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Zaujímavosti o našich výstrojných súčiastkách

Zmeny po roku 1989 viedli k veľkému zvýšeniu počtu cestujúcich do zahraničia, ako aj k opätovnému ponímaniu cla ako 
ekonomického nástroja štátu. Okrem toho sa rozširovali aj ostané činnosti colnej správy. Väčšina cestujúcej verejnosti vždy 
považovala (a aj považuje) všetkých uniformovaných príslušníkov, ktorí vykonávajú službu na hraničných priechodoch, za 
colníkov. Preto niekedy na prelome rokov 1990 – 1991, keď bolo do colnej správy alebo k súčinnostným zložkám prijatých 
mnoho nových zamestnancov, bola za účelom lepšej identifikácie colníkov zavedená povinná výstrojná súčiastka – iden-
tifikačné číslo. 

Identifikačné čísla colníkov ČSFR a SR

Prvé identifikačného číslo colníka bolo umiestené na plastovej kartičke s roz-
mermi 54 mm x  85 mm. V  bielom poli bolo písacím strojom napísané osob-
né číslo colníka, ktoré bolo zatavené fóliou. Na prednej strane bol na čiernom 
podklade bielymi kontúrami zobrazený znak Merkúra a text CLO. V hornej časti 
kartičky bolo v strede umiestnené plastové očko zakončené kovovým štipcom. 
Na zadnej strane bolo uvedené logo výrobcu SICA a text „Vyrobeno v ČSFR fir-
mou SICA v Novém Měste na Moravě“. Podľa dostupných informácií sa nosilo 
na viditeľnom mieste rovnošaty a len vo výkone služby pri styku s cestujúcou 
verejnosťou. Na niektorých hraničných priechodoch mali colníci v poli s osob-
ným číslom údajne uvedené aj meno, s  čím nesúhlasili (hlavne pre vyhrážky 
od pašerákov). Nenosili ho radi, a to aj pre nevhodný systém upevňovania na 
rovnošatu. Číslo sa nosilo asi pol roka (do 1.7.1992). 

Zákonom č. 217/1992 Zb., ktorým sa dopĺňal a menil Colný zákon č. 44/74 Zb., 
bola v § 12d stanovená povinnosť od 1.6.1992 preukazovať príslušnosť k colnej 
správe služobnou rovnošatou označenou pri výkone služby identifikačným čís-
lom. Služobným predpisom vydaným Ústrednou colnou správou (ÚCS) v Prahe 
č. 121/1992 bol k 1.7.1992 zavedený odznak príslušníka colnej správy ČSFR kom-
binovaný s identifikačným číslom. Jeho kruhový tvar bol široký 54 mm a vysoký 
60 mm. Pripevnený bol tromi nitmi ku koženej podložke s uškom na zavesenie na 
gombík. V spodnej časti bolo pole s identifikačným číslom. Nosilo sa na ľavej stra-
ne saka, resp. kabátu služobnej rovnošaty. V hornom polkruhu malo 5 mm nápis 
CLO – DOUANE, pod ktorým bol šesťuholník s modrým pozadím, na ktorom bol 
umiestnený znak Merkúra. Spodná časť bola predelená trikolórou, ktorú prekrý-
val štátny znak ČSFR. Celý znak bol lakovaný a dosť krehký (pri náraze praskal). Pri 
preložení colníka na inú colnicu sa identifikačné číslo ponechalo na colnici a na 
novom pracovisku mu bolo pridelené druhé. Používalo sa do 31.12.1992

Po vzniku Slovenskej republiky nemali colníci na rovnošatách umiestnené identifikačné číslo. Zavedené bolo až k 15.11.1994 rozhodnutím GR ÚCS v Bratislave 
č. 58/1994, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku ÚCS č. 3/1994. Na obdĺžnikovom kovovom podklade s rozmermi 27 mm x 75 mm bol pod horným okrajom umiest-
nený 5 mm nadpis CLO – DOUANE, pod ktorým je vygravírované 9 mm vysoké identifikačné číslo. Na ľavej strane je znak colníctva Merkúr a na pravej symbol 
Slovenskej republiky. Kovový obdĺžnik je dvomi kovovými sponami prichytený na koženú podložku, ktorá je v hornej časti pretiahnutá do uška s otvorom na 
uchytenie čísla na gombík saka služobnej rovnošaty, košele s krátkym rukávom alebo bundy.
Identifikačné číslo bolo až do 16.10.1995 totožné s  osobným číslom colníka. Rozhodnutím GR ÚCS č. 66/1995 uverejnenom vo Vestníku ÚCS č. 37/1995 bola 
stanovená možnosť identifikačné číslo po colníkovi, ktorý ho po rozviazaní pracovného pomeru vrátil, účelne využiť a po roku od vrátenia prideliť novoprijatému 
colníkovi. Na identifikačných číslach dodávaných po roku 2005 bol Merkúr nahradený aktuálnym vzorom.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak
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Priznám sa, zima mi dáva zabrať. Toto ročné obdobie totiž schladí nielen zem, 
rastliny a vodu, ale neraz aj čosi v nás. Akoby sme nemrzli len zvonku, ale nie-
ktorí aj zvnútra. Všade samá neochota, namrzenosť, „beználadie“, otrávenosť. 
Úsmevy na tvárach nám zamŕzajú rýchlejšie ako voda v  cestných výtlkoch. 
Čudujete sa? Odvšadiaľ sa valí kríza, zdražovanie, prepúšťanie, chrípka, problé-
my, a to všetko silným kanálom cez médiá. Pri jednom takomto večernom tele-
víznom kŕmení sa negatívami som si povedala – a dosť! Stačilo! A prestala som 
sledovať spravodajstvo TV. Namiesto toho si robím vlastnú „jar“ a zohrievam sa 
po svojom. Čítam knihy, zaujímavé články, pozerám komédie a filmy, ktoré mi 
majú, čo dať. Nesústredím sa na zvyšovanie hypoték, škandalózne kauzy, ne-
dostatok, ale na to, čo chcem, aby ma obklopovalo. Touto mojou revoltou proti 
zime ako takej možno veľa nezmením, ale jedno určite. Môj pohľad na svet. A to 
sa mi už podarilo. Tak čo, skúsite to aj vy?

Dana Sýkorová

Revolta proti zime
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Krátko z domova

Každý rok 26. januára si pripomíname význam a poslanie colníckej práce pri 
príležitosti Medzinárodného dňa colníctva. Neodmysliteľnou súčasťou tohto 
sviatku je udeľovanie čestných uznaní Svetovej colnej organizácie (WCO) zá‑
stupcom colníckej komunity, ako aj predstaviteľom súkromnej sféry.

Borders divide, Customs connects – Hranice rozdeľujú, colníctvo spája
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa colníctva vyzdvihla dôležitosť a výz-
nam komunikácie vo všetkých oblastiach colníckej práce, jej neodlučiteľnosť, 
ako aj potrebu neustáleho zdokonaľovania výmeny informácií, ktorá je pred-
pokladom modernej a dobre fungujúcej colníckej komunity. Po zlúčení colnej 
a  daňovej správy sa organizácie tohto sviatku na Slovensku ujalo Finančné 
riaditeľstvo SR. Príkladom pre naplnenie cieľov tejto témy je spolupráca a ko-
munikácia s  colnými správami, ako aj so súkromným a  verejným sektorom 
na národnej i  na medzinárodnej úrovni. Výsledkami takejto spolupráce sú 
uľahčenie toku tovaru, dopravných prostriedkov, ako aj pohybu osôb, zabez-
pečenie dodržiavania právnych ustanovení v  tejto oblasti a v neposlednom 
rade zefektívnenie boja proti páchaným podvodom s cieľom ochraňovať eko-
nomiky a spoločnosť. 

Finančné riaditeľstvo SR ocenilo tých najlepších 
Vzhľadom na kvalitnú úroveň komunikácie vo všetkých jej oblastiach v  rám-
ci finančnej správy nebola ani tento rok núdza o  nominácie kandidátov na 

udelenie čestného uznania WCO. Tak ako každý rok však bolo možné udeliť 
len 10 takýchto uznaní. Tohto roku si ich z rúk generálnej riaditeľky sekcie col-
nej FR SR plk. Ing. Márie Machovej, PhD., prevzali kolegyne a kolegovia: pplk. 
Ing. Ladislav Brada, mjr. Ing. Ondrej Čurilla, mjr. JUDr. Denisa Díriová, mjr. Ing. 
Renáta Kravcová, mjr. Ing. Štefan Lameš, kpt. Ing. Miriam Samáková, mjr. JUDr. 
Ing. Martina Slamková Šimová, npor. Mgr. Radovan Spišák, kpt. Ing. Karol Tóth, 
Bc. Juraj Záhumenský.
Čestné uznanie WCO bolo udelené aj zástupcom obchodnej sféry či iných 
organizácií za ich prínos pri naplnení cieľov tohtoročnej témy. Ocenení 
boli: Ing. Igor Gerek, PhD., predseda predstavenstva Elektrotechnického vý-
skumného a projektového ústavu, a. s. Nová Dubnica, Ing. Pavol Reich, ge-
nerálny tajomník ČESMAD Slovakia a Mgr. Marcel Šejvl, zástupca BSH Drives 
and Pumps, s. r. o., z Michaloviec. 

Trochu z histórie
Svetová colná organizácia vznikla 4.11.1952 pod názvom Rada pre colnú spo-
luprácu, ktorú sprvoti tvorilo sedem zakladajúcich členov. Prvé rokovanie sa 
uskutočnilo 26.1.1953, a to už v rozšírenom zoskupení 10 členov. Práve tento 
deň, 26. január, bol o pár rokov neskôr, v roku 1982, vyhlásený za Medzinárodný 
deň colníctva (International Customs Day).

Bc. Juraj Záhumenský 

Medzinárodný deň colníctva 2012

Slovenská colná správa prechádza v tomto roku výraznými zmenami. Ako už vieme, od 1.1.2012 sa 
zlúčila s daňovou správou. Výber daní a ciel v tomto období zastrešuje novovzniknutá štruktúra – 
finančná správa (FS).

Novú FS tvoria okrem iného sekcie colná a daňová. Jej organizačná štruktúra pozostáva z Finančného 
riaditeľstva SR, ôsmich daňových úradov v sídlach VÚC s pobočkami daňových úradov a kontaktný-
mi miestami úradov. Daňovníkom je k dispozícii aj jeden daňový úrad pre vybrané daňové subjekty 
v Bratislave a osem nezmenených colných úradov so svojimi pobočkami a stanicami colných úradov. 
Súčasťou novej štruktúry FS je Kriminálny úrad finančnej správy (predtým Colný kriminálny úrad), ako 
aj Kompetenčné centrum finančných operácií. Na čele FS stojí prezident finančnej správy. Dočasným 
výkonom tejto funkcie bol od 1.1.2012 poverený Ing. Igor Krnáč. Podpredseda vlády a minister financií 
SR Ivan Mikloš v súlade so zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, po-
platkov a  colníctva mu však zrušil s  účinnosťou od 19.2.2012 poverenie na dočasný výkon funkcie 
prezidenta finančnej správy a od 20.2.2012 poveril dočasným výkonom tejto funkcie plk. Ing. Máriu 
Machovú, PhD. 

‑red‑

Finančná správa v skratke
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Krátko z domova Krátko z domova a zo zahraničia

Príspevok od ocenenej firmy BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce, ktorá získala  čest‑
né uznanie WCO za napĺňanie cieľov témy tohtoročného Medzinárodného dňa colníctva: 

Tento rok bola medzi tromi ocenenými i  naša firma BSH Drives and Pumps, s.r.o., 
Michalovce, ako jediná z  výrobnej sféry. Toto významné medzinárodné ocenenie nám 
bolo udelené za uplatňované postupy v zahraničnom obchode, ktoré vykonávame v sú-
lade s medzinárodnou legislatívou ako držitelia osvedčenia SHS – schválený hospodársky 
subjekt (AEO) – a ktoré aplikujeme už od roku 2008. Čestné uznanie odovzdávala osobne 
generálna riaditeľka sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR plk. Ing. Mária Machová, 
PhD. Bolo mi cťou zúčastniť sa na tomto slávnostnom akte ako zmocnený zástupca. Na 
tomto úspechu má zásluhu nielen oddelenie colnej deklarácie, ktoré denne spolupracuje 
s colnými orgánmi, ale i ďalšie oddelenia ako LOG, IT, RW a PA. Zároveň nás toto ocenenie 
zaväzuje k plneniu náročných úloh a kvalitnej práci v ďalšom období.

Mgr. Marcel Šejvl

Významné 
medzinárodné 
ocenenie

Vzájomná výmena informácií prispieva k skvalitneniu činnosti všetkých zainte‑
resovaných zložiek. Toho sú si vedomé tak slovenské, ako aj poľské ozbrojené 
zložky. Vďaka dlhoročným nadštandardným vzťahom dvoch susedných krajín 
a na základe Vykonávacej dohody medzi MV SR, MF SR a MF Poľskej republi‑
ky (PR), hlavným veliteľom Hraničnej stráže PR a  hlavným veliteľom polície 
PR o  zriadení a  zásadách činnosti centier policajnej a  colnej spolupráce, sa 
koncom roka 2011 podarilo zriadiť Centrum poľsko‑slovenskej cezhraničnej 
spolupráce.

Na slávnostnom otvorení nechýbali významní predstavitelia oboch strán
Nový priestor pre spoluprácu poľských (hraničná stráž, colníci a polícia) a slo-
venských zložiek (polícia a  colníci) bol oficiálne otvorený 15.12.2011 v  bu-
dove bývalého hraničného priechodu medzi Slovenskom a  Poľskom 
v  Barwinku. Na slávnostnom otvorení centra sa zúčastnili predstavitelia 
poľskej colnej správy, hraničnej polície a polície. Slovenskú stranu repre-
zentovali generálny konzul SR v Krakove JUDr. Marek Lisánsky, námestník 
riaditeľa CÚ Prešov mjr. Mgr. Ľudovít Marcinek a  zástupca pobočky pre 
východ Kriminálneho úradu finančnej správy pplk. Ing. Jaromír Andráš.

Slovenskí colníci sú v centre žiadaní
Hlavnou úlohou centra je zhromažďovanie a  rýchla výmena informácií 
dôležitých pre zabezpečenie verejnej bezpečnosti a poriadku, ako aj pre 
odhaľovanie trestnej činnosti na prihraničných územiach. Pracovníci cen-
tra budú zároveň sprostredkovávať informácie na základe žiadostí od rôz-
nych inštitúcií, ako sú súdy či prokuratúra. Využívaním spoločnej databázy 
im budú poskytovať aj pomoc pri hľadaní osôb a vecí.
Vznik poľsko-slovenského centra uzatvoril niekoľkoročnú spoluprácu po-
licajných a colných zložiek fungujúcu pod názvom kontaktný bod. Tento 
bod fungoval od januára 2008, keď v  ňom začali pracovať zástupcovia 
polície, neskôr sa pripojili aj colníci a pohraničná stráž. V súčasnej dobe 

má centrum 17 pracovníkov. Poľskú stranu zastupujú colníci, policajti a hranič-
ná stráž, ktorí pracujú v nepretržitých službách. Slovenskú stranu reprezentujú 
zatiaľ len policajné zložky. Účastníci slávnostného otvorenia však vo svojich prí-
hovoroch žiadali, aby sa k tomuto projektu pripojili aj slovenskí colníci, ktorým 
tam bolo vytvorené pracovisko. Nepretržitú prítomnosť colníkov v súčasnosti 
nahrádza operačné stredisko Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré vysie-
la do centra colníkov podľa potreby. Význam tohto centra prítomní vyzdviho-
vali nielen v úlohách, ktoré má centrum stanovené, ale aj v jeho súčinnosti pri 
záchranných akciách. Záchrana čo i len jedného ľudského života je úspechom, 
pre ktorý sa toto centrum oplatilo zriadiť. Túto skúsenosť už pracovníci centra 
majú úspešne za sebou.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

V Barwinku slávnostne otvorili Centrum  
poľsko‑slovenskej cezhraničnej spolupráce
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Krátko zo zahraničia a z domova

Členovi redakčnej rady časopisu Colné aktuality mjr. Ing. Marcelovi 
Šuštiakovi, ktorý doň aj pravidelne prispieva, dňa 26.1.2012 v  Prahe ude‑
lili striebornú medailu za vzornú službu. Dostal ju za príkladnú spoluprácu 
s Colnou správou ČR v oblasti colnej histórie, za udržiavanie tradícií a posil‑
ňovanie firemnej kultúry.

Toto ocenenie mu pri príležitosti Medzinárodného dňa colníkov odovzdal ge-
nerálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva ciel ČR brigádny generál JUDr. Ing. 
Pavel Novotný za prítomnosti I. námestníka ministerstva financií ČR RNDr. 
Ladislava Minčiča, CSc., MBA.
Marcel Šuštiak prispieva do časopisu Colné aktuality od roku 2007. Za uvedené 
obdobie napísal vyše 50 článkov z histórie colníctva a finančnej správy. Venuje 
sa hlavne témam, ktoré doposiaľ neboli publikované. O histórii colníctva predná-
ša poslucháčom v colných kurzoch a popritom pôsobí aj ako člen múzejnej rady 
v Múzeu čs. opevnenia z rokov 1935-1938 Pechotnom zrube K-S 14 „u Cihelny“ 
v Králíkach vo východných Čechách. V roku 2011 mu bola udelená strieborná me-
daila GR CR SR za vzornú službu pri príležitosti 100. výročia CÚ Žilina.

‑red‑

V Prahe ocenili slovenského colníka

Na Finančnom riaditeľstve SR sa dňa 15.2.2012 uskutočnilo pracovné roko‑
vanie zástupcov sekcie colnej s  predstaviteľmi Zastupiteľského úradu USA 
v Bratislave. Colníkom sa prišli predstaviť noví americkí diplomati, ktorí budú 
pokračovať v doterajšej výbornej spolupráci.

Slovenská strana informovala Američanov o aktuálne prebiehajúcich zmenách 
v colnej správe v súvislosti so zlučovaním s daňovou správou. Zhodnotila tiež 
výsledky a prínos vzájomnej spolupráce a  rozsah pomoci, ktorú colná správa 
získala v priebehu posledných rokov od viacerých amerických orgánov s cieľom 
napomôcť zefektívniť boj proti nelegálnej preprave rádioaktívnych materiálov, 
boj proti podvodom a korupcii. Na záver predstavila návšteve z ambasády vzde-
lávacie aktivity, ktoré má záujem zrealizovať v roku 2012.
Spomínané rokovanie nadväzovalo na stretnutie generálnej riaditeľky sekcie 
colnej so zástupcami Ministerstva energetiky USA a Úradu druholíniovej obra-
ny USA z 10.2.2012. Slovenská strana na ňom potvrdila záujem na pokračovaní 
spolupráce s Ministerstvom energetiky USA v oblasti odhaľovania a boja proti 
nelegálnej preprave jadrových a iných rádioaktívnych materiálov, ako aj na pri-
jímaní ďalšej technickej pomoci v prospech finančnej správy.

mjr. JUDr. Andrej Hanus, PhD.

Spolupráca s Američanmi pokračuje

Colníci z inšpekcie prezidenta Finančného riaditeľstva SR mjr. JUDr. Peter Tupta 
a kpt. Ing. Maroš Šándor vycestovali v januári na Ukrajinu. Do Užhorodu išli na 
základe pozvania J. E. Mons. Milana Šášika, eparchiálneho 
biskupa Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie so sídlom 
v Užhorode.

Slovenskí colníci sa zúčastnili na slávnostnej bohoslužbe 
v  užhorodskej katedrále Povýšenia svätého Kríža, ktorá sa 
konala pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána. Ježiš Kristus 
sa vtedy ako tridsaťročný dal pokrstiť v  rieke Jordán, zjavil 
sa v Troch Osobách, a  tým začal svoje verejné účinkovanie. 
Slávnostnú svätú omšu celebroval vladyka Milan Šášik spolu 
s košickým eparchiálnym biskupom Milanom Chauturom. Po 
obradoch M. Šášik udelil rôznym osobnostiam zo spoločen-
ského, kultúrneho, ale aj náboženského života čestné vyzna-
menania – Medaily blahoslaveného Teodora Romžu, biskupa 
a mučeníka. Po obradoch sa slávnostne svätila voda, ktorú si 

veriaci odniesli do svojich príbytkov. Blahoslavený Teodor Romža je súčasťou aj 
našich dejín. Zomrel ako mučeník vo veku 36 rokov v mukačevskej nemocnici 

Slováci si na Ukrajine uctili pamiatku Teodora Romžu
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1.11.1947 po podaní jedu agentkou tajnej služby. Šesť dní predtým, 27.10.1947, 
bol naňho spáchaný atentát, ktorý naoko vyzeral ako dopravná nehoda. Utrpel 
pritom početné zlomeniny a  zranenia. Hlavným dôvodom jeho odstránenia 
bola skutočnosť, že nechcel kolaborovať so socialistickou mocou a  prejsť na 
pravoslávnu vieru. Celým menom Georgij Teodor Romža sa narodil 14.4.1911 
v obci Nagybocskó, dnes Velykij Byčkiv v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Za kňaza 

ho vysvätili 25.12.1936. Mukačevským biskupom sa stal 24.9.1944. Za blahosla-
veného bol vyhlásený dňa 27.6.2001 v Ľvove, dnes už blahoslaveným Jánom 
Pavlom II. Týmto sa vladyka Teodor Romža stal prvým novodobým martýrom 
z územia bývalého Česko-Slovenska. Pamiatku blahoslaveného Teodora Romžu 
slávime 31. októbra.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Slovenské top prípady
Ukrajinec ukrýval pašované cigarety v aute
Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS) sa v  januári 2012 
podarilo odhaliť nelegálne prepravované cigarety. Colnú kontrolu uskutočnili 
v obci Sady nad Torysou, okr. Košice-okolie. Zastavili osobné motorové vozidlo 
s  prešovským EVČ, ktorého vodičom bol občan ukrajinskej národnosti Igor 
G. Kontrolou zistili, že vo vozidle sa nachádza celkovo 208 800 kusov cigariet 
značiek EB a Classic Red, pričom tieto spotrebiteľské balenia boli bez riadneho 
označenia platnou slovenskou kontrolnou známkou. Spotrebná daň z  taba-
kových výrobkov bola v  tomto prípade vyčíslená na 12 269 eur. Vyšetrovateľ 
finančnej správy voči Igorovi G. vzniesol obvinenie za prečin porušenia predpi-
sov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1, 
ods. 2 písm. a) Trestného zákona, za čo menovanému hrozí trest odňatia slobo-
dy až na päť rokov.

Colníci participovali na zadržaní hľadaného občana Moldavska
Kriminálny úrad finančnej správy dňa 4.1.2012, na základe vydaného európ-
skeho zatýkacieho rozkazu po predchádzajúcom vypátraní pobytu osoby col-
níkmi a následnej súčinnosti s OR PZ SR v Poprade a PPÚ KR PZ SR v Prešove, 
zadržal hľadanú osobu podozrivú z  pašovania tabakových výrobkov do EÚ. 
Vyšetrovateľ KÚ FS zrealizoval na príkaz sudcu domovú prehliadku v hotelovej 
izbe v  Poprade, v  ktorej bol hľadaný 60-ročný muž ubytovaný počas pobytu 
na Slovensku. Colníci v  tomto prípade vykonávali právnu pomoc, ktorá na 
Slovensko smerovala zo štátneho zastupiteľstva Oldenburg v Nemecku. Pri vy-
konanej domovej prehliadke vyšetrovateľ zaistil listinné dôkazy. Zadržaná oso-
ba bola vypočutá vyšetrovateľom KÚ FS za prítomnosti prokurátora Okresnej 

prokuratúry v Poprade. Následne bola políciou predvedená na Krajskú proku-
ratúru v Prešove, kde sa začalo ďalšie konanie vo veci európskeho zatýkacieho 
rozkazu v zmysle medzinárodného dohovoru. Európsky zatýkací rozkaz a práv-
na pomoc boli realizované pre trestné činy spojené s pašovaním cigaretových 
výrobkov do Európskej únie, z ktorých je podozrivý zadržaný občan Moldavska 
žijúci v NSR.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská a ‑ds‑

Regionálne top prípady
Moldavskí pašeráci „testovali“ colníkov na východnej hranici
Začiatok roka 2012 bol na slovensko-ukrajinskej hranici i napriek obdobiu via-
nočných sviatkov pravoslávnych veriacich naozaj ostrý. Colníkov vo Vyšnom 
Nemeckom tentoraz „testovali“ moldavskí pašeráci cigariet. Dňa 5.1.2012 
v skorých ranných hodinách pri rutinnej kontrole osobného motorového vo-
zidla s  litovským evidenčným číslom colníci vyzvali vodiča, ktorým bol občan 
Moldavska, aby prihlásil a predložil tovar na colnú kontrolu. Na výzvu colníka, či 
dováža tovar podliehajúci colnému dohľadu, vodič nedeklaroval žiadny tovar. 
Ku kontrole vozidla bol privolaný aj psovod so služobným psom cvičeným špe-
ciálne na vyhľadávanie tabakových výrobkov. Pes obvyklým spôsobom značil 
pravdepodobný výskyt cigariet pod zadnými sedadlami a  pod batožinovým 
priestorom. Vozidlo bolo preto odoslané na pracovisko oddelenia špeciálnych 
technológií na kontrolu skenovacím zariadením, na základe čoho boli vo vo-
zidle identifikované rovnaké podozrivé miesta. Colníci následne vykonali úpl-
nú vnútornú colnú kontrolu v kontrolnej hale, ktorou odhalili nelegálny dovoz 
cigariet v  špeciálne vybudovanom úkryte v  podvozku, v  čalúnení, za a  pod 
sedadlami vozidla. Colníci tak zistili nelegálnu prepravu 41 300 kusov cigariet 
značiek CLASSIK a LM opatrených moldavskými kontrolnými známkami.
Len o niekoľko hodín neskôr zmarili colníci PCÚ Vyšné Nemecké aj druhý pokus 

pašerákov, keď v inom aute s litovským evidenčným číslom odhalili ďalšie pašova-
né cigarety. Opäť v špeciálnom úkryte. Tentoraz boli ukryté pod nárazníkom a za 
zadným sedadlom. Vodič na výzvu colníka neprihlásil na colnú kontrolu žiadny to-
var. Po vyhodnotení analýzy rizika bol vyzvaný na súčinnosť psovod so služobným 
psom. Pes potvrdil podozrenie colníka a obvyklým spôsobom značil zadnú časť 
kufra motorového vozidla. Následne bola vykonaná úplná vnútorná colná kontro-
la v kontrolnej hale, ktorou bol odhalený nelegálny dovoz 45 840 kusov cigariet 
značky WINSTON CLASSIC. Na základe informácií získaných od osôb cestujúcich 
týmito vozidlami colníci MJAR nadefinovali požiadavku na vytvorenie RIF (risk in-
formation form), informujúceho o uvedených záchytoch na slovensko-ukrajinskej 
hranici. RIF bol zaevidovaný na intranetovom portáli slúžiacom na výmenu riziko-
vých informácií medzi členskými štátmi EÚ. Notifikácia o riziku pomohla poľským 
kolegom, ktorí o dve hodiny neskôr na hraničnom priechode Dorohusk odhalili 
v špeciálnom úkryte – dvojitej podlahe auta – 49 920 kusov cigariet. Vo vozidle, 
do tretice s litovským evidenčným číslom, sa nachádzali dvaja moldavskí cestujúci.

Colníci z Uble bodovali
Začiatkom januára vstupovala cez hraničný priechod Ubľa na územie SR 
osobným motorovým vozidlom ukrajinská rodina, ktorá na výzvu colníka 
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nepredložila na colnú kontrolu žiadny tovar. Pri vykonaní úplnej vnútornej col-
nej kontroly vozidla imatrikulovaného na Ukrajine bol v kontrolnej hale odha-
lený nelegálny dovoz 19 600 kusov cigariet značiek LM (BLUE), CHESTERFIELD 
(BLUE a RED), MARLBORO GOLD ORIGINAL a STYLE SUPER SLIMS označených 
ukrajinskými kontrolnými známkami. Cigarety boli ukryté v rezervnom kolese, 
pod čalúnením v predných a zadných bočných dverách vozidla a v špeciálne 
vybudovanom úkryte – dvojitom dne strešného boxu.

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.

Na Stanici CÚ Lučenec zabili dve muchy jednou ranou
Denná služba colníkov CÚ Banská Bystrica, SCÚ Lučenec, bola dňa 19.1.2012 
veľmi úspešná. Colníci v tento deň totiž využili poznatky a informácie získané 
výkonom služby a počas jediného dopoludnia v obci Klenovec zaistili u fyzickej 

osoby, Jána R., zariadenie na výrobu liehu, ktoré neoprávnene prechovával 
v  pivničných priestoroch svojho rodinného domu. Po vykonaní všetkých po-
trebných úkonov a  zaistení vecí hliadka kontrolnej mobilnej skupiny SCÚ 
Lučenec pokračovala vo svojej služobnej činnosti. V tej istej obci a ešte v to isté 
dopoludnie zrealizovala ďalšiu úspešnú akciu u Gustáva R., u ktorého odhalila 
ďalšie neoprávnené prechovávanie zariadenia na výrobu liehu. Hliadka našla 
v nebytových priestoroch aj 30 litrov 40 %-ného liehu vyrobeného bez povole-
nia. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom za neoprávnené prechovávanie 
zariadenia na výrobu liehu trest odňatia slobody až na dva roky a Gustávovi R. 
navyše za výrobu liehu, v prípade dokázania viny, hrozí sankcia za spáchanie 
priestupku. Tieto ukážkovo zvládnuté akcie colníkov SCÚ Lučenec sú jasným 
dôkazom toho, že keď sa spoja profesionálne dlhoročné colnícke skúsenos-
ti s  aktívnym prístupom k  plneniu úloh a  služobných povinností, úspech je 
zaručený.

npor. JUDr. Jozef Oravec

Trnavskí colníci zaistili čínske a turecké falzifikáty
V  januári sa darilo aj colníkom CÚ Trnava na pobočkách v Dunajskej Strede 
a Brodskom, ktorí vykonali podrobnú kontrolu pri prepúšťaní textilného to-
varu dovezeného v kontajnerových zásielkach z Číny a Turecka. Pri kontrole 
zistili, že v kontajneroch 
sa nachádza obuv a tex-
tilný tovar s ochrannými 
známkami rôznych re-
nomovaných firiem, ako 
Crocs, Converse, Adidas, 
La Martina, Lacoste, 
Polo, Tommy Hilfiger, 
Gucci, Burberry a  pod. 
Celkovo išlo o  viac ako 
40 500 párov obuvi 
v  hodnote asi 130  000 
eur a  o  približne 4  000 
kusov textilného tovaru 
– košieľ, blúzok, mikín, 
teplákových súprav, 
tričiek a  riflí v  hodnote 
takmer 10  000 eur. Pre 
podozrenie z  porušo-
vania práv duševného 
vlastníctva bol tento 
tovar trnavskými col-
níkmi zaistený v súlade s platnými colnými predpismi. S týmito zisteniami boli 
oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí budú ďalej konať vo veci 
ochrany práv duševného vlastníctva. Po potvrdení, že ide o  falzifikáty a na-
podobeniny ochranných známok, bude tovar s  cieľom ochrany vnútorného 
trhu zničený.

mjr. Ing. Silvester Nestarec a ‑ds‑

Zahraničné top prípady
V rukách bulharských colníkov skončilo 42 kg heroínu 
Na juhu Bulharska bolo horúco, a to aj napriek nízkym teplotám. Bulharskí po-
licajti tam totiž spolu s colníkmi zadržali 42 kilogramov heroínu. Počas akcie 
zameranej na obchodníkov s drogami zaistili troch mužov a ženu. Operáciu 
uskutočnili v  spolupráci so špeciálnou jednotkou na boj s  mafiou. Pašeráci 
ukryli 54 balíčkov heroínu s čistou váhou 42 kilogramov v predných blatní-
koch auta.
Marihuanový zásah Albáncom vyšiel
Albánske ozbrojené zložky zadržali v  rámci protidrogových zásahov doko-
py viac ako 1000 kilogramov marihuany, ktorá bola určená pre zahraničných 
odberateľov. Zaistili tiež dvoch drogových priekupníkov. V prístave Drač našli 

približne 700 kilogramov marihuany. Zásielka bola ukrytá v  kamióne, ktoré-
ho vodič sa chcel nalodiť na trajekt do Talianska. Ďalšiu marihuanu v objeme 
300 kilogramov zaistili pri samostatnom zásahu v  južnom pobrežnom meste 
Saranda, tentoraz z kamióna smerujúceho do Grécka. 
Nepomohla ani diplomatická značka
Chuť na zakázané ovocie dostali aj dvaja zamestnanci Poľského veľvyslanec-
tva v Moskve, ktorí chceli do Poľska prepašovať cigarety v hodnote 11 000 eur. 
Poľskí pohraničníci ich zaistili s približne 100 000 cigaretami za 50 000 zlotých, 
ktoré do krajiny prevážali v aute s diplomatickým označením. Obaja previnilci 
dostali výpoveď, pokutu a budú postavení pred súd. 

‑ds‑
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Rok 2012 sa pre colníkov nesie v  znamení veľkých zmien, 1. január im totiž 
priniesol nielen zlúčenie colnej a daňovej správy, ale zároveň aj rekonštrukciu 
viacerých zákonov, ktoré denne uplatňujú v praxi.

Pozmenená legislatíva má eliminovať nelegálne aktivity podnikateľských 
subjektov
Zákon č. 546/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotreb-
nej dani z  minerálneho oleja v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony (napr. zákon o spotrebnej dani z tabakových výrob-
kov a zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu), bol v Zbierke 
zákonov SR zverejnený posledný deň roka 2011. Tento zákon nadobudol účin-
nosť 1.1.2012 (s  výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 
1.2. 2012, 1.4.2012 a 1.9.2012). Jeho cieľom je na základe koncepcie boja proti 
daňovým únikom na spotrebných daniach eliminovať nelegálne aktivity podni-
kateľských subjektov, a to najmä v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja 
a tabakových výrobkov. Keďže ide o pomerne rozsiahle zmeny, v skratke spomeň-
me aspoň niektoré z nich. 1. februára už však stihol byť v treťom čítaní schválený 
poslanecký návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenia niektoré 
ustanovenia, týkajúce sa zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného 
plynu. Z dôvodu aktuálnosti sú v tomto článku zahrnuté aj tieto zmeny.

Spotrebná daň z minerálneho oleja
Jednu z najvýznamnejších zmien v tomto zákone predstavuje zavedenie mo-
nitoringu na minerálne oleje kódu KN 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 
a 3403 19 10 v prípade, že sa budú prepravovať voľne, automobilovými cister-
nami alebo železničnými cisternami, alebo v obaloch väčších ako 210 litrov. Na 
minerálne oleje kódu KN 2710 19 91 až 2710 19 99 sa zároveň zavádza sadzba 
dane, ktorá je v závislosti od kinematickej viskozity stanovená buď vo výške 100 
eur/1 000 kg (pri kinematickej viskozite do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane), 
alebo 0 eur/1 000 kg (pri kinematickej viskozite nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C). 
K uvedenému opatreniu bolo potrebné pristúpiť preto, že ide o minerálne oleje, 
ktoré napriek tomu, že nie sú určené na použitie ako pohonná látka, v praxi sa 
na tento účel používajú, a to bez priznania a zaplatenia spotrebnej dane.
Medzi rizikové minerálne oleje patria aj vykurovacie oleje (KN 2710 19 62, 2710 
19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90), z uvedeného 
dôvodu sa u nich zvyšuje sadzba dane, a  to z 26,55 eura/1 000 kg na 111,50 
eura/1 000 kg.

Obchodník s vybraným minerálnym olejom
Zákon zavádza aj nové a upravuje pôvodné štatúty, ako napr. tzv. Obchodník 
s vybraným minerálnym olejom (pozri § 25a, účinný od 1.4.2012). Každá oso-
ba, ktorá bude chcieť obchodovať s „vybraným minerálnym olejom“, a  tento 
bude prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cister-
nami alebo v  obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať o „povolenie na 
obchodovanie“.
V nadväznosti na zmenu tohto štatútu vznikajú obchodníkom povinnosti, kto-
ré si musia splniť. Osoba, ktorá je zaradená do evidencie obchodníkov s mine-
rálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31.3.2012 alebo osoba, ktorá 
chce byť držiteľom povolenia na obchodovanie podľa § 25a predpisu účinného 
od 1.4.2012, je povinná do 31.1.2012 požiadať colný úrad o vydanie povolenia 
na obchodovanie alebo o  vydanie odberného poukazu, ak chce od 1.4.2012 
prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej bez 
daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave.
Držiteľ povolenia na obchodovanie s minerálnym olejom kódu KN 2710 19 71, 
2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10 bude mať od 1.4.2012 povinnosť pred 
každým prijatím z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, 
dovozom z  tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému 
úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, kód kombinova-
nej nomenklatúry minerálneho oleja a  identifikačné údaje dodávateľa alebo 
odberateľa.
Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej 
nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, je povinná najneskôr do 31.1.2012 
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo minerálneho ole-
ja, ktoré má v držbe, a predpokladaný účel jeho použitia.

Predajca pohonných látok
Ďalším novým štatútom je Predajca pohonných látok – každá osoba, ktorá 
v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území bude chcieť po 31.3.2012 
predávať v daňovom voľnom obehu pohonné látky (motorový benzín kódu KN 
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, plynový olej kódu KN 2710 19 43, 2710 19 
46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ale-
bo skvapalnené plynné uhľovodíky kódu KN 2711 12 až 2711 19 00) na konečnú 
spotrebu, je povinná najneskôr do 29.2.2012 požiadať colný úrad o zaradenie 
do evidencie predajcov pohonných látok.

Nový spôsob výpočtu zábezpek
Z dôvodu neustále sa vyskytujúcich problémov v praxi pri aplikácii systému zá-
bezpek na daň sa od 1.9.2012 novým spôsobom upravuje systém výpočtu zá-
bezpeky na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerál-
neho oleja, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky podľa predpisu účinného 
do 31.8.2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky pod-
ľa predpisu účinného od 1.9.2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr 
do 30.6.2012 o úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového 
skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky, alebo o čiastočné 
upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu 
daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.

Novela zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieše‑
ní stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov
S novelou zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja prichádza ruka v ruke 
aj novela zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrob-
kov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná 
od 1.1.2012 a rieši predovšetkým nárok na vrátenie poplatku za vybrané ropné 
výrobky, v prípade, že bol zaplatený 2 x. Podnikatelia, ktorým tento nárok vzni-
kol, si ho môžu uplatniť do 31.3.2012.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Pokiaľ ide o  spotrebnú daň z  tabakových výrobkov, v  zmysle prechodných 
ustanovení k úpravám účinným od 1.1.2012 (pozri novelizovaný § 44i zákona 
č. 106/2004 Z. z.) sa výrazne mení sadzba dane na jednotlivé komodity.
V období od 1.1.2012 do 31.1.2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov usta-
novuje takto:
cigary, cigarky vo výške 72,86 eura/1 000 kusov, tabak vo výške 66,96 eura/kg 
a cigarety s výnimkou podľa odseku 5  (v období od 1.1.2012 do 31.1.2012 je 
minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov) budú mať špecifickú časť 
dane vo výške 55,70 eura/1 000 kusov a percentuálnu časť dane vo výške 23 % 
z ceny cigariet.
V  období od 1.2.2012 
do 28.2.2013 sa sadzba 
dane z  tabakových vý-
robkov opäť zvyšuje, 
a to nasledovne:
cigary, cigarky vo výš-
ke 75,56 eura/1  000 
kusov, tabak vo výške 
69,44 eura/kg a  ciga-
rety s  výnimkou podľa 
odseku 6  (v  období od 
1.2.2012 do 28.2.2013 
je minimálna sadzba 
dane z  cigariet 88,50 
eura/1 000 kusov) budú 
mať špecifickú časť dane 
vo výške 58 eur/1  000 
kusov a  percentuálna 
časť dane bude vo výške 
23 % z ceny cigariet.

Novely zákonov o spotrebných daniach
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Zmena označovania spotrebiteľského balenia
K zmene dochádza aj pri označovaní spotrebiteľského balenia. Ak sa má spot-
rebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1.1.2012, 
musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak (veľké 
písmeno „C“) označujúci platnosť sadzby dane z  cigariet účinnú od 1.1.2012, 
pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch 
častiach kontrolnej známky.
Ak sa bude spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obe-
hu od 1.2.2012, bude už musieť byť označené kontrolnou známkou, na ktorej 
bude uvedený znak (veľké písmeno „D“) označujúci platnosť sadzby dane z ci-
gariet účinnú od 1.2.2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet mu-
sia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2012
Zbystriť pozornosť musíme aj pri prechodných ustanoveniach, ktoré nám ho-
voria, že spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa 
doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31.1.2012 možno predávať, ponú-
kať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29.2.2012. Po tomto dátume sa 
bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznače-
né. Podnikatelia, ktorí ich nestihnú vypredať do 29.2.2012, majú povinnosť do 
15.3.2012 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto ozna-
čených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať colný 
úrad o ich zničenie. Colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na 
náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam.

Nesplnenie povinnosti sa trestá
Ak právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie bude po 29.2.2012 
predávať, ponúkať na predaj, skladovať alebo prepravovať spotrebiteľské bale-
nie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak veľké 
písmeno „C“, colný úrad jej uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na 
množstvo takto označených cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, najme-
nej však 331,93 eura a takéto spotrebiteľské balenie zabezpečí.

Sprísnenie podmienok na vydávanie povolenia  
na tlač kontrolných známok
Novelou zákona č. 106/2004 Z. z. sa s  účinnosťou od 1.2.2012 menia aj pod-
mienky na vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Povolenie na tlač 
kontrolných známok možno vydať osobe, ktorá okrem iných spĺňa podmienku, 
že technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, 
pozmeňovaním a  iným zneužitím má na daňovom území. Povolenie na tlač 
kontrolných známok vydané podľa predpisu účinného do 31.1.2012 osobe, 
ktorá nemá na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov za-
bezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a  iným zneužitím, stráca plat-
nosť od 1.2.2012.

Zavedenie evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou
S cieľom eliminovať nelegálnu výrobu tabakových výrobkov sa zavádza eviden-
cia obchodníkov s tabakovou surovinou. S účinnosťou od 1.2.2012 osoba, ktorá 
chce prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu na výrobu tabako-
vých výrobkov, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodní-
kov, ktorí prijímajú, skladujú alebo vydávajú surovinu na výrobu tabakových vý-
robkov. Z rovnakého dôvodu sa zavádza aj evidencia technologických zariadení 
na výrobu tabakových výrobkov tak, aby mal colný úrad prehľad o držbe týchto 
zariadení a na základe tohto prehľadu zabrániť tak použitiu technologického 
zariadenia na nelegálne aktivity.

Úprava miestnej príslušnosti
Ďalšími zmenami, ktoré sú premietnuté nielen do zákona o  spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov, ale aj do zákona o minerálnom oleji, je upravenie miest-
nej príslušnosti pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt a ktorá 
nevie v súlade so zákonom o spotrebnej dani preukázať pôvod a spôsob na-
dobudnutia predmetu dane. V uvedenom prípade sa za miestne príslušný col-
ný úrad bude považovať ten, ktorý túto skutočnosť zistí. V oboch zákonoch sa 
taktiež v celom texte pojem „daňový dlžník“ nahrádza pojmom „platiteľ dane“ 
v príslušnom tvare. Ide o zosúladenie so zákonom č. 563/2009 Z. z.

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
Aj v zákone č. 609/2007 Z. z. sa od 1.1.2012 pri všetkých troch daniach (elektrina, 

uhlie, zemný plyn) pojem „daňový dlžník“ nahrádza pojmom „platiteľ dane“.
Taktiež sa upravuje používanie elektriny, uhlia, resp. zemného plynu koncovým 
odberateľom týchto komodít v domácnosti, a to tak, že od dane sú oslobodené 
elektrina, uhlie, resp. zemný plyn používané koncovým odberateľom v domác-
nosti s výnimkou elektriny, uhlia či zemného plynu určeného na výrobu tep-
la a ohrev úžitkovej vody dodanej do spoločného zdroja bytového domu. Ide 
o spresnenie definície domácnosti, ktorou sa rozumie domácnosť podľa § 115 
Občianskeho zákonníka, ktorá elektrinu, uhlie alebo zemný plyn spotrebovala 
výlučne na vlastné účely.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2012 (§ 48b)
Aj v  tomto zákone musíme venovať pozornosť predovšetkým prechodným 
ustanoveniam. Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8 doterajšieho predpisu v zne-
ní účinnom do 31.12.2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane pod-
ľa § 7  ods. 1  písm. e) doterajšieho predpisu v  znení účinnom do 31.12.2011, 
sa považuje za platiteľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) predpisu účinného od 
1.1.2012 a colný úrad mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektri-
ny. Osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povole-
nie na odber elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) doterajšie-
ho predpisu v znení účinnom do 31.12.2011 stráca platnosť 1.1.2012.
Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8  doterajšieho predpisu v  znení účinnom do 
31.12.2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. 
f ) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31.12.2011, sa považuje za platite-
ľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) predpisu účinného od 1.1.2012 a colný úrad 
mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny. Osvedčenie o regis-
trácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povolenie na odber elektriny 
oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f ) doterajšieho predpisu v znení 
účinnom do 31.12.2011 stráca platnosť 1.1.2012.

Nový typ daňového subjektu
Novela zákona č. 609/2007 Z. z. zavádza nový typ daňového subjektu, a to pla-
titeľ dane zo stlačeného zemného plynu (§ 39a), pričom stlačeným zemným 
plynom (CNG) sa rozumie zemný plyn stlačený v plniacej stanici kompresorom, 
ktorý možno použiť ako pohonnú látku, ktorá spĺňa požiadavky podľa technic-
kej normy, alebo ako palivo.

Ďalšie prechodné ustanovenia a z nich vyplývajúce povinnosti
Podľa prechodných ustanovení k  úpravám účinným od 1.4.2012 (§ 48c) oso-
ba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a 
ods. 4 a ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1.4.2012, je povinná do 31.1.2012 
požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu 
a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného ply-
nu, ak chce od 1.4.2012 prijímať a dodávať na daňovom území stlačený zemný 
plyn. Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu pod-
ľa § 39a ods. 5 písm. b) predpisu účinného od 1.4.2012, je povinná do 31.1.2012 
požiadať CÚ Bratislava o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného ply-
nu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného 
plynu, ak chce od 1.4.2012 dodávať na daňovom území stlačený zemný plyn 
koncovému odberateľovi stlačeného zemného plynu v domácnosti.

Nové vzory daňových priznaní
Od 1.1.2012 sa mení aj vzor daňového priznania na jednotlivé spotrebné dane, 
a to Vyhláškou MF SR č. 540/2011 Z. z. zo dňa 23.12.2011, ktorou sa ustanovu-
je vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej 
dani z minerálneho oleja, Vyhláškou MF SR č. 541/2011 Z. z. zo dňa 23.12.2011, 
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového pri-
znania k  spotrebnej dani z  elektriny, uhlia a  zemného plynu a Vyhláškou MF 
SR č. 542/2011 Z. z. zo dňa 23.12.2011, ktorou sa ustanovuje vzor daňového 
priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov.

To boli v skratke zmeny, ktoré priniesol zákon č. 546/2011 Z. z. Veľká zmena však 
zasiahla aj spotrebnú daň z liehu, spotrebnú daň z piva a spotrebnú daň z vína, 
ktoré sa po vzore iných členských štátov spojili do jedného zákona, a to zákona 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (zákon č. 530/2011 Z.z.). Tento zákon 
nadobudol účinnosť tiež 1.1.2012, ale z priestorových dôvodov sa mu budeme 
venovať až v ďalšom čísle.

mjr. Ing. Renáta Kravcová



11

Novinky v legislatíve Moderná technika v službách colníkov

V dnešnej dobe moderných technológií a neuveriteľného technického pokroku 
sme neustále obklopovaní množstvom techniky, prístrojov a zariadení, ktoré 
výrazne ovplyvňujú našu činnosť, viac alebo menej nám zjednodušujú a sprí‑
jemňujú život, pomáhajú nám v práci, v domácnosti, pri zábave. Vnímame ich 
ako neodmysliteľnú súčasť nášho života, aj keď sme si ich existenciu pred pár 
rokmi nevedeli predstaviť. Všadeprítomné výdobytky vedy a techniky prijíma‑
me ako samozrejmosť, pritom sa málokedy zamýšľame nad tým, ako fungujú, 
aké základné princípy a zákonitosti využívajú, aké sú ich možnosti, ako a kde 
ich správne a účelne používať. 
Aj v  colníckej profesii využívame moderné technológie, ktoré významným 
spôsobom napomáhajú kvalite a efektívnosti našej práce. V nasledujúcej sérii 
článkov vám jednoduchým a  zrozumiteľným spôsobom predstavíme niekto-
ré z nich. Pre tých, ktorí ich používajú dennodenne, to bude len zopakovanie 
známych informácií, pre ostatných možno prehĺbenie a rozšírenie odborných 
vedomostí.
Jedným z  moderných prístrojov, ktoré colníci používajú pri výkone colného 
dohľadu, je prenosný röntgenový spektrálny fluorescenčný analyzátor. Už 
samotný názov prístroja nám čo-to naznačuje o  jeho určení a  princípe jeho 
fungovania.
Metóda jeho činnosti je založená na meraní a vyhodnocovaní sekundárneho 
(fluorescenčného) röntgenového žiarenia vyžarovaného vzorkou. Analyzovaná 

vzorka je ožiarená 
vysokoenergetickým 
röntgenovým spek-
trom. Miniatúrna RTG 
lampa umiestnená 
v  prístroji vysiela zvä-
zok lúčov gama žiare-
nia, ktoré dopadajú na 
vzorku. Dopadajúce 
röntgenové žiarenie 
vybudí elektróny z vnú-
torných elektrónových 
hladín a  pri zaplnení 
vakantných pozícií sú 
vyžiarené kvantá, ktoré 
svojou energiou odpo-
vedajú prítomným prv-

kom . Vznikne tak emisné spektrum, v ktorom sú obsiahnuté charakteristické 
čiary každého prvku prítomného vo vzorke. Každý prvok charakterizuje súbor 
K, L, M emisných čiar, ktoré majú definovanú energiu a intenzitu.

Na základe polôh (energií) jednotlivých čiar vo vyžiarenom spektre môžeme 
určiť prvky obsiahnuté v kontrolovanom materiáli a analýzou intenzít charak-
teristických čiar sme schopní stanoviť kvantitatívne zastúpenie jednotlivých 
prvkov.

Detektor dokáže zmerať energiu dopadajúcich elektrónov a spočítať ich množ-
stvo. Pre každý prvok je typická určitá energia a  množstvo nameraných im-
pulzov je priamo úmerné koncentrácii daného prvku. Analyzátor je schopný 
okamžite spracovať získane dáta a pomocou tzv. fundamentálnych, elementár-
nych parametrov vypočítať presné koncentrácie jednotlivých prvkov v meranej 
vzorke. Získane údaje sú porovnávané s databázou, ktorá je súčasťou prístroja. 
Vstavaná knižnica obsahuje informácie o všetkých bežne používaných prvkoch 
a prístroj okamžite zobrazí na displeji PC /iPAQ percentuálny podiel jednotli-
vých prvkov obsiahnutých v kontrolovanej vzorke.
Využitie RTG spektrálnych analyzátorov v praxi je veľmi široké. Primárne slúžia 
na rýchlu nedeštruktívnu analýzu kovov. Sú určené najmä na: 
– identifikáciu kovov a zliatin používaných v špeciálnych technológiách, 
– identifikáciu ľahkých kovových zliatin a  následné určenie ich obchodných 

názvov,
– identifikáciu vzácnych kovov,
– triedenie šrotu,

– kontrolu zvarov,
– kontrolu a  testovanie spotrebného tovaru, zisťovanie prítomnosti ťažkých 

kovov v hračkách, potravinách, farbivách a podobne,
– analýzu pôdy, zeminy, hornín, analýzu ťažkých kovov v pôdach, zisťovanie 

kontaminácie zeminy, 
– analýzu historických predmetov, obrazov, šperkov, keramiky (archeometre) a i.

Pri výkone colného dohľadu sa analyzátory používajú hlavne na kontrolu to-
varov dvojakého použitia, s dôrazom na ich identifikáciu, na objasnenie tech-
nických parametrov a  možností ich použitia na základe analýzy materiálov 
použitých pri ich výrobe. Tovarom dvojakého použitia sú položky s dvojakým 
použitím vrátane softvéru a technológií, ktoré sa môžu používať tak pre civilné, 
ako aj vojenské účely. Pohyb tovaru a technológií dvojakého použitia je možný 
len na základe povolenia, ktoré sa vyžaduje na vývoz, prepravu, sprostredko-
vanie a tranzit. 
Colníci používajú ručný röntgenový florescenčný analyzátor Innov-X XRF Model 
ALPHATM 2000AS. Ide o najmenší a najľahší vyrábaný ručný röntgenový analy-
zátor kovov a  nekovov 
so širokými analytickými 
možnosťami. Prístroj je 
robustný, odolný voči 
prašnosti a  poveternost-
ným podmienkam, urče-
ný na prácu v  zložitých 
podmienkach. Je to opti-
málny prístroj určený na 
rýchlu analýzu chemické-
ho zloženia vzoriek, ktoré 
môžu mať rôznu veľkosť 
a tvary. Nie je nutná žiad-
na príprava vzoriek, me-
ranie je nedeštruktívne 
a  výsledky sú zobrazova-
né na displeji okamžite 
po štarte. Spektrometer ALPHATM je univerzálny. Plynulé prechádzanie z jedné-
ho typu materiálu na druhý je možné bez akéhokoľvek nastavovania.
Vďaka úzkej spolupráci výrobcu a  orgánov colnej správy je knižnica prístroja 
AlphaTM 2000AS vybavená databázou všetkých dostupných zliatin, ktoré sú 
kontrolované pri exporte do tretích krajín v rámci režimov MTCR, WA, AG a NSG. 
Tieto databázy sú pravidelne aktualizované. Pri použití prístroja je možné 
takmer ihneď zistiť, či predmetný tovar spadá do tovarov dvojakého použitia. 
Prístroj sa, samozrejme, v podmienkach colnej správy dá použiť aj v oveľa šir-
šom spektre činností.
Určenie prístroja, jeho technické parametre a možnosti použitia ho radia medzi 
výnimočných a neoceniteľných pomocníkov colníkov. 

Ing. Anton Hudec 

Ilustračné obrázky sú použité so súhlasom firmy HUKOS, s. r. o.

Röntgenový spektrálny analyzátor
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Rozhovor s umeleckým kováčom

Jeho diela nájdete v  múzeách, vo výstroji 
a  výzbroji ozbrojených zložiek, u  zbera‑
teľov, ale aj u  známych osobností spo‑
ločenského či politického života. Reč je 
o  umeleckom kováčovi Tomášovi Achsovi, 
ktorého meno sa spája s mnohými veľkými 
projektmi. Známe sú jeho staroslovenské 
blatnické meče, ktoré vyrobil ako dar nielen 
pre prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča, ale aj pre prezidenta USA 
Georgea W. Busha a  ruského prezidenta 
Vladimíra Putina. Umelec, ktorý razil prvé 
uhorské mince aj pre anglickú kráľovnú a jej 
manžela, teraz pracuje na mečíkoch, ktoré 

budú zdobiť naše slávnostné uniformy a  robiť radosť slovenským a  českým 
colníkom.

S láskou k zbraniam sa narodil
Tomáš Achs mal k ozbrojeným zložkám a zbraniam blízky vzťah už od detstva. 
Tento rodený Bratislavčan zo Starého mesta sa s láskou k uniformám a chlad-
ným zbraniam už narodil. Meče či šable si pre seba vyrábal, odkedy si, ako ho-
vorí, začal sám seba uvedomovať. Lásku k zbraniam v ňom pestoval jeho dedo 
z Čiech, s ktorým často navštevoval múzeá, divadlá i opery. Nečudo, že svoju 
prvú šabľu vyrobil už ako päťročný, a to po tom, ako videl sovietsky film o revo-
lúcii. Dostal chuť vyrobiť si presne takú šabľu, akú mal hrdina vo filme. Neváhal 

a vyliezol na strechu, kde odlomil tyč z medenej antény a murárskym kladivom 
si ju vykoval do želanej podoby. Takto vzniklo jeho úplne prvé dielo. V detskom 
zápolení šabľu niekde zapatrošil, no o 30 rokov neskôr ju opäť našiel. Podarilo 
sa mu ju vybagrovať pri stavbe svojho vlastného ateliéru. Zazrel čosi trčať zo 
zeminy v lyžici bagra a hneď vedel, čo to je. Bola to jeho prvá ručne vyrobená 
šabľa, ktorá má dodnes čestné miesto v jeho ateliéri.

Z vojny ho museli vyhnať
Tomáš pri jednej šabli neskončil. Chcel sa neustále zdokonaľovať, a preto začal 
študovať umelecké kováčstvo. Popri štúdiu sa oboznamoval aj s  kováčskymi 
technológiami cigánskych majstrov, za ktorými chodieval do Dunajskej Lužnej, 
konkrétne za Luborom Saközym. Na svoju vášeň nezanevrel ani počas povin-
nej vojenskej služby. Čas strávený v  kasárňach využil na tvorbu. Na základni 
v Beroune sa dokonca učil od miestneho kováčskeho majstra J. Radoša, ktorého 
pravidelne navštevoval. Keď bolo treba, vyrábal uňho sekery pre útvar. S úsme-
vom spomína na meč, ktorý nestihol dokončiť, a preto si svoj pobyt na vojne 
dobrovoľne predĺžil. Keď mu na to kompetentní prišli, doslova ho vyhnali, čo 
bolo v tej dobe asi raritou. Tomáš však odišiel spokojný, lebo svoje dielo nako-
niec stihol dorobiť. V rámci zdokonaľovania sa vo svojej práci potom robil 12 
rokov reštaurátora v Slovenskom národnom múzeu. Nízky plat mu vynahradili 
vzácne exponáty, ktoré si mohol prezrieť skutočne zblízka a pochopiť tak tech-
nologické postupy starých majstrov.

Najviac mu dali zabrať meče pre prezidentov
Tvrdá práca, usilovné štúdium a hodiny strávené v ateliéri priniesli svoje ovocie. 
Prišla prvá väčšia zákazka, a to šable pre prezidentskú čestnú jednotku. Na ná-
vrhu robil spoločne s kamarátom a umelcom Jurajom Hradským. Výroba šablí 
trvala približne rok. Z toho množstva projektov, ktoré Tomáš vo svojom ateliéri 
už zrealizoval, mu najviac utkvela v pamäti spomienka na prípravu mečov pre 
prezidentov G. W. Busha a V. V. Putina. Na ich prípravu mal totiž tak málo času, 
že slovenského prezidenta radšej dopredu upozornil, nech pripraví rezervný 
dar v podobe fujary. Po dňoch a nociach strávených v ateliéri však všetko stihol 
a jeho meče žali u zahraničných štátnikov veľký úspech.

Výrobu svojich diel si archivuje
Každé dielo, ktoré vyjde z  Tomášovej dielne, je originál, na ktorom sa veľa 
a tvrdo napracuje. Voči každému kúsku má rešpekt bez ohľadu na to, pre koho 
je určený. Je totiž veľký pedant, ktorý je na svoje diela hrdý, a preto im venuje 
množstvo času. Jeho práca je skutočne rôznorodá, pozostáva z kovania, brú-
senia, modelovania, leštenia, odlievania, potlače kože atď. Výrobu každého 
jedného diela má zdokumentovanú a nafotenú, od prvých prác až po posled-
né. V ateliéri má tak slušný archív, ktorý neustále dopĺňa. Touto formou chce 
nechať aj akýsi odkaz pre ďalšie generácie umelcov, ktorí raz nájdu všetky 
jeho diela pokope.

Predlohu potrebuje ohmatať a rozobrať
Najviac času strávil nad šabľami, ktoré vyrábal pre Klub generálov SR. Kým sa mu 
podarilo vyrobiť dokonalý originál, pozháňať a  vyrobiť potrebné komponenty, 
prešli dva roky. Výroba takéhoto umeleckého diela je skutočne sizyfovská práca. 
Tomáš na to, aby vedel vyrobiť autentický originál, potrebuje vidieť a ohmatať 
si predlohu. Neraz si musí historický originál kúpiť, aby ho mohol rozobrať a zis-
tiť, z čoho pozostáva. Potrebuje pochopiť postupy našich predkov, ktoré nemení 
a tvorbu diela si neuľahčuje. Potom nasleduje zháňanie potrebných materiálov, 
po ktorých pátra neraz i po celom svete. Všetky sú robené ručne, na zákazku. Ak 
sa mu už podarí zohnať fabriku, v ktorej sú schopní požadovaný materiál vyrobiť, 
musí tam vycestovať a nad ľuďmi doslova stáť. Ak na výrobu osobne nedohliada, 
neraz je výsledok neuspokojivý, a teda pre jeho dielo nevhodný. Veľa sa tak naces-
tuje, najčastejšie do Česka, Nemecka a Rakúska. Teraz ho čaká podobná tortúra 
aj v prípade colných mečíkov, ktoré považuje za najkrajšie v ozbrojených zlož-
kách od roku 1919. Na každom sa nachádza množstvo detailov, ktoré musia byť 
vyrobené stopercentne. Stačí, ak jeden nezodpovedá jeho požiadavkám, a musí 

Tomáš Achs, známy aj ako prezidentov mečiar, 
pripravuje mečíky a šable pre colníkov
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odznova hľadať vhodné zdro-
je. Vyrobiť takéto umelecké 
dielo si preto vyžaduje nielen 
nadanie, čas, ale aj trpezlivosť 
a  riadnu dávku pátračského 
talentu. Tomáš totiž kladie 
dôraz na autentickosť. Chce, 
aby bol jeho výtvor vyšper-
kovaný presne ako pôvodný 
originál, a  tak nedokončená 
alebo odfláknutá vec jeho 
dielňu neopustí. Neraz preto 
pracuje aj nad rámec svo-
jich plánov a  je vo finančnej 
strate, ale zo svojich nárokov 
nepopustí. Na majstra vo 
svojom fachu sa mu podarilo 
vypracovať nielen ctižiadosti-
vosťou a dôslednosťou, ale aj 
vďaka podpore svojej mamy, 
ktorá mu je po celé tie roky 
veľkou oporou.

Prácu si nosí aj domov
Tomáš ako správny umelec prácu a súkromie neoddeľuje. Jeho domácnosť sa 
preto od jeho ateliéru veľmi nelíši, všade cítiť dielo majstra. Komponenty a ma-
teriál nájdete v kuchyni i obývačke. Vidno, že svojou prácou a zároveň i koníč-
kom doslova žije, a preto si návštevy domov radšej nepozýva. Vo svojej dielni 
však netvorí len spomínané chladné zbrane. Vyrába i zaujímavé šperky, ktorými 
už obdaroval nejednu príslušníčku nežného pohlavia. Najkurióznejšie veci, kto-
ré doteraz urobil, boli podprsenka z doby bronzovej a pás cudnosti – ten vyro-
bil z  recesie pre svoju vtedajšiu priateľku Martu. Jeden zhotovil aj pre pánov. 
Objednala si ho istá reštaurácia z Pezinka nad pánske toalety.

Pomaly si plní svoj sen
Tomáš má za sebou množstvo projektov, napríklad aj nápis vo vstupnej časti 
vestibulu Národnej rady SR či slovenský štátny znak v aule vysokej školy staveb-
nej. Spolupracoval aj na výrobe rekvizít v mnohých slovenských a amerických 
historických filmoch, v ktorých si aj zahral. Napriek tomu má jeden nesplnený 
sen. Chcel by vyzbrojiť všetky uniformované zbory a obnoviť v ich radoch sta-
rú slávu. Chladné zbrane sú totiž preňho symbolom stavovskej hrdosti, ktorú 
by chcel vrátiť do všetkých zložiek ozbrojených zborov. Jeho diela už zdobia 
mnohé uniformované útvary a zložky, k splneniu sna mu ešte chýbajú Hasičský 
a záchranný zbor, Lesy SR a Zbor väzenskej a justičnej stráže.

‑ds‑

V minulom čísle sme uviedli článok „Colnícky mečík M‑2011 SR“ o pripravova‑
nom projekte Spolku histórie colníctva a finančnej správy, ktorý vznikol vďaka 
podpore slovenskej colnej správy a kolegov z Colnej správy ČR. Teraz chceme 
priblížiť podrobnosti zavedenia týchto chladných zbraní do výzbroje aj býva‑
lým colníkom, resp. záujemcom o chladné zbrane, ktorí nemajú možnosť oboz‑
námiť sa s uvedenými internými predpismi.

Chladné zbrane v colnej správe
Zbrane, technické a donucovacie prostriedky používané v colnej správe sú uve-
dené v prílohe č. 1 nariadenia GR CR SR č. 77/2011 Hospodárenie s výzbrojným 
materiálom. Chladná zbraň je definovaná ako „Bodná alebo sečná zbraň; v col-
nej správe sú používané vo výkone služby útočné nože a bodáky, pri slávnost-
ných a protokolárnych aktivitách Colnícky mečík M-2011 SR a slávnostná šabľa 
M-2011 ako pobočné zbrane.“

Colnícky mečík M‑2011 SR
Tento mečík bol zaradený do výzbroje colnej správy 23.12.2011 rozkazom ge-
nerálneho riaditeľa CR SR č.151/2011, a to s cieľom reprezentovať colnú správu 
(resp. colníctvo) s prihliadnutím na historické tradície colníctva na našom úze-
mí, ktoré sa datujú od zavedenia prvého zachovaného colného poriadku. Na 
našom území ho určoval Raffelstettenský štatút z rokov 903 – 904 n. l. Mečík tiež 
vyjadruje historické postavenie colníctva v rámci finančnej správy, ktorá bola 
na našom území zriadená výnosom ministerstva financií č. 379/1850 Zákonníka 
ríšskeho dňa 4.10.1850. Samotný mečík vychádza z colníckeho mečíka vzor 32, 
ktorý bol zaradený ako pobočná zbraň do výzbroje „štátnych úradníkov služby 
colnej“ vládnym nariadením č. 131/1932 Sb. z. a n. Pri slávnostných príležitos-
tiach môže mečík k služobnej rovnošate nosiť aj colník, ktorý nie je zaradený 
v  čestnej jednotke, ako aj colník, ktorý je poberateľom starobného, výsluho-
vého alebo invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia 
colníkov alebo rehabilitovaný colník (bývalý colník). Colníci a  bývalí colníci 
nosia mečík na ľavej strane na koženom opasku. Bývalý colník, ktorému bolo 
povolené nosiť služobnú rovnošatu určenú na výkon štátnej služby colníka, 
nosí pôvodnú rovnošatu, v  ktorej skončil výkon služby v  colnej správe (resp. 
finančnej správe) podľa zásad, ktoré platia pre nosenie tejto rovnošaty. Ak si 
obstará novú rovnošatu na vlastné náklady a splní všetky zákonné predpoklady 
spojené s jej nosením, nosí ju podľa ustanovení aktuálneho výstrojného predpi-
su. Slávnostnou príležitosťou, pri ktorej môže colník a bývalý colník nosiť k slu-
žobnej rovnošate mečík, sa rozumie najmä:
a) oslava štátnych sviatkov, významných dní a  pamätných dní Slovenskej re-

publiky, slávnostné zhromaždenia, vyznamenania jednotlivcov a útvarov,

b) oficiálny pietny akt, diva-
delné predstavenia a kon-
certy, prijatie u  preziden-
ta SR, predsedu vlády SR 
a ministra, 

c) účasť na pohreboch, 
svadbách, plesoch a iných 
príležitostiach spoločen-
ského charakteru.

V prípade, že to neodporuje 
platným právnym predpi-
som, colník a  bývalý colník 
môžu mečík nosiť k  rovno-
šate aj mimo územia SR pri 
významných slávnostných 
a spoločenských udalostiach 
a pri udalostiach, keď to vy-
žaduje protokol. Pri nosení 
mečíka ako pobočnej zbra-
ne nesmie utrpieť vážnosť 
a dôstojnosť dobrého mena 
tak colnej, ako aj finančnej 
správy. Mečík a  všetky do-
plnky určené na nosenie 
mečíka si colník a bývalý col-
ník obstaráva sám na vlastné 
náklady. V  mene finančnej 
správy je oprávnený objed-
nať mečík na reprezentatív-
ne účely prezident finančnej 
správy. K  mečíku je vydáva-
ný certifikát s  poradovým 
číslom, ktorý je vystavený na 
meno colníka, bývalého colníka alebo na colnú správu (finančnú správu). V prí-
lohe rozkazu sú aj vyobrazenia mečíka s jeho podrobným opisom. Séria mečíka 
je limitovaná počtom 250 kusov a colník, resp. bývalý colník si môže objednať 
na svoje meno len jeden kus. V prípade straty mečíka, jeho zničenia a pod. nie 
je objednávka druhého kusa, resp. duplikátu možná. V mene bývalého colníka 
si môžu objednať mečík aj pozostalí po colníkovi „in memoriam“. Tieto prípady 
však budú posudzované individuálne.

Chladné zbrane pre colníkov
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uzavretého medzi Spolkom his-
tórie colníctva a  finančnej sprá-
vy a  Colným riaditeľstvom SR 
z  30.12.2011. Memorandum uve-
rejnil Vestník CR SR č. 58/2011 
v informácii č. 306/2011. Spolok aj 
výrobca tiež garantujú, že mečík 
a šabľa budú dodané len osobám, 
ktoré spĺňajú podmienky stanove-
né v  rozkazoch. Bližšie informácie 
sú na webstránke Spolku histórie 
colníctva a finančnej správy www.
colnictvo.sk, ako aj na samotnej 
stránke projektu Colnícky mečík 
M-2011 SR www.facebook.com/
historia.colnictva.financnej.spravy, 
resp. na e-mailových adresách: 
colny.mecik.2011@gmail.com ale-
bo info@colnictvo.sk.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Colnícky mečík a šabľa v našej výzbroji / Po stopách histórie

Šabľa pre generálov a vyšších dôstojníkov colnej správy M‑2011
Do výzbroje colníkov patrí aj Šabľa pre generálov a  vyšších dôstojníkov 
colnej správy M-2011, ktorá bola do nej oficiálne zavedená dňa 30.12.2011 
rozkazom GR CR SR č. 156/2011. Šabľa vychádza z  československej šable 
vzor 24, ktorá bola zaradená aj do výzbroje príslušníkov čs. finančnej strá-
že vládnym nariadením č. 202/1930 Sb. z. a n. v znení vládneho nariadenia 
č. 106/1938 Sb. z. a n. ako pobočná zbraň. Podmienky nosenia šable, resp. 
jej nadobudnutia sú totožné ako pri Colníckom mečíku M-2011 SR – s tým 
rozdielom, že je určená len pre veliaceho v čestnej jednotke. Pri slávnost-
ných príležitostiach ju môžu nosiť colníci a bývalí colníci s hodnosťou ma-
jora, podplukovníka, plukovníka a generála. Objednať si ju môže aj colník 
s  nižšou hodnosťou, ale výrobca mu ju odovzdá až po dosiahnutí jednej 
z uvedených hodností. Nezáleží na tom, či potrebná hodnosť je vyslúžená, 
prepožičaná alebo do nej colníka mimoriadne povýšili. Aj k šabli sa vydá-
va certifikát s  poradovým číslom a  počet kusov nie je limitovaný ako pri 
Colníckom mečíku M-2011 SR.

Kto zabezpečuje administráciu projektu
Administrácia výroby Colníckeho mečíka M-2011 SR a Šable pre generálov a vyš-
ších dôstojníkov colnej správy M-2011 je zabezpečená na základe memoranda 

Spolok histórie colníctva a  finančnej správy zriadil v  novembri 2011 dočas‑
nú expozíciu colníctva a  finančnej správy. Otvorili ju v  priestoroch Bunkra 
BS‑8 „U  hřbitova“ (http://www.bs8.yw.sk/), ktorý sa nachádza v  Petržalke na 
konci Kopčianskej ulice, pri cintoríne z prvej svetovej vojny. Bunker sprístupni‑
lo verejnosti občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre pod vedením 
Miroslava Košírera.

Expozíciu podporujú Slováci i Česi
V memorande z 30.12.2011, uzavretom medzi Spolkom histórie colníctva a fi-
nančnej správy a CR SR, ktoré uverejnil Vestník CR SR č. 58/2011 v  informácii 
č. 306/2011, sa spolok zaviazal zriadiť a prevádzkovať expozíciu venovanú his-
tórii colníctva a finančnej správy. V jej priestoroch tiež chce vytvoriť a udržiavať 
pietne miesto s menami padlých zamestnancov finančnej správy a príslušníkov 
finančnej stráže ČSR. V  tejto jeho snahe má podporu nielen finančnej správy 
SR, ale aj primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., generálneho 
riaditeľa Colnej správy ČR brig. gen. JUDr. Ing. Pavla Novotného a  riaditeľa 

Colného riaditeľstva Hradec Králové plk. 
Mgr. Petra Kašpara. Odbornou radou, 
prípadne zapožičaním exponátov mu 
pomáhajú kolegovia z CS ČR – Expozície 
colníctva v Plzni, Západočeského múzea 
v  Plzni pod vedením vedúceho oddele-
nia starších dejín PhDr. Miroslava Husa, 
Múzea čs. opevnenia z  rokov 1935-38 
– Pechotného zrubu K-S  14 „U  cihelny“ 
v  Králíkach, publicista o  finančnej stráži 
ČSR Ing. Jaroslav Beneš, bádateľ histórie 

Stráže obrany štátu Vladimír Pohorský, zberateľ a  odborník na finančnú stráž 
Zděnek Zídka a mnoho ďalších.

Mýtny domček opäť ožije colníctvom
Spolok už vie, kde sa bude spomínaná expozícia nachádzať. Tip na jej umiest-

nenie dostal od pána Košírera z BS-8. Ide 
o mýtny domček na Starom moste (staro-
mestský breh), kde v období rokov 1918 
– 1919, 1938 – 1946 skutočne bola colni-
ca. V rokoch 1890 – 1944 sa tam nachá-
dzal úrad potravnej dane na čiare, ktorý 
spravovala aj finančná stráž (viac Colné 
aktuality č. 9-10/2007). Je to snáď jediná 
colnica na svete, ktorá je v  súčasnosti 
v strede hlavného mesta a bude v nej aj 
expozícia colníctva. Pri objekte plánuje 
organizovať aj ukážky z  výkonu služby 
„financov“ a  colníkov, a  to v  dobových 
uniformách. Dnes v objekte pôsobí brati-
slavský výtvarník Peter Zelenák, ktorý ho 
v minulosti zrekonštruoval a vedie v ňom 
minigalériu. Expozícii je naklonený a vy-
šiel spolku v  ústrety tým, že priestory 
určené na expozíciu už uvoľnil. Spolok 
v  súčasnosti zisťuje náklady potrebné 
na ich sprevádzkovanie (oprava okien, 
vymaľovanie, inštalácia bezpečnostných 
prvkov, vitrín, osvetlenia a pod).

Vytvorenie expozície z histórie  
colníctva a finančnej správy

Mýtny domček (colnica) s úradníkmi a zriadencami FS (1941)
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Slovensko bude prijaté do Medzinárodnej asociácie  
colných a daňových múzeí
Generálna riaditeľka CR SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., podpísala 30.12.2011 
žiadosť, ktorá bola zaslaná prezidentovi Medzinárodnej asociácie colných a da-
ňových múzeí IACM (International Association of Customs/Taxation Museums 
– www.customsmuseums.org) Henrimu Nimaxovi, ktorý pôsobí na Úrade ciel 
a spotrebných daní Luxemburska. Z listu vyberáme:

„Vážený pán prezident,
colná správa Slovenskej republiky si uvedomuje svoje bohaté historické dedičstvo 
v colnej a daňovej oblasti. Preto za účelom zachovania historických tradícií spolu-
pracuje so Spolkom histórie colníctva a finančnej správy a podporuje vznik múzea 
(expozície) s touto tematikou. K 17.11. 2011 bola v priestoroch starej vojenskej pev-
nosti BS-8 z obdobia rokov 1938 – 1939, ktorá sa nachádza na slovensko-maďar-
sko-rakúskej hranici, sprístupnená expozícia z  histórie colníctva. Táto by mal byť 
v roku 2012 v spolupráci s magistrátom hlavného mesta premiestnená do objektu 
bývalej colnice v  centre hlavného mesta Bratislavy. V  roku 2012 je plánované aj 
spustenie virtuálneho múzea colníctva a finančnej správy na internete, kde by sme 
chceli prezentovať fotografie a dokumenty z histórie colníctva a finančnej správy. 
Za týmto účelom by sme chceli požiadať o zaradenie colnej správy Slovenskej re-
publiky za riadneho člena asociácie IACM.“

V polovici januára spolok od prezidenta IACM dostal list, v ktorom víta snahu 
o vybudovanie expozície mapujúcej históriu colníctva a finančnej správy. Ďalej 

v  ňom oznamuje, že v  septembri 2012 sa v  Rotterdame bude konať výročná 
schôdza, na ktorej by mala byť SR prijatá za plnohodnotného člena uvedenej 
asociácie. Spolok sa obracia na kolegov a bývalých kolegov s prosbou: Ak by 
mal niekto doma, resp. na pracovisku artefakty z histórie colníctva, budeme radi 
za ich zapožičanie. Aktuálne informácie budeme uverejňovať na webovej strán-
ke Spolku histórie colníctva a finančnej správy – www.colnictvo.sk.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Spolok histórie colníctva a finančnej správy v spolupráci s POFIS, Poštovou a fi‑
latelistickou službou, pripravil pre filatelistov, colníkov a  zberateľov kuriozít 
zaujímavú akciu – tlačový list poštových známok. Pozostáva z ôsmich platných 
poštových známok (motív Slovenska v EÚ – 40. výročie založenia ZSF) a z ku‑
pónu, na ktorom je vytlačený znak colnej správy,  a takzvaný „veľký“ resp. 
„slávnostný“ znak colnej správy. V jeho ľavej časti je patrón colníkov, ako aj 
pracovníkov FS – sv. Matúš a v pravej sv. Michal Archanjel (patrón ozbrojených 
zborov). V spodnej časti je znak colnej správy a latinské výrazy „Dignitas“ – 
čestnosť, dôstojnosť, „Virtus“– odvaha, statočnosť, mužnosť „Ordo“– poriadok, 
disciplína, organizovanosť.. 

Na pravej strane tlačového listu je na-
skenovaný znak colnej správy používaný 
od 1.6.2004 na výstrojných súčiastkach 
colníkov, nad ktorým je Colnícky mečík 
M-2011 SR, zaradený do výzbroje colní-
kov rozkazom GR CR SR č. 151/2011.
Plánujeme vydať 200 – 300 tlačových lis-
tov (podľa záujmu), ktoré si budú môcť 
zakúpiť colníci (aj bývalí colníci), resp. za-
mestnanci finančnej správy i zberateľská 
verejnosť. Každý tlačový list bude číslo-
vaný. Po ukončení série sa už k tlačové-
mu listu nedostanete. Na základe zmlu-
vy s POFIS totiž už nebude ďalej tlačený 
ani expedovaný, čím chceme zabezpečiť 
určitý stupeň jeho exkluzivity medzi ma-
jiteľmi, resp. zberateľmi. Objednávkou 
zároveň podporíte symbolickou sumou 
aj vytvorenie expozície histórie colníc-
tva a  finančnej správy, ako aj vytvore-
nie pamätníka padlým zamestnancom 
finančnej správy, resp. finančnej stráže. 
Cena za jeden tlačový list je 10 eur. Počet 

listov, ktoré je možné si objedať, nie je limitovaný, ale predpokladá sa, že ne-
presiahnu množstvo max. päť kusov na osobu. V prípade záujmu plánujeme 
vytvoriť sadu ďalších tlačových listov s témou z histórie colníctva a finančnej 
správy (hodnosti, uniformy a pod.). Veríme, že sa nám podarí vytvoriť hodnot-
nú vec, ktorou prispejeme do histórie colníctva a finančnej správy.

Aktuálne informácie sú uvedené na www.colnictvo.sk, resp. ich môžete získať na 
e-maili info@colnictvo.sk.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Tlačový list poštových známok  
s motívom colníctva

Pohľad na most s mýtnym domčekom
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Metropola východného Slovenska leží v  údolí rieky Hornád, na hranici 
Slovenského rudohoria. Pre svoju výhodnú polohu – blízkosť hraníc Maďarska 
(20 km), Ukrajiny (80 km) a Poľska (120 km) – sú Košice významným centrom 
politického, kultúrneho a  cirkevného života, sídlom metropolitu, viacerých 
univerzít, Ústavného súdu SR a vysunutej Kancelárie prezidenta SR. Mesto má 
medzinárodné letisko a spojenie s východnou Európou prostredníctvom širo‑
korozchodnej trate.

Centru mesta kraľujú kultúrne a historické pamiatky
Vďaka najväčšej pamiatkovej rezervácii sú Košice vyhľadávaným turistickým 
cieľom s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry roku 2013. Najznámejšie 
kultúrno-historické pamiatky sú na Hlavnej ulici a v priľahlých uličkách, ktoré 

tvoria mestskú pamiatkovú rezerváciu, svojou rozlohou najväčšiu na Slovensku 
(85,4 ha). Jadro mesta pretína šošovkovito roztiahnuté námestie – Hlavná ulica. 
Po jej dĺžke preteká imitácia Čermeľského potoka, ktorá vytvára v strede ulice 
ostrov, kde sú sústredené najdôležitejšie stavby mesta. Spomedzi viac ako 500 
chránených kultúrnych pamiatok, ktoré sa tu nachádzajú, k najpozoruhodnej-
ším patria: Dóm svätej Alžbety – najväčšia gotická katedrála na Slovensku, gotic-
ká Kaplnka svätého Michala a Župný dom – dnes sídlo Galérie Júliusa Jakobyho. 
Z  kostolných objektov tu okrem Dómu stojí aj ranobarokový Premonštrátny 
kostol a  pôvodne gotický, neskôr barokovo upravovaný Františkánsky kostol. 
Kostol dominikánov je najstaršou sakrálnou stavbou v meste, pochádzajúcou 
z konca 13. storočia.

Turistov zaujme košický poklad, mestské opevnenie i bývalá väznica
V  severnej časti ostrova sa nachádza honosná budova Štátneho divadla, po-
stavená v  roku 1899. Hlavná ulica je po celej svojej dĺžke lemovaná meštian-
skymi domami a šľachtickými palácmi. Na severe ústi na Námestie Maratónu 
mieru, v  ktorého strede je Pamätník Medzinárodného maratónu mieru. Na 
námestí stoja reprezentatívne budovy Východoslovenského múzea s  expo-
zíciou historickou, numizmatickou, zlatníckou, expozíciou Košického zlatého 
pokladu a Úradu Košického samosprávneho kraja. V dolnej časti Hlavnej ulice 
boli odhalené pozostatky Dolnej brány mestského opevnenia. Od roku 1998 je 
tu otvorené Archeologické múzeum. Vo východnej časti historického jadra na 
Kalvínovom námestí vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov 
Miklušova väznica, kde je umiestnený muzeálny areál s expozíciou dejín mesta, 
s katovým bytom a dobovou mučiarňou. V Katovej bašte sa nachádza aj expozí-
cia umeleckého kovolejárstva. Medzi väznicou a pozostatkom košického mest-
ského opevnenia, Katovou baštou, je Kavlínsky kostol. Vo dvore Katovej bašty 
sa nachádza replika exilového tureckého domu Františka II. Rákociho, Rodošto. 
Malebná Hrnčiarska ulica je reštaurovaná do podoby uličky remesiel.

Mesto žije umením a umelcami
Na vrchu nad mestom stál v stredoveku Košický hrad. Značná časť jeho zákla-
dov bola archeologicky preskúmaná a odkrytá v roku 1996. Ďalšou významnou 
dominantou Košíc je Štátne divadlo Košice, ktoré má tri súbory – činoherný, 
operný, baletný a dve scény. Hlavná scéna je v historickej budove z roku 1899 

a Malá scéna sa nachádza v neďalekej secesnej budove. Funguje tu aj Bábkové 
divadlo Košice, činoherná scéna Jorik, divadlo Thália, uvádzajúce svoje predsta-
venia v maďarčine, a divadlo Romathan, ktoré svoje predstavenia uvádza v róm-
čine i  slovenčine. V  súvislosti so získaním titulu Európskeho hlavného mesta 
kultúry 2013 bol vytvorený Kulturpark, ktorý prezentuje tvorbu vo všetkých 
umeleckých oblastiach, podporuje začínajúcich umelcov. V  jeho rozsiahlych 
priestoroch sa usporadúva festival moderného umenia, rôzne koncerty, výsta-
vy, vernisáže, inscenované čítania, divadelné predstavenia, filmové premieta-
nia, ale organizujú sa tu aj tvorivé dielne pre deti. Najväčšou atrakciou Košíc je 
ich samotné historické jadro s mnohými architektonickými skvostami. V  jeho 
strede sa nachádza Spievajúca fontána, vedľa ktorej je umiestnená zvonkohra 
v tvare zvonmi ovešaného stromu. Každú hodinu hrá jednu zo svojich 100 me-
lódií, podľa ktorej „tancuje“ aj neďaleká fontána.

Múzeá, múzeá a ešte raz múzeá
V  Košiciach nájdete množstvo múzeí, ktoré ponúkajú rozmanité expozície. 
Slovenské technické múzeum vo svojich 21 expozíciách pokrýva dejiny tech-
niky vo všetkých technických odboroch. V samotnom meste je inštalovaných 
13 expozícií a v hlavnej budove je umiestnené aj planetárium. V areáli Letiska 
Košice sa nachádza Múzeum letectva. Múzeum Vojtecha Löfflera je špecializo-
vaným múzeom s 2 000 exponátmi majstrovej súkromnej zbierky a výstavným 
priestorom trojrozmerného umenia. V  Urbanovej veži je Múzeum voskových 
figurín, približujúce dejiny mesta prostredníctvom figurín historických postáv 
i súčasných osobností, ktoré sú s Košicami nerozlučne spojené. Archeologické 
múzeum, ktoré vzniklo po rekonštrukcii Hlavnej ulice, dokumentuje vývoj 
mestského opevnenia.

Vyšantia sa športovci i deti
Metropola východu a jej okolie nie sú bohaté len na historické a kultúrne pamiat-
ky. Na svoje si tu prídu aj fanúšikovia pohybu. V blízkosti Košíc sa totiž nachádza 
mnoho rekreačných a lyžiarskych stredísk – Kojšovská hoľa, Jahodná, Kavečany 
a Červený breh. V hornatom prírodnom prostredí mestskej časti Kavečany sa 
nachádza košická zoologická záhrada a  letná bobová dráha. V  mestskej časti 
Nad jazerom, na ploche tunajšieho jazera, je inštalovaný vodnolyžiarsky vlek. Tí 
pohodlnejší môžu zájsť do rekreačného údolia Čermeľského potoka, kam vedie 
úzkorozchodná Čermeľská železnica s historickými parnými lokomotívami. Jej 
cieľovou stanicou je prímestská oddychová zóna Alpinka s detskými ihriskami, 
golfovým ihriskom a areálom paintballu. Za návštevu stojí aj Botanická záhrada 
UPJŠ Košice s vysokými skleníkmi a obrovskou kaktusovou zbierkou, ktorá sa 
rozprestiera na ploche 33 ha. Návštevníkom ponúka prehliadku tropickej a sub-
tropickej flóry, dekoratívnej flóry a arboréta.

Spišské chuťovky predstaví Gotická cesta
Návštevníci Košíc a okolia, ktorí chcú spoznať Spiš a Gemer, by nemali vyne-
chať Gotickú cestu. Je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku, 
ktorá predstavuje najzaujímavejšie a  najvzácnejšie skvosty Spiša a  Gemera. 
Patria k nim hradné komplexy Spišský hrad, hrad Krásna Hôrka, Muránsky hrad, 

Košice a okolie
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zachovalé historické jadrá miest (Levoča, Rožňava), múzeá a  katedrály, ale aj 
dedinské kostoly so vzácnymi freskami. Atraktivitu tejto cesty zvyšuje nádherná 
prírodná oblasť, ktorou vedie.

Východ láka turistov na prírodné krásy
V blízkosti Košíc sa nachádza Národný park Slovenský kras – najväčšie krasové 
územie v strednej Európe s najväčším počtom podzemných priestorov. V tej-
to oblasti môžete navštíviť aj najznámejšie sprístupnené jaskyne – Jaskyňu 
Domica, Gombaseckú jaskyňu, Jasovskú jaskyňu a Ochtinskú aragonitovú jas-
kyňu. Osobitosťou je tiež Silická ľadnica – priepasť rútivého charakteru so stá-
lou ľadovou výzdobou. Medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne patrí Dobšinská 
ľadová jaskyňa, v  ktorej je počas celého roka priemerná teplota pod 0  °C. 
Nachádzajú sa tu aj priepasti, pričom najhlbšou je Kunia priepasť. Národnou 
prírodnou pamiatkou je aj Zádielska tiesňava, ľudovo nazývaná ako Zádielska 
dolina. Tento monumentálny krasový kaňon je vytvorený vodami pretekajú-
ceho Blatného potoka. V  západnej časti Slovenského rudohoria sa nachádza 
Národný park Muránska planina, ktorá v súčasnosti podlieha najvyššiemu stup-
ňu ochrany prírody. Okrem nádhernej prírody sa vyznačuje hlavne mnohými 
chránenými a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Sú tu vhodné podmienky aj 
pre lyžiarsku turistiku a horskú cyklistiku. Nachádza sa tu ozubnicová železnica, 
ktorá spája Pohronie s Gemerom. Na pokraji Košickej kotliny, v areáli kúpeľov 
Herľany – Rankovce, je unikátny gejzír so studenou slanou zemito-uhličitou 
vodou. Pozoruhodná je nízka teplota vody s petrolejovou vôňou a erupčná čin-
nosť gejzíru opakujúca sa v 32- až 36-hodinových intervaloch.

Závan histórie zacítite v hradoch a zámkoch
Medzi najvýznamnejšie a  najstaršie kultúrnohistorické pamiatky patria hra-
dy, zámky a kaštiele, ktoré sú svedkom bohatej histórie. Patrí k nim aj Krásna 

Hôrka – zachovalý hrad zo 14. storočia. Vznikol na ochranu stredovekej cesty, 
ktorá viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria. Ďalším je poľovnícky 
kaštieľ Betliar, typické vidiecke šľachtické sídlo nesúce znaky stavebného vývoja 
rôznych období od čias neskorej gotiky až po romantizmus. Stojí v rozsiahlom 
anglickom parku a  patrí k  najkrajším slovenským kaštieľom. Jeho najväčšou 
cennosťou je ústredná knižnica, uchovávajúca vyše 20 000 zväzkov, najmä 
teologických, historických, geografických a  filozofických diel z  15. až 19. sto-
ročia, napísaných v 15 rôznych jazykoch. Východ Slovenska sa môže pochváliť 
aj Spišským hradom, ktorého zrúcaniny sú najrozsiahlejšie na Slovensku a zá-
roveň aj v strednej Európe. Rozprestierajú sa na travertínovej kope a dominu-
jú širokému okoliu. Spišský hrad je národná kultúrna pamiatka a  je zapísaný 
v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. Turisti neraz zavítajú aj do Levoče, 
ktorá je pamiatkovou rezerváciou. Na námestí Majstra Pavla je viac ako 60 
meštiackych domov a v celom meste je viac ako 330 pamiatkových objektov. 
Spomedzi nich vynikajú pamiatkovou hodnotou Chrám sv. Jakuba, mestská 
radnica, veľký župný dom, Thurzov dom, ako aj mohutné mestské hradby, ktoré 
obklopujú historické jadro mesta. Za zmienku určite stojí aj Spišská Kapitula 
– malé cirkevné mestečko obklopené hradbami. Jeho srdcom je Katedrála sv. 
Martina s gotickým oltárom, gotickou freskou s motívom korunovania Karola 
Róberta a kamennou plastikou Biely lev.

Košický maratón mieru je dlhoročnou tradíciou
Košice majú bohatú športovú tradíciu. Už v roku 1924 sa v meste konal 1. ročník 
Medzinárodného maratónu mieru. Na poli športu Košice zviditeľňujú aj futba-
lový klub 1. FC Košice (v súčasnosti MFK Košice) a hráči hokejového klubu HC 
Košice.

kpt. PhDr. Bc. Zuzana Pavlíková

Na svojich pracoviskách trávime veľa času. Svoj druhý domov si preto radi 
skrášľujeme osobnými vecami či rastlinami, vďaka ktorým sa aj v práci cítime 
takmer ako doma. Podobná atmosféra vládne aj na Pobočke CÚ Rožňava, kde 
sa pýšia skutočne netradičnou rastlinou. Pestujú si tam totiž banánovník.
 
Fotky svojej exotickej pýchy nám poslala do redakcie Katarína Magyarová. 
Banánovník dostala od kamarátky v októbri 2006, keď nastúpila do zamestna-
nia na PCÚ. Vtedy mal výšku 30 cm. Katarína sa oň odvtedy svedomito stará. 
Umiestnila ho na vstupné schody, kde je najviac slnka, a raz ročne ho vždy 
presadí do väčšieho kvetináča. Polieva ho raz týždenne s prídavkom umelého 
hnojiva a starostlivo odstraňuje zvädnuté listy. Prvej úrody sa dočkala až v marci 
2011, keď vykvitol krásny fialový púčik, z ktorého sa postupne vynárali malé 
banániky. Na ich dozretie čakala symbolických deväť mesiacov, dorástli a zo-
žltli až začiatkom januára 2012. Dokopy to bolo 34 plodov, takže ušlo sa nielen 
súčasným, ale aj bývalým kolegom. Banány boli malé, ale zato chutné, sladké 
a zdravé. Šikovnú pestovateľku to povzbudilo a teraz dúfa, že si na domácich 
banánoch všetci pochutnajú aj tento rok. 

‑ds‑

Na colnej pobočke v Rožňave pestujú exotiku
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Naši jubilanti v januári a februári 2012
55 rokov

Ján Tkáč (CÚ Michalovce)

Viktor Havlík (CÚ Nitra)

Ján Miglec (CÚ Košice)

50 rokov
Juraj Devera (FR SR)

Jaroslav Rentka (CÚ Bratislava)

Dušan Kolenda (CÚ Prešov)

Rudolf Barta (CÚ Michalovce)

Miroslav Rudy (CÚ Michalovce)

Michal Stošek (CÚ Michalovce)

Jarmila Balvonová (CÚ Žilina)

Ľubica Kováčová (CÚ Žilina)

Anna Olbertová (CÚ Žilina)

Marián Oravec (CÚ Žilina)

Vladimír Gábriš (CÚ Nitra)

Igor Koska (CÚ Košice)

Pracovné jubileum 35 rokov

Jozef Gruľa (CÚ Prešov)

Pracovné jubileum 25 rokov

Miroslav Dvorčák (CÚ Bratislava)

Štefan Srňan (CÚ Trnava)

Pracovné jubileum 20 rokov

Ivan Kocák (CÚ Bratislava)

Roman Štepka (CÚ Bratislava)

Dušan Simonis (CÚ Prešov)

Vladimír Kovalský (CÚ Prešov)

František Záhorčák (CÚ Michalovce)

Ján Žir (CÚ Michalovce)

Jaroslav Krištof (CÚ Trnava)

Július Gábor (CÚ Trnava)

Adrian Žilavý (CÚ Trnava)

Štefan Pollák (CÚ Trnava)

Csaba Tóth (CÚ Trnava)

Slavomír Štrbák (KÚ FS)

Eduard Lepáček (KÚ FS)

Peter Košarišťan (CÚ Žilina)

Zorán Maršal (CÚ Nitra)

Vladimír Bednár (CÚ Trenčín)

Dňa 7.12.2011 sme sa naposledy rozlúčili s naším bývalým ko-
legom Stanislavom Surmánkom. Jeho náhly odchod vo veku 48 
rokov zarmútil všetkých, ktorí ho poznali. Dlhé roky pracoval na 
CÚ Prešov, kde bol prínosom pre viacero útvarov. V roku 1991 
začínal ako colný strážnik na SC Vyšný Komárnik, no už v roku 
1994 sa stal vedúcim tejto stanice. Neskôr pracoval na staniciach 
v Čabalovciach, Jedlinke, PCÚ Vyšný Komárnik, OVK, PCÚ Svidník 
a svoju činnosť v colnej správe zavŕšil na PCÚ Vyšné Nemecké. 
Dňom 31.3.2011 odišiel do výsluhového dôchodku. Ten si však 
už nestihol vychutnať. Náhla smrť začiatkom decembra zaskoči-
la nielen jeho manželku a dve deti, ale aj nás všetkých, ktorí sme 
ho poznali. Rozlúčiť sa s ním do Domu smútku v Stropkove prišli 
okrem rodiny a známych aj jeho bývalí kolegovia z CÚ Prešov na 
čele s riaditeľom pplk. Mgr. Ing. Ľubomírom Medvecom a z CÚ 
Michalovce. Preukázanie pôct zabezpečila čestná jednotka colnej 
správy a minútou ticha si jeho pamiatku uctilo na dennom rozka-
ze dňa 6.12.2011 aj vedenie CÚ Prešov.
Česť jeho pamiatke!

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Dňa 30.1.2012 sme sa posledný raz rozlúčili s naším bývalým kole-
gom Ing. Milanom Šajbanom, ktorý nás náhle opustil vo veku 70 
rokov. V colnej správe pracoval v rokoch 1977 – 2003.
Jeho nečakaný odchod ranil nielen najbližších príbuzných, ale aj 
jeho dlhoročných kolegov z CR SR.

Česť jeho pamiatke!
‑red‑

Stanislav Surmánek
(*2.7.1963 – † 4.12.2011)

Ing. Milan Šajban
(† 23.1.2012)
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Vtákom neraz závidíme slobodu, ktorú im dávajú krídla. Vznášať sa nad zemou 
a sledovať svet zhora však dokážu aj ľudia. Niektorí sa lietaniu venujú z profe‑
sijného hľadiska, iní lietajú len príležitostne. Medzi nami sú však aj takí, ktorí 
sú v oblakoch často. Patrí k nim aj Bc. Jozef Pullmann z Kriminálneho úradu FS, 
ktorý sa venuje bezmotorovému a motorovému lietaniu.

Okrídlené stroje ho fascinovali už ako malého chlapca
Jozef sa o techniku a, samozrejme, aj o lietadlá zaujímal už od útleho veku. Ako 
malý chlapec lepil plastikové modely lietadiel, pričom si študoval aj históriu le-
tectva. Keďže v rodnej Senici bolo letisko, na ktorom sa organizovali letecké dni, 
bolo len otázkou času, kedy sa k tomuto športu dostane. Miestny aeroklub začal 
s kamarátmi navštevovať počas prázdnin po prvom ročníku gymnázia. Bavilo 
ho to, a tak v Záhoráckom aeroklube Senica zostal až do dnes.
Ľudia s rovnakou krvnou skupinou
Jozefa na lietaní fascinuje pocit absolútnej slobody a  odpútanie sa od všed-
nosti diania na zemskom povrchu. Pravdaže, je to povedané trochu nadnesene, 
pretože pilot musí vnímať zmeny počasia a ďalšie faktory ovplyvňujúce let. Aj 
dnes si spomína na zmiešané pocity, ktoré mal počas svojho prvého letu. Bola 
to radosť, a zároveň i neistota z neznámeho. Na svojom koníčku však zbožňu-
je nielen samotný let, ale viaže ho k nemu aj kolektív ľudí s rovnakou krvnou 
skupinou a  láska k  technike. Obe športové disciplíny, ktorým sa venuje, totiž 
majú svoje čaro. Pri bezmotorovom lietaní je to krása letu bez motora, keď jedi-
nou zvukovou kulisou je svišťanie vzduchu obtekajúceho trup vetroňa a jediné 
spojenie so svetom poskytuje vysielačka. Motorové lietanie zasa, napriek dosť 
vysokej intenzite hluku v kabíne, umožňuje pilotovi v  relatívne krátkom čase 
prekonávať veľké vzdialenosti a výšky.
Pilot musí ovládať teóriu i prax
Ak by ste sa chceli venovať športovému lietaniu, čaká vás, tak ako aj Jozefa, 
pomerne kľukatá cesta. Budúci pilot musí v prvom rade absolvovať výcvik na 
získanie preukazu pilota vetroňov, alebo získať licenciu súkromného pilota, a to 
absolvovaním kurzu v leteckej škole alebo v niektorom aeroklube. Podmienkou 
je prejsť zdravotnou prehliadkou a získať zdravotnú kvalifikáciu II. triedy (I. trie-
du musí mať komerčný a vojenský pilot), zvládnuť teoretickú prípravu z pred-
metov, ako sú aerodynamika, meteorológia, konštrukcia lietadiel, navigácia... 
Na to, aby mohol komunikovať cez vysielačku, musí získať aspoň obmedzené 
osvedčenie rádiofonistu na telekomunikačnom úrade. Až potom záujemca za-
čne praktický výcvik v lietaní. Pri oboch výcvikoch sú, prirodzene, odlišnosti, ale 

je potrebné žiaka 
naučiť priamo-
čiary let, zákruty, 
vzlet, pristátie, 
a  najmä rôzne 
núdzové postupy. 
Keď je inštruktor 
presvedčený, že 
úroveň letových 
zručností je na po-
žadovanej úrovni, 
nasleduje preskú-
šanie pred samo-
statným letom 
a keď toto pilotný 

žiak úspešne zvládne, tak vykoná samostatný let. Po dokončení výcvikovej os-
novy nasledujú teoretické a praktické skúšky a ak ich adept zvládne, vydá mu 
letecký úrad pilotný diplom. Pri bezmotorovom lietaní je rozsah praktického 
výcviku cca 15 letových hodín a  okolo 100 vzletov a  pristátí. Pri motorovom 
výcviku je to 45 letových hodín a 150 vzletov a pristátí. Viac informácií nájdete 
na www.sna.sk a www.ak-senica.sk.
V kokpite to bez dôslednosti nejde
Jozef trávi na letisku skoro všetok voľný čas. Lietanie je síce limitované ročným 
obdobím aj počasím, no spája sa s ním množstvo technických, administratív-
nych i organizačných činností. Zaberú možno desaťnásobok času, ktorý človek 

strávi vo vzduchu. Ani v kokpite to však nie je jednoduché. O lietaní majú ľudia 
neraz skreslené predstavy a myslia si, že stačí naštartovať a vzlietnuť. Opak je 
pravdou. Jozef si po príchode na letisko pripraví podklady na let. Najprv urobí 
navigačnú prípravu, teda zakreslenie trate do mapy, výpočet kurzov, stanove-
nie preletovej rýchlosti, výpočet časov i potrebnej zásoby paliva. Potom musí 
vytiahnuť lietadlo z hangáru. Pokračuje predletovou kontrolou, počas ktorej si 
musí preveriť funkčnosť jednotlivých celkov lietadla vrátane riadenia a celkovú 
nepoškodenosť stroja. Nasleduje prehliadka motora, či je dostatok prevádzko-
vých náplní a nie je viditeľný ich únik. Potom treba urobiť motorovú skúšku. To 
znamená naštartovať a zohriať motor, vyskúšať jeho režimy, zapaľovanie a pra-
videlnosť chodu. Ak je stav paliva nepostačujúci, treba dotankovať na bezpečné 
vykonanie zamýšľaného letu. Po tomto všetkom posádka nastupuje do lietadla, 
pripúta sa, nasadí slúchadlá. Uzatvorí kokpit a nasledujú úkony pri nahodení 
motora. Lietadlo naroluje na vzletovú dráhu a pilot vykoná dôležité úkony pred 
vzletom. Skontroluje riadenie, nastavenie klapiek, vyváži lietadlo, prekontroluje 
prístroje. Keď je pripravený na vzlet, ohlási svoj úmysel rádiom veži a pridá plný 
plyn. Let sa začína odlepením podvozka od vzletovej dráhy. Nasleduje stúpanie 
a s ním spojené úkony (zasunutie klapiek, nastavenie stúpacieho režimu moto-
ra atď.) Po dosiahnutí cestovnej výšky pilot lietadlo uvedie do horizontálneho 
letu a  letí po zamýšľanej trati. Riadi sa porovnávacou navigáciou podľa mapy 
alebo je pohodlný a používa GPS. Po obletení trasy nasleduje zaradenie do letis-
kového okruhu a pristátie. Nasleduje zarolovanie na stojisko a vypnutie motora. 
Potom posádka vystúpi a vyplní palubný denník, kde zapíše všetky potrebné 
údaje, ako čas vzletu a pristátia, stav paliva, počet motohodín a pod. Nakoniec 
treba lietadlo umyť a schovať späť do hangáru.
Strach mal zatiaľ len raz
Lietanie je nielen krásne, ale niekedy i nebezpečné. Pri výcviku pilota sa preto 
kladie dôraz na to, aby sa do nebezpečných situácií nedostal. Nacvičujú sa po-
stupy pri núdzových situáciách tak, aby ich pilot bol schopný bezpečne vyriešiť. 
Samozrejme, človek je tvor omylný a nenapraviteľný. Viac ako 90 % leteckých 
nehôd spôsobuje zlyhanie ľudského faktora. Do nezávideniahodnej situácie sa 
už dostal aj Jozef. Bolo to začiatkom 90. rokov, keď letel na samostatný navigač-
ný let na trati Senica – Nové Zámky – Partizánske – Trenčín – Senica. Počasie sa 
postupne pokazilo a pred Novými Zámkami začalo jemne pršať. Pri pristátí už 
pršalo vcelku husto, ale odhadoval to na lokálnu prehánku, a tak opäť vzlietol. 
Stroj, na ktorom letel (Zlín Z-142) má však jeden neduh – uniká mu trochu ole-
ja z vrtule. Je to bežné minimum, avšak pri daždi sa na kabíne vytvorí mastný 
film a zhorší viditeľnosť. Keď za Nitrou Jozef stúpal nad kopce, dážď prestal a on 
videl ich hrebene. Pokračoval v lete, lenže vodou nasiaknuté mraky kopírovali 
terén, a tak do nich vletel. To sa nemalo stať. Jednak je to pri letoch za vidu za-
kázané, na druhej strane boli blízko kopce a do tretice jeho letecké skúsenosti 
boli v tej dobe ešte nedostatočné. Našťastie sa mu podarilo zachovať rozvahu 
a situáciu bezpečne vyriešiť, počasie sa umúdrilo a celý let dokončil v pohode. 
Odvtedy už, chvalabohu, takú situáciu nezažil. Nie nadarmo sa hovorí, že v le-
tectve je to ako so spojenými nádobami. Na začiatku má pilot jeden batoh so 
zásobou šťastia a druhý prázdny na skúsenosti. Ako lieta, tak sa má snažiť napl-
niť ten druhý čo najviac, aby sa nespoliehal na prázdniaci sa batoh so šťastím.

‑ds‑

V oblakoch pociťuje slobodu



Posledná strana nášho časopisu bola 
vyhradená v  minulom roku vašim 
snímkam, z  ktorých redakčná rada 
vybrala tie najlepšie. Zhodla sa na 
tom, že patrili Martinovi Sabovi, kto-
rého víťazné snímky boli uverejnené 
v Colných aktualitách č. 3-4/2011. Na 
to, aby ste na stupienku fotovíťazov 
stáli v  budúcnosti aj vy, stačí málo. 
Poslať nám vaše obľúbené fotogra-
fie, presne tak, ako tentoraz urobil aj  
Bc. René Páleš.


