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Udalosti naším fotoobjektívom

Colné správy SR a ČR zorganizovali koncom októbra dve výnimočné akcie. Dňa 28.10.2011 vzdali hold významnému pred-
staviteľovi histórie československého colníctva, JUDr. Emilovi Martincovi. Zároveň si uctili zavraždených príslušníkov fi-
nančnej stráže z obdobia rokov 1938 – 1939. Na česko-slovenskom stretnutí nechýbali významné osobnosti aj z colnícke-
ho života. Napokon, presvedčte sa sami.

Dve spomienkové podujatia

1. Na snímke zľava: generálny riaditeľ GFŘ (Generální finanční ředitelství) Ing. 
Jan Knížek, zástupkyňa generálneho riaditeľa GŘC (Generální ředitelství cel) plk. 
Ing. Vendulka Holá, riaditeľ múzea KS-14 Ing. Bc. Richard M. Sicha, I. námestník 
ministerstva financií ČR RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, colník vo výslužbe Jiří 
Panuš, generálny riaditeľ GŘC brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný,  generálna ria-
diteľka CR SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., a námestník generálneho riaditeľa 
CR SR plk. Ing. František Kurej

2. Generálna riaditeľka CR SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., udeľuje zlatú me-
dailu za vzornú službu colníkovi vo výslužbe Jiřímu Panušovi, ktorá je ocenením 
jeho významného podielu pri dokumentácii histórie československej colnej 
správy. V colnej správe pôsobil od 2. 10. 1967 do 30. 11. 2006.

3. Čestná jednotka slovenskej colnej správy pred Pechotným zrubom KS-14 
v Králikách, kde sa uskutočnila odpoludňajšia časť programu – kladenie vencov 
k pamätníku padlých príslušníkov finančnej stráže

4. Po ukončení slávnostného aktu podpísali memorandum o spolupráci hlavní 
predstavitelia českého Generálneho riaditeľstva ciel, Colného riaditeľstva SR 
a múzea K-S 14 „U cihelny“ – (zľava) brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. 
Richard M. Sicha a plk. Ing. Mária Machová, PhD.

5. Generálny riaditeľ GŘC brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný a generálna riadi-
teľka CR SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., s I. námestníkom ministra financií ČR 
RNDr. Ladislavom Minčičom, CSc., MBA, pred pamätníkom zavraždených prí-
slušníkov finančnej stráže z obdobia rokov 1938 – 1939

6. Čestné jednotky a zástupcovia vedení oboch colných správ sa po skončení 
slávnostného aktu kladenia vencov spoločne odfotili pred Pechotným zrubom 
(bunkrom) KS-14. Uprostred stojí český kolega v originálnej uniforme príslušní-
ka finančnej stráže z roku 1938.

-red-
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Editoriál / Obsah

December býva vždy poriadne hustý. Vianoce sa blížia, pracovné povinnosti 
nepustia a uzávierka tlačí ako tesné topánky. Schyľuje sa k poslednému tohto-
ročnému dvojčíslu Colných aktualít, ktoré sa, ako to už dobrým zvykom býva, 
naplnili do posledného milimetra. Moji kolegovia ma tak opäť raz vydesili. 
Dobre čítate, VYDESILI. Pre redaktorku je totiž zlé, ak sa časopis nenaplní, no 
ešte horšie, ak má viac príspevkov ako priestoru. Vtedy príde tvrdý boj, ktorý 
nemá s pokojným sviatočným obdobím nič spoločné. Ako prvé idú na rad 
niektoré moje články, takzvané vaty, ktoré vytvorím v prípade, že budeme 
mať voľné, „nezaplátané“ miesto. Tých sa vzdávam najľahšie. Potom prídu na 
rad tzv. konzervy, čiže články, ktoré nie sú viazané na konkrétny dátum. Tie 
môžem s ľahkosťou preložiť do nasledujúceho čísla. Najväčšia tortúra býva 
s tým zvyškom, ktorý proste „musí ísť“, a tak premýšľam... S grafikom robíme 
možné i nemožné, aby sme sa vošli a všetci si v časopise našli svoje poctivo 
naťukané výtvory. To, ako sa to podarilo tentoraz, už posúďte sami. Verím, že 
aj v tomto dvojčísle nájdete, čo potrebujete a čo vás poteší. Rovnako dúfam, 
že sa vám to isté podarí aj pod vianočným stromčekom. Hlavne nech pri ňom 
nechýba láska, šťastie a rodinná pohoda.

Dana Sýkorová

Vydesili ste ma,  
ďakujem!
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Príhovor GR CR SR / Krátko z domova

O pár dní vytrhneme posledný list z tohtoročného kalendára a opäť budeme 
stáť na prahu nového roku. Tento deň nebude pre nás len tradičným Silvestrom, 
ale dňom, s ktorým budeme navždy spájať koniec súčasnej podoby colnej sprá-
vy. Prešli sme zložitým vývojom a výsledkom je organizácia rešpektovaná doma 
i v zahraničí. Na druhej strane budeme prvými sekundami nového roku vstupo-
vať do jej novej éry, síce s obavami, ale aj s očakávaniami a nádejami na jej ďalší 
rozvoj a úspechy v rámci finančnej správy SR. Som presvedčená, že po preko-
naní všetkých začiatočníckych problémov, ktorým sa nevyhne žiadna organizá-
cia prechádzajúca takou zmenou, bude colná zložka finančnej správy rovnako 
úspešná ako doteraz a jej zamestnanci budú rovnako (ne)spokojní ako doteraz. 
Colnícka práca má svoje špecifiká a nikto okrem colníkov túto prácu nemôže 
a nebude vykonávať ani pod strechou finančnej správy. Istým rozdielom bude, 
a na to sa treba pripraviť, že bude viac porovnávania vo všetkých oblastiach, 
možno viac konkurencie na tých miestach, ktoré môžu vykonávať aj naši civilní 
zamestnanci, ale to môže v konečnom dôsledku priniesť efekt pre všetkých.
Žiaden začiatok nie je jednoduchý a miera jeho zvládnutia je primeraná prá-
ci, času a úsiliu, ktoré sa jeho príprave venovalo. V tomto smere môžeme byť 

spokojní. Prípravy na „sobáš s daniarmi“ sa začali už pred pár rokmi a ich rozsah 
sa stupňoval v tomto roku. Výsledkom všetkých týchto snáh je, že colná správa 
je na spojenie pripravená v takej miere, v akej to len podmienky dovoľovali. 
A podmienky našej existencie v roku 2011 vôbec neboli jednoduché. Takmer 
dvadsaťpercentné zníženie rozpočtu vyžadovalo, aby sme popri našich prvora-
dých úlohách vyplývajúcich z nášho poslania a popri programe spájania hľadali 
oblasti šetrenia prostriedkov. Výsledkom boli niekoľkonásobné zmeny v orga-
nizačných štruktúrach colných úradov i riaditeľstva. Súbežne prebiehala etapa 
analýzy všetkých zmluvných vzťahov, ktorá mala ukázať, kde a v čom ešte exis-
tujú akékoľvek rezervy. Treba tiež povedať, že manažéri na ktoromkoľvek stupni 
riadenia to tento rok nemali jednoduché. Realizovať nepopulárne veci, meniť 
zabehané postupy, brať zodpovednosť – to nie je nikdy jednoduché, obzvlášť 
nie v takom roku, aký sme prežili. 
Musím povedať, že mnohí to z môjho pohľadu zvládli na výbornú, iní nedo-
kázali akceptovať potrebu zmeny v plnom rozsahu, našli sa aj takí, ktorí snahu 
o zmenu ignorovali, respektíve sa anonymne vysťažovali. Verím, že postupne 
sa aj s týmto problémom colná správa vyrovná. V týchto dňoch pripravujeme 
prvú etapu scivilňovania, ktorá prináša určitú nedôveru či nespokojnosť. Bez 
realizácie týchto zmien by sme však museli v ďalšom období siahať na platy či 
iné benefity colníkov, pretože výhľady rozpočtov nie sú vôbec optimistické. 
Veľa dobrej práce sme urobili v oblasti riadenia a výkonu colných a daňových 
procesov. S najväčšou pravdepodobnosťou väčšinu úloh daných štátnym roz-
počtom splníme, mnohé aj prekročíme. Finančné prostriedky však do rozpočtu 
netečú samy, je za tým obrovské množstvo práce ľudí z colných úradov i col-
ného riaditeľstva, za čo sa chcem všetkým srdečne poďakovať. Bez zmeny by 
nebol život a múdri a šikovní z nej iba získajú – to nie je heslo, ale hlboká pravda. 
Na prahu veľkej zmeny, ktorá čaká colnú správu ako celok, ale aj všetkých jej za-
mestnancov, chcem zaželať veľa porozumenia, trpezlivosti, múdrosti i odvahy, 
aby sme nakoniec aj teraz vyšli z nej ako víťazi a nie porazení. Je to na každom 
z nás! Prichádzajú Vianoce, najkrajšie obdobie v roku. Nech napriek starostiam 
a množstvu pracovných povinností prinesú tieto sviatky všetkým ľuďom dobrej 
vôle z colnej správy veľa lásky, pokoja a šťastia. Zo srdca Vám to prajem.

plk. Ing. Mária Machová, PhD.

Milé kolegyne a kolegovia!

Vedenia colných správ Slovenska a Česka sa 28.10.2011 stretli na dvoch vý-
znamných akciách, ktorým sa v colnej správe za posledných 20 rokov len ťažko 
hľadá konkurencia. Generálna riaditeľka CR SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., 
a vedenie CR SR prišli do Čiech na základe pozvania generálneho riaditeľa Ge-
nerálneho riaditeľstva ciel brig. gen. JUDr. Ing. Pavla Novotného.

Uctili si históriu a podpísali spoločné memorandum
Prvá akcia sa uskutočnila za účasti čestných jednotiek oboch col-
ných správ v malebnej obci Horní Jelení na východe Čiech, kde sa 
21.1.1869 narodil JUDr. Emil Martinec, významná osobnosť colníc-
kej histórie, prvý odborový prednosta ministerstva financií a vý-
značný organizátor colnej služby ČSR. Pri slávnostnom akte, ktorý 
sa uskutočnil pri príležitosti 66. výročia úmrtia Emila Martinca, ako 
aj pri odhalení pamätnej tabule miestnemu rodákovi nechýbali 
generálny riaditeľ českého Generálneho finančného riaditeľstva 
Ing. Jan Knížek, starosta obce Horní Jelení Petr Tupec a zástupco-
via krajského úradu. Martincov prínos pri budovaní moderného 
colníctva, ale aj samotnej finančnej správy prvej ČSR vo svo-
jich prejavoch vyzdvihli I. námestník ministra financií ČR RNDr. 
Ladislav Minčič, CSc., MBA, generálny riaditeľ GŘC a generálna 
riaditeľka CR SR. Slávnostnú chvíľu umocnili aj dokonale zladené 
čestné jednotky, ktoré dodali tomuto aktu slávnostný punc.

Následne sa účastníci premiestnili k Múzeu čs. opevnenia Pechotnému zrubu 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky, kde za účasti starostky Jany Ponocnej a riaditeľa mú-
zea Ing. Bc. Richarda M. Sichu položili v rámci pietneho aktu vence k pamätníku 
zavraždených príslušníkov finančnej stráže z obdobia rokov 1938 – 1939. Po 

Colné správy ČR a SR si uctili pamiatku  
JUDr. Emila Martinca a hrdinov minulosti
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Krátko z domova

ukončení slávnostného aktu bolo podpísané spoločné memorandum o spo-
lupráci medzi českým Generálnym riaditeľstvom ciel, CR SR a múzeom K-S 14 
„U cihelny“, v ktorom sa nachádza jediný verejnosti prístupný pamätník finanč-
nej stráže v ČR. Na záver došlo aj k oceňovaniu. Generálna riaditeľka CR SR udeli-
la zlatú medailu za vzornú službu colníkovi vo výslužbe Jiřímu Panušovi za jeho 
významný podiel pri dokumentácii histórie československej colnej správy. 

Unikátna akcia s hlbokým odkazom
Česko-slovenská akcia bola zorganizovaná na vysokej úrovni, a to vďaka niekoľ-
kotýždňovej usilovnej príprave kolegov z Colného riaditeľstva Hradec Králové, 

osobitne jeho riaditeľa plk. Mgr. Petra Kašpara, za čo im patrí veľké uznanie. Je to 
prvýkrát, čo si colné správy (nielen od roku 1993, ale aj počas spoločného štátu 
od roku 1948) uctili takouto dôstojnou formou tak osobu JUDr. Emila Martinca, 
ako aj padlých príslušníkov finančnej stráže, ktorí neváhali počas najťažších chvíľ 
odísť od rodín a v rámci jednotiek Stráže obrany štátu padli v nerovnom boji proti 
agresorom pri obrane vlasti. Po roku 1948 sa nedočkali vďaky. Mená a osudy tých-
to predstaviteľov demokratickej finančnej správy mali ostať navždy zabudnuté. 
Preto zvlášť v tejto dobe platí: „Národu, ktorý si neváži hrdinov, hrozí, že nebude 
žiadnych mať, až ich bude skutočne potrebovať.“ (D. Mayerová)

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Zástupkyne vlády USA pricestovali koncom októbra na 
východ Slovenska, kde navštívili hraničné priechody 
s Ukrajinou. V nadväznosti na sériu pracovných stret-
nutí slovenských inštitúcií s vládou USA, ktoré vyústili 
do Spoločného akčného plánu boja proti pašovaniu 
a obchodovaniu s jadrovým materiálom, sa tak oboz-
námili so schengenskou hranicou.

Predstaviteľky vlády USA Jeanne Lefleur a Natalyu Simi 
sa zaujímali o stav zabezpečenia schengenskej hrani-
ce na území Slovenskej republiky, s dôrazom na opat-
renia a nástroje, ktoré boli prijaté v spolupráci s USA. 
Americké delegátky si hneď v prvý deň pozreli priamo 
v colnom priestore colnej pobočky Čierna nad Tisou 
odhaľovanie kontrabandu pašovaných cigariet v špe-
ciálne vybudovaných úkrytoch dreva. Navštívili sídlo 
pobočky Čierna nad Tisou, ako aj pracovisko priamo 
na hranici, kde sa vykonáva prvotná kontrola vlakov. 
Program pokračoval prehliadkou hraničného priecho-
du Veľké Slemence a návštevou pobočky a oddelenia 
špeciálnych technológií v Maťovciach. Delegáciu prijal 
i riaditeľ CÚ Michalovce pplk. Mgr. Milan Kačurik, kto-
rý jej prezentoval históriu a súčasnosť colného úradu. 
Zahraničných hostí osobne sprevádzal aj pri návšteve 
hraničných colných pobočiek Vyšné Nemecké a Ubľa. Na záver delegáciu prijal 
aj riaditeľ Hraničnej polície Sobrance plk. Ing. Marián Lukáč. Prezentácia colnej 
správy vyšla na jednotku. Slovenskí colníci dokázali, že sú kvalitne pripravení 
a schopní bojovať nielen proti pašovaniu rádioaktívnych a jadrových materiá-
lov. Predstaviteľky americkej vlády sa presvedčili, že ich prostriedky investované 

do colnej správy plnia svoj účel, na ktorý boli poskytnuté. Predbežne sľúbili po-
moc pri organizovaní ďalších seminárov a školení s cieľom zdokonaľovať slo-
venských colníkov v boji proti pašovaniu jadrových a iných materiálov, ktorého 
rámec poskytuje aj vyššie spomínaný návrh spoločného akčného plánu.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Predstaviteľky americkej vlády navštívili 
schengenskú hranicu

Vedenie CÚ Michalovce hostilo koncom októbra zahraničnú návštevu. 
V priestoroch colného úradu privítalo colníkov Národnej daňovej a colnej 
správy Maďarskej republiky (NAV). 

Po uvítaní kolegov na colnom úrade a predstavení CÚ Michalovce formou 
prezentácií nasledoval pestrý program, ktorý prebiehal v intenzívnej pracov-
nej atmosfére. Témou pracovnej návštevy troch maďarských colníkov bola 
vzájomná výmena skúseností v oblasti riadenia a analýzy rizika. Hlavným 
cieľom bolo oboznámiť sa s výkonom bezpečnostnej a ochrannej analýzy rizi-
ka (BOAR) v podmienkach slovenskej colnej správy. Maďarskí kolegovia mali 
možnosť oboznámiť sa s jej výkonom priamo na pracoviskách hraničných 
pobočiek colného úradu Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou. Zástupcovia 
NAV-u sa zaujímali o všetky aspekty fungovania aplikačného programového 
vybavenia „APV Spoločné kritériá rizík“ priamo v praxi pri výkone colného 

dohľadu a daňového dozoru. Keďže maďarskí colníci podobnú aplikáciu pri 
výkone BOAR zatiaľ nevyužívajú, kolegovia prejavili osobitný záujem o prak-
tické využitie doterajších skúseností, poznatkov a výsledkov takejto formy 
výkonu BOAR. Po vykonaní automatizovanej analýzy v „APV Spoločné kritériá 
rizík“ im bol predstavený postup pri výkone následnej doplňujúcej manuál-
nej analýzy rizika, ktorú na pracoviskách colného úradu vykonávajú analytici 
vyhľadávaním údajov týkajúcich sa danej prepravy v dostupných databázach 
colnej správy, resp. s využitím registrov a zdrojov na internete. V závere náv-
števy sme sa spoločne zhodli na obojstrannom prínose a výhodnosti takejto 
vzájomnej výmeny skúseností. Potešilo nás pozvanie maďarských kolegov do 
Budapešti, kde na budúci rok budeme môcť spoločne zhodnotiť, ako sa im 
podarí implementovať výkon automatizovanej bezpečnostnej a ochrannej 
analýzy rizika v podmienkach NAV-u.

npor. Bc. Marián Tóth

Maďarskí colníci zavítali do Michaloviec
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Krátko zo zahraničia a z domova

Slovenská colná správa zabezpečuje nielen ochranu ekonomických záujmov 
štátu, ale aj ochranu zdravia a ľudských životov. K zvýšenému ohrozeniu bez-
pečnosti obyvateľov môže dôjsť aj počas masových akcií, ku ktorým patria 
napríklad športové podujatia. Témou bezpečnosti a ochrany ľudských životov 
sa zaoberali účastníci medzinárodnej konferencie týkajúcej sa zabezpeče-
nia majstrovstiev Európy vo futbale EURO 2012, ktoré sa v dňoch 8.6.2012 až 
11.7.2012 budú konať v spoločnej réžii Poľska a Ukrajiny.

V dňoch 12. až 13.10.2011 sa v poľskom Rzeszówe uskutočnila medzinárodná 
konferencia s názvom Cezhraničná spolupráca pri predchádzaní teroristickým 
hrozbám v súvislosti s EURO 2012. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia 
colných správ, policajných a záchranných zborov Poľska, Slovenska a Ukrajiny. 
Slovenskú colnú správu na podujatí reprezentovali riaditeľ CÚ Michalovce 
pplk. Mgr. Milan Kačurik a vedúci oddelenia špeciálnych technológií npor. 
Mgr. Radovan Spišák. Riaditeľ CÚ Michalovce na konferencii predstavil technic-
ké prostriedky, ktoré v rámci colných kontrol využíva slovenská colná správa. 
Prítomných tiež informoval o spolupráci s jednotlivými orgánmi štátnej správy 

na poli boja proti terorizmu a podvodom. Počas svojho vystúpenia predstavil 
účastníkom konferencie špeciálne technológie na odhaľovanie nezákonnej 
prepravy tovaru a na odhaľovanie prevozu rádioaktívneho materiálu využívané 
slovenskou colnou správou. Zároveň ocenil spoluprácu s poľskou colnou sprá-
vou pri vzájomnej výmene informácií a skúseností, v rámci ktorej poľskí colníci 
získali neoceniteľné skúsenosti pri zaobstarávaní inšpekčného skenovacieho 
systému na kontrolu železničnej dopravy. Slovenská colná správa poľským ko-
legom poskytla možnosť oboznámiť sa s fungovaním obdobného zariadenia na 
hraničnom priechode Maťovce. Na konferencii vystúpili zástupcovia ozbroje-
ných a záchranných zložiek Poľska a Ukrajiny, ktorí prezentovali ich pripravenosť 
na zaistenie čo najvyššej miery bezpečnosti a ochrany fanúšikov, návštevníkov 
a občanov počas pripravovaného športového podujatia EURO 2012. Účastníci 
konferencie sa zhodli na tom, že bez vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými 
bezpečnostnými zložkami nie je možné efektívne bojovať proti teroristickým 
hrozbám, ktorým môžu čeliť krajiny stredoeurópskeho regiónu v rámci podu-
jatí, ako je EURO 2012.

npor. Mgr. Radovan Spišák

Slovenskí colníci na medzinárodnej 
konferencii o zabezpečení ME vo futbale

Myšlienka priblížiť verejnosti históriu colníctva, ako aj činnosť colnej správy je 
stará niekoľko desaťročí. Prvý pokus o sústredenie československých artefak-
tov z colníckej histórie datujeme do 70. rokov minulého storočia. Spomínané 
múzeum malo vzniknúť v Brne. Po výbere a kompletnej rekonštrukcii vhodnej 
budovy, ktorá bola dokončená koncom 80. rokov, musela byť v rámci reštitúcií 
začiatkom 90. rokov vrátená zákonnému majiteľovi.
Prvú stálu expozíciu mali Česi
Colná správa ČR sa vízie múzea nevzdala a pokračovala v jeho príprave. Pre nároč-
né legislatívne povinnosti, ktoré obsahuje činnosť múzea, bolo nakoniec rozhod-
nuté o zriadení stálej výstavnej expozície histórie colníctva, ktorá bola 21.5.2009 
sprístupnená verejnosti v priestoroch Colného riaditeľstva v Plzni. Správcovi ex-
pozície Mgr. Karlovi Sedláčkovi pomohli aj profesionáli zo Západočeského múzea 
v Plzni pod vedením vedúceho oddelenia starších dejín PhDr. Miroslava Husa. 
Úspešnému rozbehnutiu expozície napomohlo aj predsedníctvo Českej republiky 
v EÚ v prvej polovici roka 2009. Slovenská republika dostane takúto šancu v dru-
hom polroku 2016, keď bude predsedníckou krajinou Rady EÚ. Ďalšia expozícia 
viažuca sa k colníctvu, a to k finančnej stráži ČSR z rokov 1918 – 1948, sa nachá-
dza v Múzeu čs. opevnenia Pechotnom zrube K-S 14 „U cihelny“ Králíky, o ktorej 
sme písali v Colných aktualitách č. 1-2/2010. Prvou lastovičkou v slovenskej colnej 
správe bolo otvorenie výstavy CÚ Štúrovo nazvanej 85 rokov československého 

colníctva, a to 2.11.2004 v novootvorenom Mestskom múzeu Štúrovo. 
Hlavnú zásluhu na tom mal mjr. Ing. František Árendáš spolu so skupin-
kou miestnych nadšencov. Výstava bola, bohužiaľ, dočasná. Trvala pri-
bližne dva a pol mesiaca (viac Colné aktuality 11-12/2004). V súčasnosti 
sa pár artefaktov z histórie colníctva nachádza vo vstupnom vestibule 
Colného riaditeľstva SR. Vedenie colnej správy má záujem dokumentovať 
a prezentovať svoju bohatú históriu, čo sa prejavilo aj zaradením výstavy 
z histórie colníctva na Dni otvorených dverí MF SR z 11.6.2011. 
Colníci strávili 17. november v bunkri 
Pár nadšencom z našej colnej správy, ktorí pôsobia v Spolku histórie col-
níctva a finančnej správy, sa ale myšlienku zriadiť stálu expozíciu z his-
tórie colníctva podarilo realizovať. Urobili sme tak v priestoroch Bunkra 
BS-8 „U hřbitova“, ktorý sa nachádza v Petržalke na konci Kopčianskej uli-
ce, pri cintoríne z prvej svetovej vojny. Bunker sprístupnilo verejnosti ob-
čianske združenie Zachráňme petržalské bunkre pod vedením Miroslava 
Košírera. Expozíciu sa nám podarilo otvoriť 17.11.2011 v jednej z miest-
ností bunkra, pri ktorej sa konala akcia v rámci spomienkového podujatia 
s rôznorodým programom. Na slávnosti sa zúčastnili bratislavský primá-

tor Milan Ftáčnik, petržalský starosta Vladimír Bajan, priama aktérka novembro-
vých udalostí Zuzana Mistríková (ktorá si aj zahrala colníčku v známom českom 
filme Občiansky preukaz) a ďalší. Miesto konania nebolo z pohľadu colníctva his-
toricky plne relevantné, hoci sa nachádzalo pár metrov od rakúskej hranice (col-
níci, resp. finančná stráž, tam pôsobili do konca roka 1948 a potom od 1.2.1991 
do 30.4.2004), ale účel expozícia splnila. Prostredníctvom nej sme totiž chceli (a aj 
chceme) vyvrátiť všeobecne rozšírený mýtus, že každá osoba, ktorá pôsobila na 
štátnych hraniciach v rovnošate, patrila k colníkom. Colníci pritom počas obdo-
bia rokov neslobody (1949 – 1989) na „zelenej hranici“ nepôsobili. Ústav pamäti 
národa doteraz nezaznamenal ani jeden prípad, pri ktorom by colník v službe na 
colnici použil zbraň voči osobe (napr. emigrantovi) s následkom smrti.
Výstava zaujala školákov, colníkov i primátora
Exkurzii žiakov, ktorá v ten deň bunker navštívila, sme pod vedením historika 
Ústavu pamäti národa Františka Neupauera v rámci akcie Nenápadní hrdinovia 
prezentovali náročnú službu colníkov a finančnej stráže v rokoch 1918 – 1948 
na tomto úseku hraníc, pri ktorej položili život a mali ostať (hlavne z politických 
dôvodov) navždy zabudnutí. Expozíciu si so záujmom prezreli aj naši kolegovia, 
ktorým sa podľa prvých ohlasov páčila. Zastavil sa u nás aj hovorca primátora 
Bratislavy Ľubomír Andrassy, ktorý nás prekvapil dobrou znalosťou colníckej 
histórie, ako aj primátor Milan Ftáčnik, ktorého zaujala možnosť vytvoriť pre 

Expozícia histórie colníctva a finančnej správy

pplk. Ing. Ján Ščerbík s primátorom Bratislavy doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., a noviná-
rom a prevádzkovateľom bunkra Miroslavom Košírerom v expozícii venovanej colníctvu
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Krátko zo zahraničia a z domova

Rokovania najvyšších predstaviteľov colných správ EÚ sa väčšinou konajú 
v Bruseli, poprípade v krajine, ktorá má predsedníctvo v Rade EÚ. Októbrové 
stretnutie najvyšších predstaviteľov však bolo výnimkou – či už preto, že išlo 
o rokovanie najvyšších predstaviteľov colných správ EÚ a Ázie združených 
v rámci združenia ASEM, ktoré podporuje spoluprácu ázijských a európskych 
krajín pri riešení globálnych otázok colníctva, alebo preto, že sa uskutočňuje 
každé dva roky, a to striedavo na európskom a na ázijskom kontinente. Tento-
raz sa konalo v Thajsku.
Samotné rokovanie potvrdilo základnú orientáciu colných správ združených 
v ASEM. Dohodli sa na potrebe posilnenia colnej spolupráce, ako aj na výmene 
informácií pre potreby analýzy rizika z pohľadu zaistenia bezpečnosti, ochrany 
a boja proti colným podvodom. Na rokovaní rezonovali aj témy, akými sú disku-
sia a vzájomné vzdelávanie, uľahčovanie legálneho medzinárodného obchodu 
aj prostredníctvom poskytovania maximálnych výhod prevereným subjektom 
a význam procesu vzájomného uznávania týchto programov medzi krajinami 
Ázie a EÚ. Potreba aktívnej spolupráce a dialógu s obchodnou sférou, organi-
zovanie Custom-Trade Day ako súčasti expertných rokovaní v rámci združenia 
ASEM, efektívneho boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a ochra-
na životného prostredia sú ďalšími oblasťami, pomocou ktorých je možné 
zviditeľňovať prácu ASEM colných správ v pozitívnom význame. Colníctvo aj 
v rámci združenia ASEM čakajú úlohy súvisiace s plnením ochrannej funkcie, 

ktorá popri fiškálnej úlohe nadobúda celosvetový význam. Spolupráca colných 
správ týchto dvoch svetadielov otvára nové možnosti a definuje ďalšie oblasti 
zefektívnenia práce colných orgánov aj vďaka takýmto stretnutiam na najvyššej 
úrovni, čo sa premieta do každodennej práce aj našej colnej správy vzhľadom 
na medzinárodný tok tovaru medzi Áziou a Európou. Uvidíme, čo prinesie ďal-
šie stretnutie o dva roky, tentoraz v Európe.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

Šéfovia colných správ Európy a Ázie  
rokovali v Thajsku

Nové trendy pašovania si vyžadujú nové prístupy a využívanie špeciálnych sofis-
tikovaných technológií. Uvedomujú si to aj colné správy patriace do Európskej 
únie. Ich zástupcovia pricestovali v októbri do Bratislavy a zúčastnili sa na dvoj-
dňovom workshope, ktorý bol zameraný na používanie špeciálnych technológií 
colnými správami členských štátov EÚ.
Workshop sa konal za účasti 26 členských krajín a kandidátskych krajín, ktorými 
boli Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko a Turecko. Plenárnu časť tohto podujatia 
otvorila generálna riaditeľka Colného riaditeľstva SR plk. Ing. Mária Machová, 
PhD., ktorá vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť používania špeciálnych 
technológií pri odhaľovaní nezákonnej prepravy tovaru a v boji proti colným a da-
ňovým podvodom. Po úvodnom príhovore nasledovala prezentácia slovenskej 

colnej správy, ktorú uviedol npor. Mgr. Radovan Spišák. V ďalších prezentáciách 
boli predstavené špeciálne technológie využívané členskými štátmi EÚ, ako aj 
spôsob výcviku operátorov, odstraňovanie technických problémov a spôsob sa-
motného nasadenia špeciálnych technológií pri vykonávaní colného a daňového 
dohľadu. Ďalším bodom programu bola diskusia v štyroch pracovných skupinách 
o otázkach týkajúcich sa tréningu, výmeny informácií, obstarávania a technic-
kých parametrov špeciálnych zariadení a prístrojov.
Nasledujúci deň bola pre delegátov workshopu pripravená pôsobivá dynamic-
ká ukážka na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee, kde si prítomní účastníci 
pozreli cestnú colnú kontrolu dodávkového vozidla za použitia špeciálnych tech-
nológií, akými sú mobilný skener THSCAN MT1213DE, mobilný detektor radiácie 

MDS-134D, VAN902 na RTG kontrolu batožiny a rôzne iné 
ručné špeciálne zariadenia. Okrem použitia špeciálnych 
technológií bola predvedená kontrola služobnými psami. 
Napriek zlému počasiu bola táto ukážka zvládnutá na pro-
fesionálnej úrovni, vďaka colníkom z OŠT Vyšné Nemecké, 
SCÚ Bratislava – centrála a SCÚ Košice – centrála. Ďalšia cesta 
účastníkov workshopu viedla späť do hotela, kde na plenár-
nom zasadnutí boli prezentované výsledky diskusie, ktorá 
prebiehala v pracovných skupinách. Na základe vyhodno-
tenia, ktoré poskytli účastníci workshopu, je možné konšta-
tovať, že tento workshop bol úspešnou akciou a slovenská 
colná správa je lídrom vo využívaní špeciálnych technológií.

npor. Roman Hervay a npor. Mgr. Radovan Spišák

Náš workshop o využívaní špeciálnych 
technológií mal úspech

návštevníkov Bratislavy zaujímavú a jedinečnú expozíciu histórie colníctva 
v centre Bratislavy, a to v objekte, kde colníci v minulosti skutočne pôsobili.
Plány do budúcnosti? Colná správa v spolupráci so Spolkom histórie colníctva 
a finančnej správy a s mestom Bratislava, resp. Bratislavským samosprávnym 
krajom má záujem vytvoriť plnohodnotnú expozíciu, ktorá bude približovať 

odbornej i laickej verejnosti históriu colnej a finančnej správy a stane sa plno-
hodnotným členom asociácie colných múzeí IACM (International Association of 
Customs/Taxation Museums).

mjr. Ing. Marcel Šuštiak
Foto: Rastislav Polák
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Stretnutie s cieľom prehĺbiť si vedomosti o kontrole tovarov a technológií dvojakého použitia

Koordinátori colnej správy sa v dňoch 22. a 23.11.2011 stretli na Donovaloch 
v Školiacom a rehabilitačnom stredisku colnej správy SR a v priestoroch letec-
kej základne Sliač. Toto pravidelné pracovné stretnutie sa uskutočnilo s cieľom 
zopakovať si a prehĺbiť vedomosti colníkov v oblasti kontroly tovarov a tech-
nológií dvojakého použitia a v oblasti platnej súvisiacej legislatívy. Colníci sa 
počas dvoch dní oboznámili aj s novými právnymi úpravami v oblasti obchodo-
vania s výrobkami obranného priemyslu. 

Prvý deň školenia prebiehal na Donovaloch
Ťažiskom stretnutia bolo zjednotenie a skvalitnenie úrovne činnosti colných or-
gánov v oblasti identifikácie materiálov podľa nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 
z 5.5.2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, pre-
pravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím. Efektívny 
spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je nevyhnutný 
na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných záväzkov a povinností 
členských štátov, ak ide o nerozširovanie takýchto položiek. Spoločný zoznam 
položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám musí byť 
v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia 
relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov 
alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv. 
V nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5.5.2009, ktorým sa stanovuje režim 
Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu po-
ložiek s dvojakým použitím, sa v prílohe I nachádza „Zoznam položiek s dvo-
jakým použitím“. Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly 
tovarov dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu 
kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime 
– MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers’ Group 
– NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní 
(Chemical Weapons Convention – CWC).
Tohtoročnou nosnou témou školenia bola problematika v súlade s ci-
tovaným nariadením, zameraná na kategórie: snímače a lasery; navi-
gácia a letecká elektronika; letectvo, kozmonautika a pohon. Dôraz 
bol položený na identifikáciu, objasnenie technických parametrov 
tovarov uvedených v jednotlivých kategóriách a možnosť ich použitia 
v praxi. Pohyb tovaru a technológií dvojakého použitia je možný na 
základe povolenia, ktoré sa vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým 
použitím neuvedených v prílohe I citovaného nariadenia, ak:
– sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na prepravu zbraní,
– na kupujúcu krajinu alebo krajinu určenia bolo uvalené zbrojné 

embargo a ak bol vývozca informovaný Ministerstvom hospodár-
stva SR o tom, že príslušné položky sú vo vojenskom zozname člen-
ských štátov,

– platí aj pre sprostredkovateľské služby.

V závere prvého dňa školenia zástupca 
CÚ Bratislava prakticky prezentoval vyu-
žitie ručného RTG fluorescenčného ana-
lyzátora kovov a zliatin XRF určeného na 
rýchlu nedeštruktívnu chemickú analýzu 
kovových a nekovových materiálov, ktoré 
colná správa používa na kontrolu dekla-
rovaného tovaru, na náhodné kontroly 
v rámci colného dohľadu so zameraním 
na materiály dvojakého použitia, na 
kontrolu obsahu ťažkých kovov v potra-
vinách, plastoch a identifikáciu zloženia 
kontrolovaného tovaru. Zástupca CKÚ 
oboznámil prítomných s konkrétnym prí-
padom porušenia pravidiel pri preprave 
tovarov dvojakého použitia.

Špecialisti zo sliačskeho letiska  
pripravili prezentácie a praktické 
ukážky
Druhý deň školenia pokračoval na letisku 

Sliač, kde colníci navštívili Zmiešané letecké krídlo Otta Smika. Technickí špecia-
listi útvaru svojimi vysoko profesionálne a odborne spracovanými prezentácia-
mi a praktickými ukážkami pomohli prehĺbiť vedomosti colníkov pri identifikácii 
položiek s dvojakým použitím pri výkone colného dohľadu a vývoznej kontrole. 
Tá musí byť v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali 
ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kon-
troly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv.
Príslušníci zmiešaného krídla ochotne oboznámili colníkov s históriou, úloha-
mi, výzbrojou a technickým vybavením letiska. Colníci mali možnosť prehĺbiť si 
svoje vedomosti o konštrukciách lietadiel, o leteckých motoroch, zbraňových, 
spojovacích a navigačných systémoch, prostriedkoch rádiotechnického zabez-
pečenia a o ďalších zariadeniach leteckej elektroniky, špeciálnych materiáloch 
a technológiách priamo na konkrétnych kategóriách tovarov dvojakého použi-
tia. Umožní im to skvalitniť svoju činnosť pri výkone colného dohľadu v oblasti 
odhaľovania tovarov, ktoré patria do kontrolných medzinárodných režimov.

Aktuálne informácie o zavedených sankciách zo strany OSN a OBSE s ohľadom 
na vyhodnocovanie štátu určenia, ako aj ďalšie informácie o tovaroch dvojaké-
ho použitia je možné získať na internetovej stránke Ministerstva zahraničných 
vecí SR www.foreign.gov.sk v sekcii medzinárodné organizácie, OSN/OBSE a na 
intranetovej stránke CS na adrese http://intranetcs.sk v časti „Colný dohľad – 
Zdieľané kompetencie – Tovar dvojakého použitia (DUAL) – Metodika DUAL.

Ing. Anton Hudec

Colníci sa školili na leteckej základni Sliač
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Neuniklo nám

Slovenské top prípady
Falošné motorové píly sa cez Slovensko do Poľska nedostali
Príslušníci oddelenia cudzineckej polície PZ Banská Bystrica kontrolovali kon-
com októbra posádku dodávkového vozidla, ktorú podozrievali z prepravy ute-
čencov. Namiesto nich však v ložnej ploche vozidla našli pašovaný tovar, a tak 
požiadali o pomoc banskobystrických colníkov. Tí informáciu preverili a zistili, 
že sa v kontrolovanom vozidle nachádzali píly, ktoré sa svojím vyhotovením 
podobali na spotrebiteľsky známe profesionálne značky motorových píl. Píly 
sivo-oranžovej farby, ktoré putovali z Bulharska do Poľska, boli označené samo-
lepkou s neznámym názvom. Podrobná kontrola tovaru potvrdila, že podozrivý 
dizajn i farebné vyhotovenie motorových píl zodpovedá známej značke, ktorá 
má na vnútornom trhu v SR podané opatrenie na zabezpečovanie a vykonáva-
nie ochrany svojich práv v oblasti duševného vlastníctva colnou správou. Pre 
podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva colníci tento tovar zaistili 
v súlade zo zákonom č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušeniu práv du-
ševného vlastníctva. Po zaistení tovaru kontaktovali majiteľa ochrannej známky 
a dizajnu originálnych výrobkov, ktorý colnej správe potvrdil, že ide jednoznač-
ne o falzifikáty 540 kusov motorových píl v deklarovanej hodnote 13 500 eur. 
Hodnota píl v prípade ich priameho predaja na trhu by predstavovala sumu asi 
90 000 eur. Prípad má v rukách vyšetrovateľ Colného kriminálneho úradu.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Za peruánsky „čaj“ skončila v rukách polície
Colníci z CÚ Bratislava – pobočka Pošta odhalili netradičnú zásielku. Vyše dvoj-
kilový balík, ktorý upútal ich pozornosť, pochádzal z Peru a bol určený pre prí-
jemkyňu zo seneckého okresu. Podľa sprievodných dokumentov sa v ňom mal 

nachádzať čaj. Colníci Colného kriminálneho úradu však po dôkladnej kontrole 
zistili, že čajové vrecúška, plastová dóza a umelohmotné vrecko obsahujú suše-
nú drvinu, ktorá po vykonaní predbežného narkotestu vykazovala prítomnosť 
kokaínu. Následná analýza zásielky v laboratóriu potvrdila prítomnosť suši-
ny rastliny koka v množstve cca 0,8 kg. Príjemkyňa zásielky skončila v rukách 
polície. 

npor. Ing. Tatiana Lukáčiková a -ds-

Regionálne top prípady
Kontraband cigariet v špeciálnom úkryte
Michalovskí colníci odhalili v októbri kontraband cigariet v špeciálnom úkry-
te, ktorým boli profesionálne vyfrézované, na oboch koncoch uzavreté dutiny 

v drevnej guľatine. Pašeráci tentoraz využili nákladnú železničnú dopravu a hra-
ničný priechod Čop – Čierna nad Tisou. V zásielke ihličnanovej drevnej guľatiny, 

smerujúcej z Ukrajiny cez Slovensko ku konečnému príjemcovi v Česku, ukry-
li kontraband pašovaných cigariet. Colníci vykonali colnú kontrolu nákladnej 
vlakovej súpravy a na základe vyhodnotenia analýzy rizika pristúpili k fyzickej 
kontrole nákladu, ktorým bola drevná hmota. Ku kontrole bol privolaný aj pso-
vod so služobným psom špeciálne cvičeným na vyhľadávanie tabakových vý-
robkov. Ten obvyklým spôsobom označil pravdepodobný výskyt cigariet. Keďže 
išlo o drevnú guľatinu, ktorú bolo potrebné rozpíliť, súčinnosť poskytli prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru MV SR, ktorí disponujú potrebnou špeci-
álnou technikou. Takmer v každom kuse dreva boli nájdené cigarety. Colníci tak 
odhalili pašované cigarety bez označenia kontrolnými známkami v celkovom 
množstve 998 766 kusov cigariet (z toho 996 966 kusov cigariet značky JIN LING 
a 1 800 kusov cigariet značky MAYFAIR).

Cigarety v stropnom čalúnení dodávky
Colníci kontrolnej mobilnej skupiny Stanice CÚ Michalovce zastavili v novembri 
počas hliadkovej činnosti na cestnej komunikácii dodávkové vozidlo určené na 
prepravu osôb, v ktorom sa nachádzalo osem cestujúcich. Colníci vykonali kon-
trolu vozidla za pomoci služobného psa, ktorý ako podozrivé miesto označil strop 
vozidla. Následne vozidlo eskortovali na colný úrad, kde bola vykonaná úplná 
kontrola vozidla. Colníci kontrolou zistili, že vo vozidle boli nelegálne dovážané 
tabakové výrobky, a to 3 000 kusov cigariet zn. MARLBORO (červené balenie), 
8 260 kusov cigariet zn. MARLBORO GOLD ORIGINAL, 5 400 kusov cigariet zn. 
GLAMOUR AZURE SUPERSLIMS a 1 000 kusov cigariet zn. GLAMOUR LILAC. 

Cigarety v železnej rude
Colníci PCÚ Čierna nad Tisou michalovského colného úradu odhalili počas 
colnej kontroly nákladnej vlakovej súpravy nelegálny dovoz tabakových 
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Neuniklo nám / Niekoľko faktov z výročnej správy, ktorá určite nie je nezaujímavou informáciou

Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) vydal koncom októbra tohto roka 
už svoju jedenástu výročnú správu o svojich výsledkoch za rok 2010. Pre nieko-
ho možno nezaujímavá tlačová informácia. Je to naozaj iba nepodstatná sprá-
va alebo sa to vážne dotýka aj nás, bežných občanov Európskej únie?

Krátky pohľad do histórie
Zväčšujúca sa Európska únia (EÚ) nakladala s čoraz s väčšími finančnými 
prostriedkami. S tým úzko súviseli aj podvody, korupcia a iné nelegálne čin-
nosti zamerané na získanie týchto prostriedkov. Európska komisia (EK) si tie-
to skutočnosti plne uvedomovala, a preto jej Rozhodnutím č. 1999/352/ES, 
EUSO, Euratom zo dňa 28.4.1999 vznikol OLAF – nástroj ochrany finančných 
záujmov Európskeho spoločenstva (ES). Jeho predchodcom bola Jednotka 
predchádzania podvodom (UCLAF). Začiatky fungovania tohto úradu neboli 
ľahké. OLAF si musel získať uznanie a akceptáciu tak na európskej úrovni, ako 
aj na úrovni členských štátov. Dnes patrí OLAF k jedným z najdôležitejších or-
gánov v štruktúrach EÚ. Za dobu svojej existencie odhalil mnoho závažných 
podvodov, ktorými jasne dokázal opodstatnenosť boja proti korupcii v aj 
takej vyspelej spoločnosti, akou je EÚ. Cieľom OLAF-u je zabezpečiť, aby fi-
nančné prostriedky EÚ boli použité na stanovené účely a dostali sa k určeným 
príjemcom. 

Informačné zdroje
OLAF pri svojej činnosti získava informácie z rôznych zdrojov. Interné zdroje 
predstavujú zistenia samotného úradu alebo informácie z európskych inštitúcií, 
napr. z kontrolných činností. Ďalším zdrojom sú partnerské organizácie z člen-
ských štátov ako prokuratúra, polícia, colná správa a pod. No veľmi dôležitým 
a najpodstatnejším zdrojom informácií sú samotní občania EÚ. Podľa informácií 
z uverejnenej výročnej správy viac ako polovica informácií OLAF-u pochádzala 
od občanov a súkromného sektora. Napriek tomu, že mnoho z týchto informá-
cií sa nepotvrdilo, OLAF preveril každú prijatú informáciu. 

Dôležitá je anonymita
OLAF a jeho partneri, medzi ktorých patrí aj Colný kriminálny úrad, analyzovali 
prostredie, v ktorom sa pohybujú. V roku 2010 OLAF vytvoril rôzne možnosti 
nahlasovania nezrovnalostí a podozrení z porušenia legislatívy. Pri ich vytvá-
raní vychádzal z vypracovaných analýz, ktoré ukázali, že ohlasovateľ si neželá 
byť odhalený. Z tohto dôvodu sú všetky spôsoby nahlasovania (telefonické, 
mailové, osobné a iné) plne anonymné. Napriek tomu, že OLAF spätne overu-
je ohlasovateľa, systém zabezpečuje jeho absolútnu anonymitu. OLAF navyše 
preveruje aj informácie, pri ktorých nie je možné ohlasovateľa kontaktovať. 
Jednou z možností, ako môžu slovenskí občania nahlasovať nezrovnalosti pri 
nakladaní s finančnými prostriedkami nielen EÚ, ale aj s národnými, je naprí-
klad mailová adresa dostupná aj na stránke colnej správy v časti „Informačný 
servis/Nahlasovanie nezrovnalostí“. Systém oznamovania podvodov, vytvorený 
OLAF-om v roku 2010, umožňuje ohlasovateľovi komunikovať s vyšetrovate-
ľom prostredníctvom tzv. „slepej“ mailovej schránky, do ktorej majú možnosť 

obaja zasielať správy bez toho, aby bol ohlasovateľ odhalený. Čísla v tejto oblas-
ti sú veľmi zaujímavé. Napríklad colníctva sa týkalo iba 6 % prijatých informácií. 
Najviac prijatých informácií sa týkalo európskych inštitúcií (27 %), zahraničnej 
pomoci a štrukturálnych fondov zhodne po 19 % a poľnohospodárstva (17 %).
 
Zistené nedostatky
Pri preverovaní OLAF najčastejšie konštatoval nedodržiavanie pravidiel verej-
ného obstarávania, nedostatočné účtovnícke systémy (hlavne pri financovaní 
z rôznych fondov), nedodržiavanie pravidiel pre projekty EÚ, nedostatočnú 
kontrolu národnými a regionálnymi orgánmi a chýbajúce oddelenie kontrol-
ných a kontrolovaných orgánov. V správe je uvedených niekoľko konkrétnych 
prípadových štúdií, ktoré poukazujú na odhalené nedostatky.

Zhrnutie výsledkov
V roku 2010 OLAF vykonal 691 preverení, z ktorých 225 viedlo k otvoreniu no-
vých vyšetrovacích a operatívnych prípadov. Z nich bolo 150 interných a exter-
ných vyšetrovaní a 75 prípadov koordinácie a pomoci. Počas roka bolo uzav-
retých 189 vyšetrovacích a operatívnych prípadov. Priemerné celkové trvanie 
vyšetrovaní a operácií vrátane fázy hodnotenia predstavovalo 27,9 mesiaca, čo 
bolo najkratšie za posledných päť rokov. Z verejného sektora EÚ a členských 
štátov pochádzalo 46 % informácií doručených OLAF-u. Od občanov a súkrom-
ného sektora prišlo 52 % informácií. Prípady OLAF-u viedli k vráteniu 67,9 milió-
na eur. Najvyššie sumy boli vrátené v sektore štrukturálnych fondov (32,9 milió-
na eur), v poľnohospodárstve (11,9 milióna eur) a v sektore priamych výdavkov 
(10,6 milióna eur). Ďalších 351,2 milióna eur sa doteraz získalo späť v prípadoch 
následných finančných opatrení, ktoré sú stále otvorené. V roku 2010 v dôsled-
ku vyšetrovaní podvodov OLAF-om národné súdy členských štátov udelili pá-
chateľom tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 125 rokov a uložili finančné 
pokuty vo výške takmer 1,47 miliardy eur.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

OLAF – základné údaje a čísla
Generálny riaditeľ: Giovanni Kessler (od februára 2011)
Zriadený roku: 1999
Internetová stránka: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html 
Počet zamestnancov (2010): 466
Rozpočet (2010): 57 miliónov eur
Počet ukončených prípadov do 31.12.2010:
- 2890 prípadov ukončených ku koncu hodnotiaceho obdobia 
- 1447 vyšetrovaných prípadov 
- 812 prípadov pomoci a spolupráce 
Priemerný čas hodnotenia (2010): 7,4 mesiaca
Priemerný čas vyšetrovania (2010): 22,6 mesiaca
Celková suma odporúčaná OLAF-om na vrátenie k 31.12.2010: 1 922 mld. eur
Celkove vymožená suma k 31.12.2010: 1 089 mld. eur
Počet informácií prijatých za rok: +/- 1 000 

Výsledky OLAF-u pri odhaľovaní  
ekonomickej trestnej činnosti

výrobkov. Náklad železorudného koncentrátu je obľúbeným úkrytom pa-
šerákov, ktorí sa na územie EÚ snažia nelegálne dopraviť tabakové výrobky. 
Podobne tomu bolo aj v uplynulom období, keď colníci CÚ Michalovce odha-
lili niekoľko zásielok pašovaného tovaru ukrytého pod vrstvou železnej rudy. 
Ako príklad uvádzame zásielku železorudného koncentrátu od ukrajinského 
odosielateľa pre českého príjemcu, v ktorej colníci odhalili pašované cigarety 
ruskej výroby v celkovom množstve 120 000 kusov bez označenia kontrol-
nými známkami či ďalší prípad odhalenia nelegálne dovážaných tabakových 
výrobkov v množstve 100 000 kusov cigariet zn. JIN LING, rovnako ukrytých 
pod vrstvou železnej rudy.

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.
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Morský prístav, kontajnerová doprava – špecifiká i poučenie v rámci Customs 2013

Slovenskí colníci navštívili v rámci programu Customs 2013 už viacero zahra-
ničných colných správ. Podarilo sa to aj mjr. PhDr. Róbertovi Čurikovi z CÚ 
Banská Bystrica a kpt. Ing. Ivanovi Adamcovi z CÚ Trenčín, ktorí sa v októbri 
zúčastnili na pracovnom stretnutí v Portugalsku. Ku kolegom z portugalskej 
colnej správy išli s cieľom získať nové poznatky a skúsenosti pri dovoze, vývoze 
a tranzite tovaru z tretích krajín do Spoločenstva, so zameraním na kontajnero-
vú dopravu v prístave Porto. O tom, ako to vyzeralo v praxi, sa môžete dočítať 
v nasledovnom článku.

Colný úrad Porto
V úvode pracovného stretnutia nás portugalskí kolegovia oboznámili so štruk-
túrou portugalskej colnej správy a zároveň nám predstavili strategický význam 
prístavu v Porte. Je to najväčší prístav na severnom pobreží Portugalska, ktorý 
je situovaný 15 km od centra Porta v oblasti Leixoes. Patrí medzi najfrekvento-
vanejšie európske prístavy s množstvom zaoceánskych nákladných lodí (väčši-
na z nich pochádza z Južnej Ameriky). Pracovná návšteva bola rozčlenená každý 
deň do niekoľkých etáp podľa naplánovaného programu. Počas jednotlivých 
dní sme postupne spoznávali oddelenia CÚ Porto a tiež systém, akým sú vzá-
jomne oddelenia poprepájané, aby bolo vykonávanie colného dohľadu efektív-
ne. Každý deň bol zaujímavý. Väčšinou sa totiž riešili problémy, ktoré sú veľmi 
podobné tým, aké riešime na našich colných úradoch.

Colnú kontrolu lode sme si vyskúšali v praxi
Veľmi zaujímavú a praktickú skúsenosť sme získali v sektore importu, kde sme si 
spolu s portugalskými a dánskymi kolegami vyskúšali vykonanie fyzickej colnej 
kontroly. Loď, na ktorej mala byť spomínaná colná kontrola realizovaná, bola 
vybratá oddelením jednotky analýzy rizík. Samotnému vykonaniu fyzickej kon-
troly predchádzala krátka pracovná porada, kde boli presne určené úlohy pre 
jednotlivých členov kontrolnej skupiny pod vedením skúsených portugalských 
kolegov. Nasledovalo prebratie ochranných pomôcok: ochranných viest, prílb, 
rukavíc, okuliarov, bateriek. A potom presun k objektu výkonu fyzickej kontroly 
– k zaoceánskej kontajnerovej lodi Monte Brasil, ktorá do prístavu priplávala 
z argentínskeho Buenos Aires. Na jej palube bolo naložených 325 kontajnerov 
rôznorodého tovaru, ktorý pochádzal hlavne z Brazílie a Argentíny (napr. hut-
nícky materiál, železná ruda, bauxit, umelé hnojivá a pod.). Pred vstupom na 
loď sme boli oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi, ktoré každý 
člen kontrolnej skupiny musel podpísať do lodnej knihy. Po vstupe na palubu 
sa kontrolná skupina presunula na kapitánsky mostík za kapitánom lode, kto-
rého podpis je potrebný na poverovacom protokole o začatí colnej kontroly. 
Sprevádzal nás pri nej jeden z dvoch lodných poddôstojníkov. Fyzická colná 
kontrola bola vykonaná v kajutách posádky, v jedálni, v spoločenských a pra-
covných priestoroch. Prebehla štandardným spôsobom, pričom v rámci colnej 

kontroly nebolo zistené po-
rušenie colných predpisov. 
Špeciálnu pozornosť sme 
venovali najmä kontrole 
skladových priestorov, kto-
ré sú najčastejším miestom, 
kde dochádza k porušova-
niu colných predpisov, a to 
nezákonným dovozom al-
koholu a cigariet. Po pred-
ložení knihy zásob, v ktorej 
musí byť zapísaný každý 
pohyb tovaru povereným 
pracovníkom lodnej posád-
ky, sme vykonali kontrolu 
v skladových priestoroch. 
Operatívne zložitejšiu časť 
colnej kontroly sme vyko-
nali po presune do náklad-
ných priestorov lode, kde 
sme museli overiť deklaro-
vané množstvo kontajne-
rov so skutočným fyzickým 
stavom na lodi. Všetci, ktorí vykonávajú takéto kontroly, si vedia predstaviť ten 
náročný proces, keď sa na lodi nachádza až 300 kontajnerov. Nečudo, že nám 
kontrola trvala viac ako tri hodiny. Zistili sme, že čísla troch kontajnerov nezod-
povedajú číslam uvedeným v lodných prepravných dokladoch (Bill of Lading). 
Uvedené zistenia boli odoslané jednotke analýzy rizík. Po vyhodnotení situácie 
bol vydaný príkaz na vnútornú kontrolu troch kontajnerov s nesprávnym ozna-
čením. Všetky tri kontajnery pochádzali z Brazílie a mali deklarovaný hutnícky 
materiál.
Fyzickou kontrolou sa však nezistili žiadne nedostatky. Kontajnery tentoraz sku-
točne obsahovali deklarovaný tovar. Kontrola bola vykonávaná v špeciálnom 
sklade, ktorý bol plne funkčne vybavený na vykonávanie vnútornej kontroly 
kontajnerov. Bol vybavený hydraulickým zdvihákom na kontajnery a vysoko-
zdvižným vozíkom. V prístave Porto sa nachádzali štyri takéto kontrolné sklady.

Prefíkanosť pašerákov nemá konca-kraja
Spestrením pre nás bolo oboznámenie sa s prípadmi pašovania omamných 
a psychotropných látok, ktoré v prístave nie sú zriedkavosťou. Portugalskí 
kolegovia taktiež poukázali na rôznorodosť organizovaných skupín, ako aj na 
prefíkanosť, ktorú pri pašovaní vynakladajú. Týždeň pred našou návštevou 

colníci v prístave objavili zásielku 70 kg heroínu v pa-
letách, na ktorých boli banány. Zásielka bola odosla-
ná z Kolumbie. O deň neskôr zaistili zásielku 40 kg 
kokaínu v drevených doskách, ktorá bola odoslaná 
z Brazílie a mala ďalej pokračovať v režime tranzit do 
Amsterdamu. Aj tieto prípady svedčia o dôslednosti 
a profesionalite, s ktorou pristupujú naši portugalskí 
kolegovia k plneniu každodenných povinností.

Netradičná spotrebná daň
V rámci našej pracovnej cesty nám bolo okrajovo pred-
stavené aj oddelenie spotrebných daní. Prekvapilo nás, 
že portugalskí colníci vyberajú spotrebnú daň z ojaz-
dených áut, čo podľa nich prispieva k bezpečnosti na 
cestách a k ochrane životného prostredia.
Na záver sme sa s portugalskými kolegami rozlúčili. 
Poďakovali sme sa všetkým, ktorí sa nám venovali po-
čas našej pracovnej návštevy a umožnili nám načerpať 
a získať nové poznatky a skúsenosti, ktoré by sme radi 
využili v našej praxi.

mjr. PhDr. Róbert Čurik

Z pracovnej návštevy u portugalských kolegov

kpt. Ing. Ivan Adamec odovzdáva  
v mene generálneho riaditeľa CR SR  
riaditeľovi CÚ Porto Carlosovi Silvovi  
medailu vyrobenú k 100. výročiu  
založenia CÚ Žilina

Pracovná kontrolná skupina zložená z colníkov portugalskej,  
slovenskej a dánskej colnej správy na zaoceánskej kontajnerovej lodi Monte Brasil
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Rozhovor s príslušníkom misie EUBAM por. Bc. Máriom Porubským

Misia EUBAM, ktorá je zameraná na podporu zložiek zodpovedných za eko-
nomickú a fyzickú ochranu hraníc v Moldavsku a na Ukrajine, funguje už šesť 
rokov. Počas tohto obdobia sa v nej vystriedalo množstvo colníkov, pohranič-
níkov či policajtov, ktorí v nej strávili pekné i ťažké chvíle. Patrí k nim aj por. Bc. 
Mário Porubský, ktorý je tzv. misijným veteránom. V Moldavsku bol totiž naj-
dlhšie zo všetkých colníkov vyslaných krajinami EÚ, strávil tam päť a pol roka.

Do Moldavska išiel s cieľom pracovne rásť a niečo zažiť
Nápad ísť do novozaloženej misie prišiel spontánne. Mário sa chcel profesij-
ne zdokonaliť a zažiť niečo nové, takže keď prišiel z misie oznam o voľných 
miestach, neváhal a prihlásil sa. Úspešne zložil skúšky z angličtiny, ktorá je v misii 
hlavným pracovným jazykom, a o pár dní na to už zarezával v Odese. Absolvoval 
trojtýždenný tréning zameraný na prácu v misii a potom bol spolu s ostatnými 
zadelený na svoje budúce pracovisko. Začiatky neboli jednoduché – hoci išiel 
do misie spolu s kolegom kpt. Ing. Ľubomírom Andrášom, v teréne už „hral“ 
každý sám za seba. Domáci im to v žiadnom prípade neuľahčovali a voči pri-
šelcom boli nedôverčiví a opatrní. Ich dôveru si príslušníci misie získavali veľmi 
pomaly. Až keď sa moldavskí colníci presvedčili, že im nováčikovia z EUBAM-u 
chcú pomôcť, postupne sa na nich obracali aj s pracovnými otázkami. Mário bol 
oproti niektorým ostatným členom misie vo výhode, lebo vedel komunikovať aj 
v ruštine, takže sa ľady lámali o čosi rýchlejšie.

Domov chodil po duševnú podporu i potraviny
Máriovým prechodným domovom sa stala pobočka v Otaci, na sever-
ných hraniciach Moldavska s Ukrajinou. Na život v malej dedinke, ktorá 
mala cca 1 300 obyvateľov, si sprvoti zvykal len ťažko. Dni v misii sa 
podobali ako vajce vajcu. Ráno do práce, poobede domov a večer spať. 
Ako misijný pracovník mal totiž zakázané stretávať sa s miestnymi oby-
vateľmi, a to z bezpečnostných dôvodov. V dedine ani nebolo kam cho-
diť. Ak ste sa chceli najesť v miestnej reštaurácii, riskovali ste otravu jed-
lom. Mário mal túto negatívnu skúsenosť dvakrát, v oboch prípadoch 
skončil v nemocnici. Po príčinách netreba dlho pátrať, Moldavci totiž 
šetrili, kde sa dalo. V obchode, ktorý sa v dedine nachádzal, napríklad 
predavač na noc vypínal chladničku i mrazničku. Z ekonomických dôvo-
dov. Všetky zásoby si preto Mário nosil zo Slovenska, ktoré navštevoval 
raz mesačne. Sadol do auta a keď sa dalo, utekal za rodinou. Misia totiž 
prepláca letenky domov len raz za pol roka a to mu napriek komunikácii 
s blízkymi cez email a skype nestačilo. Samota je na práci v misii najťaž-
šia. Niektoré colné správy preto vyšlú do misie hneď dvoch colníkov, 
ktorí sú si navzájom oporou, a to po psychickej i pracovnej stránke, čo 
je podľa Mária nenahraditeľné.

Moldavským colníkom  
chýbajú peniaze a motivácia
Mário sa počas svojho pôso-
benia v Moldavsku venoval 
rôznym oblastiam colníctva. Po 
príchode na pobočku ho pride-
lili k už zabehnutému príslušní-
kovi misie, s ktorým mapovali 
terén, inými slovami zisťovali, 
ako systém funguje a na čo je 
potrebné sa zamerať. Inak to 
ani nešlo, keďže miestni colníci 
boli nedôverčiví. Prvé dva roky 
navštevovali hraničné priecho-
dy, colné pobočky a colné úra-
dy. Neskôr, keď si svoju pozíciu 
v misii upevnili a získali rešpekt 
domácich, prišli na rad aj iné, 
zložitejšie úlohy. Z misijného 
riaditeľstva dostávali konkrétne 
úlohy, ktoré mali počas jedné-
ho roka splniť. Nebolo to však 
jednoduché. Moldavskí colníci 

síce takmer všetky zákony odkopírovali od rumunských kolegov, no nevedeli 
ich uplatňovať v praxi. Colníci z misie im preto radili, akou formou sa niektoré 
činnosti vykonávajú v krajinách EÚ, a ukazovali im, ako zlepšiť výkon služby 
a pracovať efektívnejšie. Misia EUBAM však nemá výkonné právomoci, a tak 
bol celkový výsledok vždy len, ako sa hovorí, o dobrej vôli miestnych colníkov. 
Tí boli niekedy kameňom úrazu, keďže majú nízke platy (cca 120 USD) a po-
chopiteľne tak nie sú dostatočne motivovaní. K výkonom ich členovia misie 
museli neraz doslova dotlačiť. O to viac potešilo, keď sa za týchto okolností 
podarilo presadiť niečo nové a posunúť tak colný výkon vpred. Svoje tipy im 
dávali aj miestni obyvatelia, ktorí ich často navštevovali a sťažovali sa na ko-
rupciu a možné pašovanie tovaru. Mnohé sa ukázali ako opodstatnené a hoci 
sa s korupciou v moldavských podmienkach bojuje skutočne ťažko, zazna-
menali isté pokroky. Počas pôsobenia slovenských colníkov došlo k personál-
nym zmenám na mnohých colných úradoch. Moldavská colná správa zaviedla 
v rámci boja proti korupcii systém rotovania colníkov po colných úradoch. To 
však podľa Mária nie je najšťastnejšia voľba, keďže dochádzanie do niekoľko 
desiatok či stoviek kilometrov vzdialených colných úradov finančnú situáciu 
colníkov ešte viac zhoršuje.

„Papierovačky“ sú nevyhnutnou súčasťou práce
Máriova práca v misii sa veľmi nelíšila od tej, ktorú vykonával doma. Mal osem-
hodinový pracovný čas. Sprvoti robieval na tri zmeny, neskôr už len na dve. 

Na život v misii si človek zvyká len ťažko
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Rozhovor s príslušníkom misie EUBAM por. Bc. Máriom Porubským / Projekt s puncom histórie

Prevažnú časť bežného pracovného dňa tvorila administratíva. Ráno začal 
čítaním a vybavovaním mailov, potom plnil úlohy, ktoré dostal od vedúceho. 
Činnosť, ktorú vykonával v teréne (či už na colnej pobočke alebo priechode), 
musel písomne zdokumentovať v správe. Ešte viac písomností si užil ako vedúci 
na novovytvorenej pobočke v Crivej, ktorým sa stal v marci tohto roku. Zo správ 
svojich podriadených robil každý deň jednu celistvú, ktorú posielal do ústredia. 
Najviac administratívnej práce si však užil vždy v piatok, keď robil každý vedúci 
zhrnutie celotýždňovej aktivity.

Na hranici naňho mierili zbraňou
Mário prežil počas svojho pôsobenia v misii skutočne kadečo, a to nielen po 
pracovnej stránke. Úsmevných príbehov má v talóne viacero. Nikdy nezabudne 
na svoju prvú cestu, keď sa vracal autom späť do Moldavska. Po ceste do Otaca, 
od ktorého ho delilo necelých 70 kilometrov, stretol len dve autá a takmer 30 
vozov ťahaných koňmi.
Do smiechu mu však nebolo, keď išiel do Moldavska s novým služobným pa-
som. Vtedy ho na hranici zadržali s tým, že jeho pas je kradnutý alebo falšovaný. 
O tom, že to s obvinením mysleli vážne, svedčila aj zbraň, ktorú naňho namierili. 
Kým sa situácia vyriešila, strávil dlhých osem hodín na hraničnom priechode 
a netušil, čo s ním bude. Nedorozumenie sa nakoniec vysvetlilo: ministerstvo 
zahraničných vecí totiž vydalo dva rovnaké pasy a jeden z nich bol nahlásený 

ako kradnutý. Zhodou okolností mal ten druhý Mário, a tak sa stal automaticky 
podozrivým.

Najviac mu dali ľudia
Mário má na svoje pôsobenie v misii len tie najlepšie spomienky. Päť a pol roka, 
ktoré v Moldavsku strávil, mu pomohlo aj po profesijnej stránke. V misii sa stretli 
colníci z viacerých colných správ, a tak si navzájom vymieňali skúsenosti z rôz-
nych oblastí. Každý expert na pobočke musel dať raz mesačne radu moldav-
ským alebo ukrajinským colníkom, ktorú potom aplikovali v praxi. Navzájom 
sa tak učili, ako a čo v colnej oblasti zdokonaliť. Mário si však najviac spomína 
na priateľov, s ktorými je dodnes v kontakte. Hoci spolu trávili veľa času, „po-
norka“ vraj nehrozila. Vždy, keď sa chceli trochu odreagovať, zorganizovali si 
nejaký malý výlet do okolia. Okrem toho chodievali aj na riaditeľstvo, ktoré bolo 
od pobočky v Otaci vzdialené stovky kilometrov. Raz ročne sa všetci príslušníci 
misie stretávali v Odese na koncoročnom vyhodnotení svojej práce. V misii sa 
vystriedalo mnoho ľudí, keďže dĺžka pobytu v nej je časovo limitovaná na dva 
roky. Máriovi ju však predĺžili o tri a pol roka, keďže s ním boli veľmi spokojní. 
Aj vďaka jeho práci sa v Moldavsku zmenilo mnoho zákonov. Zdokonalili na-
príklad obeh tlačív, Moldavcom pribudla garancia v tranzite a začali vydávať 
osvedčenie o pôvode tovaru.

-ds-

Spolok histórie colníctva a finančnej správy pripravil s kolegami z Colnej 
správy ČR s podporou vedenia oboch colných správ pre colníkov projekt 
„Colnícky mečík M-2011 SR“ (M = model). Vychádza z colníckeho mečíka vz. 
32, ktorý bol do výstroja úradníkov československej colnej služby zaradený 
vládnym nariadením č. 131/1932 Sb. z. a n. Súčasťou rovnošaty colníkov bol 
do roku 1945.

Unikátny zberateľský predmet
Samotný colnícky mečík vz. 32 patrí v celosvetovom meradle medzi uznáva-
ný a pre mnohých zberateľov nedosiahnuteľný zbierkový predmet. Cieľom 
nášho projektu je preto vytvoriť hodnotnú a jedinečnú pamiatku, ktorá by 
mala svoje miesto nielen v ozbrojených a záchranných zboroch SR a ČR, ale 
zároveň by reprezentovala naše colníctvo v celosvetovom meradle. Mečík 
je určený hlavne pre colníkov a bývalých colníkov. V mene colnej správy je 
oprávnený objednať ho na reprezentatívne účely GR CR SR (napr. pre colníkov 
zaradených v čestnej jednotke slovenskej colnej správy a pod.). Je k nemu vy-
dávaný certifikát, ktorý je vystavený na meno colníka alebo na colnú správu. 
Rozdiel medzi verziou ČR a SR je hlavne v štátnom znaku na rúčke, resp. vo fa-
rebnom vyhotovení kožených doplnkov. Mečík meria 37 cm (v pošve 40,5 cm) 
a kovové časti rukoväte a pošvy sú pozlátené 24-karátovým zlatom s hrúb-
kou 0,3 µ, aby vyniknutie detailov ostalo zachované. Priečka má 9,7 cm, šírka 
leštenej čepele je 2,1 cm a hmotnosť mečíka je 
560 g (s portépee – strapcom – 600 g). Súčasťou 
mečíka je aj pošva spolu so závesníkom a por-
tépee. Každý mečík bude mať na čepeli svoje 
poradové číslo. Na základe želania colníka naň 
môže byť vyrytý aj monogram. Je vyrobený 
ručne s použitím technológie z 30. rokov 20. st., 
preto vzhľadom na časovú náročnosť výroby 
bude dodanie celej série trvať niekoľko mesia-
cov až rokov od objednania (pre posledné kusy 
zo série). Cena za kus je 1 400 eur (vrátane DPH). 
Objednať si ho je možné aj na splátky. Veľkosť 
série bude závisieť od počtu záujemcov. Na 
jedného colníka však bude pripadať maximálne 
jeden kus. Pre slovenských colníkov bude vyro-
bených maximálne 250 kusov. Rovnaký počet 
si budú môcť objednať aj naši českí kolegovia. 
Séria colných mečíkov M-2011 SR nebude v bu-
dúcnosti rozšírená. Podrobnejšie informácie, ako 
aj informácie ohľadom zaradenia Colníckeho 

mečíka M-2011 SR do výzbroje colnej správy sú k dispozícii na sociálnej sieti: 
www.facebook.com/historia.colnictva.financnej.spravy, prípadne emailovej 
adrese: colny.mecik.2011@gmail.com, kde bude môcť každý colník po objed-
návke sledovať výrobu svojho mečíka. Hlavným zámerom výroby Colníckeho 
mečíka M-2011 SR je vytvorenie jedinečného reprezentatívneho predmetu 
s trvalou morálnou, umeleckou a zberateľskou hodnotou, ktorým do histórie 
prispeje naša generácia colníkov. 

O autorovi
Autorom mečíka je umelecký kováč a reštaurátor chladných zbraní Tomáš 
Achs, ktorého meče majú v zbierke aj ruský a americký prezident Vladimir 
V. Putin a George W. Bush. Šabľu z jeho produkcie odovzdal prezident ČR V. 
Klaus GR GŘC JUDr. Pavlovi Novotnému pri jeho povýšení do hodnosti bri-
gádneho generála. Tomáš Achs je dvorným dodávateľom umeleckých pred-
metov a chladných zbraní pre Kanceláriu prezidenta SR, jeho čestnú jednotku, 
Klub generálov SR a mnohých ďalších. Mincu z jeho produkcie má vo svojej 
zbierke dokonca aj anglická kráľovná Alžbeta II., s ktorou sa stretol v rámci 
oficiálneho programu počas jej návštevy SR. Pri výrobe si veľmi zakladá na 
precíznej ručnej práci s prihliadnutím na detail, čoho dôkazom sú napríklad aj 
šabľa a doplnky rovnošaty čestnej jednotky slovenskej colnej správy.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Colnícky mečík M-2011 SR
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Prerobený ranč, nachádzajúci sa približne 10 kilometrov od Nitry pri obci 
Malý Lapáš, sa v októbri ozýval psím štekotom. Toto moderné kynologické 
stredisko sa totiž stalo dejiskom otvorených majstrovstiev SR belgických ov-
čiakov. Ide o prestížnu súťaž s medzinárodnou účasťou. V kategórii IPO III, 
ktorá predstavuje vrchol v disciplínach poslušnosť, stopy a obrany, vo finále 
bojoval o celkové prvenstvo aj psovod CÚ Žilina npor. Mgr. Miroslav Trauer.

Voľný čas venuje psom
Miro so svojím štvorročným belgickým ovčiakom (Malinois) Axellom Bohemia 
Atevy alias Ferdom nastúpil do súťaže s poradovým číslom šesť. Šestka obvyk-
le nebýva najšťastnejším číslom. Miro je však profík. Jeho dôvera vo vlastného 
psa a zásada všetko riešiť s triezvou hlavou poverčivosti veľa priestoru nedá-
vali. V súkromnom živote sa tento colník „psičkár“ venuje služobnej a špor-
tovej kynológii už viac ako 20 rokov a so psami trávi všetok voľný čas. Buď je 
s nimi na „cvičáku“, na súťažiach, alebo s nimi len tak oddychuje. Ináč to pri 
takejto „zábavke“ totiž nejde. Účelom športovej kynológie nie je výcvik psa 
priamo pre služobné práce, ale pre dosahovanie športových úspechov. Pritom 
je to precízna dlhoročná práca, založená na detailoch. Mirovými rukami a vý-
cvikom prešlo viacero plemien – od boxerov cez dobermany až po nemecké 
ovčiaky. Patrí medzi ľudí, pre ktorých práca je zároveň aj koníčkom.

Premiéra v zahraničí mu vyšla
V tomto roku reprezentoval Miro so svojím psom Slovensko na 17. majstrov-
stvách sveta belgických ovčiakov v Belgicku. Išlo o jeho prvú účasť na svetovej 

súťaži a konkurencia bola obrovská. Na šampionáte sa zúčastnilo 98 prete-
károv z 29 štátov. Naša dvojica sa najskôr kvalifikovala medzi 20 najlepších, 
a potom v súboji o titul majstra sveta obsadila 14. miesto. Zo slovenskej vý-
pravy skončila ako najlepšia. S určitou dávkou nadsadenia môžeme povedať, 
že to bola dobrá predpríprava na slovenský šampionát. Zvládli ho totiž na 
jednotku.

Doma Ferdo presvedčil svojimi výkonmi a „úsmevom“
Prvou disciplínou, ktorú Miro s Ferdom na slovenských majstrovstvách absol-
vovali, bola stopa. Ide o cudziu stopu, dlhú najmenej 600 krokov, minimálne 
60 minút starú, ktorá pozostáva z piatich úsekov. Stopa má štyri lomy (cca 90°) 
a pes vyhľadáva tri predmety. Časový limit na vypracovanie stopy je 20 minút. 
Náročný terén spôsoboval mnohým psom značné problémy. Jediným súťažia-
cim, ktorému sa podarilo presiahnuť hranicu 90 bodov, bol Ferdo. S 91 bodmi 
kategóriu suverénne vyhral. Dobrý začiatok súťaže. Ďalšou disciplínou v poradí 
bola poslušnosť. Tá pozostáva zo súboru cvikov: ovládateľnosť bez vodidla, od-
loženie v sede za pochodu, odloženie v ľahu za poklusu s privolaním, odloženie 
v stoji za poklusu s privolaním, aport voľný, aport skokom, aport šplhom, vy-
sielanie vpred s odložením a dlhodobé odloženie psa. Prísny rozhodca sekal 
body za každú maličkosť, hodnotil dokonca aj radosť psa pri vykonávaní cvikov. 
Ferdov úsmev a precízne vykonané cviky na povel psovoda priniesli dvojici 93 
bodov a prvenstvo v ďalšej disciplíne. Pre divácke oko najlahodnejšou disciplí-
nou je určite obrana. Belgické ovčiaky v nej majú možnosť v plnej kráse uká-
zať rýchlosť, dynamiku a razanciu jednotlivých zákrokov, teda zručnosti také 

Víťazom kynologických  
majstrovstiev SR sa stal colník
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Na prelome septembra a októbra sa konal 2. ročník volejbalového turnaja pod 
záštitou Európskej colníckej športovej asociácie (European Customs Sports 
Association – ECSA). Organizovala ho fínska colná správa ako víťaz 1. ročníka, 
ktorý sa konal v Rakúsku v roku 2009.
Turnaj sa uskutočnil v Helsinkách v Pasila Sport Hall. Sily si prišlo zmerať 
šesť družstiev volejbalistov a volejbalistiek reprezentujúcich colné sprá-
vy Anglicka, Česka, Fínska, Holandska, Rakúska a Slovenska. Naše družstvo 
a slovenskú colnú správu reprezentovali Soňa Ligáčová, Mária Fabianová, 
Peter Šimonek, Martin Zmeko, Marián Benc, Karol Sabadoš, Branislav Runčák 
a Dušan Simonis, ktorý bol kapitánom družstva. Po dvojdňovej ceste autom 
sme v prvý deň turnaja hrali päť zápasov a priebežne sme boli na 4. mieste. Na 
základe výsledkov z prvého dňa sa na druhý deň hralo najprv o 5. a 6. miesto, 
potom o 3. a 4. miesto a nakoniec sa hralo finále. Po napínavých zápasoch si 
prvenstvo obhájili Fíni, striebro získali naši západní susedia, Česi, a bronz si 
odniesli kolegovia z Rakúska. My sme skončili na 4. mieste, na 5. mieste sa 
umiestnili Holanďania a na 6. mieste skončilo Anglicko. Športové podujatie 
sa nieslo v priateľskej atmosfére, počas ktorej sme nadviazali nové kontakty 
a priateľstvá.

npor. Bc. Mária Fabianová

Colníci sa popri svojej často sedavej a trpezlivej činnosti musia z času na čas 
udržiavať vo forme vo svojom voľnom čase aj individuálne. Keď popritom robia 
dobré meno i svojej krajine, je to príjemný bonus, ktorý ich rodáci radi ocenia.

K takým colníkom patrí aj Marián Begala, ktorý svoj voľný čas delí medzi rodi-
nu a šport. Venuje sa stolnému tenisu, v ktorom dosiahol v tomto roku veľké 
úspechy. V lete sa za svoj klub MKST Veľké Kapušany zúčastnil na majstrov-
stvách Európy veteránov v stolnom tenise v českom Liberci (2 500 účastníkov). 
CÚ Michalovce, kde pracuje, i svoj domovský klub reprezentoval s výbornými 
výsledkami. V dvojhre sa umiestnil na 33. – 64. mieste a vo štvorhre sa spolu 
s kolegom Pavlom Paulikom umiestnili na 17. – 32. mieste.

Po úspechu na ME v Liberci Marián Begala nezaháľa a svedomito sa pripravuje 
na ďalšiu súťaž, ktorá sa uskutoční koncom júna 2012 v Štokholme. Už teraz sa 
teší na zápasy s hráčmi z rôznych kontinentov. Do budúceho leta však ešte musí 
trénovať i zháňať sponzorov, vďaka ktorým sa na MS bude môcť zúčastniť.

Miroslava Germanová

typické pre toto plemeno. Zvládnutie cvikov obrany, ako aj vyhľadanie figu-
ranta, vystavenie a vyštekanie, pokus o útek figuranta, obrana psa pri strážení, 
doprovod zozadu, prepad psa pri doprovode, útok na psa za pohybu, obrana 
psa pri strážení sú spojené s dokonale zvládnutou poslušnosťou psa. Veru, bolo 
sa na čo pozerať. Diváci so zatajeným dychom sledovali prácu psov i figurantov. 
Excelentné výkony boli odmenené búrlivým potleskom.

Zaslúžené víťazstvo šesťnohého tímu
Ferdo s Mirom dosiahli 97 bodov zo 100 možných, o jeden bod zaostali za 
víťazom tejto disciplíny. Ani druhé miesto v obranách však nič nezmenilo na 
fakte, že po zrátaní všetkých bodov sa z celkového víťazstva tešil Miroslav 
Trauer z Kynologického klubu Žilina. Športovec na stupni víťazov vo chvíli, 
keď mu na krk dávajú zlatý kov, nemyslí na mesiace, niekedy i na roky odrie-
kania. Po celom tele sa mu rozlieva pocit šťastia a sebauspokojenia, ktorý sa 
nedá ničím nahradiť. Stálo to za to...

npor. Ing. Milan Dibala 

Slovenské volejbalové družstvo  
v Helsinkách

Colník so stolnotenisovou raketou
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Trocha inšpirácie pre chvíle oddychu i na zamyslenie / Aktivity s duchovným rozmerom

Ordinariát ozbrojených síl a zborov SR hodnotí svoju činnosť na Pastoračnej rade. Schádza sa spra-
vidla dvakrát ročne, a to v marci a novembri v Marianke pri Bratislave, kde sa v kláštore Bratov Teši-
teľov nachádza kúria ordinariátu.
Colná správa má v Pastoračnej rade dvoch zástupcov, ktorí sa 16.11.2011 zúčastnili na jej druhom 
zasadnutí. Spolu s ostatnými vyhodnotili aktivity, ktoré sa v tomto roku pod taktovkou ordinariátu 
uskutočnili. Okrem mnohých iných stoja za zmienku hlavne aprílová Krížová cesta v Marianke, júlová 
Levočská púť, slávenie svätých omší k septembrovému dňu colníkov, októbrové slávnostné vysvä-
tenie Kaplnky blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. na policajnej akadémii v Košiciach za prítomnosti 
apoštolského nuncia, ako aj zádušné sväté omše za zosnulých colníkov a ich rodinných príslušníkov 
z 1. novembra. Ordinariát tiež zorganizoval viaceré detské tábory (ako napr. tábor na Zemplínskej 
Šírave začiatkom júla) alebo rôzne duchovné cvičenia pre rodiny príslušníkov ordinariátu. Zo spome-
nutých akcií bola veľmi významná Levočská púť, počas ktorej došlo za prítomnosti čestnej jednotky 
colnej správy k vysväteniu obrazu sv. Matúša. Patrón colníkov zdobí CÚ Košice. Zamestnanci colnej 
správy sa o všetkých aktivitách Ordinariátu OS a OZ SR môžu podrobnejšie dozvedieť aj elektronicky 
prostredníctvom intranetu. Colníci budú v budúcom roku pozývaní na všetky akcie, resp. aktivity, 
z ktorých dávame do pozornosti hlavne púť do Lúrd, Ríma a opäť do Levoče.

pplk. Ing. Rastislav Krajčík, mjr. JUDr. Peter Tupta

Ordinariát OS a OZ SR hodnotil celoročnú činnosť

Zima je spätá nielen s Vianocami a koncom roka, ale aj s dovolenkami. Ak 
ste sa ešte nerozhodli, kde strávite pár dní voľna, máme pre vás zaujímavý 
tip. Colné riaditeľstvo Hradec Králové ponúka slovenským colníkom, ako 
aj ich rodinným príslušníkom celoročné ubytovanie v rekreačnom zaria-
dení CS ČR Horní Lipka za režijnú cenu 101 Kč (cca 4 €)/osoba/noc. Časť 
objektu slúžila od roku 1935 ako stanica finančnej stráže. Súčasťou von-
kajších priestorov je volejbalový kurt, krytý altán s ohniskom, gril a ďal-
šie zariadenia. Objekt sa nachádza v podhorí Králického Sněžníka (okres 
Šumperk). Na svoje si tak prídu milovníci lyžovania, cyklistiky, turistiky 
a krásnej prírody. Toto ubytovanie si odskúšali aj členovia našej čestnej 
jednotky, ktorí boli v objekte ubytovaní s ostatnými slovenskými colník-
mi počas októbrovej akcie v ČR. Vyplnené prihlášky je možné zasielať 
poštou na CÚ Ústí nad Orlicí, ul. T. G. Masaryka 897, PSČ 562 01 alebo na 
e-mail: posta1161@cs.mfcr.cz. Žiadosť o podrobnejšie informácie možno 
získať aj telefonicky na č. +420 465 569 203, +420 737 225 576 u p. Marie 
Šokovej. Zariadenie je vhodné na organizovanie služobných, spoločen-
ských i športových akcií.
Viac informácií, ako aj fotografií na http://www.vkcv.estranky.cz/ a http://
www.kralickysneznik.net/

-red-

Rekreácia v severných Čechách za „colnícke“ ceny

Nádherná vôňa ihličia, zapálené sviečky, pokoj domova a teplo rodinného ko-
zuba nám navodzujú v mysliach atmosféru najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. 
Už onedlho sa v našich príbytkoch jagavo rozsvietia vianočné stromčeky a srd-
cia nás všetkých, najmä oči detí budú naplnené radosťou a hrejivým pocitom 
šťastia. Kroky veriacich ľudí, nech žijú v ktorejkoľvek časti sveta, povedú do chrá-
mov, aby si znova po roku vypočuli Vianočné evanjelium: „Lebo narodil sa vám 
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Sláva na výsostiach Bohu a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! “ Tak znela radostná zvesť v svätý večer z úst an-
jelov pastierom na betlehemských poliach. Nad chudobnou maštaľkou zažiarila 
hviezda, ktorá upozornila svet na jedinečnú udalosť v dejinách spásy. Panna 
Mária porodila dávno predpovedaného Mesiáša, Záchrancu ľudstva a Knieža 
pokoja. Z nesmiernej Božej lásky prišiel na Zem Boží Syn Ježiš Kristus. Tento 
prevzácny a nezaslúžený dar z nebies sme dostali zdarma. Na skutočnej láske 
je úžasné, že nie je vypočítavá, nerozhoduje sa podľa hodnosti ani postavenia 
a miluje aj tých, ktorí si to podľa nášho úsudku nezaslúžia! Taká je láska nebes-
kého Otca. Jej plameň zohrieva studené srdcia, preto sa na Vianoce chceme 
k nemu priblížiť a zakúsiť, aby nás vypočítavých, sebeckých a chladných aspoň 
na pár dní zmenil na lepších ľudí. Vtedy pocítime vôľu zvláštnym spôsobom 

dokázať lásku k svojim blížnym, pripraviť im radostnú chvíľku a vniesť do ich 
sŕdc pokoj a spokojnosť. Preto túžime byť v našich rodinách všetci spolu, aby 
sme mohli utužiť svoje vzájomné zväzky. Želáme si tešiť sa s radujúcimi, s trpia-
cimi spolucítiť, biednym pomáhať prenášať ich ťažkosti a chorým liečiť bolesti. 
Všetkým smutným a núdznym sa ponúka teplo lásky a svetlo vianočnej zvesti. 
To je Božie požehnanie, ktoré by sme chceli prežívať aj po sviatkoch. 

Aké by bolo krásne, keby všetky dni nášho života mohli byť prežiarené láskou 
z neba! Z Božej strany bolo vykonané všetko, aby duch lásky panoval po celý rok 
v našich rodinách a spoločenstvách. Je na nás, aby sme si zvolili namiesto ego-
izmu, lakomstva a pýchy cestu pokory, milosrdenstva a obetavosti. Kto pôjde 
touto cestou viery, s tým bude Boh v dobrých i zlých časoch.
Prajem Vám, milí čitatelia, aby ste sa rozhodli žiť plnohodnotný život nielen cez 
Vianoce, ale aj každý deň v roku 2012. A Boh lásky a pokoja bude s Vami so 
svojím požehnaním. 

pplk. Mgr. Miroslav Táborský 
generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 

Vianočná premena
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Naša kronika

Naši jubilanti v novembri a decembri 2011
55 rokov

Jana Motyčková (CÚ Michalovce)

50 rokov

František Kurej (CR SR), Marián Troják (CR SR), Edita Báštiová (CÚ Banská Bystrica), Oto Schönberger (CÚ Bratislava), Ján Strecký (CÚ Bratislava),  
Milan Dirga (CÚ Prešov), Vladislav Kokinda (CÚ Prešov), Zdenka Štefaňáková (CÚ Prešov), Ivan Horkovič (CÚ Prešov), Miroslav Liga (CÚ Prešov),  

Slavomír Host (CÚ Prešov), Ján Sedrovič (CÚ Michalovce)

Pracovné jubileum 25 rokov

CÚ Trnava: Pavol Šikeť 

CÚ Michalovce: Milan Štofa

Pracovné jubileum 20 rokov

CR SR: Martin Kruk, Peter Fabian, Peter Nodžák 
CÚ Banská Bystrica: Róbert Greguš, Peter Gyurász 
CKÚ: Jozef Čečotka, Ľudovít Ofčák, Martin Čigáš, Anton Kohút, Daniel Komara ,Nórbert Vašš, Ľubomír Medvec, Lucius Kapsdorfer, Dalibor Korcsmáros
CÚ Bratislava: Ján Filičko, Jozef Hollý, Ľubomír Floriš, Ján Szafian ,Tibor Trnka, Jaromír Fischer, Milan Polák, Jozef Prelec
CÚ Trenčín: Jozef Hlubina
CÚ Prešov: Viliam Reľovský, Miroslav Drobňák, Norbert Čandík, Igor Ilavský, Miroslav Furtkevič, Miroslav Krajčo, Jozef Konkoľ, Jozef Škoviera, Andrej Hovančík, 
Michal Štellmach, Ján Straško, Milan Paňko, Miroslav Roman, Miroslav Soroka, Ladislav Lipinský, Jozef Kušnír, Milan Kapcala, Ivan Horkovič, Miroslav Solomon, Rudolf 
Gura, Ján Kokinda, Peter Vašuta, Miroslav Liga, Vladimír Slivka, Ľubomír Slodičák, Igor Vojtaššák, Daniel Repka, Renáta Kravcová, Tibor Alexik, Pavel Novák, Ľubomír 
Krivák, Peter Džačovský, Ján Dziaček, František Šinaľ, Jozef Knap, František Semanko, Igor Jurčišin, Peter Jurč, Vladimír Noga, Viliam Varga, Miroslav Smetana, Sergej 
Bochin, Štefan Hičák, Miloš Barna, Vladimír Pirnik, Jaroslav Bučko, Miloš Bodnár, Ladislav Potocký, Juraj Balaščák, Slavomír Host, Igor Mokriš, Alexander Repčík, 
Miroslav Bočko, Michal Dráb, Vladimír Bega, Emil Bochin, Sergius Choma, Vasiľ Jakubík- Magerovský, Miroslav Halas, Stanislav Kriššák, Jozef Šoltýs, Tibor Sova,  
Milan Klimek
CÚ Trnava: Anton Tamási, Barnabáš Csiba
CÚ Nitra: Milan Feranec, Attila Gyürösi, Štefan Pintér, Bohuš Sáha 
CÚ Michalovce: Ladislav Abaházi, Gabriel Bajusz, Tibor Balla, Martin Bilik, Daniel Dorožovič, Ján Drobňák, Csaba Feke, Jaroslav Gubo, Štefan Karackaj, Zoltán 
Kovalcsik, Jozef Leško, Ľudovít Molnár, Michal Moser, Barnabáš Petrik, Ján Rapáč, Róbert Reho, Milan Rendeš, Juraj Silváši, Ladislav Szücs, Gabriel Vaszily, Juraj 
Viňanský, Peter Zalom, Pavol Feke, Attila Soós, Michal Adam, Michal Staruch, Pavol Faťol, Dušan Štíbel, Ján Gargulák, Pavol Bajzák, Marián Falis, Jaroslav Stripaj, 
Pavol Rusiňák, Ján Belej, Ján Gondoľ, Marián Gonos, Vojtech Pásztor, Ján Sirka, Július Demeter, Ľuboslav Guba, Mikuláš Jakubík, Vladimír Jurcák, Dušan Krydla, Pavel 
Mochnáč, Milan Nestor, Michal Pirnik, Miroslav Rusinko, Marián Savčák, Matúš Horňák, Ján Turbák, Ľuboš Smriga, Jaroslav Tomko
CÚ Žilina: Rudolf Zentko, Róbert Kotyra, Vladislav Cvinček
CÚ Košice: Viliam Unger, Dušan Urbančík, Jozef Dragan, Tibor Kováč, Marián Manko, Róbert Lorincz, Mikuláš Manko, Pavol Balázs, Iveta Repíková, Karol Tužinčin, 
Igor Koska

Všetko najlepšie v novom roku
Vám želá redakcia

Colných aktualít a redakčná rada
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Ako nás nepoznáte

V zajatí notovej osnovy

Hudba nás sprevádza na každom kroku. Hrá nám z reproduktorov autorádia, 
zo slúchadiel mp3 prehrávača, či len ako zvuková kulisa v obchode alebo v prá-
ci. Každý k nej má svoj vlastný špecifický vzťah. Pre niekoho je každodennou 
potrebou, pre iného formou umenia, ktoré si dávkuje len sporadicky. Pre Mar-
ka Štepanaya z CÚ Nitra je hudba všetkým: životným štýlom, vášňou, ale aj ko-
níčkom, bez ktorého si svoj život nevie predstaviť. Colnícku uniformu totiž vo 
svojom voľnom čase mení za bubny a bubenícke paličky.

Aký otec, taký syn
Marek má hudbu, ako sa hovorí, v krvi. Chuť hrať zdedil po otcovi, ktorý bol tiež 
muzikant, a to bubeník. So svojou kapelou chodieval hrávať na svadby a zá-
bavy, a tak bol Marek obklopený hudbou na každom kroku. Ako jeho otca aj 
Marka lákali najmä bicie, ktoré od neho dostal ešte ako desaťročný. Hrať na bub-
noch sa naučil postupne a sám, keďže do hudobnej nechodil. Začiatky svojho 
„búchania“ si oddrel v pivnici rodinného domu. Neskôr sa presunul do domu 
po starých rodičoch, kde si spolu s ďalšími pätnásťročnými chlapcami z dediny 
založili svoju prvú metalovú kapelu.

Stará láska nehrdzavie
Hranie v kapele ich bavilo, a tak v provizórnej domácej skúšobni trávili všetok 
voľný čas. Ako to však býva, po rôznych personálnych zmenách a asi siedmich 
rokoch hrania prišiel koniec. Členovia kapely začali mať aj iné záujmy, a tak sa 
v skúšobni stretávali čoraz menej. Paradoxne nedávno, pred nejaký-
mi dvoma rokmi, keď už mali takmer všetci kopu povinností (práca, 
rodina, deti a pod.), sa dali opäť dokopy a začali znovu hrávať. Bolo 
to náročné rozhodnutie, pretože si museli všetci kupovať nové hu-
dobné nástroje (tie pôvodné už v minulosti predali) a tiež zvukovú 
techniku. Nie sú to lacné záležitosti, ale ako sa hovorí: Keď miluješ... 
Zásluhou obrovskej chuti hrať vznikla kapela R. I. Pain (Komjatice), 
ktorá má päť členov. Frontmanom kapely je Peter Ďúran (gitara I.), 
prináša gitarové riffy, z ktorých potom robia pesničky. Druhým gita-
ristom v kapele je Jaroslav Ďúran, Peťov starší brat, ktorý ho výborne 
dopĺňa. Na basgitare hrá Marián Baťo, ktorý tvorí aj skvelé texty do 
pesničiek. Spev má na starosti Boris Félix, neskutočne dobrý spevák 
a zabávač, a na bicích hrá Marek. Kapela sa však slovne nedá plno-
hodnotne predstaviť. Ak vás zaujíma, ako im to spolu „hrá“, kliknite 
na www.bandzone.cz/ripain.

Hudbou žije celá rodina
Marek venuje svojmu koníčku veľa času a nemalú čiastku financií. 
Našťastie, najbližší mu jeho hudobnú lásku tolerujú. Najväčšiu oporu 

má v manželke Soni, ktorá ho v hraní veľmi podporu-
je, keďže je tiež odchovaná na „rockových základoch“. 
Hudbou žijú aj ich deti. Deväťročná Kristínka je ich stála 
fanúšička nielen pri skúškach, ale v rámci možností aj 
na koncertoch. Aj poldruharočný Šimonko má hudbu 
v krvi. Marek totiž s kapelou pravidelne skúša u seba 
doma. V rodinnom dome s oddelenou prístavbou si 
v jednej z miestností vybudoval s členmi kapely skú-
šobňu. Skúšky majú podľa možností, približne dvakrát 
do týždňa. Asi mnohým napadne, čo na toto hudobné 
zapálenie hovoria susedia. Marek si to však vedel zariadiť 
aj v tomto smere. Jeden zo susedov je totiž bývalý člen 
otcovej kapely, čiže muzikant, ktorý má pre ich hranie 
pochopenie. Sused z druhej strany je kolega, vojak z po-
volania, ktorý spolu s rodinou rockovú hudbu obľubuje.

Na koncertoch sú vo svojom živle
Najväčším zadosťučinením pre muzikanta je, keď hrá 
pre svojich fanúšikov. Tých má aj Markova kapela, ktorá 
vystupuje na koncertoch v rôznych rockových kluboch, 
na rockových festivaloch, skrátka tam, kde sa tvrdá roc-

ková hudba hrá a počúva. Približne pred rokom a pol skúsili šťastie v relácii 
Slovenského rozhlasu Nevídané neslýchané, ktorá bola zameraná na prezen-
táciu neznámych hudobných skupín. A dobre urobili. Vďaka tejto relácii nahrali 
skladbu, ktorá sa potom v rozhlase hrávala.

Hudbu, ktorú tvoria počítače, neuznáva
Marek je rockerom telom i dušou, no napriek tomu nie je upriamený iba na 
tento jeden hudobný štýl. Rád zájde na akýkoľvek koncert, pretože si váži živú 
hudbu, ktorú tvoria a hrajú hudobníci, nie počítače a elektronika. Atmosféra, 
ktorá vládne na koncertoch, je podľa neho nenahraditeľná. Mnohí ju však nikdy 
nezažijú, pretože majú voči rockovým koncertom predsudky. Automaticky si 
ich totiž spájajú s „opitou a sfetovanou mládežou“, s čím Marek, našťastie, skú-
senosť nemá.

Vždy mal nejaký bubenícky vzor
Marek, ako asi každý muzikant, mal vždy svoj vzor. Tým prvým bol jeho otec, 
ktorý ho do bubeníckeho sveta zasvätil. Postupne, ako sa začal o bubnovanie 
zaujímať stále viac a viac, prichádzali nové vzory – bubeníci, ktorým sa chcel 
podobať. V súčasnosti obdivuje hudobný štýl, techniku hrania a nápaditosť 
hry amerického bubeníka (teraz už bývalého bubeníka skvelej kapely Dream 
Theater) Mikea Portnoya.

-ds-
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Rezortné vyznamenania

Udeľovanie rezortných vyznamenaní col-
ným a daňovým úradníkom má v našich ze-
mepisných šírkach tradíciu už približne od 
roku 1880. V colnej správe ČSFR boli vyzna-
menania (zlatá, strieborná a bronzová pla-
keta za vzornú službu) zavedené k 15.6.1991 
Služobným predpisom č. 42/1991, ktorý pre-
stal platiť vznikom slovenskej colnej správy 
k 31.12.1992. Vyznamenania za vzornú služ-
bu boli v našej colnej správe zavedené až 
o deväť rokov neskôr, a to rozkazom MF SR 
č. 3/2000 zo dňa 25.1.2000 (uverejnené v In-
formácii č. 18/2000, Vestník CR SR č. 4/2000). 
Ocenenie je rozdelené do dvoch stupňov: 
zlatá a strieborná medaila za vzornú službu. 
Medaily majú priemer 34 mm a hrúbku 
2 mm. Zavesené sú na oválnom ušku, kto-
ré visí na 8 mm kruhovom ušku. Kruhovým 
uškom je prevlečená stuha široká 32 mm 
a dlhá 50 mm. Stred stuhy pretína 6 mm ši-
roká trikolóra. Okraj stuhy je bielo začistený. 
K uvedenému vyznamenaniu prináleží stuž-
ka s rozmermi 12 x 32 mm, uprostred ktorej 
je 6 mm široká trikolóra. Medaila má leštenú 
povrchovú úpravu. Vo vnútornej strane etui 
je vlepený doklad o udelení medaily (obr. 5). 
K medaile sa vydáva aj „Rozhodnutie“ o ude-
lení s odôvodnením.

Líc (obr. 1, 3): V strednej časti sa v preliačine 
nachádza znak colníctva Merkúr (vo verzii 
platnej od 30.10.1998 do 31.12.2006). Okolo 
neho je na 3/4 reliéfne vyvýšenom okraji, 
ktorý má v hornej časti 9 mm a v strede dole 
6 mm, nadpis „ZA VZORNÚ SLUŽBU“. 
Rub (obr. 2, 4): V strede je umiestnený 
17 mm vysoký a 14 mm široký reliéfny znak 
Slovenskej republiky, okolo ktorého je nadpis 
„COLNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. 
Strieborná medaila za vzornú službu má 
striebornú farbu a svetlomodrý podklad na 
stuhe a stužke. Zlatá medaila za vzornú službu má zlatú farbu a tmavočervený podklad na stu-
he a stužke.
Vedenie colnej správy v súčasnosti zohľadňuje pri udeľovaní vyznamenaní aj počet odslúžených 
rokov. Zlatú medailu udeľuje colníkom, ktorí majú odslúžených 30 rokov (resp. v aktuálnom roku 
dosiahnutých) a striebornú medailu colníkom, ktorí majú odslúžených 20 rokov v colnej správe 
alebo ozbrojených zboroch. K 1.12.2011 bolo udelených 344 strieborných a 84 zlatých medailí za 
vzornú službu. Z toho bolo udelených za vzornú reprezentáciu colnej správy a Slovenskej repub-
liky 12 strieborných a 32 zlatých medailí osobám mimo slovenskej colnej správy.

Za prekročenie plánovaných úloh súvisiacich s výberom colných a daňových príjmov boli vy-
braní riaditelia colných úradov v rokoch 2000 a 2001 odmenení generálnym riaditeľom CR SR 
zlatou medailou, ktorá bola označovaná aj ako zlatá minca. Má priemer 25 mm, hmotnosť 12 g 
a je vyrobená z 24-karátového zlata. Na líci (obr. 6) sa v strednej časti nachádza 16 mm vysoký 
znak colníctva Merkúr (vo verzii platnej v rokoch 1998 – 2006), okolo ktorého je nadpis „COLNÁ 
SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a je opatrená puncovou značkou. Na rube (obr. 7) sa v strede 
nachádza 13 mm vysoký a 10 mm široký reliéfny znak SR, okolo ktorého je nadpis „SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA“. Výrobná hodnota jednej medaily bola 5 000 Sk. Presný počet udelených medailí 
nie je známy, ale keďže v tom období bolo v SR 14 riaditeľov colných úradov, z ktorých ju dostali 
len tí, ktorí splnili stanovené kritéria, predpokladaný odhad série týchto ocenení za roky 2000 
a 2001 je cca 20 kusov. V etui bordovej farby bol umiestnený certifikát (obr. 8) s menom odme-
neného riaditeľa colného úradu, dôvodom udelenia a podpisom GR CR SR.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Medaily slovenskej colnej správy



Svoje zážitky či spomienky zachytené v podobe obrazov vašimi 
fotoaparátmi ste mohli aj počas roka 2011 zverejňovať v našom 
časopise. Na jeho stránkach sa vystriedalo mnoho pekných fo-
tografií, ktoré dokumentovali všetko, čo ste počas voľných chvíľ 
videli a zažili. Zaujímavé momenty bežných dní zachytil svojím 
fotoobjektívom aj bývalý kolega Marián Gavlas, ktorý nám po-
slal do redakcie svoje tri srdcovky.


