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Udalosti naším fotoobjektívom

Leto bolo v colnej správe bohaté na pracovné stretnutia, športové akcie i spoločenské udalosti. Patrila k nim aj oslava 
storočnice CÚ Žilina, ktorý si na svoje začiatky a bývalých kolegov zaspomínal s veľkou pompou. Vďaka Erikovi Dóšovi sa 
o tom môžete presvedčiť aj sami. Prinášame vám výber toho najlepšieho, čo pri tejto slávnostnej udalosti zachytil svojím 
fotoobjektívom.

Oslava storočnice sa konala v priestoroch starej žilinskej radnice, kde 
sa stretli predstavitelia slovenskej colnej správy, žilinského colného 
úradu, samosprávy, štátnej správy žilinského regiónu spolu s význam-
nými klientmi colnej správy a ostatnými hosťami.

Čestná jednotka colnej správy, ktorá sa zúčastňuje na významných 
podujatiach colnej správy, nechýbala ani na oslave v Žiline. Jej členo-
via vystúpili v plnej paráde, predviedli slávnostný nástup a zasalutovali 
generálnej riaditeľke.

Na storočnicu CÚ Žilina budú spomínať aj hostia, ktorí sa na oslave zú-
častnili. Z rúk generálnej riaditeľky si totiž odniesli pamätnú medailu 
vydanú k 100. výročiu zriadenia colnice v Žiline. Jej zhotoviteľom je 
umelecký kováč Tomáš Achs.

Zlatá medaila za vzornú službu bola udelená in memoriam Šimonovi 
Ramšákovi, riaditeľovi Colnice v Trstenej (1972 – 1973). Generálna ria-
diteľka ju odovzdala do rúk jeho rodinným príslušníkom, ktorí sa na 
slávnosti zúčastnili.

Pri príležitosti storočnice sa nezabudlo ani na uctenie si pamiatky býva-
lých kolegov, ktorí padli počas 2. svetovej vojny. Colníci čestnej jednot-
ky colnej správy položili veniec na spoločný hrob rešpicienta finančnej 
stráže Jána Kumančíka a strážmajstra Františka Hazucha v Oraviciach. 
Zničený hrob bol obnovený v roku 2006.

Colníci z CÚ Žilina pripravili pre hostí zaujímavú výstavu fotografií zo ži-
vota svojho colného úradu a colníckej histórie. Pred expozíciou sa spolu 
odfotili (zľava doprava) mjr. Ing. Marcel Šuštiak z CR SR, ocenený strie-
bornou medailou, Tomáš Achs, umelecký kováč a zhotoviteľ pamätnej 
medaily, a pplk. Ing. Ján Ščerbík, veliteľ čestnej jednotky colnej správy.

-red-
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Leto nám dá zvyčajne poriadne zabrať. Pražiace slnko nás síce nabije pozitívnou 
energiou, ale na druhej strane aj poriadne vyšťaví. Či už po stránke finančnej 
(dovolenku ani kúpalisko vám zrejme, rovnako ako mne, nikto nepreplatí), fyzic-
kej (byť v horúčavách fit a pracovať, to akosi nejde dokopy), ale i psychickej (po-
dávať výkony, keď ostatní dovolenkujú, to chce naozaj sebazaprenie). O to viac 
si vážim všetkých tých, ktorých zo životného či pracovného tempa nevyradia 
ani vysoké teploty, ani letná apatia, ba ani únava. Našťastie takých ľudí je dosť. 
Svedčia o tom aj stránky v našom časopise nabité udalosťami a akciami, ktorými 
v lete žila colná správa. Svoje okrúhle 100. výročie oslávil najstarší žijúci col-
ník na dôchodku Štefan Križan, ktorému prišli zagratulovať aj bývalí kolegovia 
z colnej správy. Rovnakého úctyhodného veku sa dožil aj CÚ Žilina, ktorý zorga-
nizoval oslavu svojej storočnice vo veľkom štýle. O tom, že počas leta nezaháľali 
ani na Colnom kriminálnom úrade a na Stanici CÚ Bratislava, sa zase presvedčil 
istý mladík, ktorý vo svojich útrobách pašoval veľké množstvo kokaínu. Ten by 
určite ocenil, keby colníci upadli do lenivosti a neprekazili mu jeho nezvyčajnú 
„letnú brigádu“. Ale mal smolu. Nie nadarmo sa hovorí, že nemožno uspokojiť 
každého. Napriek tomu však verím, že vy si z letného čísla Colných aktualít ne-
jaké pohodové čítanie určite vyberiete.

Dana Sýkorová
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Krátko z domova

Júl je mesiac ako mnohé iné. Nie však pre žilinských 
kolegov, pre ktorých bol v tomto roku výnimočný. Prá-
ve v júli totiž uplynulo 100 rokov, odkedy začali plniť 
im zverené úlohy v meste Žilina a jeho okolí.

Krátky pohľad do minulosti
História žilinského colného úradu je bohatá. Písomná 
zmienka vo vyhláške finančného ministéria č. 142 
z 22.7.1911 hovorí o zriadení kráľovskej uhorskej hlav-
nej colnice I. triedy v Žiline (Zsolna) a jej expozitúry 
pri poštovom a telegrafnom úrade. Táto vyhláška bola 
uverejnená v Zákonníku ríšskom pre kráľovstvá a kraji-
ny v rade ríšskej zastúpené v čiastke LX. Vydaná a rozo-
slaná bola 29.7.1911. Následne boli zriadené „Královská 
uherská hlavní celnice I. třídy Zsolna“ a pre vyclievanie 
balíkov expozitúra „Královské uherské hlavní celnice 
expositura u poštovního a telegrafního úřadu Zsolna“. 
Tento významný dokument, ktorým vznikol pred-
chodca súčasného CÚ Žilina, sa stal podnetom nielen 
na oslavu, ale aj na vzdanie úcty povolaniu colníkov 
a colníctva.

Okrúhle výročie oslávili colníci i významní hostia
Oslava storočnice sa konala 21.7.2011 v priestoroch starej žilinskej radnice, 
kde sa stretli predstavitelia slovenskej colnej správy, žilinského colného úradu, 
samosprávy, štátnej správy žilinského regiónu spolu s významnými klientmi 
colnej správy a ostatnými hosťami. Po nástupe čestnej jednotky colnej správy 
a hymne SR vystúpil riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa pplk. Ing. Ľuboš 
Pastor. Privítal prítomných hostí a odovzdal slovo generálnej riaditeľke Colného 
riaditeľstva SR (CR SR) plk. Ing. Márii Machovej, PhD.
Generálna riaditeľka CR SR vo svojom príhovore spomenula poučnú históriu 
colníctva na území Slovenska, naznačila, kam sa uberá slovenské colníctvo 
a prečo verí, že práve colníci ostanú veľmi prospešnou a úspešnou zložkou štát-
nej správy a hospodárskeho života. Otvorene hovorila o zmenách, ktoré sa ne-
vyhýbajú ani inštitúciám v štátnej správe či samospráve. Poukázala na dôležitý 
fakt, že v každom období ľudského spoločenstva vznikli a vznikajú nové štruk-
túry, nové úrady, agentúry, ktoré sa často ani nemajú čas dožiť svojej puberty, 
nie to ešte dospelosti. Milo poznamenala, že existujú aj vzácne výnimky a práve 
tou je storočnica žilinskej colnice.
Keďže na slávnosti nemohli byť prítomní všetci žilinskí kolegovia, rada by som 

odcitovala niekoľko slov generálnej riaditeľky CR SR, ktoré tam odzneli: „Vážení 
naši Žilinčania, slovenská colná správa tvorí tú časť štátnej administratívy, ktorá 
je porovnateľná s vyspelými colnými správami krajín EÚ a v mnohých paramet-
roch patrí k európskej špičke. Podiel na takomto hodnotení máte aj vy colníci 
a zamestnanci CÚ Žilina, ktorým touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie za 
prácu a vzorné plnenie služobných povinností.“

Riaditeľ žilinského colného úradu chválil i ďakoval
K colníkom a hosťom sa prihovoril aj riaditeľ CÚ Žilina pplk. Ing. Jozef Gereš. 
Poukázal na úlohy colného úradu, ktoré plní so svojimi 272 zamestnancami, 
pôsobiacimi na piatich pobočkách, dvoch staniciach a siedmich oddeleniach. 
Uviedol, že v radoch žilinských colníkov sú držitelia zlatej medaily a striebor-
ných medailí, ktoré im boli udelené za záchranu ľudského života. Patria k nim 
i colníci, ktorí pravidelne darujú krv a sú držiteľmi dokonca i zlatej Janského 
plakety. Vyzdvihol skutočnosť, že colný úrad ako odozvu na prácu svojich za-
mestnancov dostal už viackrát ďakovné listy od Policajného zboru SR, českej 
colnej správy, poľskej colnej správy, Európskej komisie, ako aj od komerčných 
spoločností za ochranu práv duševného vlastníctva. Zmienil sa i o umiestnení 

CÚ Žilina medzi ostatnými úradmi. Pripomenul, že CÚ Žilina 
je v súčasnosti tretím najsilnejším úradom colnej správy 
z pohľadu odvodov do štátneho rozpočtu. Na záver svojho 
príhovoru vyzdvihol povolanie colníka, ktoré je náročné. 
Vyžaduje si široký rozhľad a vedomosti tovaroznalca, práv-
nika i psychológa. Colník musí byť dôrazný, ale zároveň by 
mal mať i pochopenie pre protistranu, aby nepodporoval 
byrokratické prekážky. Zároveň sa musí vedieť rýchlo roz-
hodovať, reagovať a navyše byť aj telesne zdatný. Preto za 
najväčšie bohatstvo colného úradu ako jeho riaditeľ vždy 
považoval jeho zamestnancov, tak bývalých, ako aj súčas-
ných, ktorí sa svojou prácou podieľali a podieľajú na plnení 
colníckych úloh v žilinskom regióne.
S odstupom pár dní môžeme kolegom oznámiť, že pplk. 
Ing. Jozef Gereš ukončil svoje pôsobenie v colnej správe 
k 31.7.2011, čím ako riaditeľ zavŕšil prvú storočnicu colnice 
v Žiline. Štafetu odovzdal pplk. Ing. Rudolfovi Šamajovi, kto-
rý povedie úrad do nasledujúceho obdobia.

Colníci si odniesli vyznamenania, hostia medaily
Na slávnostnom stretnutí sa rozdávali aj vyznamenania, kto-
ré udelila generálna riaditeľka plk. Ing. Mária Machová, PhD., 
v súlade s rozkazom Ministerstva financií SR č. 3/2000 o zria-
dení vyznamenaní v colnej správe. Zlatá medaila za vzornú 

Žilinský colný úrad oslávil svoju storočnicu
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Krátko z domova a zo zahraničia

službu bola udelená in memoriam Šimonovi Ramšákovi, riaditeľovi Colnice 
v Trstenej (1972 – 1973). Štyri strieborné medaily za vzornú službu dostali colní-
ci pplk. Ing. Jozef Gereš, mjr. Ing. Milan Birošik a mjr. PhDr. Martin Šrámek z CÚ 
Žilina a mjr. Ing. Marcel Šuštiak z CR SR. Všetci prítomní hostia si z rúk generál-
nej riaditeľky prevzali pamätnú medailu vydanú k 100. výročiu zriadenia col-
nice v Žiline. Jej zhotoviteľom je umelecký kováč Tomáš Achs a autormi naši 
kolegovia.

Prežil ťažké obdobie a stal sa riaditeľom
Po prvej, ale najmä po druhej svetovej vojne prešlo československé a slovenské 
colníctvo výraznými zmenami. My colníci môžeme byť hrdí na to, že finančná 
správa bojovala za oslobodenie našej krajiny. Počet 312 je doposiaľ známe číslo 
príslušníkov finančnej stráže SR, ktorí padli buď pri obrane vlasti, alebo boli po-
pravení za napomáhanie partizánom v SNP.
Túto ťažkú životnú etapu plnú kritických zmien však, našťastie, prežila vý-
znamná colnícka osobnosť – Šimon Ramšák. Svojimi postojmi sa stal nielen za 
svojho života príkladom pre ostatných kolegov. Na výkon štátnej služby nastú-
pil 16.4.1937, a to na vtedajšie oddelenie finančnej stráže Javorina v Tatrách. 
Počas druhej svetovej vojny ho život ťažko skúšal. Dňa 7.9.1944 ho totiž zaja-
lo gestapo. Z dobových informácií vyplýva, že v roku 1948 absolvoval colný 
kurz v Bratislave a stal sa zástupcom riaditeľa colnice v Žiline. V 70. rokoch 

20. storočia pokračoval vo svojej službe ako vedúci na Pobočke v Trstenej, kde 
sa v roku 1972 stal riaditeľom vtedy zriadenej Colnice Trstená.

Niekoľko slov na záver
Ako povedala pani generálna riaditeľka, dnes sme súčasťou európskeho col-
ného priestoru. Medzi členskými krajinami Únie neexistujú colné bariéry pri 
pohybe tovaru a i keď colníci opustili hranice (s výnimkou ukrajinskej), naše 
úlohy dostali nový rozmer. Veľakrát sa znásobili a sú náročnejšie, pretože tvoria 
spoločnú colnú infraštruktúru Európy.
Od budúceho roka máme vykonávať naše úlohy v novovznikajúcej finančnej 
správe. Jej cieľom má byť vytvorenie efektívneho systému, ktorý pokryje všetky 
daňové, colné a odvodové povinnosti občanov. Tento nový systém má umožniť 
zjednodušenie mechanizmov spojených s výberom ciel a daní a zároveň má 
dosiahnuť menšie nežiaduce finančné úniky, ale hlavne usporiadať transpa-
rentnejšie verejné zdroje pre získanie lepšieho a komplexnejšieho prehľadu vo 
vývoji verejných financií. Na záver jedna stará pravda, ktorá odznela na stretnutí 
z úst generálnej riaditeľky: „Štát od svojich počiatkov vždy potreboval a bude 
potrebovať na svoju existenciu a presadzovanie svojich funkcií peniaze, a tie sú 
či už v podobe ciel, daní, mýta či rôznych iných poplatkov.“
Preto, milí colníci, nezabúdajme, že cesta existuje...

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská

Sídlo Svetovej colnej organizácie (WCO) v Bruseli sa v poslednom júnovom 
týždni už tradične stalo miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov colných 
správ sveta na rokovaní jej najvyššieho orgánu – Rady. WCO združuje už 177 
štátov sveta, ktoré v záujme medzinárodného obchodu zabezpečujú čo naj-
vyšší vzájomný súlad a jednotnosť svojich colných systémov.

Prím hrala otázka globálneho dodávateľského reťazca
Úvod stretnutia patril dvom významným osobnostiam formujúcim medziná-
rodné prostredie colníctva – Janet Napolitano, tajomníčke Úradu pre národnú 
bezpečnosť USA, a Algirdasovi Semetovi, komisárovi EÚ pre dane, colnú úniu, 
audit a boj proti podvodom. Tajomníčka Úradu pre národnú bezpečnosť USA sa 
vo svojom príhovore venovala otázke posilnenia globálneho dodávateľského 
reťazca na mori, na ceste a vo vzduchu. Navštívila letisko a prístav v Belgicku, 
kde mala možnosť vidieť množstvo obchodných zásielok a spôsob ich vybavo-
vania z pohľadu efektívnosti, bezpečnosti a ochrany. To sú dôležité úlohy, kto-
ré zabezpečujú colné správy. Komplexnosť dodávateľského reťazca vyžaduje 
medzinárodnú spoluprácu colných správ po celom svete, rovnako ako aj vlád, 
iných štátnych orgánov a súkromného sektora. Je preto potrebné spoločne 
identifikovať riziká dodávateľského reťazca, vymieňať si on-line informácie o zá-
sielkach pred ich príchodom a chrániť tak trh i obyvateľov. Je dôležité podporiť 
preverené dôveryhodné spoločnosti a poskytnúť im čo najväčší rozsah zjed-
nodušení na uľahčenie pohybu legálneho medzinárodného obchodu. Taktiež 
je potrebné identifikovať, zabraňovať a odhaľovať nebezpečenstvá nukleárnej 
a rádioaktívnej hrozby, nebezpečných poštových a leteckých obchodných 
zásielok.

Základom je medzinárodná spolupráca
Na slová Janet Napolitano nadviazal Algirdas Semeta, podľa ktorého musia jed-
notlivé štáty spojiť svoje sily. Boj proti terorizmu a bezpečnosť dodávateľského 
reťazca sa totiž nedajú dosiahnuť jedným štátom, je na to potrebná medziná-
rodná spolupráca, ktorá zároveň minimalizuje náklady jednotlivých členov. 
WCO poskytuje nástroje ako SAFE Rámec štandardov, založené na medziná-
rodnej spolupráci a analýze rizika, čím zvyšuje bezpečnosť a ochranu medzi-
národného obchodu. Spolupráca s medzinárodnými spoločnosťami uľahčuje 
tok legálneho obchodu a zvyšuje jeho bezpečnosť, na druhej strane znižuje 
tok nelegálneho obchodu. Európska komisia preto podporuje medzinárodnú 
spoluprácu a úlohu WCO v oblasti bezpečnosti a uľahčovania medzinárodného 
toku tovaru. Významným bodom rokovania (z pohľadu európskeho regiónu) 
bola otázka otvorenia a zabezpečenia financovania Regionálneho úradu budo-
vania kapacít v Baku (Azerbajdžan). Tento úrad, ktorý bude slávnostne otvorený 
17.10.2011, doplní súčasných 22 úradov po celom svete. Jeho hlavnou úlohou 
bude poskytovať technickú pomoc colným správam tohto regiónu pri budova-
ní moderných colných správ v súlade so štandardmi WCO.

Bilancoval sa rok 2010
Rokovanie Rady sa venovalo aj bilancovaniu predchádzajúceho roku. Colníci 
sa zamerali najmä na aktivity v oblasti zjednodušovania a uľahčovania medzi-
národného obchodu a bezpečnosti leteckej nákladnej dopravy. Venovali sa aj 
koordinovanému riadeniu hraníc, systému riadenia rizika, boju proti porušova-
niu colných predpisov, vzdelávaniu, a to najmä z pohľadu potreby zvyšovania 
medzinárodnej spolupráce a koordinácie. Dôležitou oblasťou, ktorá sa opäť 
dostala na rokovanie najvyššieho orgánu WCO, je žiadosť Kosova o jeho účasť 
na technickej pomoci WCO, o prístup k dokumentom z oblasti budovania ka-
pacít a o účasť na niektorých rokovaniach WCO z pohľadu zosúlaďovania jeho 
činnosti v colnej oblasti so svetovými štandardmi. Táto otázka je pre niektoré 
štáty citlivá z pohľadu ich medzinárodnej politiky a vzťahov medzi Srbskom 
a Kosovom. Bude preto predmetom decembrového zasadnutia Politického vý-
boru WCO. Ďalšou otvorenou otázkou ostáva zloženie Politického výboru WCO, 
nakoľko súčasná štruktúra nezodpovedá súčasnému počtu ani potrebám jej 
členov. Rokovanie o návrhu bolo odložené na budúce rokovanie Rady.

V riadiacich štruktúrach WCO sú konečne aj Európania
Európsky región WCO (osobitne EÚ) zaujali dlho očakávané voľby riaditeľa pre 
tarify a obchod. Po posledných troch neúspešných rokoch sa totiž nečakalo na to, 
či bude mať európsky región konečne svoje zastúpenie v riadiacich štruktúrach 
WCO, ale na to, kto to bude, keďže o túto pozíciu bojovali dvaja európski kandidá-
ti. Pozíciu riaditeľa pre tarify a obchod získal Giuseppe Favale z Talianska. Ďalším 
významným úspechom bolo zvolenie Josephine Freehily z Írska za predsedajúcu 
Rady. Budúce rokovanie Rady v júni 2012 otvorí určite veľa zaujímavých otázok, 
ktorými sa budú colné správy sveta zaoberať počas celého roka v každodennej 
práci a ktoré (aj z pohľadu strategického) bude pre nich dôležité prezentovať 
a riešiť na pôde celosvetovej odbornej medzinárodnej organizácie.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Najvyšší predstavitelia colných správ sveta sa stretli v Bruseli
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Krátko z domova a zo zahraničia

Predstavitelia štátnych inštitúcií, samosprávy, diplomacie a neziskových orga-
nizácií z Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Poľska sa koncom júna stretli v Užho-
rode. Zúčastnili sa na medzinárodnom pracovnom seminári, ktorý bol zamera-
ný na cezhraničnú spoluprácu Ukrajiny a EÚ. Slovenskú colnú správu na ňom 
prezentoval zástupca Inšpekcie generálneho riaditeľa CR SR.
Diskusia sa niesla v intenciách príprav na európsky futbalový šampionát 2012, 
ktorý bude v Poľsku a na Ukrajine. Zúčastnení preto venovali značnú pozornosť 
cezhraničnej spolupráci na hraničných priechodoch, ktoré budú pre tento účel 
rekonštruované z prostriedkov EÚ. V prípade slovensko-ukrajinskej hranice sa 
bude rekonštruovať hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Zástupca in-
špekcie v krátkosti predstavil spoločné projekty so Slovenskou spoločnosťou pre 

zahraničnú politiku, n. o., a ukrajin-
ským Národným inštitútom strate-
gických štúdií. Ide o projekty (napr. 
rôzne publikácie, prednášky), 
ktoré definujú podmienky vzniku 
korupcie a ďalšieho protiprávne-
ho konania colníkov, slúžiacich 
na schengenskej hranici. Zároveň 
tiež ponúkajú možnosti odstrá-
nenia takéhoto konania, ako aj 
praktické zefektívnenie služobnej 
činnosti. Inšpektor počas prezen-
tácie predložil štúdiu dnešného 
rozmiestnenia pracovísk na Colnej 
pobočke Vyšné Nemecké spolu so 
štúdiou, ktorá sa má premietnuť 
do budúceho reálneho stavu tej-
to pobočky. V súčasnosti sa totiž 
na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké colne prerokuje (tak 

v dovoze, ako aj vo vývoze) za 24 hodín 360 až 500 nákladných vozidiel a asi 800 
až 1 000 osobných motorových vozidiel. Predstavitelia ukrajinskej colnej sprá-
vy však chcú (najmä pri osobnej doprave) tieto počty niekoľkonásobne zvýšiť. 
Keďže pri osobnej doprave, hlavne v dovoze, sa vykonáva dosť podrobná colná 
kontrola, do úvahy prichádza jej zliberalizovanie, a to využitím náhodných kon-
trol, náhodne vytypovaných vozidiel a ich posádok. Tento spôsob by sa mohol 
uplatniť aj v prípade ložených nákladných vozidiel vstupujúcich na naše úze-
mie. Zvažuje sa tiež prehodnotenie zavedenia a nastavenia rizikových profilov 
a ich následného formalizovania pre colné konanie.

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Pri príležitosti mariánskeho sviatku Navštívenia Pan-
ny Márie, ktorému je zasvätená bazilika na Marián-
skej hore v Levoči, sa colníci v dňoch od 2. do 3.7.2011 
už po štvrtýkrát zúčastnili na XV. medzinárodnej púti 
Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Na púti sa okrem colníkov, vojakov, policajtov a prí-
slušníkov väzenskej a justičnej stráže zúčastnili aj 
vojenské delegácie z Nemecka, Poľska a Rakúska. 
Púť sa začala v Kostole Minoritov v samom centre 
Levoče, kde ordinár Mons. František Rábek požehnal 
obraz sv. Matúša, patróna colníkov. Potom priamo na 
Mariánskej hore púť pokračovala večernou slávnost-
nou svätou omšou, ktorá bola venovaná všetkým 
príslušníkom ordinariátu a ich rodinám. Ordinár vo 
svojej kázni vyzdvihol rodinu ako oporu pri prekoná-
vaní rôznych ťažkostí, ktoré so sebou prináša služba 
v ozbrojených silách a zboroch. Púť vyvrcholila 3. júla, 
a to slávnostnou svätou omšou na Mariánskej hore, 
ktorú celebroval J. E. Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup. Na púti sa zúčastnila aj čestná jednotka 
colnej správy, ktorá prispela k mimoriadne kvalitnej 
reprezentácii colníckeho stavu.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Na medzinárodnej púti v Levoči colníci nechýbali 

Medzinárodný pracovný seminár na tému 
cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a EÚ
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Zmeny na riadiacich postoch

V Colných aktualitách vás pravidelne informujeme o zmenách, ku ktorým dochádza v colnej sprá-
ve. Nedávno nastali zmeny aj na riadiacich postoch niektorých colných úradov a Colného krimi-
nálneho úradu. Zoznámte sa, prosím, s tvárami nových riaditeľov (RCÚ/RCKÚ) a námestníkov ria-
diteľov colných úradov (NRCÚ/NRCKÚ).

Zmeny vo vedení
colných úradov

RCKÚ  
pplk. JUDr. Peter Krivák

NRCKÚ pre úsek vyšetrovania  
mjr. JUDr. Ján Tichý

NRCKÚ pre úsek operatívnych činností 
mjr. Mgr. Ladislav Nagy

CKÚ

RCÚ  
pplk. Ing. Ladislav Brada

RCÚ  
pplk. Mgr. Milan Kačurik

1. NRCÚ  
mjr. JUDr. Martin Nagy

1. NRCÚ  
mjr. JUDr. Beáta Barcziová

NRCÚ  
mjr. Mgr. Ing. Stanislava Kočkinová

NRCÚ  
mjr. Ing. Ľuboš Palacka

CÚ Košice

CÚ Michalovce



8

Zmeny na riadiacich postoch / Colná správa – partner projektu iniciovaného farmaceutickou spoločnosťou

RCÚ  
pplk. Ing. Peter Mikúšek

RCÚ  
pplk. Ing. Rudolf Šamaj

1. NRCÚ  
mjr. Bc. Jozef Belan

1. NRCÚ  
mjr. Ing. Rastislav Danaj

NRCÚ  
mjr. Mgr. Marián Popluhár

NRCÚ  
mjr. PhDr. Pavol Lonek

CÚ Trnava

CÚ Žilina

Slovenská colná správa sa podieľa na ochrane práv duševného vlastníctva. 
V tejto oblasti spolupracuje tak so štátnymi orgánmi, ako aj so súkromnými 
subjektmi. Výsledkom sú nielen úspešné záchyty falšovaných komodít, ale naj-
novšie aj webová stránka www.falosnelieky.sk.

Ochrana Európanov je na prvom mieste
Spomínaná webstránka, ktorá upozorňuje na nebezpečenstvo fa-
lošných liekov, bola vytvorená ako súčasť informačného projektu 
zameraného na problematiku falošných liekov, ktorý na Slovensku 
iniciovala farmaceutická spoločnosť Pfizer. Colná správa ako part-
ner projektu sa aktívne podieľa na obsahovej náplni tejto užitoč-
nej domény. Pravidelne prispieva informáciami z oblasti ochrany 
práv duševného vlastníctva, ktoré sú následne uverejňované na 
webstránke.
Colnícko-farmaceutická spolupráca má však bohatšiu históriu. 
Začala sa účasťou zástupcov našej colnej správy na Regionálnej 
konferencii zameranej na boj proti falšovaniu liekov, ktorá sa ko-
nala od 19. do 21.10.2010 v Rumunsku. Jej účastníci sa zhodli na 
potrebe nadviazania úzkej spolupráce medzi štátnymi orgánmi 
a súkromným sektorom v rámci členských štátov, ako aj medzi 
členskými štátmi navzájom. Účelom by mal byť boj pri odhaľovaní 
dovozu falzifikátov na územie Slovenskej republiky, ktoré môžu 
byť zasielané v malých zásielkach. Zvýšenie ochrany Európanov vy-
plýva aj z politických priorít Štokholmského programu („Otvorená 

a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“) na obdobie rokov 2010 – 
2014, ktorý sa zameriava na posilnenie európskej bezpečnosti. Osobitná pozor-
nosť by sa mala pritom venovať uplatňovaniu a rozvoju existujúcich nástrojov, 

Nová webová stránka upozorňuje  
na nebezpečné falošné lieky
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Colná správa – partner projektu iniciovaného... / Zaznamenali sme na pracovnom stretnutí vo Švajčiarsku

Tabakové spoločnosti chcú chrániť svoje zisky pred nelegálnymi podnikavca-
mi, a preto vyvíjajú stále nové a nové technológie. Tú najnovšiu, systém elek-
tronickej kontroly výroby a distribúcie cigariet – CodentifyTM, predstavili vo 
švajčiarskom meste Neuchatel, v ktorom sa nachádza výrobný závod Philip 
Morris International. Na tomto pracovnom stretnutí sa okrem zástupcov taba-
kových spoločností zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR a Colného 
riaditeľstva SR (CR SR).

Papierové kontrolné známky už nestačia
Pracovné stretnutie sa zrealizovalo na základe podnetu spoločnosti Philip 
Morris Slovakia s.r.o. v nadväznosti na prezentáciu, ktorú urobila na pôde 
Ministerstva financií SR. Zástupcovia tabakovej spoločnosti prezentovali systém 
elektronickej kontroly výroby a distribúcie cigariet, ktorý vyvinuli v spolupráci 
s troma najväčšími tabakovými spoločnosťami. Systém elektronickej kontroly 
vyvíjali preto, aby eliminovali falzifikáty konvenčných papierových kontrolných 
známok. Podľa názoru výrobcov cigariet totiž neexistujú papierové kontrolné 
známky, ktoré by sa nedali falšovať, a preto je zbytočné investovať do ďalších 
ochranných prvkov papierovej kontrolnej známky. Papierová kontrolná znám-
ka sa môže ďalej znehodnotiť, stratiť alebo poškodiť, pričom vznikajú náklady 
nielen na strane daňových subjektov, ale aj na strane správcu dane vo vzťahu 
k distribúcii, kontrole atď.

Treba prepojiť elektronický licenčný systém výrobcov  
so systémom správcu dane
Cieľom systému elektronickej kontroly výroby a distribúcie cigariet je „on-li-
ne“ prepojenie elektronického licenčného systému výrobcov so systémom 
správcu dane. Výrobcovia cigariet totiž disponujú výrobnými zariadeniami 
na vyznačovanie niektorých údajov na spotrebiteľské balenia cigariet (napr. 
trvanlivosť), ktoré zároveň dokážu jednotlivým spotrebiteľským baleniam 
cigariet priradiť aj osobitný kód, príp. ďalšie údaje podľa potreby. Každému 

spotrebiteľskému baleniu cigariet sa prideľuje 12-miestny neopakovateľný alfa-
numerický kód, ktorý pozostáva z písmen a číslic. Systém je schopný vygenerovať 
2 386 420 700 000 000 000 kombinácií a preverovať všetky takto pridelené kódy 
spotrebiteľských balení cigariet, aj keď sa v danom štáte nevyrábajú, resp. nedo-
dávajú. Náklady na prípad-
né zavedenie systému 
by boli minimálne tak na 
strane výrobcov (zariade-
ním na označovanie už 
disponujú), ako aj na stra-
ne správcu dane (systé-
mové náklady by záviseli 
od množstva požadova-
ných informácií). Náklady 
na strane správcu dane 
(vstupné, ako aj priebež-
né) by podľa vyjadrenia 
zástupcov spoločnosti 
mohli hradiť výrobcovia 
cigariet podľa trhového 
podielu v tej-ktorej člen-
skej krajine.
Pilotný projekt elektronic-
kej kontroly výroby a dis-
tribúcie cigariet na území 
Slovenskej republiky má 
podporu Ministerstva fi-
nancií SR. Preto CR SR očakáva, že v blízkej budúcnosti by sa mohli začať reali-
zovať prvé aktivity súvisiace s jeho spustením.

kpt. Mgr. Linda Igazová

Nový systém elektronickej kontroly  
výroby a distribúcie cigariet

ako aj posilneniu boja proti 
trestným činom s medziná-
rodným prvkom, ktoré môžu 
mať vplyv na každodenný ži-
vot európskych občanov.

Proti falzifikátom liekov 
budú nasadené špeciálne 
vycvičené psy
Colná správa nenechala tieto 
odporúčania len v teoretic-
kej rovine, ale realizuje ich 
aj v praxi. V máji 2011 sa na 
podnet Colného riaditeľstva 
SR (CR SR) začala spolupráca 
spoločnosti Pfizer s oddele-
ním služobnej kynológie CR 
SR v oblasti boja proti pašo-
vaniu liekov a liekových prí-
pravkov. Farmaceutická firma 
k plánovanému výcviku po-

skytla vzorky najčastejšie nelegálne vyrábaných a dovážaných liekov. Hlavnými 
aktérmi tejto spolupráce budú služobné psy pôvodne cvičené na vyhľadávanie 
omamných látok. Bohaté skúsenosti a kvalitne vedený výcvik však ukazujú, že 
detekcia prírodných, ale aj syntetických drog nerobí služobným psom žiadne 
problémy a dokážu pomerne spoľahlivo určiť miesto ukrytia. Prvé pokusy so 
vzorkami Valia, syntetického kanabisu a niektorých prekurzorov sa skončili na 
výbornú a psy dokázali, že si vedia poradiť aj s ďalšími podobnými pachmi. 

Výcvik služobných psov určených na detekciu liekov sa začne naplno realizovať 
v septembri 2011. V rámci tzv. kondičných kurzov, ktoré psy absolvujú dvakrát 
ročne, bude časť výcviku venovaná práve detekcii liekov. V praxi to znamená, 
že v priestore, kde colná správa vo zvýšenej miere kontroluje nelegálny dovoz 
drog, ako sú letiská, pošty, východná hranica, prekladiská tovaru atď., budú po 
ukončení výcviku nasadzované aj psy schopné pozitívne reagovať na vytypo-
vané druhy liekov.

Colníci a farmaceuti predstavili „falošné lieky“
V rámci ochrany zdravia obyvateľstva nezaháľajú ani farmaceuti. V tejto súvis-
losti spoločnosť Pfizer pôsobiaca na Slovensku oslovila v júni 2011 colnú sprá-
vu, aby s nimi spolupracovala na vzniku a budúcom napĺňaní webovej stránky. 
Médiám ju predstavili 16.6.2011 na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili 
aj zástupcovia colnej správy. Novinárom predviedli vzorky zaistených liekov, 
anabolík, ako aj ukážku zákroku služobného psa. Premiéru mala, samozrejme, 
aj nová webová stránka, ktorá je súčasťou informačnej kampane farmaceutic-
kej spoločnosti. Jej cieľom je, okrem iného, zvýšiť povedomie širokej verejnosti 
o nebezpečenstve falošných liekov, ako aj o rizikách pri ich nákupe cez internet. 
Májový prieskum na vzorke 1 005 respondentov internetovej populácie totiž 
dokázal, že Slováci sú pri nákupe liekov cez internet dôverčiví. Dostatočne si 
neuvedomujú skutočnosť, že ak sa takto pokúšajú o nákup liekov na lekársky 
predpis a že s veľkou pravdepodobnosťou ide o falošné lieky. Webová stránka 
preto prináša nielen osvetu a edukáciu, v rámci ktorej konzumentov informuje 
napr. o tom, ako odlíšiť falzifikát od originálneho lieku, ale mapuje aj situáciu na 
Slovensku či vo svete. V sekcii Aktuality má svoj priestor colná správa, ktorá tu 
uverejňuje články o zaisteniach falošných liekov, medzinárodných operáciách, 
ako aj novinky v boji proti falošným liekom.

npor. Ing. Martina Leitmannová, npor. Ing. Milan Dibala a -ds-
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Colníci ukončili nelegálny obchod s falzifikátmi liekov
Colníci Colného kriminálneho úradu (CKÚ) v júli úspešne ukončili prípad, na 
ktorom spolupracovali s viacerými európskymi colnými správami. Podarilo sa 
im zaistiť skupinu osôb zo Slovenska, ktorú monitorovali vyše roka.

Európsky biznis so slovenskou základňou
Podnikavci sa zaoberali 
výrobou falzifikátov lekár-
skych prípravkov a liekov, 
ktoré nasledovne koor-
dinovane distribuovali 
do niektorých členských 
štátov Európskej únie. Išlo 
o desiatky zásielok odosie-
laných zo Slovenska rôzny-
mi zásielkovými službami, 
poštou, prípadne želez-
ničnou prepravou. Colníci 
CKÚ spolupracovali na 

tomto prípade s colnými dvojičkami z Česka, Dánska, Francúzska, Holandska, 
Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. Informácie zo Slovenska postupovali 
vecne a miestne príslušným orgánom v jednotlivých členských krajinách. Tie 
na ich základe vykonali viacero zadržaní a zásahov u osôb, ktoré od skupiny zo 
Slovenska odoberali anabolické steroidy a falzifikáty liekov na potenciu.

Suroviny získavali prevažne z Číny
Do Európy a na Slovensko sa suroviny (tekutá i prášková forma) na výrobu falzi-
fikátov liekov dostali prostredníctvom klasických balíkových zásielok. Zásielky, 
ktoré pochádzali väčšinou z Číny, mali na sprievodných dokumentoch uvedené 
nízke hodnoty. Spĺňali tak požiadavku bezcolného limitu, pri ktorom colné orgá-
ny vykonávajú zjednodušené colné konanie. Po dôslednom preverovaní osôb, 
ktoré organizovali nezákonný dovoz, výrobu a následný predaj anabolických 
steroidov, slovenskí colníci pristúpili k monitorovaniu desiatok zásielok odosie-
laných zo Slovenska. Colníci z jednotlivých členských krajín tieto zásielky a ich 
príjemcov zadržali prostredníctvom príslušných orgánov, pretože sa potvrdilo 
podozrenie o nelegálnom obsahu zásielok. V spolupracujúcich členských kraji-
nách sa už začalo vyšetrovanie a vedie sa niekoľko trestných konaní. Napríklad 
v Dánsku hrozí príjemcovi týchto zásielok až dvojročný trest odňatia slobody.

Nelegálny biznis presunuli z Česka na Slovensko
Zaujímavosťou v tomto prípade je fakt, že skupina podozrivých osôb obcho-
dujúcich s anabolickými steroidmi pôsobila ešte v roku 2009 prevažne v Česku. 
V roku 2010 však presunula svoju činnosť na Slovensko, a to po nadobudnu-
tí účinnosti novely trestného zákona, ktorý určil výrobu a iné zaobchádzanie 
s látkami s hormonálnym účinkom v Česku za zločin. Aj vďaka poznatkom 
slovenských colníkov sa trestným orgánom v Česku podarilo zaistiť skupinu 
podozrivých osôb. Český vyšetrovateľ obvinil 10 ľudí z rôznych trestných činov 
v zmysle Trestného zákona Českej republiky. Páchatelia boli obvinení napríklad 
z obzvlášť závažného zločinu výroby a iného nakladania s látkami s hormonál-
nym účinkom, z prečinu neoprávneného podnikania, z prečinu porušenia práv 
na ochrannú známku a iných označení, z prečinu nedovolenej výroby a iného 
zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi. Z 10 obvine-
ných boli traja slovenskej národnosti.

Bratislavské sklady ukrývali tisíce falzifikátov
V rukách colníkov skončilo niekoľko desiatok kilogramov čistých anabolic-
kých steroidov, niekoľko tisíc balení výrobkov obsahujúcich anabolické stero-
idy a lieky na potenciu, desiatky kilogramov vyrobených falzifikátov liekov na 
potenciu (v SR – 11,2 kg, v ČR – 24 kg), v Česku tiež tabletovačka a stroje na 
balenie falzifikátov liekov na potenciu. Colníci CKÚ pri preverovaní príjemcov 
anabolických steroidov z Číny koncom júna 2011 odhalili v Bratislave prenajaté 

skladové priestory, v ktorých sa nachádzal tovar vzbudzujúci podozrenie, že do-
šlo k porušeniu práv duševného vlastníctva. Zároveň išlo o tovar pochádzajúci 
z nezákonného dovozu. V kontrolovaných priestoroch odhalili: 16 000 kusov 
napodobnenín Viagry, 100 000 bielych tabletiek kosoštvorcového tvaru bez 
označenia, 1 008 blistrovaných tabletiek s označením Clomiphene citrate 50 mg, 
4 020 sklenených ampuliek s označením Testosteron Enathate 250 mg/ml, 950 
sklenených ampuliek s označením Testolic – testosterone propionate 100 mg 
a dva 25 kg a 20 kg súdky s označením Kofeín, ktoré obsahovali žlté poťahované 
tabletky. Slovákov požiadala v tejto súvislosti o medzinárodnú právnu pomoc 
aj česká polícia, ktorá v spolupráci so slovenskou políciou a s colníkmi CKÚ zre-
alizovala 12.7.2011 päť domových prehliadok a jednu prehliadku nebytového 
priestoru. Našli väčšie množstvo anabolických steroidov, ktoré boli priprave-
né v cestovnej taške. Páchatelia ich maskovali v obaloch od potravín. Balenia 
Bonavaru, testosterónu, stanozolu a iných steroidov boli vložené v obaloch od 
ryže, sójového mlieka, chipsov, cestovín, a to tak, že na prvý pohľad nebolo po-
znať, že v obaloch nie je pôvodný výrobok. Celková predbežne vyčíslená škoda, 
ktorú zaistená skupina spôsobila, je vo výške približne 256 000 eur.

Slovák ukrýval pašovaný kokaín v bruchu
Dve zložky colníkov z CKÚ a zo Stanice CÚ Bratislava zastavili 8.8.2011 okolo 
polnoci na bývalom hraničnom priechode Jarovce motorové vozidlo, v kto-
rom cestovali traja mladí Bratislavčania. Jeden z nich, 21-ročný Ladislav L., pri-
letel v ten deň z Madridu do Viedne, kde ho na letisku jeho kamaráti vyzdvihli. 
Na ceste domov ich zastavili colníci, ktorí mladíkov podozrievali z drogovej 
trestnej činnosti, a preto celú posádku vozidla podrobili colnej prehliadke. 
Počas colnej kontroly boli mladým mužom vykonané predbežné narkotesty 
zo sterov z rúk, ktoré dvaja z nich mali pozitívne. Colníci Ladislava L. podo-
zrievali, že ukrýva drogy v brušnej dutine, preto sa musel podrobiť lekárskej 
prehliadke. Po prevoze do nemocnice sa priznal, že vo svojom tele skutočne 
preváža 15 kapslí kokaínu s celkovou hmotnosťou cca 270 g. Uviedol, že drogu 
kúpil od osoby nigérijskej 
národnosti v Madride za 
8 000 eur. Na balíčky s dro-
gou si však museli colníci 
počkať až do nasledujú-
ceho dňa, počas ktorého 
ich mladý muž postupne 
vylúčil. Vyšetrovateľ PZ 
v spolupráci s colníkmi vy-
konal domové prehliadky 
v mieste trvalého bydliska 
Ladislava L. a Dominika Š., 
ako aj v byte na Saratovskej 
ulici v Bratislave, ktorý mal 
Dominik Š. v prenájme 
a kde prechovával ďalšie 
omamné a psychotropné 
látky. V tomto byte zais-
tili cca 100 g marihuany, 
neznámu bielu látku – 
pravdepodobne kokaín 
v množstve cca 5 g, ako aj 
ďalšie predmety súvisiace s prechovávaním a distribúciou omamných a psy-
chotropných látok. Okrem toho našli pri domovej prehliadke v mieste trvalé-
ho bydliska Dominika Š. v jeho izbe v topánke hotovosť 5 920 eur. Dá sa pred-
pokladať, že tieto financie pochádzali z drogovej trestnej činnosti. Traja mladí 
muži skončili v rukách policajného vyšetrovateľa z KR PZ Bratislava. Ten voči 
nim vzniesol obvinenia z trestného činu nedovolenej výroby omamnej látky, 
psychotropnej látky, jedu a prekurzora, nedovolenej držby a obchodovania 
s nimi podľa § 172 Trestného zákona.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská a -ds-
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Poznatky a skúsenosti z formovania významnej oblasti práce colníkov

Orientovať sa v daňovej problematike nie je jednoduché. Najmä keď legisla-
tíva, ktorá sa ňou zaoberá, podlieha neustálym zmenám. Napriek tomu, že 
väčšina slovenských občanov považuje správu daní za doménu daňových or-
gánov, realita je celkom iná. Spotrebné dane, ktoré zabezpečujú významnú 
časť príjmu štátneho rozpočtu, sú už takmer 10 rokov v rukách colníkov.
Zo začiatku spravovali len spotrebnú daň z minerálneho oleja
Oddelenia nepriamych daní, ktoré boli neskôr premenované na oddelenia spot-
rebných daní (OSD), vznikli na colných úradoch 1.7.2001. Na Colnom riaditeľstve 
SR (CR SR) ich zastrešoval odbor nepriamych daní (neskôr odbor spotrebných 
daní). Spočiatku spravovali colníci len jednu daň (spotrebnú daň z minerálneho 
oleja). Po vstupe Slovenska do EÚ však prevzali colné orgány aj ostatné spotrebné 
dane, a to z liehu, piva, vína, tabaku a z tabakových výrobkov. V roku 2008 k nim 
pribudli novozavedené spotrebné dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Niektorí ostali, iní odišli
Za tých 10 rokov prešli veľkým vývojom nielen spotrebné dane, ale aj útvary, ktoré 
ich spravovali. Začiatky neboli jednoduché. OSD začínali na príslovečnej zelenej 
lúke. Chýbali ľudia, priestory, autá i materiálno-technické vybavenie. A neboli žiad-
ne skúsenosti. Vedúci 14 novovzniknutých oddelení nepriamych (spotrebných) 
daní absolvovali na prelome júna a júla 2001 špecializovaný odborný kurz, zamera-
ný na správu spotrebných daní. Všetko, čo nasledovalo ďalej, už bolo v ich rukách. 
Odbornú konzultáciu im poskytoval odbor spotrebných daní, ktorý spočiatku tvo-
rili len traja ľudia (JUDr. Peter Harvánek, Ing. Janka Mizáková a JUDr. Ivana Štiftová). 
Prvý riaditeľ odboru spotrebných daní, pán Harvánek, sa na nás pozerá, bohužiaľ, 
už len zhora. Z pôvodných 14 vedúcich oddelení zostali dodnes na svojich postoch 
len traja. Aj na samotných oddeleniach (ako aj na odbore spotrebných daní) sa 
vystriedalo mnoho ľudí. Nájde sa však dosť aj takých, ktorým daňová problematika 
tak prirástla k srdcu, že si inú prácu už nevedia predstaviť.
Colníci v úlohe priekopníkov
Colníci – priekopníci pracovali v roku 2001 s veľkým nasadením. Nepozerali na 
čas, každý ostal v službe, dokedy bolo potrebné. Do konca roka totiž museli byť 
zaregistrované všetky daňové subjekty. Napríklad pre užívateľské podniky (UP) to 
bolo dôležité preto, aby mohli už od 1.1.2002 používať tzv. červenú naftu. Všetko 
sa však stihlo a úsilie colníkov prinieslo svoje ovocie v podobe platných registrácií, 
vydaných pre všetky subjekty, ktoré si splnili zákonom stanovené povinnosti.
OSD zabezpečovali kompletný servis
OSD spočiatku plnili všetky úlohy súvisiace so správou spotrebnej dane z minerál-
neho oleja za všetky daňové subjekty. Do ich kompetencie spadala napr. registrácia 
daňových subjektov, agenda zábezpek, potvrdzovanie sprievodných dokumentov, 
vydávanie odberných poukazov, prijímanie daňových priznaní, prijímanie oznamo-
vacích povinností, výkon daňových kontrol, výkon miestnych zisťovaní či daňové 
konania vo veci porušenia daňových predpisov. Do roku 2004 patrila pod OSD aj 
kontrolná mobilná skupina (KMS), ktorá zabezpečovala výkon daňového dozoru.
Núdza nebola ani o kuriózne situácie
Registrácia UP bola značne náročná. Bola to novinka nielen pre daňové subjekty, 
ale i pre správcu dane. Subjekty museli zvládnuť nové povinnosti, ktoré im vyplý-
vali zo zákona, ako napríklad predloženie žiadosti a príslušných dokumentov v sta-
novenej lehote. Správca dane musel následne v rámci výkonu miestnych zisťovaní 
zabezpečiť preverenie všetkých strojov, v ktorých chceli subjekty používať daňovo 
zvýhodnený minerálny olej (červenú naftu). S výkonom takýchto preverovaní sa 
spájajú aj úsmevné príhody. Napríklad ak si žiadosť o používanie červenej nafty 
podal subjekt, ktorým bol vlastne bača, pasúci svoje ovečky. Keďže jeho „pracovis-
kom“ bola lúka, colníkom neostalo nič iné, len sa vybrať za ním na pasienok a skon-
trolovať traktor (a charakter bačovej podnikateľskej činnosti), či spĺňa podmienky 
na zaradenie do evidencie strojov. V tomto prípade, ale aj v ďalších podobných 
situáciách dostali služobné Felície v členitom teréne poriadne zabrať.
Čakanie na prvého klienta
S nostalgiou si tiež spomínam, ako sme čakali na náš prvý daňový subjekt, ktorý sa 
príde zaregistrovať. Mali sme totiž obavy, či je verejnosť dostatočne informovaná 
o kľúčovej zmene zákona a či si dotknuté subjekty budú vedieť dať rady s množ-
stvom novovzniknutých povinností. Prvou „lastovičkou“ na CÚ Prešov bol zástup-
ca daňového skladu a, keďže išlo o veľkú firmu, na našu radosť bol aj dostatočne 
informovaný. Zaujímavejšie to už bolo s druhým subjektom. Dotyčný samostatne 
hospodáriaci roľník sa chcel stať užívateľským podnikom a používať červenú naf-
tu, no mal len chabé informácie. S radosťou sme mu všetko vysvetlili a nadviazali 
príjemnú spoluprácu.

Kompetencie sa rozširujú
Rok 2004 bol významný nielen vstupom SR do EÚ, ale aj tým, že colníci preberali od 
daňových úradov ďalšie kompetencie týkajúce sa spotrebných daní z liehu, piva, 
vína a z tabakových výrobkov. Na druhej strane do správy spotrebných daní sa za-
pojili aj pobočky colných úradov. Kontrolné mobilné skupiny sa odčlenili od OSD, 
pripojili sa k staniciam colných úradov a okrem daňového dozoru začali zabez-
pečovať aj colný dohľad. Agenda porušenia daňových predpisov prešla z OSD na 
právne oddelenia. Zmeny nastali aj na odbore spotrebných daní. Daňovo-právne 
oddelenie sa stalo súčasťou právneho odboru (v r. 2004) a na odbore spotrebných 
daní vznikli oddele-
nie daňového dozoru 
a daňovej kontroly, 
metodicko -správne 
oddelenie spotrebných 
daní a oddelenie ELO 
(v r. 2005). V roku 2005 
došlo k reorganizácii 
colnej správy, ktorej 
výsledkom bolo zlučo-
vanie colných úradov. 
Namiesto 14 ich bolo 
už len deväť a v takomto počte ostali aj OSD. Premietlo sa to však do správy spot-
rebných daní, nastali zmeny miestnej príslušnosti niektorých daňových subjektov.
Zavedenie ďalších spotrebných daní
V roku 2008 (prijatím zákona č. 609/2007 Z. z.) boli zavedené nové spotrebné dane 
– spotrebná daň z elektriny, uhlia a zo zemného plynu, pričom plná účinnosť záko-
na bola až od 1.7.2008. Tento zákon zaviedol nové typy daňových subjektov, ako 
sú daňový dlžník a oprávnený spotrebiteľ. Správa spotrebnej dane podľa zákona 
609/2007 Z. z. je výrazne odlišná od správy ostatných spotrebných daní, a to v tom, 
že sa u týchto daňových subjektov nevykonáva stály daňový dozor. V zákone nie 
je definované, kto a ako často má vykonať daňovú kontrolu, nepoužíva sa pri pre-
prave tovaru sprievodný dokument, neskladá sa zábezpeka a daňová povinnosť 
vzniká dňom dodania tovaru (elektrina, uhlie alebo zemný plyn) konečnému spot-
rebiteľovi. Z konštrukcie zákona č. 609/2007 vyplýva, že z hľadiska správy dane 
zákon nesleduje výrobu a pohyb predmetu dane tak, ako to je v ostatných záko-
noch o spotrebných daniach, ale predmetom dane sa tovar stáva až v momente 
dodania na konečnú spotrebu, resp. v momente vlastnej spotreby.
Komunitárny program Fiscalis
Od prevzatia správy spotrebných daní si slovenskí colníci mohli prostredníctvom 
účastníckeho programu Fiscalis začať vymieňať svoje skúsenosti s kolegami z iných 
členských štátov. Hlavným cieľom tohto programu je totiž podpora riadneho fun-
govania daňových systémov na vnútornom trhu prostredníctvom spolupráce da-
ňových a colných správ účastníckych krajín programu. V oblasti spotrebných daní 
je definovaná napr. pracovná návšteva, seminár alebo workshop, ktoré umožňujú 
navštevujúcim úradníkom aktívne sa zúčastňovať na činnostiach hostiteľskej da-
ňovej, resp. colnej správy.
Spustenie EMCS (Excise Movement and Control System)
Významný krok vpred sme znamenali aj 1.4.2010, keď v SR začal fungovať nový 
elektronický systém na monitorovanie pohybu tovaru podliehajúceho spotreb-
nej dani medzi členskými štátmi v režime pozastavenia dane (spočiatku len jed-
nosmerne a od 1.1.2011 už obojsmerne). Systém nahradil papierový sprievodný 
administratívny dokument elektronickým dokumentom. Ďalšia výrazná zmena 
nastala v roku 2011. Pod vplyvom rozsiahlej novely zákona o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja došlo k zrušeniu používania daňovo zvýhodneného mine-
rálneho oleja (červenej nafty). Poľnohospodári si odvtedy musia kupovať naftu 
už za plnú cenu.
Summa summarum
Desať rokov ubehlo strašne rýchlo. Množstvo zmien v zákonoch, v organizačných 
poriadkoch, v programoch, v interných aktoch riadenia, stovky školení, tisícky da-
ňových kontrol, miestnych zisťovaní, kvantá zabezpečených cigariet, liehu či mine-
rálneho oleja. Veľa ľudí prišlo i odišlo, sú sa však aj takí, ktorí vytrvali od začiatku až 
doteraz. Tí určite povedia, že napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré bolo 
potrebné riešiť, to stále stojí za to. Okrem veľkej snahy robiť všetko čo najlepšie sa 
medzi nimi vytvorili také vzťahy, ktoré pretrvávajú i po odchode z colnej správy.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Spotrebné dane po desiatich rokoch

1. špecializovaný kurz vo Veľkom Mederi 
pre vedúcich oddelení
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Naša minulosť

Colníctvo v Žiline je však rozhodne staršie. Na území 
dnešného Slovenska boli s rozvojom obchodu po-
stupne budované rôzne mýtne a tridsiatkové stanice, 
ktoré sa postupne transformovali na kráľovské colni-
ce a ich pobočky. Medzi najstaršie, popri bratislavskej 
a košickej, patrí aj žilinská colnica.

Žilinské colníctvo vo víre storočí
Uhorský kráľ dal v roku 1364 vybudovať cestu z Košíc 
do údolia Váhu, na ktorej sa vyberalo mýto len na 
Liptove, v Turci a Žiline. Cez mesto prechádzala ces-
ta, ktorá spájala Sedmohradsko s Viedňou, nazývaná 
Cesta kráľovského kuriéra. Významné miesto v histórii 
colníctva mali aj mosty. Podľa inštrukcie z roku 1550 
mali žilinskí colníci strážiť most cez Váh v Bytči a tiež 
priechod v Krásne nad Kysucou. S výberom tridsiat-
ku je spojený vznik colnice Žilina v 14. storočí, ktorá 
sa čiastočne orientovala aj na obchod s Poľskom. 
Magnou chartou mesta Žiliny je výsadná listina vy-
daná kráľom Žigmundom 15.4.1405. Táto listina po-
tvrdila dovtedajšiu slobodu mesta, nariadila vykonať 
jeho opevnenie proti nepriateľským útokom a vyhlá-
sila ho za slobodné kráľovské mesto, ktorým presta-
lo byť po bitke pri Moháči v roku 1526. V roku 1659 
cisár Leopold I. priznal Žiline mokré mýto, ktoré dovoľovalo vyberať poplatky 
na mostoch cez Váh a Kysucu a v prípade ich zničenia i na kompách. Na priečelí 
budovy kráľovskej uhorskej colnice v Žiline – Celulózke (dnešná Villa Nečas) sa 
nachádza uhorský kráľovský erb s letopočtom 1763. V roku 1785 sa však colnica 
presťahovala do Čadce.

Zrod hlavnej colnice a jej expozitúry
Dňa 22.3.1911 bol zvolený prvý mestský výbor mesta. Následne bola vyhláškou 
finančného ministéria, ktorá bola zverejnená v Zákonníku ríšskom (R. z.), 
22.7.1911 zriadená žilinská hlavná colnica a jej expozitúra. Nazývala sa „Královská 
uherská hlavní celnice I. třídy v Žilině (Zsolna)“. Za zmienku stoja zvláštne naria-
denia tejto colnice, ktoré zákonník spomína: možnosť užívania stručného zod-
povedného riadenia v železničnej doprave, možnosť vyclievať denaturovaný 
olivový a ricínový olej a olej zo zemských orechov, cudzokrajné rastliny, vlnenú 
priadzu a hladký hodvábny tovar a tiež vyraďovať vyvážané pálené liehové te-
kutiny a pivo za vrátenie dane a vývoznú bonifikáciu. Vedúcim colnice sa stal 
colný riaditeľ Eugen Wagner (pôvodom Rumun z Kluža). Zástupcom bol Alojz 
Heinrich (Slovák zo Žiliny). Colnú odbočku viedol Alexander Mikič (pôvodom 

Chorvát), ktorý ešte v roku 1943 slúžil ako hlavný colný riaditeľ v Bratislave 
a jeho zástupcom bol colný inšpektor Gustav Wolf z Košíc (slúžil ešte v roku 
1943 ako hlavný colný tajomník v Bratislave).
Vyhláškou finančného ministéria č. 179/1911 R. z. zo dňa 30.8.1911 bola 
Kráľovská uhorská hlavná colnica I. triedy v Žiline poverená úverovať clo. 
Vyhláškou finančného ministéria č. 51/1912 R. z. zo dňa 4.3.1912 bola 
zriadená expozitúra Kráľovskej uhorskej hlavnej colnice I. triedy v Žiline 
v Popradfelce (v súčasnosti mestská časť Veľká v Poprade). Išlo o sezónnu ex-
pozitúru, nakoľko bola v prevádzke len v období mesiacov jún – september 
(od 15.6. do 15.9.).

Budovanie československej štátnej správy viedlo cez Žilinu
Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Žilina od 12.12.1918 do 2.2.1919 stala sídlom 
Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, a tým i neoficiálnym hlav-
ným mestom. Žilina v tom období slúžila ako tranzitné miesto pre českých 
úradníkov, ktorí pomáhali Slovensku rozbehnúť úrady. Tie zostali opustené, 
pretože uhorskí úradníci odmietli zložiť prísahu vernosti novej Československej 
republike. Česi dostali po príchode do Žiliny umiestenku na príslušnom úseku 

štátnej služby v rámci Slovenska. Žilinský colný úrad zostal 
ako jeden z mála funkčných štátnych úradov na Slovensku. 
Jeho zamestnanci ho len administratívne odovzdali vedúce-
mu colného odboru Finančnej správy v Bratislave, hlavnému 
odbornému radcovi Antonovi Holubovi, a pokračovali v prá-
ci. Pre zaujímavosť uvádzame, že A. Holub pôsobil už v štát-
nej správe Rakúsko-Uhorska od 14.6.1900.
Skutočnosť, že vo finančnej a colnej oblasti sa až tak nehľa-
delo na politické, ale hlavne na odborné záujmy pre výkon 
štátnej služby, dokazuje aj odborné obsadenie colného úra-
du v Žiline v roku 1922: colný riaditeľ Eugen Wagner, colní 
revidenti Alexander Mikič a Gustáv Wolff, colní oficiáli Alojs 
Nohejl, Karol Hrubec a Karol Kučera, colný asistent Jozef 
Prekopp, colný čakateľ Alojz Reguly (slúžil ešte v roku 1943 
ako hlavný colný tajomník v Žiline).
Vyhláškou Ministerstva financií ČSR bol v roku 1922 
v Žiline potvrdený Hlavný colný úrad I. triedy. Podľa prílohy 
„Pamätníka ministerstva financií za prvých 10 rokov republi-
ky Československej“ bol najdôležitejším colným úradom na 
Slovensku.

CÚ Žilina má 100 rokov

Budova bývalej kráľovskej colnice v Celulózke je národná kultúrna pamiatka. Žilinčania po-
znajú túto neskorobarokovú budovu pod názvom „Kaštieľ v Celulózke“. 

Colný úrad v Žiline (1911 – 1990) na Hviezdoslavovej ulici sídlil v budove, ktorá patrila  
železniciam. Rekonštrukciou interiéru prešiel v roku 1968. 
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Naša minulosť

Colníci mali plné ruky práce
Sídlo colnice bolo umiestnené na Hviezdoslavovej ulici v bu-
dove železníc, a to v rokoch 1911 – 1989. V roku 1968 bola 
uskutočnená jej generálna oprava, ktorá zmenila vnútorné 
priestory, ale vonkajšia podoba ostala zachovaná. Do kon-
ca roku 1974 colnicu v Žiline tvorili centrála a dve odbočky 
(Trenčín a pošta Žilina 2). V roku 1975 boli pre potrebu expor-
tu podnikov otvorené pobočky v Martine, Čadci a Púchove. 
Tovar sa prerokovával na území Stredoslovenského aj 
Západoslovenského kraja vo viac ako 300 podnikoch. Na cen-
trále v Žiline a v trenčianskej odbočke boli sústredené povoľo-
vacia agenda, registrácia dovezených MDP a pod.
Colníci v Žiline boli dosť vyťažení aj počas medzinárodnej vý-
stavnej akcie Sympomech, ktorá sa konala v meste v dvojroč-
ných intervaloch. Neskôr si ju pre svoj úspech zobrala pod pat-
ronát Bratislava. Už v tom období bol v žilinských podnikoch 
rozšírený (vtedy nazývaný) zušľachťovací styk. Z dovezených 
materiálov sa spracovali výrobky, ktoré sa vyviezli späť, hlavne 
v podnikoch Odevné závody Trenčín, Merina Trenčín, Makyta 
Púchov a Modex Žilina. Pre pamätníkov uvediem aj najväčšie 
organizácie v pracovnom obvode colnice Žilina: SMZ Dubnica 
nad Váhom, Turčianske strojárne Martin, Považské chemické 
závody Žilina, TOS Trenčín, Palma Nové Mesto nad Váhom, Chirana Stará Turá, 
Sklárne Lednické Rovne, Tlačiarne SNP Martin atď. Veľký objem dovozu sa prero-
kovával v podnikoch Domáce potreby, Drogérie, Drobný tovar, Nábytok, Zdroj 
Žilina a pod. Na poštovej odbočke Žilina 2 sa prerokúvali poštové a balíkové zá-
sielky pre celý vtedajší Stredoslovenský kraj. Toto pracovisko bolo mimoriadne 
vyťažené najmä v predvianočnom období. Len na colnom paušále vybrali v tej 
dobe za rok 1,4 milióna Kčs (v prepočte na priemerný plat je to suma rovnajúca 
sa v dnešnej dobe sume v eurách).

Colný úrad v súčasnosti
Dôležitý medzník vo vývoji nastal 1.5.2004, keď Slovensko vstúpilo do 
Európskej únie. Tento krok priniesol pre colnú správu zmenu podmienok pre 
výkon služby. Územná pôsobnosť colného úradu nekopírovala územný obvod 
Žilinského samosprávneho kraja. Colný úrad spravoval územie Kysúc, Žiliny, 
Turca a Považia vrátane okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Dňa 1.7.2005 
došlo k zlúčeniu CÚ Žilina a CÚ Trstená. V roku 2008 bol na CÚ Žilina zriade-
ný nový útvar s celoslovenskou pôsobnosťou, oddelenie schvaľovania hospo-
dárskych subjektov, ktoré v spolupráci s miestne príslušnými colnými úradmi 
k sídlu žiadateľa pripravuje rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospo-
dárskeho subjektu. V nasledujúcom roku na colnom úrade vzniklo oddelenie 
špeciálnych technológií, takisto s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré využí-
vajúc dar vlády Spojených štátov amerických, štyri vozidlá s namontovaným 
zariadením na meranie rádioaktivity, plnilo pri výkone colného dohľadu úlohy 
z oblasti bezpečnosti a ochrany obyvateľstva. V súčasnosti pre CÚ Žilina pracuje 
272 zamestnancov, ktorí pôsobia na šiestich pobočkách, dvoch staniciach a na 
siedmich oddeleniach. Z pohľadu odvodov do štátneho rozpočtu je CÚ Žilina 
v súčasnosti tretím najsilnejším úradom slovenskej colnej správy.

Sídla CÚ Žilina
Obdobie Miesto, ulica
od 13. storočia mýtna a tridsiatková stanica vo veži Budatínskeho zámku
1763 – 1785 Kráľovská uhorská colnica v Žiline Celulózke
1911 – 1990 Budova železníc na Hviezdoslavovej ulici
1991 – 1992 Tolstého
1993 – 1997 Obchodná na sídlisku Vlčince
od 1997 mestská časť Bánová

Riaditelia CÚ Žilina (osobnosti v pozícii predstaveného, resp. riaditeľa)
22.7.1911 – 30.12.1923 colný riaditeľ Eugen Wagner
31.12.1923 – 30.12.1936 colný riaditeľ Jaroslav Tuček
31.12.1936 – 30.6.1939 colný riaditeľ Jan Krzák
1.7.1939 – 1945 (1948) hlavný colný tajomník Alojz Reguly
1.1.1949 – 28.2.1977 colný riaditeľ Jozef Skočdopole (v CS od r. 1931)
1.3.1977 – 30.11.1999 vyšší colný radca JUDr. Július Chudík
1.12.1999 – 29.2.2004 vyšší colný radca Ing. Radoslav Toma
1.3.2004 – 31.3.2007 colný radca PhDr. Jozef Turčák
1.4.2007 – 31.7.2011 podplukovník Ing. Jozef Gereš
od 1.8.2011 podplukovník Ing. Rudolf Šamaj
Pracovný kolektív na colnom úrade od začiatku 70. rokov do konca 90. rokov 
minulého storočia tvorili aj nasledovní colníci: Július Chudík – riaditeľ colnice, 
Miroslav Cabaj – námestník riaditeľa colnice, Melánia Čilíková, Juraj Čuntala, 
Ivan Hrabovský, Karol Labaj, Mária Naništová, Anton Uhliarik, Emil Svrček, Peter 
Záborský a Ľubor Závodský (venuje sa histórii colného úradu ako aj mesta 
Žiliny, jeho poznatky a vedomosti pomohli aj pri tvorbe tohto článku).

Storočnica si zaslúži pamätnú medailu
Pri príležitosti 100. výročia zriadenia Kráľovskej uhorskej hlavnej colnice I. 
triedy v Žiline (Zsolna) a expozitúry tejto colnice pri poštovom a telegraf-
nom úrade bola vydaná pamätná medaila spolu s certifikátom. Medaila, 
ktorá bola vyrobená v počte 400 kusov, je určená pre všetkých colníkov 
a zamestnancov CÚ Žilina, ako aj pre potreby generálneho riaditeľa 
Colného riaditeľstva SR na zabezpečenie morálneho ocenenia mimoriad-
nych zásluh o budovanie a rozvoj colnej správy a dlhoročnej a príkladnej 
služby v služobných úradoch a v ich organizačných zariadeniach. Na jej 
líci je vyobrazený znak colníctva Merkúr. Na jej rube je starobylá pečať 
Žiliny, ktorá symbolizovala odvekú významnú zásluhu mesta na rozvoji 
obchodu a colníctva v regióne. Vypĺňa ju erb pozostávajúci z trojuhol-
níkového ranogotického štítu s dvojkrížom a dvomi šesťramennými 
hviezdami. Okolo kružby je umiestnený nápis SIGILLUM, CIVILUM DE 
ZILINA. Podrobnejšie informácie o medaile boli publikované vo Vestníku 
CR SR č. 35/2011 v Informácii 172/2011: Oznámenie o vydaní pamätnej 
medaily pri príležitosti stého výročia zriadenia kráľovskej hlavnej colnice 
I. triedy v Žiline. V budúcom čísle si priblížime jej výrobu.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Budova ústredne Colnice Žilina (január 1993 – marec 1997). Colnej správe slúži aj 
v súčasnosti.

 Aktuálna podoba budovy CÚ Žilina v mestskej časti Bánová
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Bez toho, aby ste navštívili Sicíliu, nepochopíte Taliansko. Sicília je kľúčom 
k všetkému. O pravdivosti tohto Goetheho výroku sa každoročne presviedčajú 
tisícky turistov, ktorí sa rozhodli stráviť svoju dovolenku na tzv. Perle Stredo-
moria, rovnako ako ja.

Názov sa vyvíjal postupne
Sicília sa najprv nazývala Sicania, a to podľa pôvodných obyvateľov. V do-
bách, keď ju ovládali Gréci, dostala podľa svojho trojuholníkového tvaru názov 
Trinacria, až nakoniec skončila pri mene podľa národa popolo dei siculi, Sicilia.

Symbol súvisí s geografiou
Symbolom Sicílie je triskelion. Tento zaujímavý znak pozostáva z troch ohnutých 
ľudských nôh spojených do centrálneho bodu, ktorým je hlava Medúzy. Znak 
symbolizuje trojuholníkový tvar ostrova, tri veľké mysy, ktoré sú od seba približ-
ne rovnako vzdialené a tri moria (Stredozemné, Tyrhénske a Iónske), ktoré tento 
ostrov obmývajú. Hlava medúzy naznačuje existenciu podsvetia (ja som tam 
však, našťastie, žiadneho mafiána nestretla). Čo sa týka geografických údajov, 
Sicília má rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko, ale len polovičnú rozlohu.

Ostrov slnka so všetkými príchuťami
Sicília, nazývaná aj ako ostrov Slnka (keďže v letných mesiacoch tu prakticky ne-
prší), je plná nádherných tajomstiev. Mimoriadna krása krajiny, rozmanité pláže 
(zaujali ma najmä pláže so sopečným pieskom a lávovými kameňmi), množ-
stvo antických pamiatok a v neposlednom rade aj priateľskosť a pohostinnosť 
miestnych obyvateľov vytvorili z tohto ostrova obľúbený cieľ turistov z celého 
sveta. Na jednom mieste tu nájdete nielen more, ale i hory, púšť, sopky či his-
tóriu. Každý návštevník si tak zaručene príde na svoje. Vďaka subtropickému 
podnebiu sa tu dá kúpať až do novembra. Možno aj preto je Sicília vyhľadáva-
nou destináciou po celý rok. Z výšky ju starostlivo chráni najväčšia činná sopka 
v Európe, Etna, z ktorej lávy bolo znovu vybudované mesto Catánia.

Obľúbený cieľ dobyvateľov
Tento najväčší ostrov Stredozemného mora je od „čižmy“ oddelený len 
Messinskou úžinou, ktorá má v najužšom mieste len tri kilometre, a od Afriky je 
vzdialený len 140 km dlhým Tuniským prieplavom. Vďaka svojej strategickej po-
lohe na križovatke námorných ciest bol často cieľom dobyvateľov, čo výrazne 
poznačilo jeho kultúru, zvyky a gastronómiu.
Ostrov začali osídľovať už pred n. l. a jeho prvými obyvateľmi boli Sikanovia, 
Sikulovia a Elymovia. Kolonizácia ostrova sa začala v 11. storočí pred n. l., keď 
ho najprv ovládli Gréci, ktorí založili mestá Messina, Naxos a Syrakúzy, potom 

to boli Kartáginci, ktorí založili mesto Palermo, a neskôr ho na celých 600 ro-
kov ovládli Rimania. Po nich nasledovali dobyvatelia – Vandali, Ostrogóti, Arabi 
a Normani. Poslední dobyvatelia, Normani, sa pričinili o rozkvet ostrova. V ne-
skorších obdobiach oň bojovala takmer celá Európa. V roku 1861 sa stal sú-
časťou Talianska. Dlhá história a striedanie rôznych kultúr z neho spravili jedno 
z historicky najpríťažlivejších miest – nájdete tu pamiatky staré takmer 5 000 
rokov, od dôb fenickej a helénskej kolonizácie cez rímske, arabské a normanské 
obdobie až k talianskemu baroku.

Prím hrajú tradície
Sicílčania si veľmi ctia tradície a hlavne rodinu, ktorá je základom sicílskej kultú-
ry. Rodina žije ako uzavretá komunita a všetky jej problémy sa riešia spoločne. 
Deti bývajú so svojimi rodičmi, niekedy aj so svojimi partnermi po celý život. 
Sicílčania sú veľmi pohostinný národ a s úctou pristupujú k cudzincom. Radi 
sa však aj zabávajú, preto sa tu neustále konajú rôzne zábavy (feste), karneva-
ly a oslavy na počesť svätých, keďže Sicílčania sú veľmi pobožní (žije tu 95 % 
katolíkov).

Sicílska kuchyňa patrí medzi najlepšie na svete
Väčšina jedál pochádza z mora. Dôležitou prísadou je špeciálny olivový olej, kto-
rý Sicílčania nazývajú saracena. Jedlá sú typicky stredomorské, so silným arab-
ským a španielskym vplyvom. Medzi populárne korenia patria mandle, jazmín, 
rozmarín, mäta, olivy a bazalka. Pri návšteve Sicílie určite ochutnajte tradičné 
sicílske jedlá, ako sú makaróny so sépiami, špagety so sardelami a čerstvé ryby 
s bylinkami, cesnakom alebo s kaparami a olivami. Sicílčania sú známi konzu-
máciou cestovín, ktoré jedia najmä s bohatou paradajkovou omáčkou. Slávny 
sicílsky recept je pasta di pomodoro con salsicia, teda cestoviny s paradajkovou 
šťavou a klobásou. Lacným sicílskym rýchlym občerstvením je arancini, plnené 
vyprážané ryžové guľôčky. Inde ako na Sicílii ich zoženiete len ťažko. Sú celkom 
chutné, ale hlavne sýte. Ak by vás prepadla chuť na niečo sladké, vyskúšajte zá-
kusok cannoli (pečivo plnené sladkým syrom ricotta). Na zahriatie (samozrejme, 
až doma, lebo na Sicílii vám bude teplo až-až) odporúčam kvalitné sicílske vína 
(napr. Moscato a Marsala) a dámam dávam do pozornosti tradičný taliansky cit-
rónový likér zvaný Limoncello. Chutí, ale hlavne vonia, úžasne.

Citróniky, slniečko, láva, triskelion
Ak si chcete zakúpiť suvenír zo Sicílie, zaručene bude obsahovať jeden z vyš-
šie uvedených symbolov. Nezáleží na tom, či pôjde o keramiku, výšivky alebo 
bižutériu. Ja ako praktická žena som si to spojila, a tak som si domov priniesla 
slniečko v podobe prívesku vyhotoveného z lávového kameňa, citróniky nielen 

Sicília



15

Reportáž z dovolenky

na obruse, ale aj na kávových šálkach a mydielku, no a triskelion sa na mňa 
vážne díva z miniatúrnej amfory.

Etna – magnet pre všetkých návštevníkov ostrova
So svojimi 3 323 metrami (táto výška je len orientačná, lebo po každej erupcii 
sa zmení) je nielen najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom Sicílie, 
ktorý o sebe dáva pravidelne vedieť, aby sa naň nezabudlo. To sa však nedá. 
Každá návšteva Etny je nezabudnuteľným zážitkom. Cesta nahor sa kľukatí krás-
nou kopcovitou krajinou. V jej hlavnom kráteri sa nachádzajú tri menšie kráte-
ry. Okrem toho má na bokoch asi 250 ďalších parazitických kráterov, z ktorých 
mnohé sú navzájom prepojené. Vrchol sa ukrýva v bielej dymovej clone, vy-
chádzajúcej z útrob sopky. Pod Etnou sa rozlieva prenikavo čierne lávové more. 
V jeho vlnách sa topia ostré kamene rôznych veľkostí. Výstup na hlavný kráter 
je nebezpečný, a preto zakázaný. K nižšie položeným a menším kráterom, ako je 
Silvestri alebo Cratere della Eruzione (ktorý vznikol v roku 2001 pri zatiaľ posled-
nej erupcii Etny), je povolený peší výstup. Obhliadka bočných kráterov sopky 
je možná lanovou dráhou (do výšky 2 600 m), jeep-busmi (do výšky 2 900 m) 
a zvyšok (cca do výšky 3 000 m) opäť už len pešibusom. Situácia sa mení podľa 
novovznikajúcich lávových prúdov. Ak neľutujete svoju peňaženku, určite sa 
vyberte čo najvyššie. Hore je božský pokoj, kde počuť len zvuk vetra a ľudia sa 
javia ako čierne bodky. Okraj vrcholu tvoria lávové kamene v širokej škále čer-
venej, žltej a hnedej, od nevýrazného odtieňa až po sýte farby. Pod stenou krá-
tera je lávová lúka, kde si farebné rastlinky a zelená tráva prebíjajú cestu spod 
lávy. Pôda pod lávou patrí k najúrodnejším. Do výšky 500 m sa tu preto pestujú 
pomaranče a citróny a do výšky 1 300 m olivové stromy a vinič, z ktorého sa 
pripravuje vysokokvalitné „sopečné víno“. Okolie Etny je vyhlásené za národný 
park. Hm, neuveríte, čo je ešte pre oblasť Etny typické. Je to med, ktorý je mno-
hých farieb a príchutí, doplnený orieškami, pistáciami, mandľami či ovocím. Na 
úpätí sopky vás čaká ochotný predavač, ktorý vám z každého druhu naberie za 
lyžičku na ochutnávku. Ale potom sa už naozaj nedá rozhodnúť, ktorý je ten 
najlepší. Aj ja som si zo dva priniesla. Pistáciový nemal chybu.

Isole Eolie/Isole Lipari
Liparské či Eolské ostrovy sú skupinou siedmich ostrovov vulkanického pôvo-
du, ktoré sa nachádzajú v Tyrhénskom mori severne od Sicílie. Ležia teda v ak-
tívnom vulkanickom pásme medzi Etnou a Vezuvom a sú kultúrnou a prírod-
nou pamiatkou UNESCO. My sme mali tú česť navštíviť dva z nich, a to Lipari 
a Vulcano.
Ostrov Lipari je najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Napriek tomu, 
že oproti Vulcanu vyzerá celkom neškodne, týždeň pred našou návštevou ho 
zasiahlo stredne silné zemetrasenie a 40 ohrozených turistov museli evakuovať. 
Ostrov má dlhú históriu, ktorá je zachytená vo významnom archeologickom 
múzeu. Nad mestom sa týči Akropola, odkiaľ je vidno aj susedný ostrov Vulcano. 
Mňa fascinovali najmä úzke uličky plné obchodíkov s rozmanitým tovarom, 
hlavnú úlohu tu však hrali amfory, ktoré sú v Taliansku pravdepodobne veľmi 
obľúbené a používajú sa nielen ako dekorácia. Jedna z nich totiž plnila v našom 
hotelovom komplexe úlohu smetného koša. Ďalším dôležitým obchodným 
artiklom bola pemza, ktorú ste mohli vidieť v rôznych podobách a funkciách. 
Napriek tomu, že má svoje miesto aj v mojej kúpeľni, nikdy mi nenapadlo, že 
ide o vysokopórovitú horninu vulkanického pôvodu, ktorá vzniká pri explozív-
nych erupciách preplynenej magmy. Jej veľké ložiská sa nachádzajú práve na 
Liparských ostrovoch. Ktovie, možno aj tá moja pochádza práve odtiaľ.

Ostrov Vulcano je ďalšou perlou z nádherného súostrovia. To, že ide o sopeč-
ný ostrov, je zrejmé na prvý pohľad. Je vyhľadávaným nielen pre svoje lieči-
vé sírne jazierko, relaxačný bahenný kúpeľ či čisté more s čiernymi plážami. 
V neposlednom rade je to aj kvôli výstupu na vrchol 391 m vysokej a neustále 
dymiacej sopky. My, ako typickí slovenskí turisti, sme sa rozhodli stihnúť toho 
čo najviac. Obetovali sme sírne jazierko (pravdupovediac, nepríjemný sírový 
zápach zohral pri rozhodovaní hlavnú rolu), zbežne sme prešli sopečnú pláž 
s horúcim pieskom a hor sa na kráter. Asi po dvoch kilometroch šliapania sme 
zbadali oznam, že kto chce ísť až na vrchol, musí zaplatiť poplatok. Trošku sme 
sa začudovali, lebo človek by skôr čakal, že mu zaplatia za tú námahu. Nastalo 
rozhodovanie, či ideme ďalej, alebo sa vrátime naspäť. Do odchodu lode nám 
totiž zostávali len necelé dve hodiny a nevedeli sme odhadnúť, ako dlho nám 
to bude trvať na vrchol a dole. Rozhodli sme sa to risknúť a pokračovať vo 
výstupe. Vrchol bol už niekoľkokrát na dosah, no vždy, keď sme sa k nemu 
priblížili, zistili sme, že je tu ešte ďalší a ďalší. Konečne sme boli hore a ten 
pohľad napriek horúčave, ktorú sme museli znášať zhora (slnko), aj zdola (roz-
pálený lávový piesok), naozaj stál za to. Okrem seizmologickej stanice a sír-
nych výparov stúpajúcich z krátera sa nám naskytol prekrásny výhľad na more 
i susedné ostrovy. Cestou nadol sme si museli dávať pozor na šmykľavý lávový 
prach a malé ostré kamienky, ktoré s potešením uviaznu vo vašich topánkach. 
Hlavne, ak si obujete sandáliky, ako moja maličkosť. Ja som sa však riadila 
pokynmi našej sprievodkyne, s ktorou som vopred konzultovala oblečenie. 

Povedala mi totiž, ide o nenáročný výlet prechádzkového typu. Pre vysoké 
teploty som zvolila letné šatočky v kombinácii so sandálikmi. Ani jedna z nás 
však nepochybila. Sprievodkyni (a v konečnom dôsledku ani mne) totiž vôbec 
nenapadlo, že v tridsaťstupňových teplotách na pravé poludnie a na dôvažok 
v šibeničnom časovom limite sa budeme štverať na vrchol sopky. Nuž, ale ne-
pôjdete, keď už ste raz tam? Našťastie, všetko sa dobre skončilo, loď sme stihli, 
stálo nás to len „zopár“ kvapiek potu navyše.

Taormina – mestečko na kopci
Taormina je jedným z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších miest 
Talianska. Francúzsky spisovateľ Guy de Maupassant napísal, že toto miesto je 
obrazom, na ktorom nájdete všetko, čo bolo na zemi stvorené pre potešenie 
oka, ducha a fantázie. K založeniu Taorminy inšpirovala Kartágincov v roku 396 
pred n. l. strategicky výhodná poloha vysoko nad morom, na hore Monte Tauro, 
s úchvatným výhľadom na dymiaci vrchol Etny, na azúrové more a pobrežie ne-
ďalekej Kalábrie. Staviteľskému umeniu Grékov vďačí Taormina za najkrajšie prí-
rodné divadlo na svete z 3. storočia pred n. l., ktoré je po amfiteátri v Syrakúzach 
druhým najväčším. Osobité kúzlo majú tiež taorminské uličky, vyhliadkové te-
rasy a hlavná promenáda Corso Umberto. Hovorí sa, že ľudia žijúci pri mori, sú 
šťastnejší ako tí, ktorí žijú vo vnútrozemí. Tu to platí dvojnásobne. Osem me-
siacov tepla zahreje každú dušu a na zamračeného človeka tu nenarazíte. Na 
pláž sa vďaka umiestneniu Taorminy (na 204 m vysokej hore) dostanete visutou 
lanovkou, ktorá vám zabezpečí nevšedný zážitok. Taormina je zároveň dôleži-
tým prístavom veľkých výletných lodí na plavbách Stredomorím. Neďaleké stre-
disko Giardini Naxos, ležiace v Naxosskom zálive, patrí k najvyhľadávanejším 
prázdninovým letoviskám s kvalitnými hotelovými službami, čo môžem osobne 
potvrdiť. Aj Naxos je miestom, kade kráčala história. Práve tu Gréci v roku 735 
pred n. l. založili svoje prvé mesto na sicílskej pôde. Zvyšky antického Naxosu 
sme si mali možnosť prezrieť v archeologickom parku.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Z našich aktivít

Svoju činnosť prezentuje CÚ Nitra nielen prostredníctvom colného 
konania, daňových kontrol či mobilného dohľadu, ale aj rôznymi zau-
jímavými podujatiami, ktoré organizuje pre verejnosť. Colníci na tých-
to akciách predstavujú svoju činnosť a zároveň informujú o úlohách 
colnej správy v tomto období. 

Colníci z SCÚ Nitra – centrála sa v júni zúčastnili na 2. roční-
ku Protidrogového dňa vo Vinodole a na oslavách Dňa detí 
v Kameničnej. Colníci z SCÚ Štúrovo zase nechýbali na akcii organi-
zovanej ZŠ v Gbelciach a spolu s SCÚ Nitra zorganizovali spoločnú 
prezentačnú akciu v ZŠ Komjatice. Zúčastneným predviedli ukážky 
zadržania páchateľa s pomocou služobného psa Debiho z SCÚ Nitra 
– centrála, ukážky donucovacích prostriedkov, nácvik sebaobrany 
a prednášku o uplatňovaní Dohovoru CITES. Prezentovali výzbroj 
a výstroj colnej správy a prítomných divákov oboznámili s najdôle-
žitejšími informáciami z výkonu služby. Na dvoch zo spomínaných 
akcií predviedol svoje umenie aj služobný pes Zita z SCÚ Štúrovo, 
čerstvý absolvent základného kynologického kurzu so špecializáciou 
na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov. „Nitrianski“ colníci 
okrem toho uskutočnili aj dve prednášky, a to na obchodných akadémiách 
v Štúrove a v Zlatých Moravciach. Študentov oboznámili so základnými po-
znatkami z výkonu daňového dozoru a colného dohľadu. Všetky akcie sa 

stretli s pozitívnym ohlasom účastníkov, čo svedčí o kvalitnej príprave a práci 
všetkých zúčastnených colníkov.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Nechcel som tam ísť. Dva mesiace som sa tomu bránil. Bránil som sa svojej 
účasti na „doplnkovom špecializovanom kurze so zameraním na účtov-
níctvo“. Znie to dosť nepríjemne, však? A ešte ten termín! Od 15.5.2011 do 
16.6.2011. Leto (a tenisová sezóna) už naberá najvyššie obrátky a ja – celý 
mesiac kdesi v lese... 

Nakoniec som musel, tak som šiel. Začalo sa to celkom dobre, kolega s kole-
gyňou z Prešova, ktorí ma zobrali autom, boli sympaťáci. Potom prišla prvá 
hodina, pekná mladá lektorka, a to už sa mi to účtovníctvo začínalo trošku 
páčiť... A keď sme jedného dňa po vyučovaní všetci aj s lektorkou vyšliapali 
na vrch Zvolen nad Donovalmi (čo je teda poriadna drina), už som vedel, že 

som stretol tých správnych ľudí. Ľudí, ktorí budú bojovať so svojou pohodlnos-
ťou tak, ako sa o to snažím aj ja. Začal som chodiť behávať a po pár dňoch 
som zistil, že rovnako chodieva každý deň aj pomiešaná skupina asi ôsmich 
spolužiakov. Druhý týždeň prišla iná lektorka, ale vydržali sme. A dobre sme 
urobili, tretí týždeň totiž prišla asi najlepšia lektorka (zo štyroch, ktoré nás 
učili), najmä ľudsky najlepšia. Chodievala s nami behať, na túry, hrala s nami 
tenis, pingpong, biliard, aj si s našimi parketovými levmi si zatancovala. Popri 
tom všetkom sme, samozrejme, trávili čas najmä získavaním potrebných in-
formácií. Potom nám ubehol aj štvrtý týždeň a prišla skúška, ktorú sme všetci 
zvládli veľmi dobre, podľa slov zástupcu colného inštitútu sme sa zapísali do 
histórie, k čomu dopomohol nielen náš celkový matematický priemer známok 

1,13. Na náš podnet bola v posledný večer 
v kostolíku na Donovaloch slúžená ďakovná 
svätá omša, na ktorej ďakovali za mesiac na 
Donovaloch a prosili o požehnanie pre svoje 
rodiny svojou osobnou účasťou 15 spolužia-
ci v slávnostných uniformách spolu s našou 
lektorkou. Traja z nás sa aj aktívne zapojili do 
slávenia svätej omše čítaním čítania, žalmov 
a prosieb veriacich.
Nadišlo naše posledné ráno v kurze. Už? To 
je už naozaj posledné ráno? A zrazu nám to 
bolo ľúto. Bolo nám ľúto, že končíme – a tro-
chu smutno. Smutno za tým smiechom, za 
behaním, za trefnými poznámkami v triede, 
za večernými posedeniami na chodbe, za na-
šimi peknými spolužiačkami... 
Možno sme sa „zapísali do histórie na colnom 
inštitúte“, ale pre nás je oveľa viac, že sme sa 
zapísali do našej osobnej histórie, do tej dl-
hodobej pamäte v srdci... Ďakujem vám, spo-
lužiaci, veľmi ste ma do ďalších dní, do tých 
ďalších každodenných „bojov“ povzbudili!

kpt. Ing. Jozef Urban

Nitriansky colný úrad priblížil svoju prácu verejnosti

Školenie na Donovaloch
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Šport

Colníci, ktorí holdujú volejbalu, si koncom júna prišli na svoje. V dňoch 23. až 
25.6.2011 sa v športovej hale v Senici uskutočnil 17. ročník volejbalového tur-
naja slovenskej colnej správy. Okrem športovcov z Colného riaditeľstva SR, CÚ 
Košice, CÚ Michalovce, CÚ Nitra, CÚ Prešov, CÚ Trenčín, CÚ Žilina a CÚ Trnava 
prišli na Záhorie aj kolegovia z českej colnej správy.

Volejbalisti súperili v dvoch skupinách, systémom každý s každým. V boji o tre-
tie miesto sa na turnaji stretli dve družstvá z východu republiky – z Prešova 
a Michaloviec. Colníci z CÚ Prešov zvíťazili 2 : 0 a obsadili tretiu priečku. O zlatú 
medailu zabojovali colníci z CÚ Nitra a Colnej správy ČR. Po vyrovnanom boji 
nakoniec zvíťazili 2 : 1 kolegovia z Česka a stali sa víťazmi turnaja. Domáce druž-
stvo CÚ Trnava skončilo na konečnom 6. mieste. Pri vyhodnocovaní sa nezabu-
dlo ani na jednotlivcov: najlepším nahrávačom turnaja sa stal Dušan Simonis 
z Prešova, najlepším smečiarom Marek Burian z českej colnej správy a najvše-
strannejším hráčom Karol Sabadoš z CÚ Nitra. Ocenení jednotlivci i všetky druž-
stvá si odniesli hodnotné ceny, ktoré si za predvedené výkony zaslúžili. Turnaj 
mal vysokú športovú i spoločenskú úroveň, za čo patrí poďakovanie všetkým 
hráčom a organizátorom turnaja z CÚ Trnava.

mjr. Ing. Silvester Nestarec

Volejbalové prvenstvo získalo družstvo z Česka

Východ žil začiatkom júla opäť streleckou tradíciou. Odborný inštruktor 
streleckej prípravy a streleckí inštruktori CÚ Michalovce v spolupráci s ve-
dením CÚ a ZO SLOVES totiž zorganizovali Streleckú súťaž o pohár riaditeľa  
CÚ Michalovce.

Športovo-spoločenská akcia sa uskutočnila 9.7.2011 na športovej strelnici stre-
leckého klubu Double Alpha Combat Club v Michalovciach. Do súťaže sa mohli 
prihlásiť tí, ktorí už absolvovali základnú streleckú prípravu. Celkovo sa zaregis-
trovalo 43 colníkov tunajšieho colného úradu, z toho sedem žien a 36 mužov. 
Podujatie slávnostne otvoril a všetkých privítal riaditeľ colného úradu pplk. 
Mgr. Milan Kačurik, ktorý všetkým strelcom poprial veľa úspechov. Súťažilo sa 
v dvoch základných kategóriách, a to v mierenej streľbe a streleckom parkúre. 

V mierenej streľbe dominovali kpt. Ing. Marián Keruľ (OŠT Vyšné Nemecké) 
a práp. Zdena Tanciková (PCÚ Čierna nad Tisou). V streleckom parkúre zvíťazili 
kpt. JUDr. Silvia Bodzásová a kpt. Ing. Norbert Kosztyu (obaja z PCÚ Čierna nad 
Tisou). Víťazi si prevzali medaily, diplomy a poháre z rúk riaditeľa CÚ. Strelcov 
prišli podporiť aj kolegovia, ktorí sa do súťaže nezapojili aktívne. Boli však skve-
lým publikom a svojich kolegov povzbudzovali s veľkou vervou. Podujatie, kto-
ré sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére, vyvrcholilo spoločnou grilovač-
kou a posedením pri kotlíku výborného guláša. Organizátorov potešil záujem 
o účasť v súťaži a priaznivá odozva, s ktorou sa stretli zo strany kolegov. Na záver 
ostáva len dodať, že už dnes sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.
foto: por. Tibor Dobó

Strelecká súťaž o pohár riaditeľa CÚ Michalovce
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Naša kronika

Naši jubilanti v júli a auguste 2011
55 rokov

Mária Fecková (CÚ Prešov), Barnabáš Bodnár (CÚ Michalovce)

50 rokov

Peter Ličko (CR SR), Milan Cachovan (CR SR), Katarína Luteránová (CKÚ), Roman Snopčok (CÚ Banská Bystrica), Jozef Rovňan (CÚ Banská Bystrica), Dušan 
Matejík (CÚ Bratislava), Ľubomír Floriš (CÚ Bratislava), Jozef Varga (CÚ Prešov), Ľudmila Diňová (CÚ Prešov), Štefan Pollák (CÚ Trnava), Jozef Mrkva (CÚ Trnava), 
Jaroslav Gedera (CÚ Michalovce), Anton Kozák (CÚ Žilina)

Pracovné jubileum 25 rokov

Štefan Laktiš (CKÚ), Ivan Sádovský (CÚ Bratislava), Ľudmila Gálová (CÚ Nitra), Zuzana Kiňová (CÚ Nitra)

Pracovné jubileum 20 rokov
Jaroslav Nadanyi (CR SR), Miroslav Brňák (CR SR), František Dendis (CR SR), Stanislav Bukový (CR SR), Peter Rusiňák (CR SR), Vladimír Tyrol (CR SR), Ladislav 
Bistrický (CR SR), Andrea Kukučková (CR SR), Peter Vlčák (CR SR), Ferdinand Kozma (CR SR), Jaroslav Mojžiš (CR SR), Peter Nagy (CÚ Banská Bystrica), Zsolt 
Tóth (CÚ Banská Bystrica), Ján Fukács (CÚ Banská Bystrica), Peter Brozman (CÚ Banská Bystrica), Štefan Visnyai (CÚ Banská Bystrica), Milan Magera (CÚ Banská 
Bystrica), Anton Pál (CÚ Banská Bystrica), Attila Békéši (CÚ Banská Bystrica), Peter Násali (CÚ Banská Bystrica), Gabriel Trizna (CÚ Banská Bystrica), Emil Kmeť (CÚ 
Banská Bystrica), Vojtech Šikúr (CÚ Banská Bystrica), Ján Sklenár (CÚ Banská Bystrica), Helena Molnárová (CÚ Banská Bystrica), Ján Ambróš (CÚ Banská Bystrica), 
Vojtech Pocsai (CÚ Banská Bystrica), Július Gyerpál (CÚ Banská Bystrica), Alexander Vincze (CÚ Banská Bystrica), Štefan Kontor (CÚ Banská Bystrica), Róbert 
Szabó (CÚ Banská Bystrica), Ján Bolyós (CÚ Banská Bystrica), Norbert Molnár (CÚ Banská Bystrica), Ľuboš Mudrák (CKÚ), Tibor Zara (CKÚ), Jozef Ševčík (CKÚ), 
František Kurňava (CKÚ), Miloš Strenk (CKÚ), Ján Želinský (CKÚ), Milan Střelec (CÚ Bratislava), Ľuboš Havlas (CÚ Bratislava), Rudolf Olšovský (CÚ Bratislava), 
Miloš Andrla (CÚ Bratislava), Peter Kellner (CÚ Trenčín), Ján Barkáč (CÚ Trenčín), Vladimír Hámor (CÚ Prešov), Ľubomír Rindoš (CÚ Prešov), Rudolf Kiseľa (CÚ 
Prešov), Andrej Strič (CÚ Prešov), Miroslav Šuťák (CÚ Prešov), Ivo Zajaroš (CÚ Prešov), Radovan Pazdúr (CÚ Prešov), Jozef Čarnogurský (CÚ Prešov), Dušan 
Kolenda (CÚ Prešov), Ján Zreľák (CÚ Prešov), Anna Lachová (CÚ Prešov), Štefánia Pitoňáková (CÚ Prešov), Martina Šebestová (CÚ Prešov), Vladimír Habaj 
(CÚ Prešov), Dalibor Budzák (CÚ Prešov), Branislav Runčák (CÚ Prešov), Richard Adam (CÚ Prešov), Ján Bartek (CÚ Prešov), Jaroslav Gutek (CÚ Prešov), Juraj 
Rohaľ (CÚ Prešov), Ľubomír Stach (CÚ Prešov), Igor Vajda (CÚ Prešov), Dezider Szabó (CÚ Trnava), František Mészáros (CÚ Trnava), Roland Ollé (CÚ Trnava), 
Peter Rozboril (CÚ Trnava), Peter Huk (CÚ Trnava), Attila Salma (CÚ Trnava), Ján Gajdoš (CÚ Nitra), Viliam Macko (CÚ Nitra), Attila Márton (CÚ Nitra), Oto 
Škultéty (CÚ Nitra), Miloš Tinák (CÚ Nitra), Tomáš Ďurčanský (CÚ Michalovce), Ladislav Gönczy (CÚ Michalovce), Pavol Sinčák (CÚ Michalovce), Ľubomír Badida 
(CÚ Michalovce), František Belušák (CÚ Michalovce), Jozef Kapraľ (CÚ Michalovce), Valerij Kuriatnik (CÚ Michalovce), Peter Štofira (CÚ Michalovce), Miroslav 
Taranda (CÚ Michalovce), Jaroslav Kordiak (CÚ Žilina), Milan Nemsila (CÚ Žilina), Ján Mičacík (CÚ Žilina), Peter Chríbik (CÚ Žilina), Ľubomír Greštiak (CÚ Žilina), 
Marián Oravec (CÚ Žilina), Anton Kozák (CÚ Žilina), Jozef Kozák (CÚ Žilina), Peter Chorvát (CÚ Žilina), Jozef Kerák (CÚ Žilina), Ľubomír Kuboš (CÚ Žilina), 
Rastislav Kojs (CÚ Žilina), Pavol Lonek (CÚ Žilina), Peter Beňušík (CÚ Žilina), Ladislav Brada (CÚ Košice), Miloš Kirner (CÚ Košice), Karol Szanyi (CÚ Košice), Milan 
Eštok (CÚ Košice), Vladimír Lukáč (CÚ Košice), Karol Bendula (CÚ Košice), Jaroslav Kardoš (CÚ Košice), Michal Tirpák (CÚ Košice), Ondrej Očkaik (CÚ Košice), 
Stanislav Repiščák (CÚ Košice), Jaroslav Bartoš (CÚ Košice), Ján Janovčík (CÚ Košice), Dušan Ducár (CÚ Košice), Rastislav Šimral (CÚ Košice), Pavol Vrábeľ (CÚ 
Košice), Ján Matola (CÚ Košice), Ondrej Šándor (CÚ Košice), Miroslav Zeleňák (CÚ Košice)

Colná správa na svojich bývalých zamestnancov nezabúda. Ten najstarší, Štefan Križan, oslávil 
už svoje 100. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa 13.8.2011 uskutočnila aj ďakovná svätá omša 
v Kostole sv. Imricha v Štúrove, ktorú celebroval biskupský vikár Mons. pplk. ThDr. František  
Bartoš, PhD.

Popri mnohých gratulantoch z rodiny, priateľoch a bývalých kolegoch mu ako najstaršiemu obča-
novi v mene mesta Štúrovo zablahoželal i jeho primátor Mgr. Ján Oravec. Generálna riaditeľka CR 
SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., mu k tejto príležitosti poslala pozdravný list, ktorý mu odovzdal 
pplk. Ing. František Árendáš. Slávnostnú atmosféru oslavy umocnila aj účasť čestnej jednotky col-
nej správy. Po svätej omši sa konala oslava, na ktorej jubilant aj zaspieval a na zdravie si vypil pohár 
šampanského.
Štefan Križan sa narodil 14.8.1911 vo Veľkých Janíkovciach v okrese Nitra. Do služobného pomeru 
k finančnej stráži ho prijali 15.3.1939. V Bratislave dostal výstroj i výzbroj a bol prevelený na novo-
vytvorenú hranicu do Kútov, kde slúžil ako dozorca finančnej stráže. Od roku 1950 do roku 1974 
slúžil na CÚ Štúrovo. Dlhé roky vykonával zmocnenca Federálneho ministerstva zahraničného ob-
chodu ČSSR pre podnik zahraničného obchodu OMNIPOL v Štúrove. Generálny riaditeľ CR SR mu 
22.9.2008 pri príležitosti Národného dňa colníkov a 40. výročia colnej únie udelil zlatú medailu za 
vzornú službu.

pplk. Ing. František Árendáš, mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Štefan Križan oslávil sto rokov
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Ako nás nepoznáte

Letné dovolenky má rád pravdepodobne každý. Veď kto by sa už netešil na voľ-
né dni strávené pri vode, na sladké ničnerobenie či cestovanie a spoznávanie 
nových krajín? Počas tých pár dní zaslúženého voľna vypneme a doma nechá-
me nielen všetky povinnosti, každodennú rutinu, ale aj naše koníčky. To však 
nie je prípad Mariána Keruľa z CÚ Košice, ktorého hobby s dovolenkami a ces-
tovaním úzko súvisí. Zo svojich ciest si totiž nosí nielen zážitky a fotografie, ale 
aj suveníry, ktoré zbiera už vyše 15 rokov.

Prvý si kúpil pre zlé počasie
Marián vďačí za svoje hobby najväčšiemu nepriateľovi všetkých dovolenkárov 
– zlému počasiu. V roku 1994 vycestoval s kamarátmi do Francúzska, priamo 
do Paríža, kde strávil tri dni. Celý čas túžil vidieť na vlastné oči aj Eiffelovu vežu, 
čo sa mu pre hmlu a sychravé počasie nakoniec nepodarilo. Rozhodol sa preto, 
že si na pamiatku túto krásavicu donesie domov aspoň v podobe zmenšeného 
suveníru. Kúpil si ju a vystavil do vitríny vo svojej izbe. Vtedy si povedal, že ak 
navštívi akýkoľvek štát, počas dovolenky alebo služobne, domov sa už nevráti 
bez suveníru, ktorý by mu ho pripomínal.

Zbierku mu pomáhajú rozširovať známi i kolegovia
Už po zakúpení prvých suvenírov si predsavzal, že policu, ktorú pre ne vyhradil, 
zaplní. Chcel mať na nej suveníry zo všetkých krajín sveta. Podriaďoval tomu 
i dovolenky a vyberal si krajiny, v ktorých ešte nebol. Časom si, samozrejme, 
uvedomil, že jeho finančné možnosti na toľké cestovanie nestačia, a preto zaan-
gažoval do rozširovania zbierky i svoje okolie. A urobil dobre, aktuálne má totiž 
vo svojej zbierke 104 suvenírov zo 71 štátov sveta. O každom si vedie štatistiku, 
vďaka ktorej vie, od koho a kedy daný suvenír dostal. Má kúsky zo všetkých 
svetadielov okrem Antarktídy, do ktorej turisti bežne necestujú. Vďaka svojim 
známym a kolegom sa však môže pochváliť aj predmetmi z ďalekých krajín, 
akými sú napríklad Argentína, Bali – Indonézia, Guatemala, Haiti, India, Irak či 
Katar. Mariánovi v zbieraní veľmi pomohla švagriná, ktorá ako krasokorčuliarka 
ľadovej revue Holiday on Ice precestovala takmer celý svet. Suveníry z exotic-
kých krajín mu nosí aj Ondrej Orlovský, ktorý je na Slovensku prvý (počtom) 
v zbieraní pivných etikiet z celého sveta. Je na dôchodku, cestuje do exotických 
štátov a navštevuje tam pivovary. Podarilo sa mu tak nazbierať etikety, ktoré 
vlastní v Európe len málokto. Naposledy priniesol Mariánovi suveníry z exotic-
kých ostrovov Maurícius, Martinik a Svätý Tomáš. V zbieraní suvenírov ho však 
podporujú aj kolegovia z rôznych miest Slovenska.

Pri výbere rozhodujú prísne kritériá
Marián svoju zbierku rozši-
ruje premyslene. Ak niekam 
cestuje a suvenír si kupuje 
sám, je to jednoduchšie. Ak 
však chce nejaký suvenír od 
známeho, musí urobiť inter-
netový prieskum o tej-ktorej 
krajine, zistiť, čo je pre ňu 
špecifické a zadať presnú 
„objednávku“. Jeho zbierku 
totiž netvoria klasické upo-
mienkové predmety, akými 
sú napríklad pohľadnice, kľú-
čenky, prívesky, magnetky, 
vlajky či taniere. Nájdete 
v nej predmety, ktoré pred-
stavujú nejaký symbol. 
Mariánovi záleží na tom, aby 
pri pohľade na konkrétny 
suvenír bolo každému zrej-
mé, aký štát reprezentuje. 
Ďalším kritériom pri výbere 
nového prírastku sú jeho 
rozmery, ktoré zohrávajú 

dôležitú úlohu. Suvenír 
sa totiž musí zmestiť 
do poličiek vo vitríne. 
Prím pri výbere hrá 
aj materiál. Marián 
uprednostňuje pevnej-
šie materiály, z ktorých 
sú suveníry zhotovené. 
Najvďačnejšie sú kovo-
vé, drevené alebo ala-
bastrové či predmety 
z vypálenej hliny. Sadre 
sa radšej vyhýba.

Utieranie prachu mu 
dáva zabrať
Mariánove suvení-
ry majú svoje čestné 
miesto nielen v jeho 
srdci, ale aj v byte. 
Sprvoti ich umiestňo-
val do najvyšších políc 
v detskej izbe. Neskôr ich mal na rôznych miestach bytu, všade tam, kde ich 
vedel vystaviť. Ako však pribúdali, rodina začala frflať, že sú všade, a tak si dal 
vyrobiť u známeho stolára vitrínu, ktorá štýlovo zapadla do koloritu obývacej 
izby. Pre zmenu uskladňovania sa však musel rozhodnúť aj z bezpečnostných 
dôvodov. Suveníry totiž lákali aj jeho deti, ktoré sa s nimi rady hrali. Jeho rato-
lesti tak boli, paradoxne, ich najväčšími nepriateľmi. Ešte aj dnes nájde nejaký 
mimo obvyklého miesta a hneď vie, že sa mu „venovala“ jeho trojročná dcéra. 
Na svoje srdcovky preto dohliada a stará sa o ne výlučne sám. Suveníry, ktoré 
sa dajú utierať od prachu, sú umiestnené voľne na policiach a tie, ktoré by sa 
od prachu ošetrovali ťažšie, sú v sklenenej vitríne. Najviac mu pri odstraňovaní 
prachu dáva zabrať ruské koleso z viedenského Prátru a vietnamská pagoda, 
ktoré musí v niektorých miestach čistiť vatovou tyčinkou.

Na prvú sa nezabúda
Hovorí sa, že každý zberateľ má svoju srdcovku. Platí to aj v prípade Mariána, 
ktorému je najmilšia spomínaná Eiffelovka, čiže jeho zberateľská prvotina. 
Druhým favoritom je mexický hlinený Azték, ktorého mu jeho dvojročný syn 
stiahol z police a rozbil. Našťastie sa mu ho podarilo zalepiť a občas si na ňom 
aj zapíska (je špeciálne vytvarovaný aj pre takýto účel). Rád sa však zadíva aj 
na obraz už nebohého pápeža Jána Pavla II. z Poľska, ktorý je vylisovaný do 
čierneho uhlia. Získal ho ešte v čase jeho pontifikátu na pápežskom stolci. 
Zvláštne pocity máva aj pri pohľade na sklenené dvojičky z New Yorku, ktoré 
získal ešte pred ich zničením, teda pred teroristickým útokom z 11.9. 2001. 
Najviac peňazí (vtedajších 100 DEM) zaplatil za hlinenú ručne maľovanú ná-
dobu z Maroka, v ktorej sa podáva ich národné jedlo kuskus. Svoju zbierku 
by v budúcnosti rád rozšíril o suveníry zo štátov, v ktorých je málo rozvinutý 
turistický ruch pre vojnové konflikty alebo náboženskú, politickú, či etnickú 
nestabilitu (napr. Afganistan, Irán, Libanon, Čínou neuznaný Tibet atď.). Získať 
takéto exotické suveníry je komplikované, a preto si cení suvenír z Iraku, ktorý 
vlastní.

Na svoje hobby bude myslieť aj za veľkou mlákou
Mariánova zbierka sa tento rok opäť rozrastie. Od septembra bude totiž pôsobiť 
v medzinárodnej mierovej misii EUBAM, kde bude reprezentovať nielen colnú 
správu, ale zároveň i SR. Okrem toho, že sa bude snažiť zužitkovať svoje niekoľ-
koročné skúsenosti a naučiť sa niečo nové od kolegov z rôznych štátov pôsobia-
cich v misii, nezabudne ani na svoj koníček. Bude mať možnosť získať suveníry 
z bývalých štátov Sovietskeho zväzu a určite aj z Moldavska, na ktorého hranici 
bude pôsobiť. Ešte predtým však stihne dvojtýždňový pobyt v USA, ktoré majú 
50 štátov. Za veľkou mlákou sa teda rozhodne nudiť nebude.

-ds-

Vo svojej vitríne má kus sveta



Z letných dovoleniek si pravidelne odnášame nielen zá-
žitky, ale aj kopec fotografií, ktoré nám dni plné leňošenia 
pripomínajú. Niektorí sa s nimi radi podelia a pošlú ich do 
našej redakcie. Urobil tak aj Peter Grochal, ktorý nám poslal 
snímky z dovolenky na malebnom ostrove Malorka. Ak by 
ste chceli svoje  fotografie vidieť v našom časopise aj vy, 
nasledujte ho a pošlite nám ich na našu redakčnú adresu. 
Maximálne však tri kusy.


