z jazdy, to každý motorista určite ocení. Na spomínanej trase sa 
môžete zastaviť v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Raritou je historická 
lesná úvraťová železnica, ktorá po rekonštrukcii medzi Chmúrou (Vychylovka) 
a Tanečníkom (Oravská Lesná) ponúka nevšedný zážitok z jazdy vláčikom. Na 
oravskej strane využite plavbu loďou na Oravskej priehrade, ktorá pokračuje 
cez Trstenú na Oravice a Roháče. Skvelý výlet na víkend a možno aj na viac dní. 
Trasa zo Žiliny cez Terchovú do Párnice, Zuberca s prechodom na liptovskú stra-
nu k Liptovskej Mare tiež nie je na zahodenie. Nájdete na nej napríklad Oravský 
hrad, Múzeum oravskej dediny v Zuberci, vodnú nádrž Liptovskú Maru či známy 
aquapark.

kpt. Mgr. Juraj Ihnatišin a -ds-

Prvý júnový deň už tradične patrí deťom a ich medzinárodnému dňu. Colníci 
z CÚ Michalovce naň nezabudli ani tento rok. Potešili žiakov základnej školy 
v Zalužiciach, ktorým formou primeranou detskému veku priblížili colnícke 
povolanie.

Bodovali zbrane i služobné autá
Kolegovia zo stanice colného úradu a z oddelenia špeciálnych technoló-
gií zaujali pozornosť detských očiek prostredníctvom praktických ukážok. 
Mimoriadny záujem malých zvedavcov sa upieral najmä na výstroj a výzbroj 
colníkov. Najväčšou atrakciou sa však stali zbrane. Chalani si s obdivom i reš-
pektom poťažkali brokovnicu a nacvičovali strelecký postoj s pištoľou. Školáci 
si mohli vyskúšať nepriestrelné vesty, putá, zblízka sa pozrieť na vysielačky, 
ďalekohľady či obušky. Zaujali ich aj služobné autá s majákmi. Veď sedieť za 
volantom terénneho auta colnej správy, zapnúť maják a k tomu aj spustiť si-
rénu – to je už niečo!

Colníci z CÚ Michalovce potešili deti
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Dôvod na radosť mali aj školáci z Humenného. Policajti, colníci, hasiči, 
záchranári a zamestnanci Slovenského Červeného kríža totiž v prvý 
júnový deň spojili svoje sily a pripravili im zážitkovú chuťovku.

Dejiskom podujatia sa pod taktovkou policajného zboru stal futbalo-
vý štadión, na ktorom sa napriek ťažkým daždivým mrakom pohodlne 
usadilo takmer 3 000 detí. A veru, bolo sa na čo pozerať. Zlaňovanie 
z vrtuľníka, fingované hasenie požiaru či fingovaná záchrana ľudské-
ho života pri dopravnej nehode spôsobili, že deti takmer nedýchali. 
Prítomní záchranári to však mali pod kontrolou. Veľký úspech zožali 
aj kynológovia a ich štvornohí partneri, medzi ktorými nechýbali ani 
zástupcovia z colníckych radov. O príjemné rozptýlenie sa posta-
rali aj šermiari, ktorých neskôr vystriedali mažoretky. Po pútavom 
programe nasledoval voľný pohyb po celej ploche štadióna, kde si 
deťúrence mali možnosť prezrieť technické vybavenie policajtov, col-
níkov, hasičov i záchranárov. V rámci týchto statických ukážok, kto-
rých cieľom bolo priblížiť špecifiká a poslanie zastúpených zložiek, si 
veľkú pozornosť vyslúžili práve colníci. Okrem stánkov so zbraňami 
a CITES-om tu prezentovali aj detekčné zariadenie na zisťovanie rá-
dioaktivity a mobilný skener, ktorý sa ocitol pod náporom školských 
tašiek a dostal poriadne zabrať. Nižšie vekové kategórie potešili nie-
len sladké čokoládky, ale aj suveníry s logom CÚ Prešov. No a na titul 
„najviac fotografovaná celebrita“ môžeme pokojne nominovať štvor-
nohého colníka Arga.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Prvý jún vyšiel v Humennom na jednotku

O Medzinárodnom dni detí
Tradícia tohto dňa siaha až do roku 1925, keď sa vo švajčiarskej Ženeve uskutočnila Svetová konferencia pre blaho detí. Zástupcovia 54 štátov vtedy schválili deklaráciu, 
ktorá sa týkala chudoby detí, nelegálnej detskej práce, vzdelávania a ďalších otázok o problémoch detí na celom svete. Väčšina krajín vrátane Slovenska si pre oslavu dňa 
detí zvolila 1. jún. V tento deň sa pre deti organizujú rôzne aktivity, školské výlety, súťaže či iné podujatia.

Prekvapenie pripravili deťom aj colníci z CÚ Košice. 
Pri príležitosti ich medzinárodného dňa zorganizova-
li v areáli Základnej školy Požiarnická č. 3 v Košiciach 
prezentáciu činnosti colného úradu. Pre deti si pri-
pravili bohatý program. Predviedli im ukážky skeno-
vacích zariadení, inej detekčnej techniky a zbraní. 
Školákov zaujala činnosť psovodov. Colníci pre žia-
kov pripravili aj výstavu rôznych záchytov kontra-
bandov (omamné látky, tovary podliehajúce osobit-
nému režimu CITES a pod.). Košickým colníkom sa 
tak podarilo uskutočniť ďalšiu úspešnú propagačnú 
akciu colnej správy, z ktorej mali radosť nielen žiaci, 
ale aj ich učitelia.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Žiaci strávili Medzinárodný deň detí s košickými colníkmi

Najmenších nadchol najmä  
služobný pes Jago
Colníci z oddelenia špeciálnych technológií žiakom predviedli 
mobilné kontrolné skenovacie vozidlo VAN 902. Deti si vyskú-
šali svoj postreh a najmä ostrosť svojho zraku, keď mali na mo-
nitore identifikovať predmet ukrytý v batožine. Mladšie ročníky 
nadchol najmä psovod so služobným psom Jagom, s ktorým 
predviedli ukážky vyhľadávania pašovaného tovaru, ukrytých 
tabakových výrobkov a odhaľovania úkrytov tohto tovaru. 
A fotografia s Jagom je dôkazom výnimočného dňa, ktorý deti 
prežili.

por. Ing. Jana Nimrichterová
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dosiahnuť len priemerné 
hodnotenie. Trauerov 
Beny získal 93 bodov 
a Petrušov Dano 92 bo-
dov z celkového počtu 
100 bodov. Vynikajúce 
výsledky, vďaka ktorým 
sme obsadili prvé a druhé 
miesto už po úvodnej 
disciplíne. Na rade boli 
pachové práce: vozidlá 
– miestnosti – debničky 
– balíky. Ani tu sa naši ne-
nechali zahanbiť. Trauer 
získal 100 – 100 – 99 – 
100 bodov, Petruš 96 – 
100 – 100 – 99 bodov, čo 
si nevyžaduje ďalší komentár. Colnícke psy našli založené vzorky v stanovenom 
časovom limite, spôsobom zvládnutým na technicky vysokej úrovni, pričom po-
razili všetky psy ZVJS, psy vojenskej polície aj zahraničné psy z Česka a Maďarska. 
Tento rok sa tak nekonalo žiadne zlyhanie, ba ani žiadne zaváhanie. Jednoznačná 
suverenita v priebehu celej súťaže. Každá súťaž je však aj o športovom šťastí. 
Ktovie, možnože aj colníckym „drogáčom“ pomohla v silnej konkurencii šťaste-
na. Nič to však nemení na skutočnosti, že naši reprezentanti vyhrali všetko, čo sa 
vyhrať dalo, a vrátili „bacharom“ a medzinárodným účastníkom minuloročné faux 
pas aj s úrokmi. V silnej konkurencii je prvé a druhé miesto či titul najlepší „pa-
chovkár“ súťaže a najlepšia poslušnosť pre služobného psa Benyho a jeho pána 
Mira Trauera ocenením práce nielen samotného psovoda, ale všetkých ľudí, ktorí 
sa služobnou kynológiou v prostredí colnej správy zaoberajú.
Štvornohí colníci by mali byť v teréne častejšie
V súlade s dosiahnutým výsledkom by som na záver rád vyslovil myšlienku, týka-
júcu sa praktického využitia psov na odhaľovanie omamných a psychotropných 
látok (OPL). Podľa môjho názoru, opierajúc sa o úlohy, ktoré vyplývajú colnej sprá-
ve z Národného programu boja proti drogám, v skutočnosti existuje oveľa väčší 
priestor na systémové začleňovanie týchto psov do priameho výkonu služby, ako 
je praktizované. V porovnaní s tabakovými psami, pri ktorých sa systém pravidel-
ných kontrol a ich dennodenné využívanie už dávno odzrkadlilo na výsledkoch, sú 
psy na detekciu OPL využívané viac-menej sporadicky. Je to škoda, keďže ponuka 
a dopyt po omamných látkach sa neustále zvyšujú a množia sa aj negatívne fakto-
ry, ktoré sú dôsledkom konzumácie OPL. O to viac je potrebné bojovať proti tejto 
celosvetovej nákaze zákonnými prostriedkami (v rovine preventívnej aj represív-
nej), medzi ktorými majú psy OPL v našej organizácii nezastupiteľné miesto.

npor. Ing. Milan Dibala

Z našich aktivít

Dedinka Borová u Poličky v okrese Svitavy v Českej republike bola dejiskom 
už štvrtého zrazu motocyklistov colnej správy pod názvom Vysočina Open. 
V dňoch od 20. do 22.5 2011 sa na ňom zúčastnilo 52 „motorkárov“ zo šiestich 
krajín: Anglicka, Česka, Francúzska, Macedónska, Nemecka a Slovenska. 

Víkend, počas ktorého sa stretli fanúšikovia rýchlych strojov, sa niesol vo veľmi 
dobrej a uvoľnenej nálade. Z celého podujatia však bola najväčším zážitkom 
spanilá jazda 52 motoriek. Prebiehala za asistencie členov klubu policajných 
motocyklistov z ČR, ktorí pre ostatných účastníkov cestnej premávky cestu uza-
tvorili. Fanúšikovia tohto dvojkolesového koníčka si v Čechách prišli na svoje. 
Už teraz sa preto tešia na okrúhly ročník stretnutia v roku 2012, na ktorom sa 
opäť stretnú s kolegami rovnakého „vyznania“. Českí organizátori naň pozývajú 
slovenských colníkov (aj tých bývalých). 
V prípade záujmu sa obráťte na Aleša Gorčíka (tel.: +420 724 496 172, e-mail: co-
logne@email.cz), ktorý záujemcov zaradí do databázy účastníkov.

kpt. Bc. Sylvia Vytřísalová

Colnícki „motorkári“ vyrazili na české cesty

Prvý májový týždeň sa v priestoroch rekreačného strediska Zboru väzenskej 
a justičnej stráže (ZVJS) Santovka uskutočnil v poradí už šiesty ročník medziná-
rodnej súťaže služobných psov vo vyhľadávaní omamných a psychotropných 
látok. V rámci všetkých ozbrojených zborov SR je to jediná súťaž takéhoto zame-
rania organizovaná v priebehu posledných rokov. Trochu smutné.
Známe mená opäť bodovali
Naši psovodi sa na tejto „psíčkarskej“ akcii, ktorá má silnú tradíciu aj prestíž, zú-
častňujú pravidelne už niekoľko rokov. Colnú správu na nej reprezentovali známe 
mená. Vedúcim družstva psovodov bol npor. Jozef Okuliar, ktorý podobné typy 
súťaží absolvoval už niekoľkokrát a pre našich psovodov bol vynikajúcou oporou. 
V tíme bol aj psovod CÚ Žilina npor. Mgr. Miroslav Trauer so služobným psom 
Benym a psovod CÚ Košice npor. Ľubomír Petruš so služobným psom Danom.
Minuloročné zlyhanie nás ešte dlho mrzelo
Naši psovodi na majstrovstvách ZVJS nechýbali ani minulý rok. Tie sa však pre 
nich neskončili práve najlepšie. Nástup našich do súťaže bol síce suverénny 
a obsadili popredné priečky v celkovom hodnotení. Chlapci si držali vydobyté 
pozície v priebehu celej súťaže až do poslednej disciplíny. Prehliadka balíkov je 
pre odborníkov, ale aj laikov, jedna z tých ľahších disciplín, kde starý „harcovník“ 
nemá čo pokaziť. Ukázalo sa však, že môže. Vyše polovica psov tu vtedy „vybuch-
la“. Zúčastnení kynológovia rozoberali zlyhanie (ináč 100 %-ných) psov ešte dlho 
po skončení súťaže. Následné rozbory však nič nezmenili na skutočnosti, že naši 
psovodi odišli zo súťaže s dlhým nosom.
Colnícky tím to natrel všetkým zúčastneným
Počas tohto ročníka sa opakoval podobný scenár, našťastie, s iným koncom. Naši 
začali fantasticky. Na cviky poslušnosti sa pri „pachovkároch“ v prostredí služob-
nej kynológie nekladie až taký dôraz. Pri posudzovaní poslušnosti rozhodujú de-
taily. Psovod, ktorý so psom nežije aj mimo výkonu služby, môže pri poslušnosti 

Psovodi excelovali na medzinárodnej súťaži
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Naši jubilanti v máji a júni 2011
50 rokov

Ľudmila Smažáková (CR SR), Igor Kéri (CÚ Prešov), Eva Kubicová (CÚ Žilina), Jozef Kozák (CÚ Žilina)

Pracovné jubileum 20 rokov

František Novák (CR SR), Vladimír Lucký (CR SR), František Hlaváčik (CR SR), Marián Chodák (CR SR), Jozef Okuliar (CR SR), Jozef Kumor (CR 
SR), Peter Macák (CR SR), Tibor Vojtko (CR SR), Jozef Géci (CR SR), Pavol Kavický (CR SR), Miloš Pallo (CR SR), Peter Mackových (CR SR), Karol 
Štefanides (CR SR), Peter Veľký (CÚ Banská Bystrica), Miroslav Reguly (CKÚ), Jaromír Andráš (CKÚ), Ladislav Stoklas (CKÚ), Ivan Dragúň (CKÚ), 
Jaroslav Jakubec (CÚ Bratislava), Miroslav Bekeš (CÚ Bratislava), Branislav Viecha (CÚ Bratislava), Ján Krkoška (CÚ Bratislava), Pavel Boďo (CÚ 
Bratislava), Henrik Beňo (CÚ Bratislava), František Belis (CÚ Trenčín), Marcel Onder (CÚ Prešov), Peter Ulbrich (CÚ Prešov), Daniel Rajman (CÚ 
Prešov), Ján Wilman (CÚ Prešov), Jozef Murcko (CÚ Prešov), Jozef Janeček (CÚ Prešov), Ján Šlosár (CÚ Prešov), Peter Štofáňák (CÚ Prešov), 
Ladislav Sántha (CÚ Trnava), Jiří Szalva (CÚ Trnava), Peter Olajos (CÚ Trnava), Ivan Jurík (CÚ Trnava), Vladimír Kleinedler (CÚ Trnava), Tibor 
Csernyánszky (CÚ Trnava), Milan Babinský (CÚ Nitra), Štefan Martiš (CÚ Nitra), Igor Matejovský (CÚ Nitra), Ľudovít Mayer (CÚ Nitra), Ján Raček 
(CÚ Nitra), Gabriel Cap (CÚ Michalovce), Peter Kaszonyi (CÚ Michalovce), Ladislav Koczur (CÚ Michalovce), Štefan Puškáš (CÚ Michalovce), 
Jozef Štofa (CÚ Michalovce), Miroslav Sabol (CÚ Michalovce), Peter Novák (CÚ Michalovce), Barnabáš Bodnár (CÚ Michalovce), Vladimír Čergeť 
(CÚ Michalovce), Štefan Majerník (CÚ Michalovce), Ján Puškáš (CÚ Michalovce), Marián Sabo (CÚ Michalovce), Ján Maďar (CÚ Michalovce), 
Marian Mazan (CÚ Michalovce), Dušan Klimek (CÚ Žilina), Aleš Matúš (CÚ Žilina), Miroslav Kamody (CÚ Žilina), Peter Zeman (CÚ Žilina), Ivan 
Božík (CÚ Žilina), Peter Kručay (CÚ Žilina), Ľudovít Madleňák (CÚ Žilina), Milan Miklušičák (CÚ Žilina), Anna Langerová (CÚ Žilina), Ladislav 
Harich (CÚ Žilina), Slavomír Mach (CÚ Žilina), Pavol Šimčo (CÚ Žilina), Milan Kiška (CÚ Žilina), Vladimír Kakačka (CÚ Žilina), Dušan Kružel (CÚ 
Žilina), Ľubomír Šuvada (CÚ Žilina), František Valko (CÚ Žilina), Róbert Kozáčik (CÚ Žilina), Ján Tomčovník (CÚ Košice), Ladislav Slíž (CÚ Košice), 
Jaroslav Haško (CÚ Košice), Anton Ovšonka (CÚ Košice)

Začiatkom júna sa uskutočnil už 3. ročník Športového dňa riaditeľa Colné-
ho kriminálneho úradu (CKÚ) s názvom Sherpa 2011. Výzvu 50 kilogramov 
vážiaceho sudu piva prijalo takmer 30 statočných colníkov, ktorých (ako už 
tradične) privítali zamračené Vysoké Tatry.

O prvenstvo zabojovalo sedem družstiev
Upršané počasie však nikoho neodradilo. Po úvodnom privítaní riaditeľom 
CKÚ pplk. JUDr. Petrom Krivákom a bezpečnostnom poučení sa sedem štvor-
členných družstiev postavilo na štart. Na vysvetlenie treba povedať, že súťaž 
nespočíva vo vypití, ale vo vynesení suda nosičskou technikou na približne 
štvorkilometrovej trati z Hrebienka (1 258 n. m.) na Zamkovského chatu (1 475 
n. m.). Sud nesie na nosičských krosnách (spolu cca 70 kg) štvorčlenné družstvo, 
pričom jednotliví členovia sa v nosení na trati striedajú.

Horským nosičom dalo zabrať vysokohorské počasie

Domáci opäť bodovali
Súťažiaci boli pre dažďom premočené Tatry oveľa opatrnejší. Veľký dôraz kládli 
na bezpečnosť pri chôdzi po klzkých kameňoch. Súťaž sa však, našťastie, zao-
bišla bez zranení. Jej víťazom sa už po tretíkrát za sebou stalo domáce druž-
stvo pobočky CKÚ Východ, pracovisko Poprad, s traťovým rekordom 32:59. Na 
stupne víťazov sa k nim postavili obidve družstvá Jednotky služobných zásahov 
v poradí JSZ I. a JSZ II. Za víťaza sa ale môže považovať každý, kto vyšiel hore 
s nákladom, často prekonávajúc samého seba. Po súťaži nasledovalo vyhodno-
tenie a posedenie pri guláši v Poprade. Na tejto akcii sa teda počítajú nielen kilá 
nákladu vynesené na vysokohorskú chatu, ale aj kilá dobrej nálady a nadobud-
nutých kamarátskych a kolegiálnych vzťahov.

mjr. Ing. Ľubomír Andráš
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Ako nás nepoznáte

Niektorých fascinujú, iných obťažujú. Reč je o holuboch, ktoré väčšinou vníma-
me negatívne, a to pre ich vysedávanie na balkónoch našich príbytkov. Medzi 
nami sú však aj takí, ktorí sa ich chovu venujú. Patrí k nim aj kpt. Mgr. František 
Špila z CÚ Žilina, ktorý kvôli svojim poštovým holubom meria denne desiatky 
kilometrov.

K okrídlenému koníčku ho po rokoch vrátil syn
Vzťah k tejto záľube získal vďaka otcovi, ktorý bol vášnivým holubárom. Stal sa 
ním aj František, a to až do nástupu na základnú vojenskú službu, keď mu už čas 
na svojich vtáčích zverencov nezostával. Vrátil sa k nim až po rokoch, a to vďaka 
svojmu synovi, ktorý od kamaráta doniesol domov poštové holuby. Františkovi to 
síce spočiatku nebolo po vôli, keďže bývali v byte v Čadci, no nakoniec prevládli 
spomienky a holuby dočasne umiestnili na chalupu k rodičom. Kvôli okrídlencom 
neskôr prestavali hospodársku budovu v Čiernom. Urobili z nej holubník, v ktorom 
postupne vybudovali tri oddelenia: chovné, oddelenie pre mladé a oddelenie pre 
pretekárske holuby. Väčšinu z nich si priniesol od kamaráta a úspešného chovate-
ľa J. Mariňáka, s ktorým holubáril pred 30 rokmi. Opäť sa tak vrátil do holubiarskej 
spoločnosti, k priateľom, s ktorými ho spájajú krásne chvíle a spoločný koníček. 
V roku 2008 sa so synom stali členmi Základnej organizácie chovateľov poštových 
holubov v Čiernom (ZO CHPH), ktorá patrí pod Oblastné združenie chovateľov 
poštových holubov Čadca. František vykonáva v ZO CHPH Čierne funkciu výcvi-
kára, ktorý dohliada a organizuje prácu pri košovaní holubov v nasadzovacom 
stredisku. Zároveň je tajomníkom OZ CHPH Čadca, ktorého hlavnou prácou je 
zabezpečiť plnenie úloh uložených Slovenským zväzom chovateľov poštových 
holubov pre oblastné združenie, jednotlivé základné organizácie a vybavovanie 
korešpondencie medzi oblastným združením a zväzom.

Voľný čas i rodinný rozpočet dostanú zabrať
Chov poštových holubov je krásny, ale aj drahý koníček. Ak chce totiž chovateľ 
dosiahnuť dobré výsledky, musí mu venovať veľa času i financií. Tie investuje 
najmä do členských príspevkov a poplatkov za boxy a auto, ktoré počas prete-
kov zabezpečuje odvoz holubov na miesto štartu. Veľa peňazí odíde aj za nákup 
kvalitných krmív, liekov a vitamínov, ktoré sú potrebné pre udržanie dobrého 
zdravotného stavu a výkonnosti holubov. Samozrejme, z času na čas investuje aj 
do kúpy nových zverencov. Chovateľ však dostane zabrať aj z časového hľadiska. 
František má napríklad holubník vzdialený 10 km od domova a za holubmi treba 
chodiť. Vyžadujú si totiž pravidelné kŕmenie, nevyhnutnú hygienu a trénovanie. 
Obzvlášť náročné je to počas pretekovej sezóny starých holubov od začiatku mája 
do konca júla a počas pretekovej sezóny mladých holubov od polovice augusta 
do konca septembra. Vtedy treba holubom venovať zvýšenú pozornosť, lebo kaž-
dé zanedbanie v starostlivosti a v príprave na preteky sa odzrkadlí v dosiahnutých 
výsledkoch. Chovateľ musí v čase pretekov sledovať predpoveď počasia, teplotu, 
silu a smer vetra a pod. Napriek všetkým týmto opatreniam sa zo súťaží niektoré 
holuby nevrátia. Buď padnú za obeť dravcom, zaletia zlým smerom a padnú od 
vysilenia, alebo sa nevrátia v dôsledku zlého počasia. František im preto vytvára 
čo najlepšie podmienky počas roka a najmä počas pretekovej sezóny a váži si 
všetky, ktoré si cestu domov nájdu.

Radosť mu robia juniori i seniori
Vo Františkovom kŕdli sú zastúpené všetky generácie. Od mláďat, ktoré odchová-
va každý rok, po staršie holuby z pretekárskeho oddelenia (z roku 2007), až po tie 
najstaršie z chovného oddelenia (niektoré aj z roku 1997). Svojho favorita však me-
dzi nimi nemá. Radosť mu robia všetky. Pravdaže, najmä tie, ktoré sa na pretekoch 
pravidelne dobre umiestňujú a bodujú. V minulom ročníku to bol holub č. 528, 
ktorý bol trikrát nasadený na preteky dlhé 750 km. Na všetkých troch pretekoch 
sa bodovo umiestnil a z posledného prišiel ako štvrtý za oblastné združenie.

Základom je pravidelný tréning
Orientačný zmysel holubov je pre mnohých nepochopiteľný. Ako je to možné, 
že trafia domov? Nuž, na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Svedčia 
o tom aj mnohé vedecké teórie, pričom názory na tento fenomén sa rôznia. 
Niektoré štúdie hovoria, že sa holuby orientujú podľa slnka, iné zasa, že sa orien-
tujú podľa geomagnetického poľa Zeme a nájdu sa aj také, ktoré tvrdia, že majú 
v ozobí nejaký „radar“, ktorý im umožňuje orientáciu. Nech je to už ako chce, vedia 
sa zorientovať. Chovatelia však nezanedbávajú ani pravidelný tréning. František 
vypúšťa holuby počas pretekárskej sezóny dvakrát denne (zrána a poobede). 
V pondelok a utorok lietajú okolo holubníka cca 20 až 30 minút, lebo sú po ne-
deľných pretekoch. Koncom týždňa sa čas lietania predlžuje na jednu hodinu. Vo 
štvrtok alebo v piatok ich vyváža do vzdialenosti cca 30 km od holubníka, odkiaľ 
sa musia vrátiť späť domov. Niektorí chovatelia v deň košovania – nasadzovania 
na preteky (spravidla v sobotu) holuby nevypúšťajú a nechávajú ich oddychovať. 
František im však ešte deň pred pretekom dopraje ľahší tréning.

Vylietal si ocenenia i priateľov
František so svojimi holubmi súťaží za OZ CHPH Čadca. Po každých pretekoch 
sa vyhodnocuje 20 % zo všetkých nasadených holubov. Po ukončení sezóny sa 
spracúvajú celkové výsledky z jednotlivých pretekov a následne sa robí vyhodno-
tenie pretekovej sezóny starých a mladých holubov. Na základe týchto výsledkov 
sa holuby s najlepšími výsledkami a koeficientmi dostanú na oblastnú výstavu, 
kde sú vystavované v rôznych kategóriách (ako napr. eso ročiak, výkon za rok, 
výkon za dva roky, kategória krátke trate, kategória stredné trate, štandard atď.). 
Najlepšie holuby potom odtiaľ postupujú na celoštátnu, prípadne medzinárodnú 
výstavu. Odmeňovaní sú aj chovatelia, a to diplomami a pohármi v jednotlivých 
kategóriách. Za krátke obdobie chovu holubov ich má pár aj František. Vo svojej 
vitríne má diplom a pohár za 1. miesto ZO CHPH Čierne za rok 2008 v kategórii 
mladé holuby, diplom a pohár za 1. miesto ZO CHPH Čierne za rok 2010 v kate-
górii staré holuby a diplom a pohár za 1. miesto ZO CHPH Čierne za rok 2010 
v kategórii mladé holuby. Ocenenia však rozhodne nie sú tou povestnou čereš-
ničkou na torte, ktorú mu tento operený koníček dáva. Chov holubov je preňho 
relaxom po náročnej colníckej práci. Získal vďaka nemu mnoho priateľov chova-
teľov, s ktorými sa roky stretáva a navštevuje ich. Patrí medzi nich aj jeho kolega 
a dlhoročný chovateľ z SCÚ Žilina Pavol Časnocha, ktorý sa s ním doteraz vždy rád 
podelil o svoje skúsenosti a dal mu i mnohé cenné rady.

-ds-

Na holubích krídlach lieta späť do mladosti



Leto a s ním dlho očakávané dovolenky sú konečne tu! 
A to je dobre, lebo sa bude cestovať, budú sa spoznávať 
nové veci a, samozrejme, to všetko sa bude aj „cvakať“. 
Veríme, že o svoje fotozážitky sa podelíte aj s našou redak-
ciu a tie najlepšie či najzaujímavejšie nám pošlete do súťa-
že. Maximálne však tri zábery, ale to už viete. Nuž a teraz 
si pozrite obrázky, na ktorých zvečnila svoje dovolenkové 
momenty v Chorvátsku Jana Balážová.


