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Udalosti naším fotoobjektívom

Pri príležitosti Národného dňa colníkov sa 21.9.2011 uskutočnila na Colnom riaditeľstve SR slávnostná akadémia. Počas 
tohto podujatia vedenie colnej správy morálne ocenilo vyznamenaniami tých, ktorí mali mimoriadne zásluhy na jej budo-
vaní a rozvoji. Podrobnejšie informácie nájdete v časopise na 4. strane. Fotografie však priblížia atmosféru dokonalejšie, 
preto prinášame aj tieto momentky, ktoré zachytil náš fotoobjektív.

Vedenie colnej správy udeľovalo ocenenia

Kolega z Českej republiky plk. Mgr. Petr Kašpar, riaditeľ Colného riaditeľstva 
Hradec Králové, ocenený vyznamenaním – zlatá medaila za vzornú službu 

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Na obrázku ocenení colníci z CÚ Bratislava – npor. Tatiana Krišová, kpt. Mgr. Igor 
Viktor a colník vo výslužbe Ing. Milan Hurný, nestor colnej správy a bývalý ria-
diteľ CÚ Bratislava

Vzácni hostia pozvaní na slávnostnú akadémiu – Mons. František Rábek, biskup-or-
dinár OS a OZ SR, a plk. Mgr. Miroslav Táborský, generálny duchovný OS a OZ SR

Na pravé poludnie boli odovzdané vyznamenania kolegom z CÚ Michalovce, 
CÚ Košice a CÚ Prešov

Kolegovia z CÚ Nitra a CÚ Žilina: npor. Renáta Marcinková, mjr. Mgr. Igor 
Matejovský, kpt. Bc. Ján Kmeťo, kpt. Bc. Miroslav Bubla,  mjr. Ing. Ladislav 
Březina

Kolegovia z CÚ Trnava a CÚ Nitra: npor. Peter Rozboril, npor. Ján Rusek, ďalej 
kolegovia z CÚ Nitra kpt. Bc. Ľudmila Gálová,  npor. Attila Márton
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Editoriál / Obsah

Jeseň nám dáva všetkým zabrať. Nečudo, veď pozitívnych slnečných dní je ako šaf-
ranu a tých pochmúrnych pribúda. Na každom rohu na nás striehne nejaká chrípka 
či počasím spôsobené prechladnutie. Žiaľ, ešte nákazlivejšia ako vírusy je jesenná 
nálada. Mnohí z nás sú podráždenejší, neochotnejší, proste sú takí jesenní.
Takúto londýnsku atmosféru som nedávno mala možnosť zažiť na jednom 
mestskom úrade, kam ma zaviedli občianske povinnosti. Hoci bol ešte len  
1. október, pracovníčky istého oddelenia ma svojím prístupom presvedčili, že 
ony majú už veru hlbokú jeseň. Nič som nevybavila, a tak sa ma, kráčajúc po 
chodbe, zmocňovala navodená jesenná nálada. Tá je, žiaľ, za takýchto okolností 
veľmi chytľavá. Zamyslená som „pochodila“ čerstvo umytú podlahu, ktorú prá-
ve doumýval nejaký pán, možno domovník.
S náladou na bode mrazu som sa mu narýchlo ospravedlnila, očakávajúc, že si 
ma riadne podá. Predpokladala som, že bude naladený na rovnakú vlnu ako 
jeho kolegyne. On sa však namiesto podráždenej reakcie, na ktorú by mal, mi-
mochodom, plné právo, len zoširoka usmial. Vraj sa nič nestalo a aj tak to bude 
musieť dnes urobiť ešte párkrát. Poprial mi krásny deň a pospevujúc si začal 
umývať znova. Verte či nie, vďaka nemu som sa začala opäť usmievať a z budo-
vy som vyšla nabitá ako „duracelka“. Za tých pár minút som pochopila pravidlo 
jesene. Nech sa deje, čo sa deje, držte sa! A hlavne – nenechajte sa nakaziť!

Dana Sýkorová

Nenechajte 
sa nakaziť!

Vedenie colnej správy udeľovalo ocenenia 2
(mjr. PhDr. Miroslava Slemenská)

Nenechajte sa nakaziť! 3
(Mgr. Dana Sýkorová)

Colníci získali zlaté i strieborné medaily a vyššie hodnosti 4
(mjr. PhDr. Miroslava Slemenská)

Séria seminárov priniesla výsledky 5
(mjr. JUDr. Peter Tupta, Mgr. Dana Sýkorová)

Návšteva z Turecka 5
(kpt. Mgr. Stanislav Ďurina)

Bilaterálne stretnutie generálnych riaditeľov  
colných správ Slovenska a Gruzínska 6
(pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD., Mgr. Dana Sýkorová)

Colní inšpektori oslávili Deň ústavy SR na Ukrajine 7
(mjr. JUDr. Peter Tupta)

Na medzinárodnej operácii PANGEA IV sa zúčastnili  
aj slovenskí colníci 8
(npor. Ing. Martina Leitmannová, Mgr. Dana Sýkorová)

Slovenské top prípady 9
(mjr. PhDr. Miroslava Slemenská)

Regionálny spravodajský styčný úrad 9
(kpt. Mgr. Stanislav Ďurina)

Riadenie služieb informačných technológií  
ITSM – Service Desk 10
(mjr. Ing. Marcel Šuštiak)

Colné úrady oslavovali Národný deň colníkov 12
(mjr. Ing. Renáta Kravcová, kpt. PhDr. Bc. Zuzana Pavlíková,
kpt. Ing. Maroš Šándor, mjr. Ing. Silvester Nestarec,
por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.,
kpt. Ing. Katarína Podhorová, mjr. JUDr. Branislav Varga)

Naprieč Rakúskom... 14
(kpt. Ing. Miriam Samáková, npor. Tatiana Krišová)

Čestná jednotka oženila svojho člena 14
(Mgr. Dana Sýkorová)

Košický maratón trochu inak 15
(kpt. Ing. Jozef Urban)

Slovenskí colníci bodovali na kynologických  
majstrovstvách 15
(npor. Ing. Milan Dibala, Mgr. Dana Sýkorová)

Úspešná cyklistická sezóna 2011 16
(Mgr. Dana Sýkorová)

Pražský hattrick 17
(Mgr. Marcel Šejvl)

Unikátny 9. ročník rezortných majstrovstiev colnej  
správy v combat streľbe 17
(mjr. Ing. Renáta Kravcová)

Futbalové zlato si odnieslo družstvo z CÚ Michalovce 18
(kpt. Mgr. Henrieta Baková)

Naši jubilanti v septembri a októbri 2011 18

Dvojkolesový koníček zdieľa spolu s manželom 19
(Mgr. Dana Sýkorová)
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Krátko z domova

Keď bol pred 11 rokmi podpísaný rozkaz ministerky financií Slovenskej repub-
liky číslo 3/2000, dostal 21. september nový rozmer. Stal sa Národným dňom 
colníkov, ktorým si pripomíname sviatok sv. Matúša, ich patróna.
Tento deň mal a má svoje poslanie, ktoré spočíva v možnosti prezentovať po-
volanie colníka. Každý z nás dobre vie, že nie vždy ide len o bežné pracovné 
povinnosti, pretože mnohí z nás musia vedieť zvládnuť náročné a zložité úlohy. 
Pravdou je, že pri svojej práci musíme byť skutočne flexibilní, aby sme vedeli 
správne, ale najmä zákonne reagovať. Bežné, ale veľakrát aj náročné pracovné 
dni nadriadeným neumožňujú nájsť si chvíľu na poďakovanie svojim podria-
deným zamestnancom za vysoké pracovné nasadenie pri plnení úloh. Zmeniť 
taký stav pomáha aj Národný deň colníkov, vďaka nemu môžu dôstojne prejaviť 
poďakovanie za osobné nasadenie a úsilie jednotlivcov pri výkone štátnej služ-
by. Vedenie colnej správy v tomto roku morálne ocenilo vyznamenaniami tých, 
ktorí prejavili mimoriadne nasadenie v budovaní a rozvoji colnej správy a svojím 
prístupom sa stali nasledovaniahodnými vzormi. Počas slávnostnej akadémie, 
rozdelenej z kapacitných dôvodov na tri samostatné časti, bolo za prítomnosti 
vedenia colnej správy a čestnej jednotky colnej správy udelených osem zlatých 
medailí, 47 strieborných medailí a 25 colníkom boli udelené disciplinárne od-
meny vo forme mimoriadneho povýšenia do vyššej hodnosti. Medzi vyzname-
nanými 80 ľuďmi bol i zahraničný hosť plk. Mgr. Petr Kašpar, súčasný riaditeľ 
Colného riaditeľstva Hradec Králové z Českej republiky, ktorý svojou prácou po-
zitívne rozvíja našu medzištátnu colnú spoluprácu. Ďalej boli medzi ocenenými 
aj dvaja mimorezortní príslušníci, a to plk. Ing. Miroslav Ištván, veliteľ Čestnej 
stráže prezidenta Slovenskej republiky, a mjr. Ing. Walter Teiml, zástupca veliteľa 
Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sú svojím prístupom 
nápomocní pri budovaní a rozvíjaní čestnej jednotky colnej správy.

Noví držitelia zlatých medailí za vzornú službu
Ondrej Čičel, Ján Zaťko, Jozef Štefánik, Mária Oláhová, Marián Miklovič, plk. Mgr. 
Petr Kašpar, Ing. Milan Hurný, npor. Tatiana Krišová

Noví držitelia strieborných medailí za vzornú službu
mjr. Mgr. Igor Matejovský, kpt. Bc. Ľudmila Gálová, kpt. Bc. Miroslav Bubla, kpt. 
Bc. Ján Kmeťo, npor. Renáta Marcinková, npor. Atilla Márton, kpt. Bc. Jiří Szalva, 
npor. Peter Rozboril, npor. Ján Rusek, mjr. Ing. Ladislav Březina, mjr. Bc. Pavol Gočál, 
kpt. Ing. Martin Dreveňák, kpt. Mgr. Dušan Hubočan, npor. Aleš Matúš, kpt. Mgr. 
František Jánošík, npor. Ján Ambróš, npor. Vojtech Šikúr, npor. Marian Šašala, mjr. 
Bc. Ľubomír Breznen, mjr. Bc. Alexander Jecko, kpt. Bc. Ľubomír Badida, npor. 
Blanka Kosztyuová, npor. Peter Zalom, npor. Bc. Mária Čičváková, Ing. Rudolf 
Vlaháč, Jozef Gruľa, mjr. Mgr. Miroslav Novák, mjr. Bc. Pavol Palička, npor. Pavol 
Lišivka, mjr. Mgr. Jaroslav Nadányi, kpt. Mgr. Peter Palider, npor. Pavol Kavický, plk. 
Ing. Miroslav Ištván, mjr. Ing. Walter Teiml, mjr. Bc. Eva Nedorostová, mjr. Bc. Zuzana 
Holodová, mjr. Ing. Peter Paulík, npor. Jozef Okuliar, mjr. Ing. František Bertovič, kpt. 
Mgr. Igor Viktor, npor. Milan Bečár, npor. Milan Střelec, pplk. Ing. Jaromír Andráš, 
mjr. Ing. Ľubomír Andráš, mjr. Ing. Pavol Špavelko, mjr. PhDr. Miloš Hucík

Dôstojná slávnostná akadémia uskutočnená na pôde Colného riaditeľstva SR 
dala 21. septembru 2011 nový impulz, ktorý do budúcnosti signalizuje, že naše 
povolanie, tak ako za čias patróna colníkov sv. Matúša, bude fungovať, kým 
obchodovanie medzi krajinami bude existovať. Stále bude potrebné na jednej 
stane chrániť hospodárske záujmy štátu a na tej druhej napĺňať štátny rozpočet 
a odhaľovať prípady organizovaného ekonomického zločinu.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Colníci získali zlaté i strieborné  
medaily a vyššie hodnosti
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Krátko z domova

Ministerstvo zahraničných vecí SR zorganizovalo od 5.5. do 27.9.2011 sériu 
seminárov zameraných na boj proti pašovaniu a obchodovaniu s jadrovými 
materiálmi. Semináre boli organizované na podnet Americkej vládnej inicia-
tívy proti pašovaniu jadrového materiálu – U.S. Nuclear Smuggling Outreach 
Initiative (NSOI), ktorá je súčasťou Svetovej iniciatívy boja proti jadrovému te-
rorizmu (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism).

Na seminároch sa okrem predstaviteľov colnej správy, policajného zboru, mi-
nisterstiev vnútra, dopravy a obrany zúčastnili aj predstavitelia úradu jadrové-
ho dozoru, úradu verejného zdravotníctva, civilnej obrany, SIS, VOS, Hasičského 
a záchranného zboru a generálnej prokuratúry. Posledný seminár sa uskutočnil 
v dňoch 26.9. a 27.9.2011 na pôde historickej budovy Slovenskej národnej rady 
v Bratislave, kde došlo k schváleniu návrhu „Spoločného akčného plánu vlády 
USA a vlády SR pre boj proti neoprávnenému nakladaniu s jadrovými a rádio- 
aktívnymi materiálmi“ spolu s návrhmi jednotlivých projektov. Svoju úlohu 
v týchto projektoch bude mať aj colná správa, a to nielen v už existujúcich pod-
mienkach, ktoré sú vytvorené vďaka prebiehajúcej iniciatíve amerického minis-
terstva energetiky, ale aj v oblasti zabezpečenia riečnych prístavov Bratislava 
a Komárno ďalším technickým vybavením, pracovnými školeniami a pod. Tieto 
dokumenty by mali byť v blízkej budúcnosti podpísané na medzivládnej úrovni 
ministrami zahraničných vecí USA a SR. Veľvyslanec USA a predstavitelia vlády 
USA vysoko hodnotia všetky slovenské inštitúcie, ktoré pôsobia v danej oblas-
ti. Slovensko je podľa nich jedným zo špičkových európskych štátov pre danú 

oblasť. Predstavitelia ministerstva energetiky pochválili aj slovenskú colnú 
správu. Vyzdvihli ju ako výrazného a silného partnera, s ktorým už zrealizovali 
množstvo úspešných projektov.

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Séria seminárov priniesla výsledky

Inštitúcie Európskej únie ponúkajú rôzne možnosti študijných programov. 
Jedným z nich je aj program TAIEX – nástroj technickej pomoci a výmeny in-
formácií – Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozširovanie EÚ. 
V rámci tohto programu zavítala na návštevu slovenskej colnej správy turecká 
delegácia.

Turecké colníčky sa zaujímali o zjednodušené postupy  
a miestne colné konanie
Turecko je jednou z najvýznamnejších, rýchle sa rozvíjajúcich krajín eurázij-
ského regiónu, ktorá má veľký záujem o vstup do EÚ. Tomuto cieľu primera-
ne podriaďuje všetky svoje aktivity. V rámci prispôsobovania svojej legislatívy 

k európskej vyslalo na Slovensko delegáciu troch colníkov, z ktorých sa vykľuli 
tri šarmantné kolegyne. Na pôde Colného riaditeľstva Slovenskej republiky 
(CR SR) tureckú delegáciu privítali riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov 
a riaditeľ colného odboru. Program návštevy bol zameraný na zjednodušené 
postupy v colnom konaní (ZP) a miestne colné konanie (MCK), ktoré turecká 
colná správa plánuje zavádzať. Poznatky z implementácie v členskom štáte EÚ 
sú preto veľmi cenné.

Navštívili i regionálne colné úrady
Počas svojej návštevy sa turecká delegácia oboznámila s organizačnou štruk-
túrou colnej správy a so súvisiacou legislatívou. Išlo hlavne o vysvetlenie 

úpravy postupu v oblasti ZP a MCK na ná-
rodnej úrovni. Turecké kolegyne prekva-
pili výbornou znalosťou európskej colnej 
legislatívy. Ich národná colná legislatíva je 
totiž takmer totožná s európskou. V rámci 
procesu približovania k EÚ Turecko aktívne 
zavádza ustanovenia colného kódexu, vy-
konávacieho predpisu a ďalších predpisov 
Únie. V súčasnosti spúšťajú pilotný projekt 
automatizovaného tranzitu, ktorý by mal 
byť kompatibilný aj s naším systémom NTA. 
S účinnosťou k 1.7.2012 by malo Turecko 
spolu s Chorvátskom pristúpiť k dohovorom 
o spoločnom tranzitnom režime. Následne 
delegácia navštívila colné úrady v Trnave, 
Nitre a Bratislave, kde sa turecké kolegyne 
oboznámili s praktickým vydávaním povole-
ní, colným konaním, uplatňovaním kontroly 
tovaru a povolení a ďalšími dôležitými infor-
máciami. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka 
všetkým kolegom zo spomenutých colných 
úradov, ktorí svojím odborným a profesionál-
nym prístupom významne prispeli k spokoj-
nosti tureckej delegácie.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Návšteva z Turecka
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Krátko zo zahraničia

Gruzínsko hostilo v septembri 2011 návštevu zo Slovenska. Do tejto juhozá-
padnej ázijskej krajiny odcestovali generálna riaditeľka CR SR plk. Ing. Mária 
Machová, PhD., a riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov CR SR pplk. JUDr. 
Eva Bôriková, PhD., s cieľom získať skúsenosti z fungovania spojenej colnej 
a daňovej správy. Prijali tak pozvanie generálneho riaditeľa Daňovej a colnej 
správy Gruzínska zúčastniť sa na bilaterálnom stretnutí šéfov oboch správ. 

V krajine prebehli výrazné reformy
Zástupcovia našej colnej správy mali počas dvojdňovej pracovnej cesty sku-
točne nabitý program. Gruzínska strana im totiž okrem iného prezentovala 

reformy, ktoré sa v krajine uskutočnili. Tie nastali vďaka tzv. „Rose revolution“, 
ktorá prebehla v Gruzínsku v roku 2003. Od roku 2005 priniesla do celého štátu 
zásadné politické a hospodárske zmeny. V oblasti daní a ciel boli prijaté tieto zá-
sady: minimálny fiškálny zásah štátu – málo daní, nízke a jednotné sadzby daní. 
Na základe nového daňového zákona v roku 2004 totiž došlo k zníženiu počtu 
daní z 26 druhov na šesť: daň z príjmov, DPH, dovozná daň, SPD, obchodná daň, 
daň z vlastníctva. V krajine znížili aj 40 %-nú sadzbu dane z príjmov na 20 % 
(v r. 2014 – bude 15 %), obchodná daň (DPH) klesla z 18 % na 15 %. Zaviedla 
sa sloboda obchodovania, zrušili sa tarifné a netarifné obmedzenia, uskutoč-
nila sa privatizácia. Gruzíncom sa dokonca podarilo popasovať aj s najväčším 
problémom – korupciou. Prijali opatrenia na jej úplné odstránenie, zlepšili pod-
nikateľské prostredie, čím vytvorili podmienky na príliv zahraničného kapitálu. 
Zaviedli uľahčenia pre malých a mikropodnikateľov (free tax), ktorí tvoria základ 
ich hospodárstva, čím došlo k podstatnému zníženiu šedej ekonomiky. Za po-
sledné tri roky sa napriek výraznému zníženiu počtu daní a sadzieb daní a ciel 
daňové a colné príjmy zvýšili o 80 %.

IT fungujú na jednotku
Gruzínci napredujú aj v oblasti IT. Slovenskej návšteve predviedli novú moder-
nú webovú stránku www.rs.ge, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie pre 
colnú aj daňovú oblasť, a to právne predpisy (aj vo forme videí) či testy na lepšiu 
orientáciu v predpisoch. Webstránka umožňuje elektronickú registráciu, platbu 
daní a cla cez internet, SMS a e-mail komunikáciu so subjektmi (povinnosť od-
povedať SMS alebo e-mailom do 24 hod.). Všetky IT programy pritom vypraco-
vávajú vlastní zamestnanci (cca do 100 ľudí), ktorí okrem vývoja softvéru plnia 
úlohy správcov IT služieb.

Zmeny v colnej oblasti
Výrazné reformy v colnej a daňovej oblasti prebiehali od roku 2007 – nastalo 
zníženie 16 druhov colných sadzieb od 4 % do 30 % na súčasné tri sadzby – 12 %, 
5 % a bez cla. Napriek týmto zmenám v období rokov 2005 až 2007 nastal nárast 
v štátnych príjmoch o 80 %. V súčasnosti je 80 % dovážaných tovarov bez cla, 
12 % tovarov má 5 %-nú colnú sadzbu a 8 % tovarov má 12 %-nú colnú sadzbu. 
Ďalšia významná zmena prebehla 14.3.2007, keď došlo k spojeniu colnej a da-
ňovej správy do Revenue Service (RS). Patrí pod Ministerstvo financií Gruzínska. 
Colníci sa s daniarmi najprv spojili len organizačne, čiže existovali samostatné 
právne predpisy v oblasti daní a ciel. Jednotný daňový zákon „Tax Code“ (spo-

jenie daňových a colných právnych predpisov) začal 
platiť až v novembri 2010. Umožňuje, aby preplatky na 
daniach mohli byť použité na zaplatenie cla a naopak. 
Vytvoril sa jednotný „tax and customs card“ – daňový 
a colný účet, na ktorom sa zaznamenávajú všetky da-
ňové a colné povinnosti subjektu (predtým existovali 
dva samostatné účty, jeden pre oblasť daní a jeden 
pre oblasť ciel). 
V colnej oblasti došlo k významnému zníženiu počtu 
dokumentov predkladaných v colnom konaní (z 54 na 
štyri). Vypracovali Jednotný colný sadzobník, ktorý ob-
sahuje všetky povinnosti obchodníkov v colnom ko-
naní a colné sadzby. Dôkaz o pôvode na hraniciach vy-
dáva RS (vo vnútrozemí ministerstvo hospodárstva). 

Prácu im uľahčuje jednotný IT systém
Gruzínci používajú IT systém Asycuda World. Za výraz-
nej pomoci USA aplikujú princíp CEP (Single window), 
tzv. „Tracker 7“ – automatický systém na vydávanie 
licencií/povolení. V súčasnosti je v ňom sedem štát-
nych orgánov zapojených do colného konania, pri-
čom hlavným koordinátorom je RS. V prípade potreby 
sa do tohto systému dajú pripojiť aj ďalšie orgány. Po 
revolúcii totiž začali v celom hospodárstve budovať 

jednotný IT systém, ktorý bez problémov umožňuje prepojenie jednotlivých 
štátnych orgánov, napr. aj RS a polície. Maximálna lehota na získanie všetkých 
licencií/povolení štátnych orgánov potrebných pre prepustenie tovaru je jeden 
až dva dni.

Na hraniciach kontrolujú spoločne s políciou
Gruzínci oboznámili slovenskú návštevu aj so situáciou na hraničných prie-
chodoch, ktorých má krajina v súčasnosti 18 (s Arménskom, Azerbajdžanom, 
Tureckom a Ruskom). Na hraniciach zostali len dva štátne orgány – RS a polícia 
(predtým ich tam bolo osem). Obidva orgány majú vzájomný prístup do svo-
jich databáz. RS má na hraniciach kompetencie v oblasti veterinárnej kontroly 
a rastlinno-lekárskej kontroly. Na hraniciach je zavedený integrovaný kontrol-
ný systém vstupujúcich osôb a tovaru. RS kontroluje osoby a tovar v prípade 
nákladných dopravných prostriedkov. Pri osobách, osobných motorových 
vozidlách a autobusoch najprv polícia kontroluje osoby, a potom RS tovar. 
Gruzínci tiež pripravujú spoločný výkon colnej kontroly na hraničných priecho-
doch – najďalej sú v rokovaniach s Tureckom.

Colné konanie ide ako po masle
Gruzínci začali využívať analýzu rizika v Asycude – predtým mali 100 %-né 
colné kontroly tovaru, teraz sa tovar podľa výsledkov analýzy rizika rozdeľuje 
do štyroch koridorov: zelený (20 % tovaru) – bez kontroly, modrý (10 % tova-
ru) – bez kontroly s možným následným auditom, žltý (64 % tovaru) – doku-
mentárna kontrola a červený (6 %) – dokumentárna a fyzická kontrola. Okrem 
toho používajú náhodné kontroly. Colné konanie sa v Gruzínsku vykonáva len 
na troch miestach – na tzv. „Customs Clearance Zone“. Sú to zóny colného 

Bilaterálne stretnutie generálnych  
riaditeľov colných správ Slovenska a Gruzínska
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Krátko zo zahraničia

prejednávania tovaru v Tbilisi, v Batumi a v Poti (prístav na colné prejednanie 
dovážaných motorových vozidiel, je tu zároveň aj polícia na vydávanie evi-
denčných čísiel). Pri colnom prejednávaní tovaru uplatňujú princíp „one stop 
shop“, pri fyzickej kontrole používajú skenery (Nuctech – čínske – stacionárne 
a mobilné – USA – autá Mercedes, možnosť kontroly aj počas jazdy). V priesto-
roch colného konania je aj banka na úhradu cla a iných platieb. Colné vyhlá-
senie nevyplňujú špeditéri, ale colníci – ide o platenú službu, ktorá závisí od 
výšky cla. Takto sa im podarilo eliminovať podvody a korupciu. Colné konanie 
pri dovoze a vývoze tovaru trvá v prípade štandardných postupov priemerne 
15 minút, v prípade červeného koridoru do hodiny. Štandardná lehota na za-
platenie cla je päť dní, v prípade preverených zodpovedných subjektov, ktoré 
sa nachádzajú na osobitnom zozname, tzv. „Gold liste“, je lehota predĺžená na 
30 dní. Tieto subjekty sú na hraniciach zaradené do zeleného koridoru, vý-
hodou je aj osobitý režim pre DPH pri dovoze. DPH platia až vtedy, keď tovar 
predajú/realizujú, nie pri dovoze tovaru.

Reformy v daňovej oblasti
Najväčšie zmeny sa u daniarov uskutočnili v novembri 2010. Vznikol nový daňo-
vý zákon „Tax Code“, ktorý obsahuje aj sekundárnu legislatívu, a to spomínané 
zníženie počtu daní z 26 na šesť, zníženie sadzieb, jednotný „tax and customs 
card“, ktorým zaviedli férový daňový princíp. RS spustilo v daňovej oblasti sys-
tém „Advance ruling“. Ide o záväzné stanoviská (predbežné) na postup, ktoré 
vydáva RS pred začatím obchodovania na žiadosť daňovníka. Je to platená služ-
ba (5 000 GEL, t. j. asi 2 500 EUR, v skrátenom konaní vyššia platba). Ak daňovník 
dodrží pri obchodovaní tento postup, RS nemôže pri audite postupovať odlišne 
od tohto stanoviska a konštatovať porušenie predpisov. Okrem toho vydávajú 
manuály na výkon práce pre daňových a colných úradníkov pre jednotlivé dane 
(na ochranu svojich zamestnancov).

Zaviedli daňové dohody a elektronické daňové priznanie
Slovenská strana sa dozvedela množstvo informácií aj o daňových auditoch, 
ktoré v Gruzínsku zaviedli na základe analýzy rizika. V roku 2011 vykonali u sub-
jektov 310 auditov, 203 dokumentárnych auditov a žiadne kontroly. V prípade, 
že chcú u subjektu vykonať audit, musia mu to vopred oznámiť. Z pohľadu do-
držiavania predpisov v oblasti daní a daňového auditu sú podnikatelia rozdele-
ní do troch skupín: vysokorizikové spoločnosti (audit vykonáva RS), spoločnosti 
so stredným rizikom a spoločnosti s nízkym rizikom. Pri týchto dvoch skupinách 
spoločností je možnosť alternatívneho auditu. Znamená to, že si daňovník môže 
vybrať, či audit vykoná za úhradu súkromná audítorská spoločnosť na základe 
uzavretej zmluvy, alebo bezplatne RS. Po skončení auditu sa návrh záverečnej 
správy predkladá daňovníkovi. Ak má nejaké výhrady k návrhu správy, v lehote 

piatich dní môže podať odvolanie na RS – na „Mediation Council“ – Mediačnú 
radu. Jej zasadnutia sú každý piatok na RS, predsedá je GR RS. Riešia na nej všet-
ky pripomienky a výhrady k návrhu správy z auditu; správa obsahuje aj identifi-
káciu slabých miest a odporúčania. S cieľom umožniť daňovníkom začať podni-
kať s čistým štítom zaviedli v Gruzínsku tzv. daňové dohody („Tax Agreement“). 
V prípade, že má daňovník nejaké neuhradené a nepriznané pohľadávky z mi-
nulosti, z obdobia, ktoré bolo po revolúcii náročné pre podnikateľov z pohľadu 
dodržiavania rýchlo sa meniacej legislatívy, požiada RS o uzavretie daňovej do-
hody, kde sa dohodne, v akej časti tieto neuhradené a nepriznané pohľadávky 
vyrovná. V tomto prípade je toto obdobie následne už nemožné kontrolovať.
Od septembra 2009 zaviedli podanie daňového priznania elektronicky cez in-
ternet (cez ich webovú stránku). Tento spôsob využívajú daňovníci na 100 %. 
Existuje aj možnosť podať papierové daňové priznanie, ale to sa vôbec nevyuží-
va. Platby daní prebiehajú len elektronicky, nie v hotovosti.

Prevenciu podporujú, prešľapy trestajú
Gruzínski hostitelia pripravili pre návštevu zo Slovenska aj prezentáciu útvaru 
daní a prevencie („Tax and Prevention Department“), ktorý plní úlohu v oblasti 
analýzy rizika v daňovej oblasti. Analýza rizika je samostatná pre oblasť daní 
a samostatná pre oblasť ciel, nakoľko IT systém Asycuda World používaný v col-
nom konaní neumožňuje prenos údajov zo/ do iného IT systému v RS. Útvar plní 
úlohu pri kontrole používania registračných pokladní. V rámci toho zaviedli sys-
tém súkromných daňových inšpektorov, ktorý ma množstvo výhod. Podarilo sa 
im zainteresovať verejnosť do kontroly daňovníkov a zároveň znížiť nezamest-
nanosť. Súkromní daňoví inšpektori z radov občanov nie sú identifikovateľní 
a plnia regresnú funkciu. Vykonávajú kontrolné nákupy a v prípade, že im ob-
chodník nevydá účet z pokladne alebo nemá registračnú pokladňu, majú právo 
udeliť mu pokutu 500 GEL (100 GEL z tejto sumy ide inšpektorovi). Rozhodnutie 
o uložení pokuty na základe oznámenia však vydáva RS. Ďalšou novinkou, kto-
rú RS v tejto oblasti zriadil, je inštitút regionálnych daňových úradníkov. Majú 
bledomodré oblečenie, ktoré vyvoláva pocit pomoci. Prepravujú sa hromad-
nou dopravou a používajú moderné technické prostriedky, obsahujúce po-
trebné informácie pre daňovníkov. Majú viacero úloh: daňovníkom vysvetľujú 
ich daňové povinnosti, obchodníkov upozorňujú na povinnosť mať a používať 
registračné pokladne. Na rozdiel od súkromných daňových inšpektorov nemajú 
regresnú, ale preventívnu funkciu. Štát (RS) tak získava imidž radcu a pomocní-
ka. Obe zložky (regresná i poradná) priniesli už svoje ovocie: za tri mesiace za-
znamenali 8 877 porušení používania registračných pokladní a 53 662 prípadov 
novej registrácie daňovníkov.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD., a -ds-

Colníci Inšpekcie generálneho riaditeľa v septembri navštívili Ukrajinu. Gene-
rálny konzul SR ich totiž pozval na slávnostnú recepciu, na ktorej sa 1.9.2011 
zúčastnili účastníci diplomatického zboru SR a Ukrajiny, predstavitelia vlád 
oboch krajín, poslanci NR SR, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ako 
aj predstavitelia Matice slovenskej, krajanských spolkov, duchovenstva a širšej 
podnikateľskej verejnosti.

Slávnostnej recepcii predchádzalo otvorenie zrekonštruovanej 4. základnej 
školy v Užhorode s vyučovacím jazykom slovenským. Súčasťou tejto školy sú 
nové reprezentačné priestory Matice slovenskej, ako aj vynovené krajanské 
centrum Slovákov žijúcich na Ukrajine. Novozrekonštruovaná škola bude mať 
partnera v Košiciach, ktorým bude Základná škola Staničná 13. Samotné stret-
nutie prebehlo v priestoroch hotela Užhorod. Zúčastnil sa na ňom aj veľvysla-
nec SR na Ukrajine Pavol Hamžík, ktorý sa vyjadril, že Ukrajina rýchlo a aktívne 
napreduje k asociácií s Európskou úniou a k Zóne voľného obchodu. Neskôr 
sa uskutočnilo niekoľko neformálnych stretnutí hlavne s predstaviteľmi ukra-
jinskej colnej správy, polície, ako aj daňovej správy, kde sa rozobrali niekto-
ré oblasti ďalšej možnej spolupráce a efektívnej výmeny informácií pre boj  
s cezhraničnou kriminalitou.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Colní inšpektori oslávili Deň ústavy SR na Ukrajine
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Boj proti webovému obchodovaniu s nelegálnymi a nebezpečnými medicínskymi výrobkami

Slovenským colníkom sa v septembri podarilo odhaliť tri prípa-
dy nelegálneho dovozu medicínskych produktov a výživových 
doplnkov. Stalo sa tak počas medzinárodnej operácie Pangea IV, 
ktorá bola zameraná na boj proti webovým stránkam ponúka-
júcim nelegálne a nebezpečné medicínske výrobky. Akcia, ktorú 
podporovala Skupina pre boj proti falšovaniu medicínskych pro-
duktov Svetovej zdravotníckej organizácie (International Medi-
cal Products Anti-Counterfeiting Taskforce – IMPACT), bola naj-
väčšia aktivita boja proti internetovému predaju svojho druhu.

Septembrová akcia so svetovou účasťou
Operácia Pangea IV, na ktorej sa zúčastnilo 81 krajín a viac než 
165 agentúr, prebiehala od 20.9. do 27.9.2011. Pozostávala z ko-
ordinovanej spolupráce úradov pre kontrolu liečiv, policajných 
a colných orgánov a poskytovateľov finančných služieb, so zrete-
ľom na narušenie troch základných prvkov potrebných pre reali-
záciu nelegálneho obchodu – internetového servera, elektronic-
kého platobného systému a zásielkovej služby. Činnosť operácie 
bola koordinovaná Interpolom, Svetovou colnou organizáciou 
(WCO), Stálym fórom pre medzinárodnú farmaceutickú trestnú 
činnosť (PFIPC), riaditeľmi Liekových agentúr pracovnej skupiny 
k problematike presadzovania práva (HMA WGEO), farmaceutic-
kým priemyslom a odvetvím elektronických platobných služieb. Počas operácie 
bolo monitorovaných 490 webových stránok, 755 webových stránok je v štádiu 
vyšetrovania a 13 495 stránok už bolo zrušených. Celkovo bolo odstránených 
606 inzerátov z aukčných a inzertných serverov. Bolo vykonaných 399 colných 
kontrol poštovej prepravy, čo viedlo ku kontrole 45 419 balíkov. 7 901 z nich 
bolo zhabaných, pretože obsahovali nelegálne alebo falšované lieky. Spolu sa 
podarilo zhabať 2 422 636,66 piluliek v celkovej hodnote 6,3 milióna USD (pô-
vodom zo 48 krajín).

Trojnásobná „trefa“ do čierneho
Slovenská colná správa sa na medzinárodnom týždni boja proti predaju faloš-
ných a nelegálnych medicínskych výrobkov prostredníctvom internetu zúčast-
nila už druhýkrát, a to veľmi úspešne. V sledovanom týždni colníci vykonávali 
zvýšený colný dohľad nad zásielkami pri ich dovoze v poštovej preprave na 
územie Slovenskej republiky. Pri colnej kontrole vykonávanej v rámci colného 
dohľadu dňa 22.09.2011 zistili, že v listovej poštovej zásielke sa nachádzajú 
modré tablety rombického tvaru. Na zadnej strane obalu tabliet bol uvedený 

obsah účinnej látky SILDENAFIL TABLETS 100 mg, celkové množstvo: 16 blistrov 
po 10 kusov (celkovo 160 kusov), označených reprodukciou trojdimenzionálnej 
(tvar, farba a reliéfna tlač na tablete) ochrannej známky „PFIZER – VIAGRA“, vlast-
níkom ktorej je oprávnená osoba Pfizer GmbH. Predmetný tovar bol pre sloven-
ského príjemcu zaslaný zo Švajčiarska. 
Colníci ho zaistili pre dôvod podozre-
nia z porušovania práva duševného 
vlastníctva.
Ďalší podobný prípad colníci zaevido-
vali 23.9.2011, keď v poštovej zásielke 
odhalili 100 kusov ampúl s čírou tekuti-
nou, balených po päť kusov, s názvom 
Nandrobolin 250 (anabolické steroidy). 
Listová zásielka bola určená pre sloven-
ského príjemcu, pričom krajina pôvodu 
aj odoslania bola India.
V posledný deň operácie boli naši col-

níci opäť úspešní. Odhalili 
30 kusov blistrov po 10 
tabletiek (celkovo 300 ku-
sov) s názvom OLMECIP 
40 Olmesartan Medoxomil 
Tablets 40 mg, určených 
pre slovenského príjemcu 
od neznámeho odosiela-
teľa zo Singapuru. V balíku 
sa nachádzal aj list, ktorý 
slovenský príjemca adre-
soval spoločnosti, od ktorej 
lieky objednával. Upozorňoval ju v ňom, akým spôsobom mala 
lieky zaslať, aby sa zásielky vyhli odhaleniu colníkmi. Bolo zistené, 
že lieky boli objednané pravdepodobne prostredníctvom interne-
tového predaja, a to cez stránku www.buy-pharma.com. OLMECIP 
je v Slovenskej republike registrovaný liek s názvom Olmesartan 
Medoxomil Teva. V rámci kategorizácie liekov je zaradený medzi 
lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a je viazaný na lekársky 
predpis. Všetky spomínané prípady sú v štádiu riešenia.

npor. Ing. Martina Leitmannová a -ds-

Na medzinárodnej operácii PANGEA IV  
sa zúčastnili aj slovenskí colníci
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Neuniklo nám / Bližšie o vzniku a činnosti RILO

Colníci na juhu Slovenska bodovali
Colníkom Colného kriminálneho úradu sa podaril 6.9.2011 ďalší úspeš-
ný zásah. Skontrolovali podozrivého mladého muža z Maďarska, ktorý si 
v Komárne preberal od kuriéra slovenskej zásielkovej spoločnosti listovú 
zásielku odoslanú z Ázie. Tento 31-ročný maďarský občan chcel podozrivý 
balíček po prevzatí pravdepodobne prepraviť svojím osobným motorovým 
vozidlom späť do svojej krajiny – Maďarskej republiky, kde mal trvalý po-
byt. Prepravná spoločnosť tohto muža kontaktovala na prevzatie zásielky 
telefonicky, a to na čísle, ktoré si sám uviedol pre potreby dodania tovaru. 
Zadržaná zásielka obsahovala jedno plastové vrecko s protipachovým uzá-
verom s rozmermi takmer 30 x 20 cm. V zadržanom plastovom vrecku sa na-
chádzalo približne 300 g bielej sypkej látky. Išlo o Metylón, ktorý je zaradený 
do I. skupiny psychotropných látok. Svojím zložením a účinkami je podob-
ný známej droge – extáze. Na základe podozrenia zo spáchania trestného 
činu colníci zaistenú osobu a zásielku odovzdali vyšetrovateľovi OR PZ SR 
v Komárne, ktorý ďalej vo veci konal. 

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Slovenské top prípady

V Colných aktualitách č. 3-4/2011 sme priniesli článok o stretnutí národných kon-
taktných bodov regionálneho spravodajského styčného úradu Regional Intelligen-
ce Liaison Office (RILO). Príčiny jeho vzniku, ako aj činnosti, ktoré vykonáva, však 
pozná len málokto, a preto sme sa rozhodli venovať tomuto úradu väčší priestor.
Vznikol, aby urýchlil výmenu informácií
Svetová sieť RILO bola vytvorená na základe odporúčania Svetovej colnej orga-
nizácie (WCO), ktoré prijala 14.5.2003 na 22. zasadaní výboru pre presadzova-
nie práva (Enforcement committee). Hlavným dôvodom vzniku tejto siete bolo 
zrýchlenie výmeny informácií a spravodajstva o páchaných podvodoch medzi 
členskými krajinami. V súčasnosti sa sieť skladá z 11 úradov, ktoré zastupujú šesť 
regiónov. Pracovníkmi RILO sú prevažne colníci z hostiteľskej krajiny. Slovensko 
patrí do regiónu pre východnú a strednú Európu (RILO ECE), ktoré má sídlo vo 
Varšave. WCO však žiada členské štáty, aby do RILO vyslali svojich pracovníkov 
aj ostatné krajiny, aby sa zvýšila dynamika celého regiónu. Vyslanie pracovníkov 
však naráža na šetrenie finančných prostriedkov. Náklady na vyslaného colníka 
totiž znáša vysielajúca krajina, a tak je iba málo takých, ktoré sú ochotné vyslať 
svojich colníkov do centra RILO. V súčasnosti má RILO ECE šesť stálych zamestnan-
cov z poľskej colnej správy a troch vyslaných z Ukrajiny.
Organizuje spoločné operácie zamerané na boj proti podvodom
Každý RILO je regionálnym centrom pre zber a analýzu údajov. Zároveň poskytuje 
informácie o nových trendoch, spôsoboch páchania podvodov, trasách a o naj-
závažnejších odhalených podvodoch. Pripravuje výstražné správy, spravodajské 
profily, regionálne taktické analýzy, ako aj ad hoc bulletiny a výročné správy. 
Zároveň organizuje a podporuje spoločné operácie zamerané na boj proti pod-
vodom. Medzi posledné, ktoré organizuje RILO ECE, je napr. EURO 2012, SOCHI 
2014 a i. Úlohou RILO je taktiež zjednodušovanie spolupráce s inými orgánmi 
a medzi členskými colnými správami.
V RILO prebieha trojstupňové riadenie
V každej krajine sa nachádza národný kontaktný bod, ktorého úlohou je zadá-
vanie údajov do databázy CEN (z angl. Customs Enforcement Network) podľa 
nastavených kritérií. Národný kontaktný bod zároveň zodpovedá za prideľovanie 
prístupov do databáz WCO, vystupuje ako koordinátor pri spoločných colných 
operáciách a projektoch, uľahčuje vzájomnú spoluprácu s partnermi a zastupu-
je krajinu na výročných stretnutiach RILO. Kým národný kontaktný bod je v tejto 
štruktúre najnižším bodom riadenia, najvyššou úrovňou riadenia je Sekretariát 
WCO. Toto trojstupňové riadenie umožňuje čo najefektívnejšiu výmenu informá-
cií medzi zúčastnenými stranami.

Dôležitá databáza na tri
Na zber a výmenu údajov slúžia rôzne databázy zriadené a prevádzkované WCO. 
Pre RILO je najdôležitejšia už spomínaná databáza CEN, ktorá bola prepracovaná 
a od júla 2011 funguje nová databáza nazvaná nCEN (z angl. new CEN). Po novom 
by mala poskytnúť lepšie užívateľské prostredie, nové možnosti práce s vloženými  
údajmi a lepšie analyzovanie údajov. Do databázy sú vkladané iba nenominálne, 
teda neosobné údaje, napr. dátum narodenia, pohlavie, krajina narodenia, krajina 
bydliska, trasa prepravy tovaru a pod. Pri zadávaní údajov je využívaná databáza 
„Porušenia colných predpisov“. Dovoľujeme si využiť túto príležitosť a požiadať 
vás všetkých, ktorí zadávate údaje do tejto databázy, aby ste vyplňovali všetky 
požadované údaje. Veľmi nám tým uľahčíte prácu, zrýchlite proces výmeny in-
formácií a nebudeme vás musieť zaťažovať dožadovaním sa o doplnenie chýba-
júcich údajov. K databáze CEN patrí internetová stránka WebCEN, na ktorej RILO 
uverejňuje analýzy vypracované zo zozbieraných údajov. Táto stránka slúži na vý-
menu informácií a spravodajských potrieb colných správ. Zároveň obsahuje data-
bázu fotografií a röntgenových snímok zo zaistených prípadov. Prostredníctvom 
stránky sú tiež zverejňované výstražné správy o najzaujímavejších prípadoch 
spolu s fotodokumentáciou. Nachádzajú sa na nej aj informácie o jednotlivých 
regiónoch RILO spolu s kontaktnými údajmi, či už na centrálu regiónu, alebo ná-
rodné kontaktné body.
Zaujímavosti
– RILO ECE združuje nasledovných 20 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Estónsko, 
Gruzínsko, Chorvátsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

– Až do minulého roku patrilo Gruzínsko do RILO CIS (Spoločenstvo nezávislých 
štátov – krajiny bývalého Sovietskeho zväzu). Po vojenskom konflikte s Ruskom 
sa rozhodlo vystúpiť.

– Limity pre zápis do CEN: 100 g heroínu alebo kokaínu, 1 000 g marihuany, 50 g 
alebo 150 kusov psychotropných látok, 100 000 kusov cigariet, tabak na faj-
čenie je bez limitu, 1 000 l alkoholu, 100 kusov anabolických steroidov alebo 
liekov, 50 kusov jednej položky alebo hodnota 10 000 eur pri tovare porušujú-
com práva duševného vlastníctva a 10 000 eur pri finančných prostriedkoch. 
Pri osobách sa zapisuje pohlavie, rok narodenia, krajina narodenia, krajina 
trvalého bydliska a postavenie v zistenom podvode (prepravca, organizátor, 
zasielateľ, príjemca a pod.)

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Regionálny spravodajský styčný úrad
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Zmeny pre používateľov výpočtovej techniky v colnej správe

V colnej správe dôjde v priebehu pár týždňov k nasadeniu jednej z častí 
projektu ITSM, a to „Service Desku“ (SD). Vyplynú z toho isté zmeny (priam 
mnohoročných vžitých zvyklostí), ktoré sa dotknú všetkých používateľov 
výpočtovej techniky v colnej správe, ako aj externých používateľov infor-
mačných technológií (IT služieb) colnej správy. Spomínané zmeny vám preto 
bližšie predstavíme v nasledovných riadkoch.

Čo je Service Desk?
Preložiť tento výraz zmysluplne z angličtiny snáď ani nie je možné. Ide o jed-
notný kontaktný bod medzi poskytovateľom IT služieb (CR SR) a používateľom 
IT služieb (zamestnanci colnej správy). Riadi incidenty, servisné požiadavky 
a rieši komunikáciu s používateľmi. Je súčasťou oddelenia podpory prevádzky 
IT služieb na odbore IT služieb CR SR. Pracovníci SD sú organizačne zaradení 
na jednom oddelení, sú centrálne riadení Manažérom SD a pre svoju prácu 
využívajú centrálne podporné nástroje. SD je ale zriadený virtuálne, teda jeho 
pracovníci nemusia byť fyzicky umiestnení v centrále, ale môžu byť aj na prí-
slušných pracoviskách colnej správy. Pracovníci SD vykonávajú prvú úroveň 
podpory. Ďalšie úrovne podpory sú adekvátne rozložené v jednotlivých pra-
coviskách tak, aby bolo možné efektívne plniť úlohy SD. Do rozpisu pracovní-
kov slúžiacich na SD budú zaraďovaní len pracovníci, ktorí v minulosti na re-
gionálnych colných úradoch riešili incidenty a problémy (informatici z OSCIS). 
Pracovníci z doteraz prevádzkovaných helpdeskov (napr. deklaračného systé-
mu a pod.) nebudú zaraďovaní do rozpisu pracovníkov slúžiacich na SD, ale 
budú členmi riešiteľských skupín (tzn. ďalších úrovní podpory) zameraných 
na logické časti podľa produkčných systémov SVS, DS, Tranzit, SysNed atď.

Základné aktivity, ktoré vykonáva SD
1. Odpovedanie na telefonické hovory a elektronické požiadavky 

v oblastiach: Odstránenia mimoriadnych stavov (incidentov); zmien; 

požiadaviek o radu a informácie; aplikačnej podpory a servisných zásahov 
dodávateľských firiem v oblasti IT.

2. Poskytovanie informácií používateľom v oblastiach: Komunikácie súčas-
ných a očakávaných chýb, nových a existujúcich IT služieb; dohôd o poskytova-
ní služby (čo a dokedy má dodávateľ služby uskutočniť, resp. akú má mať služba 
kvalitu, resp. parametre) a podporovaných IT služieb podľa „Katalógu služieb“ 
(je to napríklad zoznam všetkých počítačov, programového vybavenia a pod.).

3. Vykonávanie úloh Manažmentu IT prevádzky: Vytváranie a vykonáva-
nie požiadaviek na IT služby – operatívnych denných alebo krátkych aktivít 
potrebných na riadenie IT služieb a na podporu IT infraštruktúry: vzdialená 
správa – pomocou centrálneho pozorovacieho a monitorovacieho vyba-
venia (panelu) na monitorovanie a operatívne riadenie aktivít; plánovanie 
úloh – riadenie rutinných dávkových úloh a naprogramovaných scenárov; 
zálohovanie a obnova – podľa požiadaviek technického a aplikačného ma-
nažmentu alebo používateľov; riadenie tlače a výstupov – zbieranie a dis-
tribúcia centralizovaných zostáv alebo elektronických výstupov; vykonáva-
nie údržbových aktivít technického a aplikačného manažmentu.

4. Monitorovanie IT infraštruktúry a vytváranie správ: Sledovanie stavu 
incidentov, eskalovanie incidentov, eskalovanie stavu IT služby podľa SLA.

Ciele zavedenia SD: Napredovať a zvyšovať kvalitu IT služieb v prospech kon-
cových používateľov; slúžiť ako jednotný kontaktný bod s cieľom poskyto-
vať rady, návody a rýchle obnovovanie štandardných IT služieb zákazníkom; 
uľahčovať obnovu operačných služieb s minimálnymi následkami na zákazní-
ka a v rámci dohodnutej úrovne služieb; vytvoriť zrozumiteľnú komunikáciu 
medzi zákazníkom a poskytovateľom IT služieb.

Riadenie služieb informačných technológií 
ITSM – Service Desk



11

Zmeny pre používateľov výpočtovej techniky v colnej správe

Prevádzkovanie SD v colnej správe má priniesť nasledovné výhody uvedeným 
cieľovým skupinám:
a) Pre celú organizáciu: Zavedenie jednotného kontaktného bodu; používa-

nie spoločných procesov, postupov, procedúr a číselníkov; zvýšenie kvality 
IT služieb; zvýšenie spokojnosti používateľov; zníženie nákladov na IT služ-
by; zvýšenie dostupnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti IKT infraštruktúry; 
väčšie zameranie na hlavné úlohy organizácie ako na IT.

b) Pre používateľa: Menej prerušení v práci – používateľ môže napríklad cez 
príslušnú aplikáciu sledovať, v akom stave sa požiadavka nachádza.

c) Pre IT manažment: Zníženie nákladov zredukovaním vyťaženosti 2. a 3. 
úrovne podpory na prevádzku IT služieb (ide o špecializované riešiteľské 
skupiny, ktoré sa budú zaoberať zložitejšími požiadavkami, ktoré im „posu-
nú“ pracovníci SD na riešenie).

d) Pre pracovníka IT: Menej prerušení v práci, väčšiu produktivitu.

SD bude plniť uvedené ciele a činnosti pre všetky organizačné jednotky col-
nej správy (CR SR, CÚ, CKÚ, PCKÚ, SCÚ, pracoviská DS), ako aj pre verejnosť, 
ktorá využíva služby elektronickej komunikácie s colnou správou. Zoznam 
podporovaných služieb bude daný aktuálnym „Katalógom služieb“. Pri každej 
IT službe musí byť špecifikovaná forma a rozsah podpory. Pre IT služby, kto-
ré sú poskytované v rámci colnej správy, SD nemusí vždy poskytovať priamu 
podporu, ale musí byť vždy o tejto skutočnosti informovaný. Je dôležité, aby 
boli pre pracovníkov SD dostupné informácie o spôsobe podpory všetkých 
IT služieb. Tým bude zabezpečovaná vysoká kvalita podpory pre koncového 
používateľa bez ohľadu na dodávateľa.

Ako to bude fungovať v praxi?
Vlastne to už čiastočne funguje. SD je v prvej fáze pre potreby colných úradov 
prístupný z klapkového telefónu na čísle 3399. Postup je uvedený v Informácii 
č. 187/2011: Postup nahlasovania IT požiadaviek, ktorá bola uverejnená vo 
Vestníku CR SR č. 38/2011. Požiadavky sa na SD nezasielajú úradným postupom 
(t. j. papierovou formou, s podpisom príslušného nadriadeného), prípadne osob-
ne „informatikom“, ale len hlasovou a čoskoro aj elektronickou formou. Služby 
SD môže využiť každý colník, resp. zamestnanec colnej správy (nebudú ani 

určené kontaktné osoby za útvar). Všetky požiadavky na IT služby budú musieť 
byť hlásené zamestnancami colnej správy na SD výhradne: intranetovou apliká-
ciou (http://192.168.132.29:8080/sm/ess), e-mailom (servicedesk@colnasprava.
sk) alebo telefonicky na HVPS klapku 3399. Nahlasovanie sa odporúča prostred-
níctvom intranetovej aplikácie, resp. e-mailom, pretože operátor bude môcť 
rýchlejšie spracovať požiadavku, ako keď ju bude prepisovať z telefonického roz-
hovoru. Od 14.10.2011 si prostredníctvom odkazu na intranetovej stránke colnej 
správy (http://intranetcs.sk/informatika) používatelia môžu vyskúšať zadávanie 
požiadaviek cez webové prostredie – zatiaľ len zápis bez reakcie. Verejnosť vyu-
žívajúca elektronické služby colnej správy bude môcť (resp. musieť) nahlasovať 
všetky požiadavky len e-mailom (cpu@colnasprava.sk) alebo telefonicky (tel. č. 
0850 123 360).  Kontakty uvedené v zátvorke sú predbežne schválené, ale po 
spustení služby budú ešte spresnené interným aktom riadenia, ako aj uverejne-
né na www.colnasprava.sk.
Pracovníci SD budú odpovedať na všetky otázky alebo problémy počas pra-
covného času v pracovných dňoch (Po – Pi od 08.00 do 16.00 hod.) prostred-
níctvom telefónu, e-mailu alebo intranetu. Mimo pracovného času bude te-
lefónna ústredňa pomocou funkcie IVR prepájať používateľov podľa vybranej 
voľby na mobilné čísla pracovníkov, ktorí budú mať služobnú pohotovosť 
pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky a používateľskej dostupnosti apli-
kačného programového vybavenia a informačných systémov Colného infor-
mačného systému colnej správy nevyhnutných pre výkon colného dohľadu, 
daňového dozoru, záložného systému aplikácií a s tým súvisiacej technickej 
a komunikačnej infraštruktúry podľa príslušného rozkazu GR. Pracovník, ktorý 
vykoná pohotovostný zásah, je povinný bezodkladne vytvoriť záznam o hlá-
senej udalosti spolu s jej popisom v nástroji HP SM, najneskôr do 08.00 hod. 
najbližšieho pracovného dňa. Ak budú požiadavka alebo problém oznámené 
mimo pracovného času SD prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom 
Intranet aplikácie, budú automaticky zaznamenané a oznámené nasledujúci 
pracovný deň v čase začiatku podpory IT služieb (o 08.00 hod.).

Nabudúce si napíšeme niečo o ďalších procesoch projektu ITSM 2: Manažmente 
incidentov a Manažmente problémov.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Začlenenie „Service Desku“ pre CR
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September patrí každoročne nielen začiatku jesene a školského roka, ale aj 
patrónovi colníkov svätému Matúšovi. Colné úrady naňho nezabudli ani tento 
rok a v rámci osláv Národného dňa colníkov pripravili pre verejnosť zaujímavý 
program. Napokon, presvedčte sa sami.

Bardejovské námestie patrilo colníkom z CÚ Prešov
Oslavy dňa colníkov odštartovali prešovskí colníci, ktorí aj tento rok ostali verní 
svojej tradícii a pokračovali v turné po svojom územnom obvode. Po Prešove, 

Humennom a Starej Ľubovni prezentovali prácu colníkov tentoraz v historic-
kom mestečku Bardejov. Východniari svoj program na bardejovskom námestí 
prispôsobili vekovej kategórii divákov, ktorými boli prevažne školáci a ich ro-
dičia. Detské očká žiarili pri pohľade na korytnačky a iné vypchaté zvieratká, 
ktoré sú predmetom dohovoru CITES, a mamičky boli vo vytržení z lodičiek či 
kabeliek z krokodílej kože. Jedna z nich dokonca zašla tak ďaleko, že sa spýtala, 
za akú cenu si ju môže kúpiť... Chlapci, v ktorých sa už ozývajú budúci muži, sa 
najviac zaujímali o zbrane a donucovacie prostriedky, no váhu nepriestrelnej 
vesty ich unieslo len zopár. Ukážka naháňania a zneškodnenia páchateľa vyze-
rala ako vystrihnutá z akčného filmu a zaujala nielen deti, ale najmä prítomné 
médiá. Stredobodom pozornosti bol tak ako každý rok aj tentoraz psík Ulf, kto-
rý na prvý šup objavil úkryt pašovaných cigariet. Ďalšie dievčatko zase očarila 
uniforma tety colníčky natoľko, že sa od nej nevedelo odtrhnúť, ba dokonca sa 
rozhodlo dať si spoločnú fotku ako pozadie do svojho PC...
Prešovčania sa však v rámci osláv dňa colníkov nevenovali iba žiakom, ale aj 
študentom. Stredná elektrotechnická škola v Prešove totiž prejavila záujem 
o ukážky z colníckej praxe. Hravú formu prezentácie tak vystriedal na mieru 
ušitý program pre násťročných. Colníci si opätovne potvrdili, že verejnosť má 
vo vedomostiach týkajúcich sa práce colníkov isté medzery, ktoré sa im, súdiac 
podľa kladnej odozvy študentov, aspoň čiastočne podarilo zaplniť.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Národný deň colníkov na CÚ Košice opäť prilákal verejnosť
Colníci CÚ Košice oslávili Národný deň colníkov spolu s verejnosťou a žiakmi 
základných a stredných škôl. V piatok 23.9.2011 pripravili pre verejnosť ukážky 
zo svojej práce. Po krátkom privítaní, prezentovaní svojej práce a oboznámení 
detí s činnosťou košického úradu predviedli vo vonkajších priestoroch mest-
skej krytej plavárne aj vozový park colného úradu. Služobné autá zaujali naj-
mä menšie deti, ktoré si s chuťou vyskúšali sirény a majáky. Pozornosť žiakov 

pritiahol aj mobilný skener 
na balíky a batožinu, po-
mocou ktorého si účast-
níci skontrolovali obsah 
svojich batohov a tašiek. 
Značnému záujmu sa však 
tešil aj veľký mobilný ske-
ner. V rámci jeho prezentá-
cie bol pripravený odbor-
nejší výklad a ukážka jeho 
činnosti. Účastníci si mohli 
v priestore skenera po-
zrieť výsledky skenovania 
a pokúsiť sa identifikovať 
úkryt obsahujúci pašova-
né cigarety. Košickí colníci 
pre deti pripravili i výstavu 
CITES. Obsahovala kon-
krétne druhy exemplárov 
chránených rastlín a živo-
číchov, s ktorými je zakáza-
né obchodovať. Atrakciou 
pre zúčastnených boli 
vypreparované zvieratá, ako aj veci bežnej potreby. Učiteľky, ktoré v sebe ne-
zapreli ženy, zaujali hlavne kabelky a topánky z kože chránených živočíchov. 
Na colníckej prezentácii, samozrejme, nechýbali ani štvornohí kolegovia, ktorí 
predviedli svoju šikovnosť pri vyhľadávaní drog a cigariet ukrytých vo vozidle. 
Deti potešilo, že sa na ukrytí vzoriek v aute mohli aktívne podieľať. Po programe 
si deti pod dozorom colníkov pozreli zbrane a vyskúšali si nepriestrelnú vestu, 
ktorá mnohým „potenciálnym“ colníkom podlomila kolená. Priestor dostali aj 
zvedavé detské otázky, na ktoré colníci radi odpovedali. Na záver sa s deťmi 
rozlúčili sladkým poďakovaním za ich záujem a účasť. Školákov potešili aj rozvr-
hom hodín a pre starších pripravili informačné letáky.

kpt. PhDr. Bc. Zuzana Pavlíková

Omša nesmela chýbať
Colníci a civilní zamestnanci 
košického colného úradu si 
spolu s colníkmi Inšpekcie 
generálneho riaditeľa uc-
tili Národný deň colníkov 
aj na duchovnej úrovni. 
Zúčastnili sa na slávnost-
nej svätej omši, ktorá sa 
uskutočnila 27.9.2011 v go-
tickom Kostole sv. Michala 
v Košiciach. Sviatosť celebro-
val policajný duchovný mjr. 
PhDr. Marcel Gábor, ktorý na 
príklade sv. Matúša apoštola 
a evanjelistu vyzdvihol po-
trebu Boha v dnešnej mate-
riálnej spoločnosti. Nosnou 
myšlienkou homílie bolo 

motto: „Ak svoje srdcia nenaplníte Bohom, tak vás nenaplnia žiadne peniaze 
ani hmotné statky.“

kpt. Ing. Maroš Šándor

Colné úrady oslavovali  
Národný deň colníkov
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CÚ Trnava pripravil výstavu fotografií i prezentácie pre študentov
Na Národný deň colníkov nezabudol ani CÚ Trnava. Pri príležitosti tohto sviat-
ku pripravil rôzne akcie zamerané na prezentáciu práce colníkov i na ich mi-

mopracovné záujmy. Dňa 21.9.2011 otvoril riaditeľ CÚ Trnava výstavu fotogra-
fií s názvom „Svet objektívom colníka“. Výstava bola umiestnená v zasadačke 
colného úradu do 30.9.2011. Colníci mysleli aj na žiakov 3. ZŠ Senica. V jej 
priestoroch uskutočnili prezentačnú akciu zameranú na ukážku techniky, vý-
zbroje a výstroja. Približne 200 žiakov obdivovalo aj šikovnosť colníckych pso-
vodov či ich prácu so zbraňami. CÚ Trnava pripravil program aj pre študentov 
Obchodnej akadémie Hlohovec. Privítal ich vo svojich priestoroch, kde im zor-
ganizoval odbornú prednášku o náplni práce a úlohách colnej správy. V rámci 
osláv dňa colníkov sa uskutočnila aj slávnostná svätá omša, ktorá sa konala 
v trnavskom kostolíku na Kopánke. Celebroval ju kaplán mjr. ThDr. Stanislav 
Varga, PhD.

mjr. Ing. Silvester Nestarec

Colníci z CÚ Michalovce potešili deti v Trebišove
V deň osláv Národného dňa colníkov bolo rušno aj v Trebišove. Colníci a za-
mestnanci CÚ Michalovce totiž pripravili pre verejnosť prezentačnú akciu 
s názvom „Okno do sveta colníkov: colná správa – služba občanom“. Akciu 
slávnostne otvorili primátor mesta Trebišov Ing. Marián Kolesár a riaditeľ CÚ 
pplk. Mgr. Milan Kačurik. Program pozostával zo samostatných prezentácií 
činnosti a každodennej náplne práce colníkov vnútrozemských a hranič-
ných pobočiek CÚ, oddelení a stanice colného úradu formou praktických 
ukážok, odborného výkladu, súťaží a hier. I tento rok sa potvrdilo nepísané 
pravidlo, že najväčšiemu záujmu sa tešia kolegovia z SCÚ. Ich prezentácia 
výstroja a výzbroje príslušníkov colnej správy zaujala každého – dospelých, 
mládež i deti. Zbrane, nepriestrelné vesty, obušky a putá priťahovali zve-

davcov každého veku. Tí smelší si zbrane poťažkali, obliekli taktické vesty, 
skúsili nasadenie pút. Mimoriadnej pozornosti prítomných Trebišovčanov 
sa tešili najmä kolegovia, čo predvádzali služobný zákrok zastavenia uni-
kajúceho vozidla a zneškodnenia nebezpečného páchateľa. Ukážky prvkov 

sebaobrany, odberu vzoriek, služobná rovnošata či služobné autá, najmä 
terénne s majákom a sirénou, výstava CITES a informačný panel s propagač-
nými materiálmi colnej správy lákali chlapcov i dievčence. Špeciálne cviče-
né služobné psy Betty a Beny spolu so svojím psovodom predviedli ukážky 
vyhľadávania tabakových výrobkov a omamných látok. Ich vynikajúci čuch, 
oddanosť a poslušnosť im mnohí môžu len závidieť. Ani tentoraz nesklamali 
a úkryt cigariet spoľahlivo označili. Títo štvornohí colníci potešili najmä deti, 
ktoré si okrem ich pohladenia či odfotografovania sa s nimi užili tiež vo-
denie psov na vôdzke. Colníci oddelenia špeciálnych technológií a kolego-
via z CÚ Košice predviedli ukážky špeciálnej technológie a techniky colnej 
správy – skenovanie vozidiel mobilným inšpekčným skenovacím systémom 
HCV Mobile, skenovanie batožiny mobilným kontrolným skenovacím systé-
mom VAN 902 či ukážky mobilných detekčných systémov. Pri tejto technike 
si deti mohli vyskúšať svoj postreh a ostrý zrak v súťaži „Bystré očko“. Colníci 
pripravili pre deti aj súťaže a hry. Staršie sa zapojili do vedomostného kvízu 
o colnej správe, tie menšie kreslili kriedou i farbičkami logo colnej správy 
a skladali puzzle. Najšikovnejších potešili odmeny v podobe propagačných 
materiálov colnej správy, rozvrhov hodín, pexies, balónov, pier, farbičiek, 
maľovaniek či sladkostí.

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.

Banskobystrický colný úrad žiakov zaujal ukážkami aj informáciami
CÚ Banská Bystrica si Matúšov sviatok pripomenul 21.9.2011 dňom otvorených 
dverí, ktorý bol zameraný na prezentáciu činnosti colnej správy. Na Pobočku 
CÚ Banská Bystrica prišli žiaci Strednej odbornej školy spojov v Banskej 
Bystrici a na Pobočku CÚ Lučenec zavítalo 131 žiakov zo základných škôl 

Haličská 7, M. R. Štefánika a Laca Novomeského. Colníci si pre nich pripravili 
stručný historický vývoj colníckej profesie a výberu poplatkov, ktoré možno 
považovať za predchodcov cla a daní na území dnešnej Slovenskej republiky. 
Žiaci sa dozvedeli aj zaujímavosti o vzniku samostatnej colnej správy na úze-
mí SR a spoznali jej poslanie. Všetkých zaujala prehliadka zbraní a donucova-
cích prostriedkov používaných pri výkone štátnej služby. „Banskobystričania“ 
svojim hosťom prezentovali aj niektoré činnosti, ktorých výkon spadá do prá-
vomoci orgánov colnej správy, napr. činnosti na úseku ochrany práv dušev-
ného vlastníctva, ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ochrany 
pred nezákonným dovozom tabakových výrobkov a nedovolenej výroby lie-
hu. Colníci deťom priblížili samotný výkon služby na PCÚ Lučenec NS, najmä 
pokiaľ ide o colné konanie a správu spotrebných daní, ako aj výkon služby na 
SCÚ Lučenec. Žiakov však najviac zaujali praktické ukážky zadržania osoby 
podozrivej z porušenia colných a daňových predpisov, ukážky použitia donu-
covacích prostriedkov, ako aj ukážka zákroku služobného psa pri vyhľadávaní 
skrytých tabakových výrobkov. Vďaka ZO SLOVES pri bývalom CÚ Fiľakovo 
bolo zúčastneným poskytnuté malé občerstvenie formou nápojov a sladkos-
tí. Na CÚ Banská Bystrica centrála si svojho patróna, svätého Matúša, uctili 
aj v kaplnke sv. Matúša slávením svätej omše. Sviatosť celebroval biskupský 
vikár pplk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD., spolu s policajným dekanom 
mjr. Jozefom Meňušom.

kpt. Ing. Katarína Podhorová
mjr. JUDr. Branislav Varga
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September je mesiacom poznávacích zájazdov, ktoré obľubujeme aj my brati-
slavskí colníci a zamestnanci colného úradu. Cestovanie je pre mnohých z nás 
doslova vášňou. Niektorí chcú spoznávať, zúčastniť sa, iní utužiť kolektív či 
zmeniť stereotyp každodenných povinností. To všetko sa nám podarilo vďaka 
ZV SLOVES pri CÚ Bratislava, ktorý v spolupráci s vedením colného úradu zor-
ganizoval v dňoch 16. – 18.9.2011 pre svojich členov, rodinných príslušníkov, 
zamestnancov, ako aj výsluhových dôchodcov poznávací zájazd.

Melk 
Po úspešných zájazdoch, ktoré sme absolvovali v predchádzajúcich dvoch rokoch 
v Prahe a Brne, išli sme si tentoraz oddýchnuť do neďalekého Rakúska. Pravého 
alpského ovzdušia sme sa s chuťou nadýchali v troch mestách – Melk, Innsbruck 
a Salzburg. Počas celého pobytu sa nám venovala sprievodkyňa, ktorá nás zaují-
mavým výkladom informovala o historických, geografických a kultúrno-politic-
kých zaujímavostiach susediacej krajiny. Melk nás hneď v prvý deň pobytu privítal 
slnečným dňom babieho leta. Naša usmievavá sprievodkyňa nám sprístupnila 
impozantný benediktínsky kláštor s rozľahlým komplexom: nádvorím, baro-
kovým kostolom, mramorovou sálou a knižnicou s viac ako 100 000 zväzkami. 
Predovšetkým ženskú časť našej skupiny oslovil prekrásny a udržiavaný kláštorný 
park s altánkom, voňavými bylinkami, figovníkmi a rôznymi vzácnymi drevinami. 

Večer sme prišli do nášho penziónu v lyžiarskom stredisku Natters, ktorý bol ako 
vystrihnutý z pohľadnice, obkolesený tirolskými Alpami. Po celodennom progra-
me nám prišla vhod teplá polievka a večera. V družnej atmosfére sa niesol celý 
večer na terase až do neskorších nočných hodín.

Innsbruck 
Na druhý deň sme pokračovali v naplánovanej ceste. Zamierili sme do mesta 
Bergisel – dejiska ZOH v rokoch 1964 a 1976, a pozreli si známy skokanský mos-
tík, zrekonštruovaný v rokoch 2002 – 2006. Naskytol sa nám odtiaľ nezabudnu-
teľný pohľad na Innsbruck a tirolské Alpy, ktoré sú panorámou celého mesta. 
Ďalšou zastávkou bol zámok Ambras – jedna z najkrajších dominánt Tirolska, 
ležiaca na úpätí hôr v blízkosti Innsbrucku, a nasledoval transfer do hlavného 
mesta Tirolska. Pozreli sme si námestie, katedrálu, gotickú  štvrť, ktorej  symbo-
lom je Zlatá strieška, a cisársky palác. Väčšina z nás si našla v Innsbrucku čas aj 
na návštevu obchodov a nákup drobných darčekov a suvenírov pre blízkych. 
Príjemne unavení po celom dni sme opäť večer pricestovali do nášho penziónu, 
kde zábava pokračovala až do neskorších nočných hodín.

Salzburg
Skoro ráno sme pokračovali do Salzburgu – rodiska W. A. Mozarta. Mesto na 
rieke Salzach je prezývané tiež „Rím severu“, a to vďaka úzkym uličkám, rímskej 
architektúre a množstvu zámkov, palácov a kostolov. Salzburg je však známy 
nielen vďaka architektúre, ale tiež predajom preslávených Mozartových gúľ, 
ktoré ponúkajú na každom kroku a pomaly v každom obchode. Na veži na ná-
mestí Residenzplatz pravidelne niekoľkokrát denne vyhráva zvonkohra meló-
die od W. A. Mozarta. Prehliadku sme začali zámkom Mirabell, ktorého súčasťou 
je okolitý park plný rôznofarebných kvetov, fontán so živou hudbou a sochami. 
Ďalej sme pokračovali prehliadkou historického centra, ktoré bolo zapísané do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, individuálnou návštevou Mozartovho 
rodného domu a historického opevnenia, ku ktorému sme sa vyviezli lanovkou 
až na pevnosť Hohensalzburg. Z najvyššieho miesta tohto opevnenia sa nám 
naskytol fascinujúci výhľad na celý Salzburg. Prehliadku mesta sme, žiaľ, boli 
nútení ukončiť predčasne. Zamračená obloha totiž bola predzvesťou zmeny 
počasia a začínajúcej búrky, ktorá nás nakoniec aj zastihla, našťastie, až tesne 
pred odchodom na Slovensko. Za neskorého večera sme pricestovali šťastne 
domov plní nezabudnuteľných dojmov a zážitkov, zachytených na našich foto-
grafiách. Všetci sa už tešíme na nové miesta, ktoré navštívime v budúcom roku.

kpt. Ing. Miriam Samáková
npor. Tatiana Krišová

Naprieč Rakúskom...

Colná správa má svoj útvar, ktorý zabezpečuje rôzne repre-
zentačné akcie a dodáva im slávnostný vojenský charakter. Je 
ním čestná jednotka, ktorá sa zúčastňuje nielen na pietnych 
udalostiach, ale aj na protokolárnych aktivitách či slávnost-
ných podujatiach. Jej členovia sa však nedávno rozhodli rozší-
riť svoje pole pôsobnosti aj o svadby. Nariadenie generálneho 
riaditeľa CR SR č. 54/2009 im to umožňuje, a tak majú svoju 
svadobnú premiéru už za sebou.

Prekvapili kolegu i svadobčanov
Inšpirácia prišla (rovnako ako v prípade založenia čestnej jed-
notky) od armády, ktorá má čestnú stráž ako profesionálne 
teleso. Vojaci ukázali veliteľovi a zástupcovi čestnej jednotky 
fotografie zo svadby, na ktorej sa zúčastnili. Zapáčili sa im na-
toľko, že začali spolu s členmi uvažovať nad čímsi podobným. 
Svoju úlohu však zohrala aj náhoda. Práve keď sa čestná jed-
notka pripravovala na Deň otvorených dverí na Ministerstve 
financií SR, ženil sa aj jeden z ich kolegov. Keďže im nadriade-
ní dali zelenú, rozhodli sa to využiť a kolegu – mladoženáča 

Čestná jednotka oženila svojho člena
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prekvapiť. Deň pred svadbou si však museli zmapovať terén, a tak kolega pred-
sa len čosi tušil. Prekvapení však zostali všetci svadobčania, ktorých prítomnosť 
vystrojených colníkov dokonale zaskočila. Po skončení obradu čakali na svojho 
kolegu v plnej paráde, aby mu vzdali poctu. Vytvorili koridor, pod ktorým mla-
domanželia prešli, a neveste odovzdali kyticu. Svojou prítomnosťou nielenže 
reprezentovali colnú správu, ale svojmu kolegovi z čestnej jednotky zdvihli 
u všetkých prítomných kredit.

Každému predvedú originálne vystúpenie
Ak sa vám myšlienka takejto colnícky ladenej svadby pozdáva a chceli by ste vlo-
žiť hlavu do chomúta za prítomnosti čestnej jednotky, je to možné. Podmienkou 

je, aby ste boli colník alebo colníčka. Účasť čestnej jednotky na svadbe musia, 
samozrejme, schváliť nadriadení. Prihliada sa na osobnosť samotného žiada-
teľa, ktorý svadbu v tejto podobe dostáva ako akúsi formu odmeny. Svadieb 
totiž býva do roka viac než dosť. Ak všetko vyjde, potom je už postup pomerne 
jednoduchý. Čestná jednotka toho veľa nevyžaduje – jej členovia si prídu ob-
hliadnuť terén, aby vedeli, ako sa rozostaviť. Na nácvik nemajú veľa času, keďže 
sa popri členstve v jednotke musia venovať aj iným pracovným povinnostiam. 
Ich vystúpenie tak pozostáva z improvizácie, a preto je každé jedno originálne 
a jedinečné.

-ds-

Dlho, asi 10 rokov, som o tom sníval. Raz tam budem stáť. Raz budem stáť v tej zá-
plave bežcov na štarte košického Medzinárodného maratónu mieru. Po všetky tie 
roky som ho nakoniec sledoval len v televízii, lebo som nemal natrénované – a ne-
mal som odvahu skúsiť to. Každý rok som si znovu sľúbil – o rok začnem trénovať 
a v októbri budem tam... Možno viete, ako je to s väčšinou takýchto sľubov, príde 
zima a kdeže jesenné sľuby sú?

A potom prišla nedeľa 2.10.2011 a ja som tam zrazu stál. Stál som v záplave 3 000 
bežcov spolu s mojimi 53 kolegami (z toho bolo deväť nováčikov a sedem „výslu-
hárov“, resp. dôchodcov). Hanbil som sa, bol som bosý, a nevedel som, čo ma čaká. 
Vedľa mňa „staré pasty“, dlhoroční bežci, ktorí už majú v nohách (a v hlave) iné ki-
lometre... Potom zaznie výstrel – a už je to len na tebe! Ľudia sú okolo, povzbudzujú 
ťa, podporujú, ale nohy sú tvoje, ďalej to je už len na tvojich nohách. Keby ste len 
tušili, koľkokrát som si počas trate nadával, že som sa nedal na korčule, po približne 
50 minútach pretekov by som bol v cieli, usmievavý, s pivkom v ruke. Všetka česť 
korčuliarom! Martinu Gregorcovú z CÚ Banská Bystrica, rekordérku a minuloročnú 
víťazku z radov colníkov, na desiatom kilometri zozadu zrazil iný korčuliar a ona 
došla do cieľa (ďalších 11 kilometrov) so zlomenou pravou rukou. Napriek tomu 
všetkému sa umiestnila na pozoruhodnom druhom mieste! To je iné hrdinstvo! A ja 
som videl tú hrdinku naživo.
Keď som si po dobehnutí spätne premietal priebeh a trať, z celého behu mi 

zostala ako skúsenosť len jedna veta – 
prežil som si „svoju smrť“. Trápil som sa 10 
kilometrov, každý krok bol pre mňa boles-
tivým utrpením, ale chcel som... a hlava je 
stále silnejšia ako telo. Aj moja hlava bola 
tohto roku víťazom. Vážim si o to viac, 
že som spolu s ostatnými zvládol vyčer-
pávajúce teplo, pred ktorým počas behu 
kapitulovali aj niektorí africkí špičkoví 
pretekári.
Ďakujem všetkým našim colníkom, ktorí 
bežali a korčuľovali (boli mi veľkou opo-
rou a povzbudením), ako aj organizáto-
rom, ktorí venovali množstvo času a úsilia 
tomu, aby všetko malo dobrý priebeh. Už 

teraz sa teším, doliečim si chodidlá a za dlhých zimných večerov budem vnúčatám 
rozprávať...

kpt. Ing. Jozef Urban
Výsledky košického maratónu

Korčuľovanie
Ženy: Muži:
1. Jana Gašová, CÚ Trnava Andrej Hrisenko, výsluha, Bratislava
2. Martina Gregorcová, CÚ Banská Bystrica Peter Ulbrich, CÚ Prešov
3. Lucia Karoli, CÚ Košice Peter Sedláček, CÚ Trenčín

Polmaratón
Ženy: Muži:
1. Božena Chríbiková, CÚ Žilina Jozef Kováč, CÚ Trenčín
2. Helena Sadecká, CÚ Košice Pavol Krajíček, CÚ Trenčín
3. Monika Ivánová, CR SR, OSM Košice Vladimír Duga, výsluha, Trnava

Maratón
Muži:
1. Miroslav Smetana, CÚ Prešov
2. Peter Bartoš, CÚ Košice
3. Marián Horvát, CR SR Bratislava

Košický maratón trochu inak

September patril kynológom. Slovenská colná správa totiž po štvorročnej 
odmlke zorganizovala 10. ročník majstrovstiev colnej správy vo vyhľadávaní 
omamných a psychotropných látok a 2. ročník majstrovstiev colnej správy vo 
vyhľadávaní tabakových výrobkov, na ktorých sa zúčastnili pozvaní hostia 
z Policajného zboru SR, Zväzu väzenskej a justičnej stráže SR a Colnej správy 
Českej republiky. Organizátor zo Slovenska tak úspešne nadviazal na uplynulé 
úspešné ročníky kynologických súťaží, ktoré majú bohatú tradíciu nielen u nás 
doma, ale aj v okolitých krajinách.

Zapotili sa dvojnohí i štvornohí súťažiaci
Kynológom prialo aj počasie, ktoré bolo skutočne letné. Od 12. do 14.9.2011 
sa tak vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede a vo Veľkých Dvorníkoch v tomto 

teple potilo 22 psovodov, ktorých sprevádzal taký istý počet služobných psov. 
Štvornohí špecialisti, vycvičení na vyhľadávanie omamných a psychotropných 
látok a tabakových výrobkov, mali aj napriek tropickým horúčavám svoje ko-
žuchy so sebou. Pot na tvári skúsených psovodov však spôsobovalo nielen po-
časie, ale aj časové limity stanovené na nájdenie vzoriek, ktoré boli dôkladne 
ukryté v osobných automobiloch, autobusoch a miestnostiach. Bojovalo sa až 
do úplného konca. O víťazoch obidvoch kategórií sa rozhodlo až v posledných 
disciplínach. V kategórii TABAK to boli debničky a v kategórii DROGY zase pre-
hliadka miestností.

Karty v kategórii Tabak zamiešali nováčikovia
Súťaž mala ten správny náboj. Niektorí favoriti nečakane pohoreli, a tak karty 

Slovenskí colníci bodovali na kynologických majstrovstvách
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prekvapivo miešali psovodi, ktorí športové zápolenie na vlastnej koži zažili po 
prvýkrát. Medzi „tabakovými“ psami sa z celkového víťazstva tešil práve taký-
to súťažiaci nováčik, v praxi však skúsený psovod CÚ Michalovce, práp. Miloš 

Pivovarník so služobným psom Jagom. Nemecký ovčiak je v službách colnej 
správy iba druhý rok, a preto klobúk dole. Na 2. mieste sa umiestnil hosť ppráp. 
Petr Košnar so psom Arva Marvikor z Českej republiky. Nemecký ovčiak Gass 
so psovodom npor. Mgr. Ľubomírom Krkoškom z CÚ Žilina skončili v celkovom 
hodnotení na 3. mieste. Pri osobitom hodnotení colníckych psovodov sa po-
radie posunulo. Krkoška s Gassom postúpil na 2. miesto a na 3. mieste skončil 
npráp. Tibor Sova z CÚ Prešov so služobným psom Argom.

Prvenstvo z kategórie Drogy putovalo do Košíc
Kynológom a ich psom dala zabrať aj kategória DROGY. Pri prehliadke osob-
ných automobilov prehralo boj s časom alebo zaplatilo začiatočnícku daň až 
šesť psovodov, ktorí sa dopustili zbytočných chýb. Dôvody mohli byť rôzne 
– možno trochu zvýšený adrenalín a stres, ale aj neskutočné teplo, ktoré zase 
robilo problémy psom. Pri všetkých pachových prácach nechytili nulu len šty-
ria psovodi, čo napokon rozhodlo. Hlasné vydýchnutie celkového víťaza kate-
górie Ľubomíra Petruša z CÚ Košice po poslednej disciplíne znamenalo, že aj 

túto kategóriu máme, ako sa hovorí, „vo vačku“. Petruš si vylosoval miestnosť 
so vzorkou založenou vo výške. Heroín ukrytý v lampe možno určite považovať 
za jednu z tých ťažších úloh. Našťastie služobný pes Dano sa predsa len rozšte-
kal a psovodovi jasne ukázal, kde je droga ukrytá. Na 2. mieste sa v kategórii 
DROGY opäť umiestnil psovod Colnej správy Českej republiky ppráp. František 
Konvica so psom Bojarom. Tretí v celkovom poradí skončil psovod CÚ Bratislava 
práp. Michal Pecho s belgickým ovčiakom Axom. Ten síce pri cvikoch posluš-
nosti párkrát zaváhal, no pachové disciplíny zvládol na veľmi slušnej úrovni. 
Bola to Axova vôbec prvá súťaž, a preto medailové umiestnenie v silnej konku-
rencii o to viac potešilo. V rámci hodnotenia colníckych psov sa Axo posunul na 
2. miesto a 3. miesto svojmu pánovi „vyčuchal“ služobný pes Nando, zaradený 
na CÚ Bratislava spolu so psovodom ppráp. Ondrejom Keračíkom.

Najposlušnejšia bola žilinská „Beruška“
Zvlášť hodnotenou disciplínou bola už tradične poslušnosť. Cviky z poslušnosti 
absolvovali služobné psy v oboch kategóriách, pričom vyhodnotený bol len je-
den služobný pes s najlepšou poslušnosťou. Želiezok v ohni bolo viacej. Npor. 
Mgr. Miroslav Trauer so služobným psom Benym z CÚ Žilina k nim bezpochy-
by patril tiež. „Beruška“ ako psa psovod familiárne nazýva, nesklamala. Svojou 
presnosťou, pohybom a reakciou na povely pes presvedčil a predviedol cviky 
na vysokej technickej úrovni. Získaných 92 bodov z možných 100 mu jedno-
značne prinieslo titul pre služobného psa s najlepšou poslušnosťou.

Spokojnosť po všetkých stránkach
Záverečný ceremoniál, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom z rúk 
1. námestníka GR CR SR prebehlo v krásnom prostredí Školiaceho a rehabi-
litačného strediska Veľký Meder. Toto stredisko colnej správy vytvorilo pre 
účastníkov súťaže naozaj ideálne podmienky. Úroveň súťaže, na ktorej prípra-
ve a organizačnom zabezpečení sa podieľalo viacero zložiek colnej správy, si 
pochvaľovali aj všetci zúčastnení. Podľa ich hodnotenia bola celková úroveň 
majstrovstiev porovnateľná s medzinárodnými súťažami organizovanými v za-
hraničí. Spokojnosť možno vyjadriť aj s účinkovaním a umiestnením colníckych 
psovodov a psov. Niektorí mali lepšie, iní horšie chvíľky. Nás možno trochu ško-
doradostne teší, že tých lepších momentov mali v súťaži naši chlapci trošku viac 
ako súperi. Je to však súťaž, ktorá sa môže nabudúce skončiť úplne ináč.

npor. Ing. Milan Dibala a -ds-

Bilancovať životné úspechy i neúspechy zvykneme vždy na konci kalendárne-
ho roka. Na tie športové však nie je potrebné čakať tak dlho. Je to tak aj v prípa-
de kolegu Štefana Lameša z CÚ Trenčín, ktorý môže byť s rokom 2011 nadmieru 
spokojný. Tohtoročná sezóna totiž patrí k jeho najlepším za posledné tri roky, 
odkedy preteká v kategórii Masters (veteráni).

Svoje úspešné bicyklové ťaženie začal už v apríli, a to na Prievidzskom 
cyklomaratóne, ktorý vo svojej kategórii (50 – 60 rokov) vyhral. 
Potom nasledoval seriál Slovenského pohára Merida cup 2011, kto-
rý pozostával z 20 pretekov. Podarilo sa mu v nich dosiahnuť osem-
krát 1. miesto (zlato získal aj na majstrovstvách SR v časovke jednot-
livcov), päťkrát 2. miesto, dvakrát 3. miesto (aj na majstrovstvách 
SR v pretekoch jednotlivcov), trikrát 4. miesto a dvakrát 5. miesto. 
V Merida cup 2011 v kategórii C (50 – 60 rokov) skončil celkovo na 
1. mieste a v TOP TEN na 3. mieste. Do vyhodnotenia TOP TEN-u sa 
započítavajú všetky získané body v Slovenskom pohári Merida Cup 
a body, ktoré získa borec na pretekoch Svetového pohára, maj-
strovstiev Európy a majstrovstiev sveta. V tejto súťaži sa hodnotia 
cyklisti bez rozdelenia vekových kategórií. Okrem toho bodoval aj 
na pretekoch Beskyd tour, odkiaľ si odniesol striebro. Prvenstvo zís-
kal v pretekoch do vrchu Chocholná – Kykula, 15. miesto v časovke 
jednotlivcov na majstrovstvách Európy i na majstrovstvách sveta. 
Medaily, ktoré si z pretekov odniesol, však určite neboli zadarmo. 
Predchádzala im tvrdá kondičná príprava, poctivé tréningy a dve 
sústredenia v Chorvátsku, zamerané na intenzitu a kopce. Summa 
summarum v roku 2011 najazdil približne 13 500 km. Poľaviť však 

nemieni ani v budúcom roku. Rád by prekonal dosiahnuté časy i umiestnenia. 
Chcel by sa tiež zúčastniť na majstrovstvách sveta ozbrojených zložiek a vzorne 
reprezentovať slovenskú colnú správu.

-ds-

Úspešná cyklistická sezóna 2011
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Strelecká vášeň opäť raz dostala priestor. Ten jej v dňoch 7. až 9.9.2011 zabez-
pečili ostrieľaní organizátori, ktorí pripravili už 9. ročník rezortných majstrov-
stiev slovenskej colnej správy v praktickej combat streľbe.
Hostiteľom (CÚ Prešov a ZO SLOVES) sa tentoraz podarilo zabezpečiť nielen 
strelnicu na Cemjate, ktorá sa, mimochodom, osvedčila už minulý rok, ale aj 
ukážkové počasie. Možno aj to prispelo k tomu, že tento ročník si na svoj vrub 
môže pripísať hneď niekoľko unikátov. Najbohatšia účasť súťažiacich, najná-
ročnejšie parkúry a prítomnosť českých kolegov spôsobili, že sa tieto preteky 
výrazne odlíšili od predchádzajúcich. CÚ Prešov totiž na svojej pôde privítal 
čestných hostí, ktorými boli traja colníci z Česka Josef Baier, Martin Štěpánek 
a Vladimír Faktor. Vo svojej krajine patria k streleckej špičke. A keďže pozícia 
pozorovateľov im veľmi nesvedčala, s radosťou prijali ponuku na neoficiálne 
zapojenia sa do súťaže. Nebyť toho, že išlo o majstrovstvá slovenskej colnej 
správy, obsadili by popredné priečky nielen v súťaži jednotlivcov, ale i v súťaži 
družstiev. Napriek tomu, že nezískali trofeje, neodchádzali naprázdno. Dobrý 
pocit a obdivné pohľady slovenských kolegov ich budú určite hriať ešte hodnú 
chvíľu. Ale vráťme sa späť k samotnej súťaži. Spolu s českými kolegami nám 
svoju šikovnosť predviedlo 55 účastníkov, ktorí vytvorili 18 družstiev. Strelkyne 
i strelci si svoje sily zmerali v piatich parkúroch, ktoré svojou náročnosťou pre-
konali všetky predchádzajúce ročníky. Stupeň obťažnosti mal totiž vo svojich 
rukách vojenský strelecký klub, ktorý sa (vychádzajúc z minuloročnej strelec-
kej zdatnosti colníkov) rozhodol zvýšiť latku nad bežnú úroveň ozbrojených 
zložiek. Po náročných pretekoch nasledovalo už tradičné posedenie pri guláši 
a klobáske a večer chutné pohostenie v rekreačnom stredisku Sigord, kde sa až 
do skorého rána utužovali priateľské vzťahy.

Výsledky 9. ročníka rezortných majstrovstiev slovenskej colnej správy 
v praktickej combat streľbe:
Ženy: 1. Erika Tengeriová (CR SR), 2. Ľudmila Pempeková (CÚ Prešov), 3. Emília 
Dobrucká (CÚ Trnava)

Muži: 1. Albert Santus (CÚ Nitra), 2. Peter Veľký (CÚ Banská Bystrica), 3. Ján 
Kubinec (CÚ Banská Bystrica)

Družstvo žien: 1. CÚ Banská Bystrica (Emília Dobrucká, Monika Vongrejová, 
Zdenka Dunajská), 2. CR SR (Erika Tengeriová, Henrieta Baková, Tatiana 
Fischerová) 3. CÚ Žilina (Božena Chríbiková, Eva Kizeková, Ivana Tomanová)

Družstvo mužov: 1. CÚ Banská Bystrica (Peter Veľký, Ján Kubinec, Ján Fukacs),  
2. CÚ Nitra (Albert Santus, František Keszi, Tibor Suchovský), 3. CÚ Žilina (Ladislav 
Kamenský, Jozef Novák, Branislav Páleník)

Pohár najlepšieho strelca 9. ročníka rezortných majstrovstiev slovenskej colnej 
správy si z rúk riaditeľa CÚ Prešov pplk. Mgr. Ing. Ľubomíra Medveca prevzal 
František Keszi z CÚ Nitra.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Pražskí kolegovia zorganizovali už 9. ročník turnaja v malom futbale o putov-
ný pohár Klubu colníkov Praha a Colného riaditeľstva Praha, ktorý sa konal 
v dňoch od 9. do 11.9.2011 v Jílovišti pri Prahe. Veľmi nás potešilo, že sme boli 
opäť medzi pozvanými.
Cesta z Michaloviec, i keď dlhá, v dobrom kolektíve kolegov a priateľov ubiehala 
rýchlo. Nechýbala ani tradičná zastávka na guláš v Levoči. V Žiline pristúpili ďalší 

Pražský hattrick
kolegovia z CÚ Žilina na čele so svojím riaditeľom Ing. Rudolfom 
Šamajom. Do Jílovišťa sme šťastne dorazili vo večerných hodi-
nách. Tam nás už očakávali kolegovia z Bratislavy, ktorí cestovali 
autami. V piatok ráno bol na programe výlet do Prahy. Po ra-
ňajkách sme vyrazili do centra v malých skupinkách. Naša trasa 
viedla cez Hradčany, Malú stranu, Karlov most, Staromestské 
námestie a Václavské námestie. Medzitým bolo, samozrejme, 
i niekoľko kultových zastávok (U Rudolfina, U Pinkasů, U Fleků). 
Prechádzky trvali do neskorých nočných hodín. V sobotu nás 
už očakávalo futbalové zápolenie na veľmi peknom ihrisku TJ 
v Jílovišti. Začiatok sa niesol v spomienke na tragicky zosnulých 
hokejistov, ktorých sme si uctili minútou ticha. Tento rok sa na 
turnaji zúčastnilo celkove päť mužstiev. Organizátori preto zvo-
lili hru každý s každým. V prvom zápase uhralo naše družstvo 
remízu, ale ďalšie už boli v našej réžii. Najväčšie napätie bolo pri 
poslednom zápase s mužstvom DHL, keď sme prehrávali 0 : 3. 
Chalani ale zabrali a zápas otočili na konečný výsledok 4 : 3. Po 
ročnej prestávke sme opäť vyhrali putovný pohár. Oslavy výhry 
na ihrisku a potom na ubytovni nemali konca kraja. Všetko ale 

má svoj koniec. V nedeľu ráno sme sa museli rozlúčiť, a to s prísľubom, že sa 
o rok vrátime.
Hráči víťazného mužstva: I. Mihalčík, R. Tibenský, D. Slemenský, M. Vaško,  
P. Galamboš, L. Pastucha, M. Ovák, G. Csáder, V. Čergeť.

Mgr. Marcel Šejvl

Unikátny 9. ročník rezortných majstrovstiev 
colnej správy v combat streľbe
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Naši jubilanti v septembri a októbri 2011
55 rokov

Viera Homoľová (CR SR), Ján Leco (CÚ Michalovce)

50 rokov

Peter Vlčák (CR SR), Ján Sklenár (CÚ Banská Bystrica), Vladimír Kosinoha (CÚ Bratislava), Miroslav Liga (CÚ Prešov), Miloš Schmidt (CÚ Trnava),  
Ivan Meňhart (CÚ Nitra), Michal Moser (CÚ Michalovce), Jaroslav Ondrašina (CÚ Žilina), Ivan Balvon (CÚ Žilina),  

Daniel Rajman (CÚ Žilina), Milan Zambory (CÚ Košice) 

Pracovné jubileum 30 rokov

Tatiana Krišová (CÚ Bratislava)

Pracovné jubileum 25 rokov

Estera Cúthová (CÚ Banská Bystrica), Viktor Lapšanský (CKÚ), Anna Olbertová (CÚ Žilina)

Pracovné jubileum 20 rokov

Miroslav Ševčík (CR SR), Peter Gettvert (CR SR), Miroslav Orth (CR SR), Ľudmila Smažáková (CR SR), Juraj Pekarík (CR SR), Ladislav Básti (CÚ Banská Bystrica), František 
Kovács (CÚ Banská Bystrica), Tibor Borbáš (CÚ Banská Bystrica), Ľudovít Virág (CÚ Banská Bystrica), Vojtech Egri (CÚ Banská Bystrica), Jozef Halama (CÚ Banská 
Bystrica), Miroslav Bielak (CÚ Banská Bystrica), Tichomír Koronczi (CÚ Banská Bystrica), Peter Machava (CÚ Banská Bystrica), Ľudovít Tóth (CÚ Banská Bystrica), Ján 
Škamla (CÚ Banská Bystrica), Jozef Varga (CÚ Banská Bystrica), Róbert Holub (CÚ Banská Bystrica), Tibor Belovec (CÚ Banská Bystrica), Ladislav Lörincz (CÚ Banská 
Bystrica), Patrick Brestovský (CKÚ), Pavol Azari (CKÚ), Vladimír Kunák (CÚ Bratislava), Jaroslav Kubíny (CÚ Bratislava), Pavol Valík (CÚ Bratislava), Slavomír Dúška 
(CÚ Bratislava), Ivan Nemlaha (CÚ Bratislava), Beáta Moravcová (CÚ Trenčín), Jaroslav Varmus (CÚ Trenčín), Milan Dirga (CÚ Prešov), Ján Pčolka (CÚ Prešov), Ľuboš 
Handzilko (CÚ Prešov), Vladislav Krolák (CÚ Prešov), Erik Tokarčík (CÚ Prešov), Miroslav Hopko (CÚ Prešov), Ján Katuščák (CÚ Prešov), Vladimír Fertaľ (CÚ Prešov), 
Pavol Mizerák (CÚ Prešov), Pavol Lišivka (CÚ Prešov), Ján Olejár (CÚ Prešov), Ján Džambík (CÚ Prešov), Juraj Džmura (CÚ Prešov), Ľuboš Paranič (CÚ Prešov), Jozef 
Kendra (CÚ Prešov), Slavomír Adamuščin (CÚ Prešov), Juraj Hopko (CÚ Prešov), Ján Gduľa (CÚ Prešov), Štefan Korba (CÚ Prešov), Ján Glitta (CÚ Prešov), Ľuboslav 
Červeňák (CÚ Prešov), Zdenko Mucha (CÚ Prešov), Ivan Chlebák (CÚ Prešov), František Bekeš (CÚ Prešov), Ján Keda (CÚ Prešov), Onderj Mihalik (CÚ Prešov), Roman 
Sajbán (CÚ Trnava), Ján Rusek (CÚ Trnava), Pavol Petrovský (CÚ Trnava), Dušan Škrovánek (CÚ Trnava), Roman Nagy (CÚ Trnava), Arpád Balogh (CÚ Trnava), Gabriel 
Hajabács (CÚ Trnava),  Gustáv Karas (CÚ Nitra), Peter Balog (CÚ Nitra), Rozália Melegová (CÚ Nitra), Benjamín Németh (CÚ Nitra), Jozef Truska (CÚ Nitra), Rudolf 
Citriak (CÚ Michalovce), Viktor Kuriljuk (CÚ Michalovce), Vlastimil Rosič (CÚ Michalovce), Daniel Rajman (CÚ Žilina), Cyril Kohár (CÚ Žilina), Milan Jurčo (CÚ Žilina), 
Ondrej Kružel (CÚ Žilina), Vladislav Ondrašina (CÚ Žilina), Ladislav Březina (CÚ Žilina), Miroslav Vyšlan (CÚ Žilina), Peter Kvašňovský (CÚ Žilina), Dušan Maček (CÚ 
Žilina), Juraj Jurči (CÚ Žilina), Dominik Podstavek (CÚ Žilina), Jozef Rašovec (CÚ Žilina), Marián Huba (CÚ Žilina), Stanislav Fiedler (CÚ Košice), Vladimír Kóre (CÚ 
Košice), Miroslav Krajec (CÚ Košice), Pavol Čuchráč (CÚ Košice), Peter Bartoš (CÚ Košice), Vladislav Čullák (CÚ Košice), Miloš Matúš (CÚ Košice), Ján Miglec (CÚ Košice), 
Marek Banár (CÚ Košice), Gejza Záhn (CÚ Košice), Milan Zambory (CÚ Košice), Slavomír Vadoc (CÚ Košice), Zoltán Kovács (CÚ Košice), Róbert Kömlei (CÚ Košice), 
František Poč (CÚ Košice)

Futbalové družstvá z colných úradov Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Trna-
va, Košice, Michalovce, Prešov a Žilina si v septembri opäť zmerali sily na celo-
slovenskom turnaji v malom futbale. Podujatie, ktoré organizovali vedenie CÚ 
Bratislava, ZOOZ pri CÚ Bratislava a ZO SLOVES od 19. do 21.9.2011 vo Veľkom 
Mederi, sa nieslo v duchu tolerancie, športu a fair play.

Futbalovému zápoleniu predchádzalo losovanie, na základe ktorého sa druž-
stvá rozdelili do dvoch skupín. Potom už prišli na rad samotné zápasy o umiest-
nenie v skupine. Z každej skupiny postupovali prvé dve družstvá, ktoré bojovali 
o postup do finále. Na 1. mieste sa umiestnil CÚ Michalovce, CÚ Trnava si ob-
hájil vlaňajšie 2. miesto a minuloročný bronz si potvrdil CÚ Bratislava. Vlaňajší 
víťazi z CU Banská Bystrica odchádzali, na veľké prekvapenie, bez ocenenia. 
Námestník CÚ Bratislava Ing. Ján Ježo odovzdal ceny aj jednotlivcom v hodno-
tených kategóriách: najlepším strelcom sa stal Csaba Bodnár z CÚ Michalovce, 
najlepším brankárom Radoslav Bálint z CÚ Michalovce a ako najlepší hráč bol 
vyhodnotený Rudolf Holeš z CÚ Trnava. Víťazom blahoželáme a všetkým hrá-
čom ďakujeme za účasť na podujatí. Napriek nepriaznivému počasiu máme za 
sebou ďalší super ročník turnaja a už teraz sa tešíme na ten nadchádzajúci.

kpt. Mgr. Henrieta Baková

Futbalové zlato si odnieslo družstvo z CÚ Michalovce
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Ako nás nepoznáte

Koníčky sú dvojsečné zbrane. Na jednej strane nás neskutočne obohacujú 
a napĺňajú, no na strane druhej oberajú o čas s našimi blízkymi, ktorí im nehol-
dujú. Nájsť partnerov či manželov, venujúcich sa rovnakému hobby, je preto 
dosť ťažké. Nie však nereálne. Dokazuje to aj prípad Sylvie Vytřísalovej z CR SR, 
ktorej učaroval rovnaký koníček ako jej manželovi. Na svojom dvojkolesovom 
tátošovi, na ktorom prebrázdili mnohé slovenské cesty, tvoria vydarený man-
želský tandem vyše dvoch rokov.

Do motoriek sa zaľúbili na internete
Vytřísalovci rýchlym strojom nikdy príliš nefandili. Nápad kúpiť si motorku pri-
šiel nečakane, a to v čase, keď Sylviin manžel zvažoval odchod z colnej správy. 
Obaja začali na internete čítať cestopisy z motorkárskeho prostredia. Zistili, že 
sa tomuto koníčku venujú zväčša manželské páry, ktoré už majú odrastené deti 
a takto si našli nový spôsob využitia voľného času. Táto myšlienka sa im zapáči-
la. Netrvalo dlho a stali sa z nich motorkári. Najprv si kúpili Hondu 125, neskôr 
presedlali na Kawasaki 900 Cruiser. Svojím novým hobby prekvapili aj svoju 
rodinu a známych, ktorí majú na netradičný koníček rôzne názory. Mnohí sa 

o nich, samozrejme, boja, a niektorí ich dokonca upodozrievajú, že sa na staré 
kolená zbláznili. Ich 20-ročná dcéra ich však vo veľkom podporuje a niekedy si 
s nimi ako spolujazdkyňa dokonca aj zajazdí.

Každú cestu majú dôkladne naplánovanú
Sylviin koníček neraz šokuje aj jej okolie, ktoré si motorky spája zväčša s kože-
nými bundami a silnými mužmi. Realita je však iná. Motorkárčenie je v súčas-
nosti „poženštené“. Medzi fanúšikmi silných strojov nájdete mnoho žien, ktoré 
sa realizujú ako jazdkyne alebo spolujazdkyne. Úloha spolujazdkyne prislúcha 
aj Sylvii, ktorá zatiaľ nenabrala odvahu jazdiť. Zvládnuť ťažký, takmer 300-kilo-
gramový stroj totiž nie je jednoduché. Byť spolujazdkyňou však neznamená len 
sadnúť si a viezť sa, ako by si mnohí mysleli. Sylvia sa spolupodieľa na príprave 
celej cesty. Naplánuje, akou trasou pôjdu, pričom jej snahou je vyhýbať sa ces-
tám prvej triedy, ktoré sú plné áut. Pred každou jazdou si spoločne pripravia 
itinerár. Sylviinou úlohou je tiež všetko potrebné pobaliť, čo v prípade motor-
ky nie je jednoduché. Ste priestorovo obmedzení, takže si treba zobrať len to 
najnutnejšie. Počas jazdy sleduje trasu a musí dávať pozor, na ktorú stranu sa 
nakláňajú, aby sa nakláňala rovnako.

Pocit slobody je na nezaplatenie
Motorkársky koníček má svoje úskalia. Uvedomuje si to aj Sylvia, ktorá sa často 
stretáva s názorom, že motorkári sú darcovia orgánov. Pod mnohé kolízie sa však 
paradoxne podpíšu šoféri áut, ktorí sú voči motorkárom neohľaduplní. Zopár ta-
kýchto situácií zažila aj Sylvia. Neraz ich auto predbiehalo tak tesne, že sa museli 
stiahnuť na kraj, aby predišli kolízii. Vytřísalovci sa, našťastie, nehodám úspešne 
vyhýbajú, a to aj preto, že jazdia pomaly a vychutnávajú si krajinu, ktorou prechá-
dzajú. Sylvia si spomína na svoje prvé jazdy, ktoré absolvovala s pocitmi bezbran-
nosti, najmä keď ich predbiehali nákladné autá. Neskôr si však zvykla a teraz si už 
vychutnáva príjemný pocit slobody, rôzne vône (napr. polí, lesov a pod.), ale aj 
pocity chladu či vlhkosti z lesov, ktoré v uzavretom aute nezažijete.

Základom je kvalitné oblečenie
Motoristický koníček je tak ako každé hobby požieračom času i peňazí. Samotná 
prevádzka motorky nie je príliš nákladná. Ako každý stroj potrebuje údržbu, 
čiže je potrebné vymeniť olej, sviečky, dofúknuť pneumatiky atď. Najväčšia in-
vestícia však putuje do kúpy motorky a kvalitného oblečenia, ktoré musí byť 
odolné voči poveternostným vplyvom (dažďu, vetru chladu). Pravdaže, malo 
by ochrániť aj pri možnej kolízii, čiže musí byť vybavené chráničmi chrbta, lak-
ťov a kolien. Dôležitá je aj kvalitná prilba a doplnky, takzvané „nepromoky“. Je 
to kombinéza, ktorú si motorkár oblečie, keď prší. Pri dlhých cestách je dobré 
používať „intercom communicator“, teda komunikačné zariadenie umiestnené 
v prilbách jazdcov, aby sa mohli počas jazdy rozprávať.

Motorkári sú ako jedna veľká rodina
Jazda na motorke je sezónna záležitosť. Nečudo, že motorkárov vídame na ces-
tách hlavne na jar a v lete. Nájde sa medzi nimi aj pár výnimiek, ktoré neváhajú 
jazdiť s vetrom o preteky aj počas nepríjemnej jeseni či zimy. Sylvia s manželom 
k týmto fanatikom nepatria a svojho tátoša prevetrávajú najmä za teplých dní 
a v čase dovoleniek. Na slovenských a českých cestách už najazdili vyše 7 000 
kilometrov a v budúcnosti plánujú odskúšať aj francúzske. Hoci jazdia najradšej 
sami, zúčastnili sa už i na zraze motorkárov colníkov, ktorý sa im veľmi páčil. 
Okrem jazdy v zabezpečenej kolóne ich dostalo aj večerné posedenie s kole-
gami a bývalými kolegami, s ktorými mali mnoho spoločných tém. Priateľská 
atmosféra, akú zažili na zraze, je však typická pre celú motorkársku komunitu. 
Motorkári sa napríklad na ceste zdravia bez ohľadu na to, či sa poznajú alebo 
nie, a to zdvihnutím ruky, prípadne nohy. Bez problémov sa jeden druhému 
prihovoria aj pri tankovaní benzínu alebo na odpočívadle, čo je v dnešnej 
častokrát neosobnej dobe veľmi príjemné.

-ds-

Dvojkolesový koníček zdieľa spolu s manželom



Leto je, zdá sa, nekompromisne za nami a už si pomaly zvyká-
me na nepríjemné jesenné, ba chvíľami až zimné počasie. Vďaka 
fotkám Henriety Bakovej si však ešte môžeme dopriať kúsok 
voňavého rozkvitnutého leta, ktoré zvečnila na dovolenke 
v Chorvátsku. Ak máte nejaké obľúbené fotospomienky, ktoré 
by ste chceli publikovať v časopise a zároveň sa zapojiť do sú-
ťaže o zaujímavú výhru aj vy, pošlite nám ich na našu redakčnú 
adresu. Maximálne však tri kusy.


