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Nová symbolika

Na základe odporúčania vedenia ministerstva financií, ktoré oba znaky schvá-
lilo, boli vydané k  symbolom dva interné akty. Smernicou Finančného riadi-
teľstva Slovenskej republiky č. 83/2012/1000100 zo dňa 22.3.2012 bol určený 
vzor Znaku finančnej správy a Slávnostného znaku finančnej správy. Príslušná 
smernica opisuje znak a jeho použitie aj po technickej stránke. V internom infor-
mačnom akte č. 67/2012/1000100 zo 6.4.2012 sú znaky opísané podrobnejšie 
(hlavne z historického hľadiska).

Znak finančnej správy
Na zelenom štíte s bielym okrajom je umiestnený zlatý znak Merkúr, v ktorého 
strede je položený v srdcovom štíte štátny znak Slovenskej republiky. Merkúr 
tvorí palica na hornom konci ukončená guľou, ovinutá dvoma vzájomne pre-
pletenými hadmi, prekrytá okrídlenou prilbicou. Používa sa ako zjednocujúci 
symbol obchodu, colníctva a s tým spojeného výberu daní, dávok a poplatkov 
v rôznych grafických podobách, v mnohých štátoch sveta naprieč ekonomic-
kým a politickým spektrom (napr. Arménsko, Ruská federácia, Španielsko, Por-
tugalsko, Gruzínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Dánsko, Kuba, Čínska ľudová 
republika, Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Fínsko a  iné.). Vedľa 
horných okrajov zeleného štítu sú umiestnené rozety, ktoré vychádzajú zo 
znaku Rady pre colnú spoluprácu z roku 1963 (od roku 1994 známa ako Sve-
tová colná organizácia). Používajú sa ako funkčné, resp. hodnostné označenie 
colníkov na našom území od roku 1964. Znázorňujú nezávislosť a nestrannosť 
činností vykonávaných finančnou správou, ako aj jej zákonnú podporu pohy-
bu kapitálu, tovaru a služieb na „všetky svetové strany“. V hornej časti bieleho 
okraja je čierny majuskulný text FINANČNÁ SPRÁVA a po jeho obvode text SLO-
VENSKÁ REPUBLIKA. 
Historický význam modernej finančnej správy, ktorej tradícia na našom území 
sa začala zriadením okresných finančných riaditeľstiev v roku 1850, symboli-
zuje zelená farba, ktorá bola finančným úradníkom pridelená cisárskym kabi-
netným listom v  roku 1814 a  legislatívne potvrdená v nasledujúcom období. 

Charakterizovala služobnú rovnošatu úradníkov podliehajúcich ministériu 
(ministerstvu) financií. Štít tejto farby symbolizuje demokratické zásady, kto-
ré zamestnanci finančnej správy vždy bránili, niekedy až vlastnými životmi. 
Potvrdzujú to aj historické štatistiky, podľa ktorých 53 príslušníkov z  radov 
finančnej stráže (resp. pohraničnej finančnej stráže) položilo svoj život počas 
výkonu služby v rozmedzí rokov 1918 – 1948, ako aj počas Slovenského národ-
ného povstania.

Slávnostný znak finančnej správy 
Slávnostný znak finančnej správy zobrazuje v  strede znak finančnej správy, 
ktorého nosičmi sú strieborno odetí so zlatými doplnkami, z ľavej strany svätý 
Matúš (patrón colníkov a zamestnancov finančnej správy) a z pravej strany svätý 
Michal, archanjel v zlatej zbroji (patrón ozbrojených zborov). Ich spoločné vyob-
razenie symbolizuje súčinnosť medzi správou ciel, daní, iných dávok a poplat-
kov finančnou správou a na druhej strane ich právnu vymožiteľnosť a ochranu 
ozbrojenými zložkami finančnej správy a inými ozbrojenými zbormi Slovenskej 
republiky. V  spodnej časti sú na striebornej oblej stuhe zastrihnutej v  tvare 
lastovičieho chvosta umiestnené čierne majuskulné latinské výrazy „Dignitas“ 
– čestnosť, dôstojnosť, „Virtus“ – odvaha, statočnosť, mužnosť a „Ordo“ – poria-
dok, disciplína, organizovanosť. Symbolizujú vlastnosti, ktorými musí dispono-
vať zamestnanec finančnej správy. Znak čerpá z vyše tisícročnej histórie zdoku-
mentovaného colného, a tým pádom aj určitého daňového systému na našom 
území, ktorý siaha až do začiatku 10. storočia. Z tohto obdobia pochádza jeden 
z  najstarších zdokumentovaných colných predpisov – Raffelstettenský colný 
štatút z rokov 903 – 904 n. l., ktorý sa uplatňoval aj na našom území. Štatút totiž 
určoval výšku platby za dovážaný tovar od obchodníkov nielen podľa druhu 
tovaru, ale aj podľa krajiny, z ktorej prichádzali. Prípadne k nim pristupovali re-
cipročne podľa toho, ako sa v danej krajine správali k našim obchodníkom – t. j. 
išlo o základnú funkciu colníctva.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Znak finančnej správy  
a Slávnostný znak finančnej správy
Vznik finančnej správy (1.1.2012) odštartoval nový medzník vo vývoji colnej a daňovej správy. Po prvotných nevyhnutných 
organizačných zmenách sa začalo uvažovať aj nad novým znakom tejto novovzniknutej inštitúcie. Predložené návrhy, ktoré 
vychádzali zo znaku colnej správy, však nezohľadňovali historické tradície oboch zložiek. Logo používane daňovou správou 
približne 10 rokov sa z historického hľadiska ukázalo ako neopísateľné. Len s ťažkosťami sa dal zistiť jeho vznik a aj to, čo zná-
zorňuje. Vedenie finančnej správy sa preto rozhodlo pre kompromis. Priklonilo sa k vytvoreniu znaku, ktorý by poukazoval na 
tradíciu finančnej správy. Takisto rozhodlo, že ako u jednej z mála inštitúcií, bude zavedený aj slávnostný znak. 
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Priznám sa, neraz sa pristihnem pri tom, že pozorujem ľudí. Na ulici, v obchode, 
kdekoľvek. Takto neraz aj nedobrovoľne zachytím úseky rozhovorov, ktoré mi 
síce prioritne nepatria, ale zato ma oslovia. Tak ako diskusia dvoch mladých žien 
o nadchádzajúcich zmenách. Keďže je to téma vždy aktuálna, upútala ma. Obe 
mali depresie z toho, čo im tie ich zmeny prinesú. Jedna menila prácu, druhá part-
nera. Obidve so spoločným menovateľom strach. Nehovorím, možno aj opod-
statneným, veď my ľudia sa zmien väčšinou bojíme. Potvrdzujú to aj prieskumy, 
podľa ktorých sme len zriedka radi, keď nám zmeny prevalcujú či už pracovný 
alebo súkromný život. Možno je to aj tým, že na niektoré zmenené scenáre v na-
šich životoch sme pripravení, na iné však už menej. Prečo sa zamýšľam práve nad 
týmto? Odpoveď je jednoduchá. Zmenami, a to veľkými, prechádza aj finančná 
správa. Okrem zabehnutých chodníčkov musíme kráčať po nových, nevyšliapa-
ných. Tá najväčšia zmena, ktorá prišla pre mňa, je však súkromná. O pár mesiacov 
totiž „vydám“ svoje celoživotné dielo, ktoré prinesie samé zmeny. „Strašia“ ma tým 
všetci na každom kroku. Vety typu „už nikdy sa pokojne nevyspíš“ a „skončili vám 
slobodné časy“ ignorujem. Idem tak proti prieskumom a na spomínanú megaz-
menu sa s prirodzeným rešpektom teším. Však najlepšie je začať meniť svet od 
seba. Ak teda aj vy prechádzate niečím podobným a bojujete so svojimi pocitmi, 
držím vám palce. Či už meníte prácu, ubytovanie, partnera alebo nebodaj zabe-
hané zvyky, jednoducho verte, že sa to skončí dobre!

Dana Sýkorová 

Zmena je život
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Krátko z domova

Sekcia colná Finančného riaditeľstva SR zorganizovala 29.2.2012 v Bratislave 2. 
zasadnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja 
proti falšovaniu a  autorskému pirátstvu. Cieľom tejto komisie je koordinácia 
viacerých rezortov v oblasti boja proti porušovaniu práv duševného vlastníc-
tva v Slovenskej republike. 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR 
Darina Kyliánová, colnú sekciu Finančného riaditeľstva SR zastupovali Kamila 
Haťapková a Andrej Hanus.
Najdôležitejším prejednávaným dokumentom bol návrh Národnej stratégie 
boja proti falšovaniu a  autorskému pirátstvu na roky 2012 – 2016 (ďalej len 
Národná stratégia), ako aj návrh Akčného plánu na rok 2012, ktoré by mali 
byť predložené na rokovanie vlády SR. Národná stratégia zdôrazňuje význam 
duševného vlastníctva, osobitne jeho vymožiteľnosť v  dnešnom digitálnom 
prostredí. Poukazuje na riešenia tejto otázky na úrovni Európskej únie a medzi-
národných organizácií, ako aj na zámery a aktivity v tejto oblasti na národnej 
úrovni. 

Národná stratégia obsahuje nasledovné priority:
1. Budovanie povedomia verejnosti o  negatívnych dôsledkoch falšovania 

a autorského pirátstva na jednotlivca a spoločnosť.
2. Redukcia miery porušovania práv duševného vlastníctva aj prostredníc-

tvom ich účinnejšej vymožiteľnosti.
3. Disponovanie dôveryhodnými a presnými údajmi o rozsahu a štruktúre po-

rušovania práv DV.
Účastníci rokovania sa v krátkosti venovali Obchodnej dohode o boji proti falšo-
vaniu (dohoda ACTA) a konferencii, ktorú k tejto téme prednedávnom zorgani-
zovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa názoru odborných kruhov sú práv-
ne predpisy SR v tejto oblasti v súlade s ustanoveniami dohody ACTA, pričom 
táto dohoda musí ešte prejsť schvaľovacím procesom vo všetkých členských 
štátoch EÚ. V  tejto súvislosti sa očakáva aj stanovisko Európskeho súdneho 

dvora o  súlade dohody ACTA s  právom EÚ. Zástupca Úradu priemyselného 
vlastníctva SR Emil Žatkuliak informoval o stave rokovaní o návrhu nariadenia 
o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) úlohami súvisia-
cimi s ochranou práv duševného vlastníctva. Návrh nariadenia bol schválený 
Európskym parlamentom, pričom jeho formálne schválenie v Rade pre konku-
rencieschopnosť je plánované na máj 2012. 
Na záver zasadnutia boli účastníci pozvaní na konferenciu Duševné vlastníctvo 
na Slovensku, ktorá sa konala 26.4.2012 pri príležitosti Svetového dňa duševné-
ho vlastníctva v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Hlavnou 
témou tohtoročnej konferencie bolo práve falšovanie a autorské pirátstvo, kde 
sa očakáva aktívny prístup aj zo strany finančnej správy.

mjr. JUDr. Andrej Hanus, PhD.

Colníci zorganizovali zasadnutie Medzirezortnej 
komisie v oblasti boja proti porušovaniu práv  
duševného vlastníctva

Koncom marca sa v  Košiciach uskutočnil zaujímavý seminár na tému 
„Zmierňovanie chudoby na východnom Slovensku“, na ktorom nechýbali ani 
zástupcovia inšpekcie FR SR. Na akcii, ktorá sa konala pod záštitou Americkej 
obchodnej komory a Karpatskej nadácie, sa zúčastnili predstavitelia diploma-
cie, neziskových organizácií, podnikateľského sektora a štátnej správy. 

Chudoba predstavuje aktuálny a  dlhodobý problém, a  to nielen na východ-
nom Slovensku. Jeho promptné a  praktické riešenie je preto v  záujme celej 
spoločnosti. Touto problematikou sa zaoberal aj spomínaný seminár, ktorého 
jadrom bola panelová diskusia. Svoje názory, skúsenosti, rôzne prístupy, ako 
aj riešenia na zmiernenie chudoby prezentovali sociológ Michal Vašečka, ana-
lytik Centra pre výskum etnicity a  kultúry v  Bratislave, Laura Dittel, riaditeľka 
Karpatskej nadácie, bankár Vazil Hudák, výkonný riaditeľ J. P. Morgan Chase & 
Co., Londýn zodpovedný za spoluprácu s klientmi verejného sektora v krajinách 
strednej a východnej Európy. Moderátorom seminára bol Vladimír Benč, analy-
tik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. („SFPA“). Po skončení 
odbornej časti a diskusii nasledoval krátky hudobný program, ktorý všetkých 
zaujal. Organizátori seminára totiž pre prítomných pripravili koncert osobit-
nej umeleckej formácie Philantropy Band featuring v  netradičnom zložení. 
V hudobnej skupine sa predstavili J.E. Theodore Sedgwick (veľvyslanec USA), 
J.E. Florin Vodita (veľvyslanec Rumunska), J.E. Nikolaos Kanellos (veľvyslanec 
Grécka), Richard Ďurana (riaditeľ Inštitútu ekonomických a spoločenských ana-
lýz – INESS), Grigorij Mesežnikov (prezident Inštitútu pre verejné otázky), Janet 
Livingston (expertka Nadácie Otvorenej Spoločnosti) a Peter Gogola (primátor 
Banskej Bystrice).

mjr. JUDr. Peter Tupta

Zmierňovanie chudoby na východnom Slovensku
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Všeobecnou úlohou Európskeho úradu pre boj proti podvodom 
OLAF-u (European Commission European Anti-Fraud Office) je ochrana finanč-
ných záujmov Európskej únie. Cieľom je chrániť záujmy EÚ prostredníctvom 
boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam.

Program HERCULE II obohatil i finančnú správu
Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady EÚ bol zriadený akčný program 
HERCULE II na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov spolo-
čenstva. Prostredníctvom neho sa podporujú aktivity, ktorých cieľom je, aby 
Európska únia bola efektívnejšia v  prevencii a  boji proti podvodom poško-
dzujúcim finančné záujmy vrátane pašovania a  falšovania cigariet. Program 
HERCULE II spravuje úrad OLAF. Práve vďaka nemu získala finančná správa 
prostriedky na obstaranie 15 špeciálne vybavených vozidiel. V  januári a  feb-
ruári 2012 boli postupne odovzdané do používania colným úradom finančnej 
správy, pričom ide o motorové vozidlá, určené na vykonávanie úloh spojených 
s colným dohľadom. Patria k nim mobilné pracoviská colného úradu, špeciálne 
motorové vozidlá určené na prepravu psov zabezpečujúce ich komfort – vo-
zidlá pre psovodov a tiež motorové vozidla určené na vykonávanie špeciálnych 
úloh – výjazdové vozidlá pre vyšetrovateľov. 

Nové vozidlá uľahčia prácu v teréne
Prostriedky získané v  rámci programu boli určené pre oblasť technickej po-
moci, ktorej všeobecným cieľom je „vývoj a zlepšovanie vyšetrovacích metód 
a technických prostriedkov v boji proti podvodom, ako aj zlepšovanie kvality 
technickej a  prevádzkovej podpory v  rámci vyšetrovaní“. Projekt na obstara-
nie špeciálnych vozidiel bol tiež spolufinancovaný z  prostriedkov štátneho 

rozpočtu. Príprava a vlastná realizácia projektu v podmienkach finančnej správy 
bola, vzhľadom na jeho rozsah, rozdielne a meniace sa názory na požadované 
mobilné pracoviská, zdĺhavá a náročná. Limitujúcim faktorom boli aj finančné 
prostriedky. Návrh, špecifikácia vozidiel, konštrukčné úpravy, požiadavky na 
výbavu vychádzali z  praktických skúseností a  predstáv jednotlivých úradov 
finančnej správy. Po mnohých zmenách, úpravách a  neúspešných verejných 
súťažiach bol však projekt úspešne zavŕšený a colné úrady už môžu používať 
nové špeciálne vozidlá. Okrem toho, že boli nahradené niektoré technicky ne-
vyhovujúce vozidlá pre psovodov novými modernými a komfortnejšími, získali 
úrady mobilné pracoviská s vybavením, ktoré umožňuje vykonávať autonómne 
(kdekoľvek v teréne) štandardné úlohy spojené s výkonom colného dohľadu, 
odberom a  vyhodnocovaním vzoriek, vyšetrovaním a  spracovaním príslušnej 
dokumentácie. Pracoviská spĺňajú všetky ergonomické, hygienické a  bezpeč-
nostné požiadavky. Pre posádku zabezpečujú kvalitné pracovné podmienky 
a dostatočný komfort. Cieľom ich zaradenia a následne efektívneho používa-
nia je chrániť finančné záujmy SR a  EÚ, zvyšovať tak konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a zaistiť ochranu finančných prostriedkov daňových 
poplatníkov. 

Ing. Anton Hudec

Vďaka EÚ sú colné úrady mobilné
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Zástupcovia inšpekcie Finančného riaditeľstva SR navštívili v marci Ukrajinu. 
Do Užhorodu vycestovali na pozvanie Inštitútu strategických štúdií (NISS), kto-
rý zorganizoval medzinárodnú konferenciu EURO-2012: Bezpečnosť, rýchlosť, 
kultúra a komfort, venovanú pripravovanému futbalovému šampionátu. 

Diskutovalo sa najmä o prípravách na šampionát
Na seminári sa okrem inšpektorov zúčastnili aj predstavitelia štátnych inštitú-
cií, samosprávy, diplomacie a  neziskových organizácií z  Ukrajiny, Slovenska, 
Maďarska a Poľska. Keďže diskusia sa niesla v intenciách príprav na Európsky fut-
balový šampionát 2012, ktorý bude v Poľsku a na Ukrajine, značná pozornosť bola 
venovaná cezhraničnej spolupráci na hraničných priechodoch. Počas seminára sa 
diskutovalo aj o zefektívnení boja proti korupcii a ďalšej cezhraničnej kriminalite 
(pašovanie omamných látok, drog, zbraní, jadrových materiálov a  pod.). Došlo 
k  prehodnoteniu systému práce, a  to hlavne pri colných kontrolách osobných 
motorových vozidiel z  pohľadu znižovania čakacích dôb v  prípade zvýšeného 
tlaku zo strany fanúšikov. Zúčastnení spoločne vyhodnotili medzinárodnú spolu-
prácu za posledné obdobie a navrhli, ako ju v budúcnosti zlepšiť.

Colníci dohliadnu na hladký priebeh a dodržiavanie predpisov 
Inšpektori FR SR si pre účastníkov konferencie pripravili i prezentáciu. Prítomným 
vysvetlili, ako bude prebiehať vybavovanie colných (daňových) a pasových for-
malít počas EURO 2012. Rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné Nemecké 
– Užhorod, ktorá rátala okrem iného aj s  rozšírením pruhov pre vykonávanie 
pasových a colných formalít pre osobnú dopravu, totiž nebude dokončená. Od 
8.6. do 1.7.2012 bude preto hraničný priechod zabezpečovať doterajší status 
quo štandardného vybavovania potrebných formalít. Slovenská reprezentácia 
na šampionát nepostúpila, a tak sa nepredpokladá, že hraničný priechod Vyšné 
Nemecké – Užhorod bude vystavený zvýšenému tlaku cestujúcich. V  prípa-
de, že by cez tento hraničný priechod prestupovali fanúšikovia z  iných krajín, 

členovia FIFA alebo zamestnanci iných organizácií, budú prednostne vybavo-
vaní na výstupe z EÚ. Svoju účasť na šampionáte však budú musieť hodnoverne 
preukázať (napr. lístkom na zápas, hotelovou rezerváciou v daný čas pre potre-
by šampionátu v meste Ľvov, Kyjev a pod.). Počas šampionátu sa bude flexibil-
ne vyhodnocovať potreba liberalizácie vykonávania colných kontrol osobných 
batožín a batožinových priestorov osobných motorových vozidiel a autobusov, 
so zameraním na aktívne a praktické odhaľovanie porušení colných a daňových 
predpisov a boj proti korupcii (aj s využitím rizikových profilov a analýzou rizík). 
Colníci budú v  spolupráci s  políciou a  inými zložkami dohliadať aj na možný 
prestup rizikových tzv. ultra fanúšikov. V prípade potreby bude personálny stav 
colníkov posilnený. 

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Koncom marca bolo v írskom Belfaste rušnejšie ako inokedy. Na príčine však 
nebolo 100. výročie vyplávania legendárneho Titaniku, ktorý bol posta-
vený v  miestnych lodeniciach Harland and Wolff, ani slávnostné otvorenie 

obrovského šesťposchodového múzea, venovaného slávnej lodi. Nezákonné 
obchodovanie s minerálnym olejom ako s pohonnou látkou a palivom, to bola 
téma workshopu, ktorá pritiahla do Belfastu spolu 60 zástupcov colných správ 
z 24 krajín Európskej únie, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia slovenskej 
finančnej správy.

Európske colné správy chcú spoločne bojovať proti podvodom  
s pohonnými látkami a palivami
Podujatie zorganizované britskou colnou správou a  podporované Európskou 
komisiou sa nieslo v príjemnej pracovnej atmosfére. Význam, ktorý prikladala 
tomuto podujatiu britská vláda, bol zrejmý aj z toho, že ho otvoril samotný mi-
nister spravodlivosti Severného Írska. Ako podotkol, už počas prvotného kon-
taktu s ostatnými členmi EÚ bolo zrejmé, že majú podobné obavy z rozširujúce-
ho sa organizovaného zločinu. Zástupcovia colných správ tiež prejavili záujem 
o výmenu poznatkov a osvedčených postupov v boji proti týmto podvodom.

Organizovaný zločin ohrozuje vnútorný trh EÚ
Nezákonný obchod s minerálnymi olejmi predstavuje významnú a stále rastú-
cu hrozbu pre účinnosť zdanenia pohonných hmôt a fungovanie vnútorného 
trhu v rámci celej EÚ. Organizovaný zločin sa neustále vyvíja. Do karát mu na-
hrávajú aj zvyšujúca sa dostupnosť techniky na výrobu palivových falzifikátov 
a  celosvetová recesia. Je preto nesmierne dôležité, aby sa v  rámci celej EÚ 

Workshop v Belfaste zameraný na nelegálny 
obchod s minerálnymi olejmi

Slovenskí inšpektori sa zúčastnili na medzinárodnej 
konferencii venovanej futbalovému šampionátu
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koordinoval prístup k posilneniu existujúcich detekčných metód a kontrolných 
mechanizmov. Veľká Británia odhaduje daňovú stratu na jednu miliardu eur 
ročne, a  preto sa rôznymi spôsobmi snaží čeliť organizovaným kriminálnym 
gangom falšujúcim palivá. Svoje know-how demonštrovala prostredníctvom 
súboru prezentácií so symbolickým názvom „Spolu proti podvodom“.

V Británii bojujú s praním minerálnych olejov
Nakoľko sa v Británii farbia až tri druhy minerálneho oleja (petrolej, plynový olej 
a írsky plynový olej), najrozšírenejším podvodom je „pranie“ minerálneho oleja 
(odstraňovanie indikačnej látky a farbiva). Podvodníci ho vykonávajú buď che-
mickým útokom prostredníctvom silných minerálnych kyselín, alebo silných 
alkálií (lúh sodný / hydroxid sodný), alebo absorbentmi, akými sú fullers earth, 
bleaching earth či aktivované drevené uhlie. 
Briti však „prepraný“ minerálny olej dokážu odhaliť. Používajú na to buď vysoko 
citlivé analytické metódy, pomocou ktorých je možné zistiť už aj malé zvyšky 
indikačnej látky, alebo vykonávajú profilovanie vzoriek. Vo Veľkej Británii sa na-
chádza 15 mobilných jednotiek na testovanie paliva, ktoré operujú po celom 
daňovom území. Jednu z nich sme mali možnosť vidieť na vlastné oči.

Belgičanov trápia falošné doklady a export
Z  trošku iného súdka bola prezentácia belgickej colnej správy, zameraná na 
fakturačné podvody. Podľa ich skúseností sa požiadavka na falošné doklady 
vyskytuje len vtedy, ak je potrebné pokryť dodávky minerálneho oleja nezá-
konného pôvodu. Mnoho odberateľov a obchodníkov požaduje faktúry z toho 
dôvodu, že si chcú uplatniť odpočet DPH na vstupe a zároveň chcú mať doklady 
preukazujúce nadobudnutie tovaru, s ktorým obchodujú. Falošné doklady nie 
sú potrebné v prípade, že ide o obchod mimo regulárneho trhu. To znamená, že 
na trh vstupuje „čierny“ minerálny olej a „čierny“ minerálny olej z neho aj vystu-
puje. Belgická colná správa sa stretáva aj s falošným exportom z krajín EÚ, kde 
sa vyskytuje viacero druhov podvodov, napr. deklarované množstvo je nižšie 
ako vyvážané množstvo alebo nie je vyvezený žiadny minerálny olej (vo veľkých 
prístavoch, ako je Rotterdam, nikto neskontroluje, či tovar bol naozaj naložený 
a opustil EÚ). Stáva sa tiež, že vyvážaný tovar nebol minerálnym olejom (opis to-
varu na vývozných dokumentoch je falošný). Falošný export na lodných tanke-
roch, ktoré prevážajú ťažké oleje a motorovú naftu, prebieha tiež viacerými spô-
sobmi: dodané množstvo je nižšie ako množstvo uvádzané na príjemke tankera 
alebo je odobrané množstvo niekoľkokrát predané, ale dodané iba raz. Colníci 
sa stretávajú aj s tým, že ťažké oleje bývajú predané na pevnine na iné účely 
alebo ide o zdroj vykurovacieho oleja ako vstupu pre pranie minerálnych olejov 
bez potreby vytvorenia falošných faktúr. V niektorých krajinách sa vykurovací 
olej pre lodné tankery farbí na červeno, preto je ho potrebné „preprať“– zbaviť 
indikačnej látky a farbiva. Minerálne oleje niekedy fyzicky zostávajú v EÚ a pri-
tom môžu byť predané za konkurenčné ceny, takže DPH je vrátená nezákonne. 

Napriek rozličným technikám podvodov s minerálnymi olejmi (pranie, miešanie 
či neoznačenie minerálneho oleja) majú všetky jednu spoločnú črtu, a  tou je 
potreba falošných dokladov. Na odhaľovanie podvodov používajú Belgičania 
tieto spôsoby:
– kontrola rovnováhy medzi: tokom tovaru – tokom dokladov – tokom pe-

ňazí (tok peňazí je ťažké skontrolovať, keďže väčšina transakcií sa platí 
v hotovosti),

– krížová kontrola dodávateľov a odberateľov,
– overovanie obchodných registrov, oficiálne publikovaných informácií 

o spoločnostiach,
– faktúry za telefónne zoznamy,
– vzájomná spolupráca s inými colnými správami pri overovaní pravosti dokladov.

Poľská prezentácia potešila Slovenky
Slovenské zástupkyne veľmi zaujala aj prezentácia poľskej delegácie, zamera-
ná na riziká výroby a distribúcie mazacích olejov, ktorá im poskytla odpovede 
na viaceré, doteraz nezodpovedané otázky. Poľská republika je totiž najväčším 
producentom mazacích olejov v strednej Európe a zverejnenie zoznamu týchto 
producentov, ako aj množstva vyrobeného a do jednotlivých členských štátov 
odoslaného mazacieho oleja umožní slovenskej finančnej správe prijať účinné 
opatrenia v boji proti podvodom s mazacími olejmi. Nemenej dôležitým príno-
som tohto workshopu je nadviazanie osobných kontaktov s kolegami z ostat-
ných členských krajín s prísľubom ďalšej spolupráce.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Jednou z  príležitostí, pri ktorej sa môžu stretnúť príslušníci všetkých zložiek 
patriacich do duchovnej starostlivosti Ordinariátu ozbrojených síl a  ozbroje-
ných zborov Slovenskej republiky (OS a OZ SR), je aj každoročné slávenie výro-
čia jeho vzniku. Tak tomu bolo aj nedávno, 1.3.2012. 
Súčasťou slávenia bola bohoslužba v katedrále Ordinariátu OS a OZ SR, ktorá 
sa nachádza v Bratislave – v Krasňanoch, na Peknej ceste. Jednotlivé zložky re-
prezentovali čestné jednotky s príslušnými zástavami. Mal som radosť, keď som 
videl, ako na čele sprievodu pochodujú čestné jednotky Ozbrojených síl SR, ale 
aj Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičov – záchranárov 
a finančnej správy. Účasť colníkov však nezostala iba pri čestnej jednotke. Videl 
som viacerých aj medzi účastníkmi bohoslužby. Colníci majú o dôvod viac na to, 
aby sa v našej katedrále cítili ako doma: na veľkej mozaike, znázorňujúcej prí-
chod vzkrieseného Ježiša Krista do večeradla medzi apoštolov, sa v popredí na-
chádza postava sv. Matúša. Ľahko ho spoznať podľa knihy, ktorú drží v ruke. Je 
to symbol evanjelia, ktoré Matúš neskôr napísal. Vzhľadom na to, že pred jeho 
povolaním apoštola bol Matúš – Lévi colníkom, sa uctieva ako patrón colníkov. 
Chcem vyjadriť vďačnosť colníkom za mnohé prejavy ich záujmu o duchovnú 
službu ordinariátu s  nádejou, že sa čoskoro splní ich i  moja túžba a  dostanú 
kaplánov ordinariátu, ktorí budú súčasne ich služobnými kolegami. 

Mons. František Rábek, biskup – ordinár 

Colníci – súčasť pestrej rodiny Ordinariátu OS a OZ SR
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Nelegálna výrobňa cigariet v Hornom Bare sa skončila
Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS) odhalili 22.3.2012 ďal-
šiu nelegálnu výrobňu cigariet. Tento úlovok sa im podaril v  obci Horný Bar, 
kde v priestoroch objektu bývalej píly našli okrem výrobnej linky a plničky na 
spracovanie a výrobu cigariet vyše 5,5 milióna kusov cigariet značky Marlboro 
červené, zabalené v 277 115 kusoch spotrebiteľských balení cigariet neoznače-
ných kontrolnou známkou. 

Vo výrobných priestoroch zároveň odhalili približne 6 100 kg narezaného ta-
baku, z ktorého by bolo možné vyrobiť najmenej 6 100 000 kusov cigariet. Na 
mieste zaistili aj obaly spotrebiteľských balení modrých a červených cigariet zn. 
Memphis a iné komponenty na výrobu cigariet (tabakové filtre, cigaretový pa-
pier, fólie, lepidlo a pod.) Daňový únik na spotrebnej dani z vyrobených cigariet 
bol vyčíslený na 512 663 eur a škoda na spotrebnej dani z tabaku na 408 456 
eur. Celkový predbežne vyčíslený únik na spotrebnej dani tak prevyšuje čiastku 
920 000 eur. V súvislosti s uvedeným prípadom vzniesol vyšetrovateľ finančnej 
správy obvinenie za zločin porušenia predpisov o štátnych technických opatre-
niach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona 
voči siedmim podozrivým osobám z Bulharska, ktoré sa v čase odhalenia zdr-
žiavali v objekte bývalej píly. 

Pašované cigarety zaistili na juhu Slovenska
Colníci KÚ FS zasahovali aj 27.3.2012, keď zadržali bielu dodávku nelegálne 
prepravovaných a podľa ďalších informácií aj nelegálne dovezených cigariet na 
územie Spoločenstva. Išlo o 4 000 kartónov (800 000 kusov cigariet) značky Jin 
Ling s nápisom Duty Free Only, ktoré neboli označené slovenskou kontrolnou 
známkou. Colníci v rámci tohto prípadu monitorovali pohyb podozrivých vozi-
diel, ktoré pochádzali z okresov Vranov nad Topľou, Rožňava, Košice. Úspešnej 
akcii predchádzalo dôsledné vyhodnotenie situácie. Colníci KÚ FS zazname-
nali na bývalom hraničnom priechode Komárno – Komárom podozrivý pohyb 
osobných áut, za ktorými následne vchádzala na územie SR aj uvedená biela do-
dávka, ktorá tiež vykazovala podozrivé správanie. Dodávkové motorové vozidlo 

colníci zastavili a následne skontrolovali na Novozámockej ulici v Hurbanove. 
Vodiča, 45-ročného muža zo Šale, požiadali o predloženie dokladov k tovaru. 
Ten však na mieste tieto nadobúdacie doklady k  prepravovaným cigaretám 
predložiť nevedel. Zadržané a následne zaistené cigarety boli v celkovej hod-
note 108 640 eur, pričom únik na daniach predstavoval čiastku až 71 600 eur. 
Prípad bol postúpený vyšetrovateľovi finančnej správy, ktorý vo veci ďalej koná. 

Colníci zasahovali proti pašerákom cigariet aj na západe
Koncom marca bolo rušno aj na západe Slovenska. Colníci KÚ FS v spoluprá-
ci s  colníkmi CÚ Bratislava monitorovali dňa 27.3.2012 hraničné priechody 
s Maďarskom – Rusovce a Čunovo z dôvodu podozrenia na prepravu cigariet 
neoznačených slovenskou kontrolnou známkou. Cieľom tejto akcie bola kon-
trola vozidiel podozrivých z  prepravy tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu. 
O  17.30 hod. vstúpilo na územie SR záujmové vozidlo s  bratislavským EČV 
v sprievode vozidla z Michaloviec. Vodič prvého vozidla nereagoval na zname-
nie mobilnej hliadky SCÚ Bratislava a pokračoval veľkou rýchlosťou v ceste na 
Petržalku, kde sa stratil hliadke z dohľadu. O 18.00 hod. colníci toto vozidlo na-
šli v Petržalke v Bratislave. Vozidlo bolo zamknuté a bez vodiča. Colníci KÚ FS 
a SCÚ Bratislava o pár minút neskôr zaistili na Jasovskej ulici dve osoby vo vo-
zidle s michalovským EČV – Petra S. z Michaloviec a občana Ukrajiny Rolanda M., 
trvale bytom v Prahe. Peter S. sa priznal, že viedol vozidlo s bratislavským EVČ, 
ktoré uniklo hliadke. Colníci mali podozrenie, že sa vo vozidle nachádza tovar, 
ktorý podlieha colnému dohľadu, resp. daňovému dozoru, a preto zaisteného 
muža vyzvali, aby ho otvoril. Trafili do čierneho, keďže v aute objavili väčší počet 
cigariet VICEROY BLUE, 
VICEROY RED ozna-
čených ukrajinskou 
KZ a  cigarety FEST 
označené bieloruskou 
kontrolnou známkou. 
Cigarety boli prikry-
té čiernou textíliou 
rozložené v  priesto-
re zadných seda-
diel a  batožinového 
priestoru. Nakoľko 
vodič nevedel pred-
ložiť nadobúdacie 
doklady, boli cigarety 
zaistené úradným záznamom. Vo vozidle sa celkovo nachádzalo 300 800 kusov 
cigariet neoznačených slovenskou kontrolnou známkou, čo predstavovalo únik 
na spotrebnej dani vo výške 26 620,80 eura. Vyšetrovateľ FS už vzniesol voči 
37-ročnému Petrovi S. z Michaloviec obvinenie z prečinu porušovania predpi-
sov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 
1, ods. 2, písm. a) Trestného zákona v platnom znení.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská a -ds-

Spolupráca Kriminálneho úradu finančnej správy a SCÚ Lučenec  
priniesla svoje výsledky
Colníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS) sa v  spolupráci s  col-
níkmi SCÚ Lučenec podarilo značne obmedziť dovoz nelegálnych cigariet 
do južných okresov Banskobystrického samosprávneho kraja. V  troch úspeš-
ne zrealizovaných prípadoch zaistili 68 520 kusov cigariet v  neoznačených 

spotrebiteľských baleniach, resp. v  spotrebiteľských baleniach označených 
ukrajinskými a ruskými kontrolnými známkami a 0,9 kg tabaku.
 Colníci SCÚ Lučenec dňa 16.2.2012 o 17.30 hod. vykonali na základe získaných 

poznatkov daňový dozor v priestoroch železničnej stanice v Lučenci. S využi-
tím služobného psa na detekciu tabakových výrobkov našli 0,9 kg tabaku a 15 
740 kusov cigariet, ktoré vo svojich skrinkách v šatniach ukrýval Milan Ľ.
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 Colníci Pobočky KÚ FS Stred a  SCÚ Lučenec zasahovali aj vo Fiľakove. Na 
základe informácie, že v  meste majú byť dňa 23.2.2012 v  ranných hodi-
nách prepravované ukrajinské cigarety občanom Maďarska, vykonali na 
ulici J. Kalinčiaka kontrolu motorového vozidla Opel Omega, imatrikulova-
ného v  Maďarsku, ktorého vodičom bol maďarský občan János Ferenc K. 
Kontrolou batožinového priestoru zistili, že za nádržou na LPG sú ukryté 
cigarety označené ukrajinskými kontrolnými známkami, ku ktorým sa vodič 
vozidla priznal. Po vykonaní dôkladnej prehliadky uvedeného motorového 
vozidla našli vo vybudovaných úkrytoch ďalšie cigarety v celkovom množ-
stve 32 780 kusov.

 PKÚ FS Stred v súčinnosti s SCÚ Lučenec preverili dňa 1.3.2012 vo večerných 
hodinách informáciu o Erikovi K., ktorý mal vo Fiľakove prepravovať spotre-
biteľské balenia cigariet pochádzajúce z Ukrajiny. Vozidlo, ktoré podozrivý 
viedol, zastavovala hliadka SCÚ Lučenec. Erik K. však na znamenia hliadky 
nereagoval a odbočil do slepej ulice. Na konci ulice ukryl za uloženým dre-
vom dve čierne igelitové vrecia, ktoré obsahovali cigarety popísané azbu-
kou. Páchateľ skutku bol následne zadržaný a  k  vlastníctvu 20 000 kusov 
cigariet v neoznačených spotrebiteľských baleniach sa priznal. 

mjr. Mgr. Andrea Boháčiková, npor. JUDr. Jozef Oravec 

Odhaľovanie nelegálnych páleníc v Banskobystrickom kraji 
Stanice CÚ Banská Bystrica (SCÚ Lučenec a  SCÚ Banská Bystrica) boli mimo-
riadne úspešné aj pri odhaľovaní neoprávneného prechovávania zariadení na 
výrobu liehu. Túto protiprávnu činnosť páchateľov odhalili v štyroch prípadoch 
v rôznych okresoch Banskobystrického kraja a zároveň zaistili viac ako 250 litrov 
nelegálne vyrobeného liehu s rôznou objemovou koncentráciou.

 Colníci SCÚ Lučenec dňa 2.2.2012 preverili v obci Klenovec anonymný pod-
net týkajúci sa neoprávnenej držby zariadenia na výrobu liehu u Vojtecha 
R. Tip sa ukázal ako opodstatnený. Uvedená osoba colníkom dobrovoľne 
vydala kompletné zariadenie na nepovolenú výrobu liehu.

 Ďalší prípad neoprávneného prechovávania zariadenia na výrobu liehu 
odhalili colníci SCÚ Lučenec dňa 9.2.2012, keď v  rámci daňového dozoru 
vykonali miestne zisťovanie v obci Hrnčiarska Ves za účelom preverenia ne-
legálnej výroby liehu, a to opäť na základe anonymného podnetu. Zistili, že 
podozrivý Ján P. prechováva avizované zariadenia na výrobu liehu. Colníci 
zabezpečili aj lieh vyrobený na tomto zariadení, a to v množstve 2,75 litra 
s objemovou koncentráciou liehu 51 %. 

 Aj tretí anonymný podnet, ktorý dostali colníci SCÚ Lučenec, sa ukázal ako 
pravdivý. Dňa 10.2.2012 si ho preverili u Ivana S. v obci Rovňany. Prišli na to, 
že podozrivý prechováva v hospodárskej budove (v blízkosti svojho rodin-
ného domu) nelegálne zariadenie na výrobu liehu, ktoré nakoniec colníkom 
dobrovoľne vydal.

 Darilo sa aj colníkom SCÚ Banská Bystrica, ktorí v spolupráci s Obvodným 
oddelením Policajného zboru Detva využili informácie získané pri výkone 
služby. Potvrdilo sa im, že podozrivá osoba Viera B. z Detvy prechováva des-
tilačné zariadenie na nepovolenú výrobu liehu, ktoré zaistili. V  ich rukách 
skončilo aj 250 litrov liehu s  rôznou objemovou koncentráciou. V prípade 
dokázania viny hrozí páchateľom za uvedené skutky trest odňatia slobody 
až na dva roky.

npor. JUDr. Jozef Oravec, npor. Bc. Martin Segeč

Trnavskí colníci zaisťovali falzifikáty na domácom trhu

V marci si trnavskí colníci zo Stanice colného úradu Senica – centrála zobrali 
na mušku predajne textilného tovaru a obuvi v Senici. Kontroly boli zamera-
né na ochranu domáceho trhu. V jednej z maloobchodných predajní textilu 
a obuvi v Senici našli obuv označenú grafickou ochrannou známkou Burberry. 
Z  dôvodu podozrenia z  porušovania ochrany práv duševného vlastníctva 
obuv zaistili v súlade s platnými colnými predpismi. V rukách colníkov skon-
čilo celkovo 104 párov topánok. So zisteniami bezodkladne oboznámili aj 
majiteľa ochrannej známky Burberry, ktorý potvrdil nadobudnuté podozre-
nie. CÚ Trnava v spolupráci s oprávnenou osobou, ktorá je majiteľom ochran-
nej známky, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva. 
Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného tovaru na predaj 
ako originálnych výrobkov, bola majiteľom ochrannej známky predbežne vy-
číslená na 15 000 eur. Po potvrdení, že ide o falzifikáty, bude tovar s cieľom 
ochrany vnútorného trhu zničený.

kpt. Ing. Iveta Švárna
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CÚ bilancuje

Rok 2011 priniesol trnavským colníkom nesporné úspechy vďaka ich kontrol-
nej činnosti, a to hlavne pri výkone úplnej vnútornej kontroly v rámci colného 
konania na prepustenie tovaru do voľného obehu pri dovoze. Colníci sa počas 
celého roku držali dobre známeho hesla „dôveruj, ale preveruj“ a výsledky sa 
dostavili. A nie len raz, ani dvakrát.

Reprodukcie známych značiek pochádzali z Číny 
V  rámci dovozu išlo celkovo o  deväť úspešných záchytov. Zaistili pri nich to-
var, pri ktorom by majiteľom ochranných známok vznikla odhadovaná škoda 
2 258 211 eur. Vo všetkých prípadoch vzniklo podozrenie z porušenia ochrany 
práv duševného vlastníctva, a to veľkého počtu majiteľov ochranných známok. 
Tovar bol označený reprodukciami ochranných známok ako STIHL, SOLINGEN, 
Hello Kitty, Gucci, CHANEL, HASBRO, MARLBORO, NIKE, GAP, Spider-Man, 
MANCHESTER UNITED, Arsenal, CHELSEA FOOTBALL CLUB, FCB, LOUIS VUITTON 
a iné. Vo všetkých prípadoch pochádzal z Číny a bol určený pre príjemcov nielen 
na Slovensku, ale i v Maďarsku, Rumunsku či Českej republike.
 Prvé úspechy v  podobe zaisteného tovaru v  hodnote za vyše milióna eur 

žali trnavskí colníci už v marci. V ich rukách skončil textilný tovar určený pre 
príjemcu v Maďarsku, kam už ale nedorazil. Tovar bol označený ochrannými 
známkami Tommy Hilfiger, GAP, LEVIS a OLD NAVY. Išlo o prevažne dámske 
nohavice – rifle a bundy s reprodukciou značiek oprávnených osôb. V rukách 
„Trnavčanov“ tak celkovo skončilo až 8 815 kusov textilu. Odhadovaná škoda, 
ktorá by vznikla majiteľom ochranných známok, predstavovala 1 084 650 eur. 

 V apríli bodovali trnavskí colníci hneď štyrikrát. V  troch prípadoch bol to-
var určený pre príjemcu v  Maďarsku, v  jednom prípade pre príjemcu na 
Slovensku. Išlo o prívesky na kľúče, sponky do vlasov, hodinky, budíky, hrač-
ky, ďalekohľady, počítačové myši, zapaľovače a slnečné okuliare. Tovar bol 
označený ochrannými známkami ako Hello Kitty, Spider-Man, Cars Disney, 
Toy Story, Transformers, MARLBORO, TASCO. Celková hodnota tohto zaiste-
ného tovaru predstavovala viac ako 250 000 eur. 

 V máji colnícke ťaženie pokračovalo. Už v prvom májovom prípade zaistili 
tovar v hodnote 131 000 eur. V rukách colníkov skončilo 11 000 detských 
prsteňov a 600 kusov slnečných okuliarov označených ochrannými známka-
mi ako Hello Kitty, Gucci, CHANEL, ktoré mali smerovať do Českej republiky. 

 Zaujímavý, objemný, zriedkavý a  vysokohodnotný úlovok v  rámci celého 
Slovenska bol záchyt takmer 3 000 kusov ručných reťazových motorových 

píl. Majiteľ ochrannej známky vyčíslil odhadovanú 
škodu na 568 800 eur. Píly sa colníkom podarilo zaistiť 
hneď dvakrát. V prvom prípade to bolo práve v máji, 
keď pri prepúšťaní tovaru do colného režimu voľný 
obeh colníci PCÚ Dunajská Streda vykonali dôkladnú 
vnútornú kontrolu tovaru odosielaného z Číny pre prí-
jemcu v Rumunsku, pričom zistili, že 1 996 kusov ruč-
ných reťazových motorových píl oranžovej farby bolo 
reprodukciou píl majiteľa ochrannej známky STIHL. 
  Druhýkrát sa im 800 kusov ručných reťazových píl 

podarilo zaistiť o  mesiac neskôr, v  júni. Aj v  tomto 
prípade vzniklo podozrenie z porušenia práv dušev-
ného vlastníctva majiteľa ochrannej známky STIHL. 
Falzifikáty boli určené pre príjemcu v Maďarsku. Obe 
zásielky motorových píl boli potvrdené majiteľom 
ochrannej známky ako falzifikáty. Koncom januára 
roku 2012 prebehla ich likvidácia v Senci. Júnová zá-
sielka z Číny však bola ešte bohatšia. Okrem spomína-
ných napodobnenín obsahovala i puzzle, osviežovače 
vzduchu, peňaženky, nožiarsky tovar a opasky označe-
né reprodukciou ochranných známok ako SOLINGEN, 
Spider-Man, MANCHESTER UNITED, Arsenal, CHELSEA 
FOOTBALL CLUB, FCB, LOUIS VUITTON v celkovej hod-
note za vyše 130 000 eur, ktoré colníci zaistili z dôvodu 
porušovania práv duševného vlastníctva. 

 V júli zaistili colníci tovar za takmer 50 000 eur. Z dôvodu porušovania práv 
duševného vlastníctva zadržali takmer 11 000 kusov zapaľovačov s repro-
dukciou ochrannej známky MARLBORO a takmer 6 000 kusov hračiek, medzi 
ktorými bolo 3 500 kusov autíčok s reprodukciou ochrannej známky CARS 
a rôzne iné plastové hračky označené ochrannými známkami SpongeBob, 
TIGGER&POOH, Hello Kitty. 

Nezabudli ani na ochranu domáceho trhu
Trnavskí colníci zaisťovali tovar aj v rámci kontrol zameraných na ochranu do-
máceho trhu. Vykonávali ich colníci zo Stanice colného úradu Senica – centrála 
a zo Stanice colného úradu Veľký Meder. Zaistili pri nich tovar, prevažne obuv 
a textil, ktorého odhadovaná škoda majiteľmi ochranných známok predstavo-
vala 94 096 eur. Za tento nesporne úspešný rok 2011 sa zaslúžilo veľa colníkov 
CÚ Trnava, ktorým za takúto príkladnú prácu a dôkladnú kontrolu patrí veľká 
pochvala. 

kpt. Ing. Iveta Švárna

Trnavskí colníci zaistili v roku 2011 tovar  
za takmer 2 400 000 eur
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CÚ bilancuje Novinky v legislatíve

Ako sme avizovali už v predchádzajúcom čísle Colných aktualít, rok 2012 pri-
niesol colníkom rekonštrukciu všetkých zákonov týkajúcich sa spotrebných 
daní. V  čísle 1-2/2012 sme si vymenovali najdôležitejšie zmeny v  zákonoch 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja, o spotrebnej dani z tabakových výrob-
kov a o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Teraz by sme túto 
oblasť uzavreli zmenami, ktoré zasiahli spotrebnú daň z liehu, spotrebnú daň 
z piva a spotrebnú daň z vína. 

Dňa 1.1.2012 (s  výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účin-
nosť 1.9.2012 a 1.1.2013) nadobudol účinnosť zákon č. 530/2011 z 30.11.2011 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Tento zákon bol už aj novelizovaný, 
a to zákonom č. 69/2012 z 1.2.2012 s účinnosťou od 1.3.2012. 

Tri zákony v jednom
Zákon o alkoholických nápojoch nahradil predchádzajúce tri zákony, ktoré sa-
mostatne upravovali spotrebnú daň z liehu, spotrebnú daň z vína a spotrebnú 
daň z  piva. Nový zákon už súhrnne rieši problematiku zdaňovania alkoholic-
kých nápojov na území SR, ich výroby, monitorovania pohybu, zábezpeky na 
daň a  podobne. Koncepčne úplne novým spôsobom upravuje problematiku 
zdaňovania jednotlivých druhov alkoholických nápojov. Ustanovuje jednotnú 
sadzbu spotrebnej dane na alkoholický nápoj, pričom sadzba dane na jednotli-
vé druhy alkoholického nápoja, t. j. víno, lieh a pivo, zohľadňuje obsah alkoholu 
v konečnom výrobku. 

Zmeny zasiahli najmä pivo a víno
Cieľom zavedenia tohto systému bolo vytvorenie takej štruktúry zdaňovania 
jednotlivých alkoholických nápojov, ktorá by zohľadňovala všetky aspekty vplý-
vajúce na ich výrobu, spracovanie, distribúciu a spotrebu. Pri liehu bol zachova-
ný rovnaký spôsob výpočtu spotrebnej dane, no u piva a vína došlo k zásadným 
zmenám. Doterajší spôsob vyjadrenia koncentrácie piva v  stupňoch Plato sa 
zmenil na percento objemu skutočného obsahu alkoholu v hotovom výrobku. 
Spôsob výpočtu účinný od 1.1.2012 už bol z dôvodu spresnenia a jednoznač-
nosti vyjadrenia percenta objemu skutočného alkoholu v  pive novelizovaný, 
a to s účinnosťou od 1.3.2012. Príklady výpočtu sú zverejnené na stránke www.
financnasprava.sk. 
Čo sa týka spotrebnej dane z vína, aj tu došlo k výrazným zmenám. Predmet 
dane sa rozčlenil na hroznové víno a na fermentované nápoje. S účinnosťou od 
1.1.2012 bola na fermentované nápoje zavedená sadzba dane, no v zmysle no-
vely zákona účinnej od 1.3.2012 sa zdaňujú len šumivé fermentované nápoje. 
Tiché fermentované nápoje ostali s nulovou sadzbou dane, rovnako ako tiché 
víno. 

Zohľadnenie nového procesného predpisu i kompetenčného zákona
Zákon o  alkoholických nápojoch už zohľadnil aj prijatie nového procesného 
predpisu, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o  správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj nového kompetenčného zá-
kona pre oblasť daňovej a colnej správy, ktorými dochádza k zavŕšeniu prvej 
fázy reformy daňovej a colnej správy. Účelom tejto reformy je zjednotiť výber 
daní, cla a poistných odvodov a zmeniť daňovú a colnú správu tak, aby bola 
efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu 
štátnych príjmov a zároveň proklientsky orientovaná, s cieľom zjednodušenia 
procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného 
subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednotené-
ho výberu daní a  cla. Zmeny v  zákone boli vykonané takým spôsobom, aby 
sa zabezpečila ich konformita s novoprijatým právnym rámcom upravujúcim 
správu daní, ako aj s novou štruktúrou daňovej a colnej správy. 

Prechodné ustanovenia pamätajú na už existujúce daňové subjekty
Prechodné ustanovenia zákona o  spotrebnej dani z  alkoholických nápojov 
umožnili plynulé preklopenie už existujúcich registrácií a evidencií bez potreby 
vydávania nových. Tak napríklad v  prípade, že bolo právnickej alebo fyzickej 
osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická alebo fyzická osoba registro-
vaná, alebo evidovaná podľa príslušného zákona o spotrebnej dani účinného 
do 31.12.2011, považuje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie do evi-
dencie za vydané podľa predpisu účinného od 1.1.2012. V prípade, že konanie 

o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do 
evidencie podľa príslušného zákona o spotrebnej dani účinného do 31.12.2011 
nebolo právoplatne ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť a vydá povolenie 
alebo zaregistruje a zaradí do evidencie podľa predpisu účinného od 1.1.2012. 

Zmeny sa dotknú aj zložených zábezpek na daň
Prechodné ustanovenia k úpravám týkajúcim sa alkoholických nápojov, ktorý-
mi sú lieh, víno a pivo upravujú aj systém zložených zábezpek a to nasledovne: 
(1) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa 
§ 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31.8.2012, § 24 zákona č. 105/2004 
Z. z. účinného do 31.8.2012 alebo § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 
31.8.2012, je povinný do 31.8.2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane 
pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré 
uviedol do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň 
pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového 
voľného obehu na účely oslobodené od dane. Povinnosť podľa predchádzajú-
cej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je podnik 
na výrobu vína a medziproduktu alebo sklad vína a medziproduktu, ak tento 
prevádzkovateľ daňového skladu vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo 
odosiela výlučne tiché víno. 
(2) Ak colný úrad upustil od zábezpeky na daň prevádzkovateľovi daňového 
skladu, podniku na výrobu vína podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného 
do 31. augusta 2012, prevádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu 
liehu, podľa § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31.8.2012 alebo pre-
vádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu piva, podľa § 19 zákona č. 
107/2004 Z. z. účinného do 31.8.2012, ktorý chce, aby mu bolo povolené upus-
tenie od zábezpeky podľa § 16 účinného od 1.9.2012, je povinný požiadať colný 
úrad najneskôr do 30.6.2012 o 
a) úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu da-

ňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky, 

b) čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ da-
ňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich ka-
lendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky. 

Pozor na nedodržanie lehoty splatnosti
V súvislosti so zábezpekami je potrebné upozorniť daňové subjekty aj na sku-
točnosť, že právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezaplatí daň 
v lehote splatnosti ustanovenej zákonom a colný úrad použije na úhradu dane 
zábezpeku na daň sa dopustí správneho deliktu, za ktorý jej colný úrad uloží po-
kutu vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu 
dane, najmenej však 100 eur. 

Nový spôsob uplatňovania vrátenia dane
Po novom je v zákone upravený aj systém vrátenia dane. Daňové subjekty si 
vzniknutý nárok už nemôžu uplatňovať žiadosťou o  vrátenie dane, nakoľko 
nový vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotreb-
nej dani z alkoholických nápojov ustanovený Vyhláškou MF SR č. 539/2011 Z. z. 
účinnou od 1.1.2012 to už neumožňuje. Nárok na vrátenie dane si môžu uplat-
niť daňovým priznaním alebo dodatočným daňovým priznaním. 

Zrušovacie ustanovenia
V rámci zrušovacích ustanovení boli okrem zákona č. 105/2004 Z. z. o spotreb-
nej dani z liehu (s výnimkou ustanovení, ktorým bola predlžená účinnosť) zru-
šené aj Vyhláška MF SR č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostried-
koch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na 
denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na 
jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu, ktorú nahra-
dila Vyhláška MF SR č. 538/2011 Z. z. a Vyhláška MF SR č. 226/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických 
zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množ-
stva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu, ktorú na-
hradila Vyhláška MF SR č. 537/2011 Z. z. 

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Nový zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
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Život v misii má mnoho profesionálnych výhod, ale aj úskalí. Svoje o tom vedia 
tí, ktorí sa na túto dobrodružnú „pracovnú cestu“ vybrali. So svojimi pocitmi, 
ako aj skúsenosťami sa ochotne podelili aj s vami, našimi čitateľmi. Ich príbehy 
uverejnené na stránkach nášho časopisu sa vždy stretli s veľkým čitateľským 
ohlasom. Objavili sme pre vás preto ďalšieho z mála slovenských colníkov, kto-
rý život v misii prežíva na vlastnej koži. Tento raz sme oslovili Vladimíra Pisára 
pôsobiaceho v Misii EUBAM na Ukrajine a v Moldavsku.

Kedy ste odišli prvýkrát do misie a čo tomu predchádzalo?
Na svoju prvú misiu som išiel v júli 2008, keď som dostal ponuku nastúpiť na 
misiu TACTA (Technical Assistance to Customs and Tax Administration). Súrne 
potrebovali colného experta na pôvod tovaru, a preto sa všetko zbehlo neuve-
riteľne rýchlo. Na rozhodnutie som mal prakticky niekoľko hodín, do Albánska 
som musel pricestovať do dvoch týždňov. Ponúkanú prácu v misii som vtedy 
vnímal ako pokračovanie mojej 18-ročnej služby v colnej správe, ktorá mi pri-
nesie niečo nové a zaujímavé. Rozhodol som sa rýchlo, prešiel som výberovým 
konaním a ani neviem ako, už som sedel v lietadle do Tirany. 

Čo ste tam robili a kam nasledovali vaše ďalšie kroky?
V Albánsku som pôsobil jeden rok. Okrem pôvodu tovaru som prevzal zodpo-
vednosť za prípravu implementácie AEO koncepcie albánskou colnou správou. 
Po ukončení tejto misie som stál pred rozhodnutím, čo ďalej. Išiel som na vý-
berové konanie do Misie EUBAM na Ukrajine a v Moldavsku, ktoré pozostáva-
lo z  telefonického rozhovoru (v  angličtine a  ruštine), ako aj z  krátkeho testu. 
Pohovorom som prešiel, a  tak v  misii pôsobím doteraz ako colný analytik. 
Venujem sa najmä analýze colných procesov ukrajinskej a  moldavskej colnej 
správy, ich približovaniu sa štandardom EÚ. Jednou z  hlavných úloh misie je 
napomáhať dialógu medzi moldavskými orgánmi a lídrami služieb separatistic-
kej Pridnestrovskej moldavskej republiky. Bol som veľmi rád, že som mal mož-
nosť zúčastniť sa na prvom dialógu medzi moldavskou a separatistickou colnou 
správou, ktorá v konečnom dôsledku viedla k dohode o obnovení železničnej 
dopravy cez Pridnestrovie.

V misii pôsobíte na zmluvu, čiže nie ste vyslaný, ako ostatní slovenskí kolego-
via. Aký je v tom rozdiel?
Colník, ktorý je na misiu vyslaný, tam zotrváva určitý čas, spravidla jeden až tri 
roky. Tento colník teda zostáva zamestnancom colnej správy a po ukončení mi-
sie sa vracia späť na svoje pôvodné miesto. Získať „kontraktovanú“ pozíciu je 

náročnejšie. Expert vystupuje vo svojom mene, musí prejsť cez prijímací poho-
vor a zmluvu uzatvára spravidla na jeden rok. Je ju možné predĺžiť na základe 
hodnotenia nadriadeného, ale zároveň sa dá aj veľmi rýchlo skrátiť. Misia, ale aj 
expert môžu zmluvu kedykoľvek ukončiť, a to do 14 dní. Kontraktovaná pozícia 
prináleží nižšiemu, strednému a vrcholovému manažmentu. Spravidla sú takto 
zazmluvnení vedúci pobočiek, experti na určitú oblasť či analytici.

Vráťme sa ale ešte do vášho prvého pôsobiska, do Albánska, ktoré mnohí vní-
majú s  predsudkami. S  akými pocitmi ste tam cestovali vy? Naplnili sa vaše 
predstavy?
Priznám sa, že pred cestou som bol plný predsudkov. Predstavoval som si voj-
nou zničenú krajinu a „zvláštnych“ ľudí. Dnes sa musím nad touto predstavou 
len smiať – stretol som tam väčšinou milých, priateľských a  otvorených ľudí, 
ktorí sa radi zabávajú, pijú spolu kávičku, debatujú a  užívajú si slobodu, kto-
rá sa v  ich krajine vyskytla po dlhom čase diktátorských režimov. Na začiatku 
mi veľmi pomohli stretnutia so slovenským honorárnym konzulom, s  českou 
ambasádou a neskôr, po zriadení slovenskej ambasády, aj so slovenským veľ-
vyslancom. Veľmi mi pomohol aj Doc. Esat Heta, Albánec, ktorý študoval v 60. 
rokoch v Československu a doteraz hovorí skvele po česky. Najťažšie si asi bolo 
zvyknúť na premávku – miestni šoféri sa totiž nezaujímajú o  predpisy. Prejsť 
cez hlavný tiranský bulvár bol preto môj každodenný ranný prídel adrenalí-
nu. Samozrejme, roky diktatúry poznačili myslenie a spôsoby ľudí. Žiaľ, mno-
hí z nich nepochopili dôležitosť starostlivosti o životné prostredie, a tak je na 
mnohých miestach vidieť „divoké skládky“. S ľútosťou som sa pozeral na riečku 
Lana, ktorá preteká Tiranou a berie všetok odpad priamo do Jadranského mora. 
Napriek tomu všetkému som si Albánsko zamiloval. Keďže som v rámci predná-
šok o pôvode tovaru a AEO prešiel autom skoro celú krajinu, musím povedať, 
že som bol očarený horami na severe a  krásnymi plážami pri čistom pobreží 
južného Albánska. Pre mňa je táto krajina ako diamant – je vzácny, ale na to, aby 
sa ukázal v plnej kráse, treba investovať veľa úsilia na jeho vybrúsenie. Toto pla-
tí dvojnásobne v štátnej správe a na colnici obzvlášť. Albánsko prevzalo colnú 
legislatívu EÚ a počas mojej prítomnosti sa snažili implementovať procesy do 
praxe, čo nebolo jednoduché. 

Spomínate si na niečo, čo vás tam šokovalo?
Prekvapeniam sa tam veru nevyhnete, hoci sa táto krajina rýchlo rozvíja. Na 
diaľnici napríklad môžete stretnúť chlapca, ktorý vám takmer skočí pred auto, 
aby vám predal králika, alebo motorkára idúceho v  protismere. Diaľnice boli 

Albánsko je ako diamant  
–  kým sa ukáže v plnej kráse, treba investovať 

veľa úsilia na jeho vybrúsenie

Cestou na prednášku, Vlora, Albánsko

Parkovisko v Tirane po daždi
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vo výstavbe a  niektoré úseky sa bez akéhokoľvek upozornenia zrazu zmenili 
na rozkopané cesty, čo bolo veľmi nebezpečné. Netreba zabúdať, že Albánsko 
je chudobná krajina, ktorá zastavila svoj rozvoj počas komunistického režimu 
Envera Hodžu. Tento diktátor nechal vybudovať tisícky bunkrov po celej kra-
jine, aby sa ubránil proti kapitalizmu, ale aj socializmu „sovietskeho typu“. Žiaľ, 
koncentračné tábory a nezmyselné odsúdenia ľudí pokračovali až do 80. rokov. 
Posledný vykonaný rozsudok smrti za báseň bol vynesený v roku 1987(!). Cesta 
rozvoja, ktorá sa začala začiatkom 90. rokov po zvrhnutí diktátorského režimu, 
bola preto veľmi ťažká. Albánsko je prevažne moslimská krajina s veľkou kato-
líckou a ortodoxnou menšinou. Napriek tomu tu nie sú náboženské konflikty 
a tieto komunity žijú priateľsky. Samozrejme, prekvapiť vás môže dedko fajčiaci 
fajku so samopalom „kalašnikov“ na pleci. Dozvedel som sa, že je to čosi ako 
miestny folklór. Všetci majú doma nejakú zbraň a pri ich temperamente sa ľahko 
môže stať, že ju aj použijú – najmä pri „dopravných“ konfliktoch. Zvláštnosťou 
v Albánsku je právo krvnej pomsty, ktoré pretrváva z dávnych čias a uplatňuje 
sa najmä v severnej časti krajiny. Pokiaľ však nezavraždíte príslušníka ich rodiny 
alebo nezneuctíte ich ženy, tak vám pomsta nehrozí. 

Ktoré krajiny ste už v rámci práce v misii vystriedali? V ktorej sa vám žilo najlep-
šie a v ktorej naopak najhoršie?
V zásade je každá krajina špecifická, takže sa nedá jednoznačne povedať, kde sa 
žije ťažšie alebo ľahšie. V Albánsku mi napríklad život strpčovali časte výpadky 
elektrickej elektriky a prírodné živly. V súčasnosti žijem už vyše dva a pol roka 
v prímorskom meste Odesa na Ukrajine. Prvou ťažkosťou, kto-
rá ma tu postretla, bol vykradnutý byt po dvoch mesiacoch. 
Ľudia na Ukrajine sú trochu iní, sú nedôverčiví voči cudzincom 
a neodpúšťajú chyby (s obľubou používajú formulku „mal si to 
vedieť“). Nie je ľahké si ich získať, ale ak sa to podarí, potom sú 
ochotní pre vás urobiť všetko a pomôcť vám s veľkým sebao-
betovaním. Keď si už človek vybuduje svoj „mikrosvet“, nájde 
si svoj obchod, reštauráciu, zubára a  podobne, tak sa pohy-
buje v každom prostredí ľahšie. Napriek všetkým špecifikám 
Odesu môžem len odporučiť ako dovolenkovú destináciu, 
kde môžete nájsť všetko ako v ktoromkoľvek inom letovisku 
so zvláštnou príchuťou „bývalého ZSSR“ vrátane ruštiny, ktorá 
je tu hlavným jazykom.

Napriek tomu pobyt v misii určite nie je dovolenkou. Čo je na 
pôsobení v zahraničí pre vás najťažšie?
Najnáročnejšie je určite odlúčenie od rodiny a  známych. Aj 
z tohto dôvodu sa snažím chodiť domov čo najčastejšie, hoci 
len na pár dní. Niekedy mi to vyjde aj raz za mesiac. Veľmi si 
vážim svoju rodinu, bez ktorej podpory by som musel misiu 
už dávno opustiť. Nie každý to však zvláda. V mnohých prípa-
doch sa dlhodobé odlúčenie od rodiny podpíše pod rozpa-
dy vzťahov a následné rozvody. Zabrať dá aj komunikovanie 
v cudzom jazyku. Hoci si veríte, zistíte, že je rozdiel v komuni-
kácii na bežnej úrovni a v písaní správ pre Európsku komisiu či 
iné medzinárodné inštitúcie. Ja sa navyše pohybujem v dvoj-
jazyčnom prostredí. V práci komunikujem po anglicky a mimo 
nej po rusky. Okrem toho mám mnoho poľských a nemeckých 
kolegov, čo neraz spôsobuje riadny jazykový guláš.

Spomínali ste kolegov. Aké sú medzi vami vzťahy?
Toto považujem za ďalšiu výzvu misie. Stretávajú sa v nej experti z rôznych kra-
jín EÚ s iným kultúrnym „backgroundom“ a temperamentom. Napriek tomu sú 
vzťahy väčšinou veľmi korektné. Experti si vzájomne pomáhajú, pričom vznika-
jú priateľstva, ktoré pretrvávajú aj po ukončení práce v misii. 

Ste v kontakte aj so Slovákmi?
V Odese pôsobí ešte jeden Slovák, policajt vyslaný Policajným zborom, tak sa 
snažíme komunikovať čo najviac po slovensky a  stretávať sa čo najčastejšie. 
Ostatní príslušníci slovenského kontingentu (dokopy 5 policajtov a jeden col-
ník) sú na rôznych pobočkách našej misie, roztrúsení pozdĺž ukrajinsko-moldav-
skej hranice, tak sa stretávame skôr sporadicky. 

Na záver malé summa summarum. Čo sa vám počas vašej práce v misii podarilo 
zmeniť v krajinách, v ktorých ste pôsobili – myslím z toho colného hľadiska?
Misia nemá exekutívnu právomoc. Jej hlavnou úlohou je pozorovať, odporú-
čať zmeny a asistovať pri ich uplatňovaní, takže naše úsilie je skôr behom na 
dlhé trate. Napriek tomu  som veľmi rad, že v Albánsku uplatnili niektoré legis-
latívne návrhy tykajúce sa implementácie AEO, ako aj systému sankcií v prípa-
de porušenia pravidiel pôvodu tovaru. Na Ukrajine som sa zúčastnil procesu 
obnovenia prevozov tovaru po železnici a s tým súvisiacich colných záležitostí. 
Samozrejme, počas mojej misie som spracoval stovky podkladov, ktoré viedli 
k odporúčaniam pre obidve colné správy o aproximácii colného konania k štan-
dardom EÚ. 

-ds-

Slovenský kontingent v EUBAM-e

Trilaterálne stretnutie

Albánske „Mercedesovo“
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Colnícke remeslo patrí medzi tie, kde je neustále vzdelávanie sa samozrejmos-
ťou. A netýka sa to len oblasti legislatívy, ktorá podlieha zmenám, ale aj oblas-
tí, ktoré by mnohí nezasvätenci nečakali. Colníci majú okrem cla pod palcom 
nielen spotrebné dane, ale aj množstvo ďalších nemenej dôležitých agend, me-
dzi ktoré patrí aj ochrana práv duševného vlastníctva, ochrana spotrebiteľa či 
ochrana zdravia obyvateľstva. 

Právomoci pribudli
Súčasná právna úprava umožňuje colníkom vykonávať dozor aj nad tovarom, 
ktorý sa voľne pohybuje na domácom trhu, takže právomoci colníkov v  ak-
tívnom boji proti falzifikátom sa tak od roku 2004 významne posunuli. Zákon 
č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva 
pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru totiž hovorí, že ak pri tovare, ktorý 
podlieha colnému dohľadu, vznikne podozrenie, že sa ním porušujú práva du-
ševného vlastníctva, colný úrad môže požiadať oprávnenú osobu o poskytnu-
tie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia.

Farmaceutické firmy majú záujem o spoluprácu s colníkmi
Podnikavci s  falzifikátmi svoje praktiky neustále zlepšujú, takže vzdelávať sa 
v  tejto oblasti je nevyhnutné. Uvedomuje si to aj vedenie CÚ Prešov, ktoré 
pre svojich colníkov v marci 2012 zorganizovalo prednášku. Na pôdu colného 
úradu pozvalo zástupcov dvoch farmaceutických firiem, ktorí si pre colníkov 
pripravili prednášku na tému „Falošné lieky“. Prečo práve táto téma? Lebo aj du-
ševné vlastníctvo je majetkom, ktorý je potrebné chrániť, nehovoriac už o zdra-
votných rizikách falzifikátov liekov, ktorým sú potenciálni užívatelia vystavení. 
Zástupcovia predmetných farmaceutických firiem sa preto podujali informovať 
colníkov o znakoch falošných liekov a o bezpečnostných prvkoch, ktorými chrá-
nia svoje originálne produkty. Tieto vedomosti budú colníkom nápomocné pri 
ochrane domáceho trhu pred tovarmi porušujúcimi právo duševného vlastníc-
tva. Každým rokom sa totiž počet zaznamenaných prípadov falošných liekov 
stupňuje, a to nielen v Európe, ale i na celom svete. 

Na čele rebríčka je Viagra
Ako prvá sa ujala slova Zuzana Jugová z Českej republiky, ktorá je zástupkyňou 
spoločnosti Pfizer. Podľa jej informácií, najčastejšie falšovaným produktom fir-
my Pfizer je tableta Viagra, ktorá je určená na liečbu erektívnej dysfunkcie. Na 
základe podaného výkladu sú za falzifikáty liekov považované všetky neorigi-
nálne Pfizer tablety, kapsule alebo balenia, ktoré síce môžu mať na prvý pohľad 
vzhľad originálnych produktov, no ich zloženie môže a nemusí byť zhodné s ori-
ginálnym produktom. Aj množstvo účinnej látky vo falošnej tablete sa môže 

líšiť. Buď je niekoľkonásobne nižšie ako v originálnom lieku, alebo naopak mno-
hokrát vyššie než stanovuje norma pre originál. Je tu však aj tretia možnosť, 
a  to, že falzifikát lieku nebude obsahovať žiadnu účinnú látku. Jedným z  ne-
príjemných zistení majiteľov ochrannej známky lieku Viagra bolo, že zaistený 
falzifikát obsahoval v niektorých prípadoch 10- až 20- násobne vyššie množstvo 
účinnej látky ako originál, čo mohlo spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy 
(dokonca smrť) osobám, ktoré takýto liek užili. Najviac ohrozenou skupinou ľudí 
boli v tomto prípade osoby s vysokým krvným tlakom, resp. všetky osoby liečia-
ce sa na kardiovaskulárne choroby. 

Výroba prebieha v katastrofálnych podmienkach
Domovskými krajinami falzifikátov Viagry sú najčastejšie Čína, India 
a Kambodža. Alarmujúcou skutočnosťou je však to, že lieky uvedeného pôvodu 
sú v prevažnej miere vyrábané v absolútne nevyhovujúcich a nehygienických 
podmienkach. Keďže sa vyrábajú napr. v  murárskych miešačkách, a  to ľuďmi 
bez príslušnej kvalifikácie, môžu obsahovať rôzne prídavné látky ohrozujúce ži-
vot alebo zdravie ľudí (napr. kyselinu boritú, potkaní jed, olovnatú farbu, prach 
z tehál a pod). Vo falzifikáte lieku Viagra pochádzajúceho z Číny bola nájdená 
dokonca aj sadra. 

Pozor na varovné signály
Pri posudzovaní originálnych výrobkov a falzifikátov si je potrebné všímať iden-
tifikačné znaky. Tak napríklad Viagra je viazaná na lekársky predpis, a preto ju nie 
je možné legálne zakúpiť prostredníctvom internetu, katalógu či podomového 
predaja, len v lekárni. Súčasným trendom predaja falzifikátov je pritom interne-
tový predaj. Ďalším dôležitým varovným signálom je spôsob balenia. Originál 
lieku Viagra je vždy balený v klasických (vytláčacích) blistroch v množstve šty-
roch tabliet v papierovej škatuľke s príbalovým letákom (ten informuje o spô-
sobe užívania lieku, o jeho možných vedľajších účinkoch a tiež obsahuje odkaz 
na kontakt, na ktorý sa možno v prípade problémov obrátiť). Falzifikáty sú na 
rozdiel od originálu v prevažnej miere balené vo veľkých množstvách a umiest-
nené do plastových vreciek bez príbalového letáku. Takto hromadne zabalené 
lieky sú následne obalené alobalom, aby ich nebolo možné na letiskách, v prí-
stavoch či na iných miestach, kde sa nachádzajú počas svojej prepravy, odhaliť 

Prešovskí colníci sa vzdelávali v oblasti  
duševného vlastníctva
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skenermi. Firma Pfizer používa najrôznejšie bezpečnostné prvky, ktorými chrá-
ni svoje originálne produkty. Napríklad pri tablete Viagra si je potrebné všimnúť 
aj cenu a tvar tablety. Jedna tableta stojí cca 400 Kč, teda približne 15 eur. Čo 
sa týka tvaru, ten má charakteristické znaky – modrá farba, mierne zaoblený 
kosoštvorcový tvar a vyrazený nápis Pfizer. Ak má tableta inú farbu ako modrú 
(napriek tomu, že má typický kosoštvorcový tvar), resp. vyrazený iný nápis ako 
Pfizer, takýto výrobok už nespadá pod ochrannú známku firmy. Najčastejšie sa 
falzifikáty lieku Viagra objavujú pod názvami ako SILDENAFIL (účinná látka v lie-
ku), KAMAGRA, VEGA, VIPROGRA, SILDIGRA, MYGRA.

Originál sprevádzajú predpísané doklady
Originál lieku v prípade jeho prepravy spoznáte aj podľa toho, že je vždy spre-
vádzaný baliacim dokladom (packing listom) a prepravným dokladom (waybill 
listom), na ktorom je ako odosielateľ uvedená firma Pfizer. Táto firma nikdy ne-
dodáva lieky kuriérskou službou či poštovou prepravou a nikdy nie konkrétnym 
fyzickým osobám, ale vždy len ich miestnemu distribútorovi v konkrétnom štá-
te. Taktiež je dôležité upozorniť na to, že liek sa nikdy nedodáva spolu s iným 
tovarom (napr. so šatami, cigaretami, hodinkami...) 

Falzifikát má invenčnejšie spôsoby prepravy
Falzifikáty Viagry sú v prevažnej miere balené neštandardne (boli nájdené napr. 
v domových zvončekoch, v škatuliach od televízie, v plyšových hračkách, do-
konca aj v dutých kockách mramoru) alebo v kontajneroch, v nezvykle veľkom 
množstve (alebo po častiach) namiesto v  spotrebnom balení a  v  neobvyklej 
kombinácii tovaru (liečivá balené dohromady s iným druhom tovaru). Ich cena 
je podstatne podhodnotená. Prípady zaistenia falzifikátov tohto lieku boli za-
znamenané už aj v Českej republike i na Slovensku.
 
Vrásky na čele pribúdajú aj Poliakom
Druhým zástupcom farmaceutických firiem bol Grzegorz Brzoskowski z Poľska, 
reprezentujúci firmu Sanofi. Uviedol, že v poslednej dobe boli v Poľsku zazna-
menané prípady záchytov Viagry, ktorú si cestujúci vo veľkých množstvách 
dovážajú z Egypta. Najväčšie množstvá falzifikátu lieku boli zaznamenané na 
letisku v Poznani, a taktiež na pošte (išlo o zásielku z Číny). Spomínaná firma sa 
zúčastnila medzinárodnej akcie EXIT 1 a 2, počas ktorej bola odhalená organi-
zovaná skupina zaoberajúca sa falšovaním liekov a ich následnou distribúciou. 
V rámci tejto akcie bolo zatknutých šesť osôb – medzi nimi aj profesori a lekári, 
ktorí sa podieľali na nelegálnej činnosti. Odhadovaný ročný obrat zaintereso-
vaných osôb predstavoval 50 miliónov USD. Táto akcia sa uskutočnila v spolu-
práci s policajnými orgánmi, colníkmi a ďalšími štátnymi inštitúciami, nakoľko 
odhalenie miest výroby falošných liekov, siete ich distribúcie od výrobcu až ku 
konečnému spotrebiteľovi je možné jedine v spolupráci jednotlivých zložiek. 

Portfólio firmy má široký záber
Zástupca firmy Sanofi colníkom taktiež predstavil portfólio svojich liekov, kto-
ré je zamerané na kardiovaskulárny systém, diabetes, lieky proti zrážanlivosti 
krvi, vakcíny, lieky na centrálny nervový systém, onkologické lieky a podobne. 
V rámci prezentácie tiež opísal, ako rozpoznať falošné lieky (pochybná identita 
zdroja, z  ktorého pochádzajú). Falšované môžu byť nielen lieky s  chráneným 
obchodným názvom, ale aj generické lieky (generiká). Môžu obsahovať správ-
nu účinnú látku, nesprávnu účinnú látku, alebo môžu byť bez účinnej látky, či 
mať falošný obal. Medzi top päť falšovaných liekov podľa skúseností menova-
nej firmy patria Plavix, Stilnox/Ambien, Clomid, No-spa, Neo-melubrina.

Pozor na lákavé ponuky práce
Firma Sanofi spolupracuje s Ministerstvom zdravia Poľskej republiky a vykonáva 
neustály monitoring webových stránok zaoberajúcich sa predajom liekov pros-
tredníctvom internetu. Pri vzniku podozrenia na falšovanie liekov vycestuje zá-
stupca firmy do konkrétnej krajiny s cieľom ich zakúpenia. Tie sú následne tes-
tované v Centrálnom laboratóriu v Tours, kde sú podrobené analýze (vizuálnej, 
spektroskopii, chemometrii, chemickej analýze, kontrole). Takýmto spôsobom 
už vycestovali do Číny, Indie, Turecka či Anglicka, kde priamo v Londýne odha-
lili 15 fiktívnych firiem, ktoré rozpredávali falzifikáty prostredníctvom internetu. 
Jednou z často používaných foriem distribúcie falošných liekov (napr. z Ázie na 
európsky trh) je zverejnenie lákavej ponuky práce s nezvykle vysokým zárob-
kom – napr. 200 eur za týždeň na internete. Úspešný uchádzač o túto prácu ná-
sledne dostáva zásielky liekov z tej-ktorej ázijskej krajiny a ako fyzická osoba ich 
distribuuje v rámci európskeho trhu iným fyzickým osobám. „Distributér“ čaká 

na emailovú správu od dodávateľa z ázijskej krajiny, v ktorej mu poskytnú údaje 
o konkrétnej fyzickej osobe, jej adrese a presnom množstve požadovaných tab-
liet. Platba za úspešne vykonanú operáciu sa realizuje až následne a peniaze sú 
z dôvodu nevystopovateľnosti dodávateľa zasielané na inú adresu.

Vízie do budúcnosti
V závere prednášky Grzegorz Brzoskowski prítomných oboznámil s programom 
svojej firmy a s koncepciou jej boja proti falošným liekom. V roku 2012 firma 
má v úmysle zamerať sa na vyššie opísanú stratégiu boja proti falšovaniu v kra-
jinách Srbsko a  Bulharsko, kde vzniklo podozrenie z  falšovania liekov. V  roku 
2013 to bude stredná Európa. Podľa informácií pána Brzoskowskeho nelegálna 
výroba lieku STILNOX firmy Sanofi bola odhalená už aj na Slovensku. V Rusku 
sa najčastejšie falšuje liek No-Spa. No a v Číne sa vo fabrike, ktorá vyrába pravé 
lieky, paralelne vyrábajú aj ich falzifikáty. Firma v spolupráci s ostatnými koope-
rujúcimi zložkami odhalili kontajnery s falošným liekom PANADOL, ktoré v sna-
he vyhnúť sa dolapeniu plávali po rôznych oceánoch s cieľom zmiasť kontrolné 
orgány. Operácia však bola úspešná a kontajnery boli zaistené. Nachádzalo sa 
v nich 4 000 ton falošných liekov. Brzoskowski prítomných informoval aj o „tech-
nických“ parametroch lieku STILNOX. Je to liek na spanie, ktorý nikdy nemôže 
byť dovážaný z tretích krajín (Čína, Pakistan, India). Originál má pôvod vždy len 
v členských krajinách EÚ.

Obaja zástupcovia farmaceutických firiem poskytli colníkom v závere tejto zau-
jímavej prednášky svoje kontaktné údaje s cieľom ďalšej spolupráce v boji proti 
podnikavcom s falzifikátmi.

Legislatívna opora
národná legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa:
– zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posu-

dzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

národná legislatíva upravujúca ochranu práv duševného vlastníctva
– zákon č. 200/2004 Z. z. o  opatreniach proti porušovaniu práv duševného 

vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 

európska legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 z 9.7.2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93

európska legislatíva upravujúca ochranu práv duševného vlastníctva:
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22.7.2003, ktoré sa týka colného konania 
pri tovare podozrivom z  porušovania niektorých práv duševného vlastníctva 
a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva 
porušili.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Úroveň publikačnej činnosti colníkov a príslušníkov finančnej stráže 
bola vždy vysoká. V  Rakúsko-Uhorsku sa datuje vznik rezortného 
časopisu „Zájmy finanční stráže“, ktorý vychádzal v  češtine, už od 
roku 1897. Colníci na našom území vydávali Colný vestník od roku 
1923 (do roku 1942) a od roku 1946 Clo v ČSR (do roku 1949). Bolo to 
podmienené aj odbornou problematikou, ktorou sa colníci zaoberali. 

Prvé číslo Clo – Douane vydali aktivisti
V novodobej histórii colnej správy (po roku 1952) sa colníci niekoľko 
rokov snažili o  vydávanie časopisu, prostredníctvom ktorého by si 
navzájom vymieňali svoje názory, diskutovali o problémoch a zozna-
movali sa so skúsenosťami colníkov doma aj v zahraničí. Po prekonaní 
značných problémov (napríklad papier museli zháňať cez známosti) 
sa skupine aktivistov podarilo v máji roku 1967 vydať prvé číslo časo-
pisu Československej colnej správy Clo – Douane. Časopis bol určený 
výhradne pre internú potrebu a dokonca bolo zakázané s ním voľne 
nakladať. V prípade veľkého záujmu na pracovisku sa odberatelia do-
konca vyberali. Colníci na Slovensku vydávajú svoj časopis, aj keď so 
zmeneným názvom, dodnes.

Redaktori nepoľavili ani v čase normalizácie
Časopis začal vychádzať ako mesačník na 12 stranách. Prvým šéfre-
daktorom a hlavným motorom časopisu bol Zdeněk Bureš, ktorý tri 
roky časopis vydával vyložene v pionierskych podmienkach s dvomi 
spolupracovníkmi. Od začiatku sa ho snažil viesť ako „kroniku colnej 
správy“. Bolo to dobré smerovanie, pretože sa časopis stal naozaj ne-
formálnym prostriedkom zobrazujúcim život, ako aj odborné témy zo 

života colnej správy 
od „Ašu až po Čiernu 
nad Tisou“. Hlavne 
v roku 1968 sa kolego-
via v  časopise nebáli 
vyjadriť svoj názor, za 
čo ich neskôr, počas 
politických previerok, 
vo veľkej miere čaka-
li len nepríjemnosti. 
Samotný Zdeněk 
Bureš bol v roku 1970 
(počas politických čistiek) z po-
zície šéfredaktora odvolaný. Na 

základe odporúčania rehabilitačnej komisie sa na vedúci post v redakcii opäť 
vrátil 15.3.1990 a zostal časopisu verný až do svojej smrti 21.12.1991.

Colníkov si získal svojím neformálnym štýlom
V roku 1970 sa podarilo zriadiť redakčnú radu a vytvoriť skupinu stálych dopiso-
vateľov. Časopis vychádzal v náklade 2 500 kusov. Príspevkov bolo neskôr také 
množstvo, že bol občas k časopisu vydaný (ako samostatná príloha) magazín 
„STOP! Colná zóna!“, ktorý sa na rozdiel od časopisu dal kúpiť (za 8,50 Kčs) v no-
vinovom stánku. Boli v ňom uverejňované hlavne informácie pre dovolenkárov, 
ktorí cestovali do zahraničia (napr. colné predpisy a limity v zahraničí), ako aj za-
ujímavé prípady pašovania. V 70. rokoch mal v časopise napríklad veľký úspech 
cyklus „Zemepis colníc ČSSR“, ktorý kolegom priblížil všetky pracoviská colnej 
správy. Colníci mali naozaj časopis v obľube, zobrali si ho za svoj. Získal si ich aj 
„neúradným“ štýlom uverejňovaných článkov zo života colníkov. V 80. rokoch 
v ňom uverejňovali aj zaujímavé články z colníckej histórie. Niekedy dokonca 
témami aj provokoval a  nebál sa písať aj o  (na tú dobu) odvážnych témach, 

ktoré by určite zaujali aj dnes (napríklad o platoch, morálke, presluhujúcich ko-
legoch, ktorí držia lepšie platové triedy mladým a pod.). Na svoju dobu mal aj 
naozaj vynikajúci grafickú úpravu.

Na časopis prispieval každý zo svojej výplaty
V období rokov 1983 – 1989 vychádzal časopis dokonca ako dvojtýždenník 
už v náklade cca 5 000 kusov. Časopis nebol zadarmo. Od roku 1971 colníci 
prispievali na číslo sumou 2 Kčs, pričom výrobná cena bola 7,20 Kčs (neskôr 
prispievali 2,5 Kčs; koncom roka 1990 až 5 Kčs). Posledné číslo časopisu (už 
mesačníka) pod hlavičkou Ústrednej colnej správy ČSFR vyšlo v  decembri 
1992. V Colnej správe ČR vychádza časopis ako mesačník dodnes. V priebe-
hu piatich rokov sa pomocou kolegov (ako z ČR, tak SR) podarilo zhromaždiť 
a zdigitalizovať všetky čísla časopisu a k nemu vydaných magazínov. Za ob-
dobie rokov 1967 – 1992 vyšlo spolu 285 čísiel časopisu, ktoré sa podarilo 
zdigitalizovať v 4 351 súboroch. Spolok histórie colníctva a finančnej správy 
plánuje časť časopisov (z dôvodu veľkosti súborov) sprístupniť na svojej inter-
netovej stránke www.colnictvo.sk. 

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Colníci vydávajú svoj časopis 
nepretržite už 45 rokov

Zdeněk Bureš
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Spolok histórie colníctva a  finančnej správy v  spolupráci s  POFIS – Poštovou 
a  filatelistickou službou pripravil pre filatelistov, colníkov a  zberateľov ku-
riozít zaujímavú akciu – tlačový list poštových známok s  motívom colníctva 
a  Colníckeho mečíka M  – 2011 SR (TL). Keďže sa stretol s  veľkým záujmom 
verejnosti, radi by sme vás informovali o podrobnostiach jeho vzniku, ako aj 
výroby.

Prvé „testovacie“ kusy vyvolali v Čechách nadšenie 
O možnosti vydania personalizovaného kupónu k známke s námetom colníc-
tva sme s vášnivým filatelistom a zberateľom pplk. Ing. Ladislavom Bystrickým 
uvažovali už dávnejšie. Keď som bol dňa 26.1.2012 pozvaný na Deň colníkov 
do Prahy, dal som v  POFISE vyrobiť päť kusov TL. V  POFISE však práve vtedy 
testovali novú technológiu, na základe čoho zle vytlačili text „Colnícky mečík“ 
na hornej strane (chýbal asi 1 mm). Čas na opravu však už nebol, tak som zobral 
TL také, aké boli. Po vložení do CLIP rámika vyzerali dobre. O tom, že sa darček 
bude páčiť, som nepochyboval. Radosť a nadšenie, ktoré mali kolegovia z TL 
v ČR, ma utvrdili v tom, že niečo také by sa určite dalo pripraviť aj za náš spolok 
Histórie colníctva a finančnej správy.

Cenné rady prišli aj zvonku
Po rokovaniach v POFISE padlo rozhodnutie. Spolok histórie colníctva a finanč-
nej správy sa rozhodol vydať maximálne 300 kusov TL, ktorá budú očíslované. 
Vďaka vedúcej filatelistického obchodu a propagácie Slovenskej pošty Monike 
Podolskej, ktorej rady nám pomohli zorientovať sa v oblasti filatelie a ktorá nám 
veľmi pomohla už tým, že nášmu projektu od začiatku verila, sa podarilo zabez-
pečiť naozaj unikátne číslovanie TL na jeho ľavej strane. 

Počet kusov TL na osobu sme museli obmedziť
Objednávanie TL bolo spustené 15.2.2012, a  to uverejnením ponuky TL na 
práve sprístupnenej web stránke Spolku histórie colníctva a finančnej správy 
www.colnictvo.sk, na emailovej adrese info@colnictvo.sk. Keďže sme s niečím 
podobným nemali skúsenosti, vôbec sme netušili, aký bude o známky záujem. 

Situácia bola pre nás o  to zložitejšia, že celý náklad známok musel byť uhra-
dený vopred. Prvú objednávku uskutočnil náš bývalý kolega mjr. Ing. František 
Árendáš 16.2.2012. Potešila nás aj poznámka k objednávke „PS: konečne voľačo 
colnícke !!!:-)“. Zaujímavosťou počas objednávania bolo, že veľa záujemcov si 
najskôr objednalo jeden kus a po doručení si priobjednávali ďalšie. To nás utvr-
dilo v tom, že sa ľudom páčia. Neskôr sa množili i pokusy o objednanie niekoľ-
kých desiatok TL naraz, ale naším cieľom bolo, aby sa dostal medzi čo najväčší 
okruh ľudí. Dovolili sme si preto porušiť v tejto dobe najzákladnejšie pravidlo 
ponuky a dopytu (resp. peniaze sú nadovšetko) a akceptovali sme maximálne 
päť kusov TL na objednávateľa. 

Rozpredal sa za tri týždne
Všetky TL boli vytlačené 21.3.2012 a o deň nato sa očíslovali. Od piatku 23.3.2012 
boli rozposielané podľa objednávok. Akcia sa skončila 16.4.2012 (t. j. tri týždne 
od začatia distribúcie), pretože všetky TL určené záujemcov boli beznádejne 
vypredané a  objednávky pokračovali veselo ďalej. Obzvlášť šikovne si viedol 
náš kolega mjr. Ing. Peter Fabián. Dokázal totiž osloviť kolegov, ktorí si u neho 
zakúpili štvrtinu nákladu TL. K TL bol vydaný aj certifikát s podrobnosťami, ktorý 
sa nachádza na www.colnictvo.sk. Uvedený TL už v budúcnosti nebude vydaný, 
získať ho je možné napríklad na zberateľskom trhu, prípadne dostať do daru 
o šťastného majiteľa niekoľkých kusov. Veríme, že tento TL vstúpi do histórie za 
našu generáciu colníkov a nájde si svoje miesto, a tým aj patričnú hodnotu (či 
už zberateľskú, alebo investičnú) medzi záujemcami z okruhu laickej verejnosti, 
prípadne profesionálnych filatelistov. Spolok histórie colníctva a finančnej sprá-
vy plánuje pokračovať vo vydávaní či už TL poštových známok, prípadne iných 
zberateľských vecí. V ďalšom pripravovanom projekte plánujeme vydať pre fila-
telistov (nielen na Slovensku, ale aj v Čechách) v spolupráci s Colnou správou ČR 
v limitovanej sérii ďalšiu zberateľskú lahôdku, ale o tej v budúcom čísle. 
Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí nám s  projektom pomohli, ale 
hlavne kolegom a zberateľom nielen za to, že projektu verili, ale zakúpením TL 
prispeli na vybudovanie Múzea colníctva. 

mjr. Ing. Marcel Šuštiak 

Tlačový list poštových známok  
s motívom colníctva – vypredané
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Z našich aktivít / Naša kronika

Naši jubilanti v marci a apríli 2012
55 rokov

Jozef Rendeš (CÚ Michalovce)

Tatjana Klačanová (CÚ Bratislava)

50 rokov
Ján Ščerbík (FR SR)

Ladislav Nagyidai (CÚ Michalovce)

Tibor Schill (CÚ Bratislava)

Anton Olšavský (CÚ Prešov)

Marianna Pániková (CÚ Banská Bystrica)

Jozef Petrovič (CÚ Trnava)

František Špila (CÚ Žilina)

Alžbeta Matušová (CÚ Nitra)

Jozef Čakloš (CÚ Trenčín)

Pracovné jubileum 25 rokov
Mária Čičváková (CÚ Michalovce)

Dušan Záhorský (CÚ Trnava)

Pracovné jubileum 20 rokov
Jozef Demčák (CÚ Michalovce)

Martin Nyitrai (CÚ Michalovce)

Jozef Rendeš (CÚ Michalovce)

Radislav Řezníček (CÚ Michalovce)

Marián Begala (CÚ Michalovce)

Patrik Glasa (CÚ Bratislava)

Ján Breznoščák (CÚ Prešov)

Štefan Sedlák (CÚ Prešov)

Anton Olšavský (CÚ Prešov)

Vladimír Krupka (CÚ Prešov)

Ľubomír Kubov (CÚ Prešov)

Andrej Bokros (CÚ Trnava)

Vladimír Šimek (CÚ Trnava)

Ladislav Kubiček (CÚ Nitra)

Andrea Šalátová (CÚ Nitra)

Zoltán Fazekaš (CÚ Košice)

Colní kynológia a  pracovníci oddelenia riadenia rizík navštívili vo februári 
partnerskú holandskú colnú správu. Pracovnú návštevu, ktorá bola zameraná 
hlavne na výcvik psa určeného na detekciu finančnej hotovosti, uskutočnili na 
základe vzájomného dohovoru v rámci programu CUSTOMS 2013. Jej cieľom 
bolo okrem iného získať nové odborné informácie a skúsenosti z výcviku a vý-
konu služobnej kynológie, ako aj z využitia analytických informácií. 

Holandskí psovodi majú bohaté praktické skúsenosti v  oblasti detekcie 
bankoviek pomocou psov v  rámci „cash control“. Okrem získania informácií 
potrebných na začatie výcviku psa na detekciu peňazí, ktorý bude kontrolo-
vať najmä osoby a  príručné batožiny na medzinárodnom letisku Bratislava, 
mali Slováci možnosť porovnať úroveň služobnej kynológie, metódy výcviku 

a výkon v slovenskej finančnej správe s colnou správou Holandska. Medzi vy-
soko efektívne zložky zabezpečujúce kontrolu na naše pomery obrovského 
množstva prepravovaného tovaru patrí aj služobná kynológia. Colná správa 
Holandska disponuje 60 služobnými psami. Používajú sa na detekciu drog 
a  ich prekurzorov, tabakových výrobkov, CITES, peňažnej hotovosti, zbraní 
a  výbušnín. Najviac služobných psov je sústredených v  prístave Rotterdam 
a  na medzinárodnom letisku Amsterdam. Na tomto letisku videla návšteva 
zo Slovenska spomínané „cash controls“. Služobný pes sa sebavedome po-
hyboval medzi cestujúcimi, ktorí prešli bezpečnostnou kontrolou a  spoľah-
livo označil osoby, ktoré prenášali väčšie množstvo peňazí. Príprava, výcvik 
a v nadväznosti aj výkon služobnej kynológie je v Holandsku na veľmi vysokej 
úrovni, o čom sa naši colníci mali možnosť presvedčiť na vlastné oči. Kontrola 
tovaru v jednom z najväčších prístavov na svete, v Rotterdame, je založená na 
prepracovanom systéme analytických činností a stanovenia rizikových profi-
lov. Výstupy z analýz následne veľmi efektívne využívajú ďalšie výkonné zlož-
ky colnej správy vrátane služobnej kynológie. Snom slovenských kynológov 
je získané vedomosti aplikovať a využiť pri svojej práci. To, či sa im to aj podarí, 
ukáže až budúcnosť. Samotný výcvik psa, najmä jeho počiatočná fáza, totiž 
predpokladajú určitú investíciu, najmä do zhotovenia potrebných pomôcok. 

kpt. Ing. Milan Dibala

Pracovná návšteva našich kynológov v Holandsku
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Mať koníček, ktorému sa môžete venovať i v práci, je snom nejedného z nás. 
Pre pplk. Ing. Jána Ščerbíka z FR SR je to však realita. Zbrane, ktoré mu učarili 
v súkromí, totiž bežne berie do rúk aj v pracovnom čase. Pracuje ako inštruktor 
a lektor streleckej prípravy, ktorý počas 13 rokov naučil strieľať stovky svojich 
kolegov. Mnohí si vďaka nemu osvojili nielen strelecké zručnosti, ale k streľbe 
získali i blízky vzťah.

Ozbrojenci ho fascinovali už ako chlapca
Jana si zbrane a streľba získali už v detstve. Vyrastal v období východonemec-
kých westernov, takže jeho prvými idolmi boli Winnetou a  Old Shatterhand. 
Neskôr ho ako takmer každého chlapca chytili filmy o Nemcoch a partizánoch. 
Spolu s kamarátmi bojovali na každom rohu, a preto chodil po zuby „ozbroje-
ný“. K ozajstným zbraniam sa dostal až ako 15-ročný, keď ho rodičia upozorni-
li na športových strelcov, ktorí prišli na strelnicu. Najskôr sa mu páčili tí frajeri 
s puškami. Neskôr, keď oslovil ich trénera a skúsil to sám, ho začala fascinovať 
samotná streľba. V roku 1979 začal strieľať v športovom streleckom klube SAV 
v  Bratislave pod dohľadom trénera Štefana Buberníka, a  to malokalibrovou 
puškou na 50 metrov. Vo svojom koníčku pokračoval aj na vysokej škole. V dru-
hom ročníku ho na pretekoch oslovili spolužiaci, aby s nimi odstrieľal preteky 
ako pištoliar, pretože im vypadol jeden člen družstva. Súhlasil a nastrieľal viac 
ako oni, čo ho povzbudilo, a preto prešiel na pištoľové disciplíny. Na strelnicu už 
začal chodiť iba s kufríkom a nie s dlhým futrálom. Strieľal disciplíny športová 
pištoľ 30 + 30 (v lete) a vzduchová pištoľ (v zime). Jeho snaha vyvrcholila tretím 
miestom na akademických majstrovstvách Slovenska v roku 1984.

Úrazom sa z času na čas nevyhne
Zbrane pôsobia na mnohých odstrašujúco a nebezpečne. Jano ich však vníma 
úplne inak. Fascinuje ho ich chladná krása, radosť z dobrého zásahu, a taktiež 
spojenie človeka a techniky, o ktoré v streľbe ide. 

Pre milovníkov tohto športu sú zbrane predovšetkým úžasnými technickými 
zariadeniami, ktoré im prinášajú radosť a uspokojenie tak, ako športovcom vý-
kony a pretekárom autá. Uznáva, že tento koníček môže byť vzhľadom na svoj 
charakter aj nebezpečný. Pri strieľaní preto musí byť človek sústredený na 100 
%. Napriek tomu sa občas prihodí niečo, čo sa nedá ovplyvniť. Jano napríklad 
pol roka nosil pod kožou črepinu z odrazenej strely. Občas tiekla aj krv, napr. pri 
intenzívnom tréningu počas páskovania, vypúšťania kohútika so „starou“ osem-
desiatdvojkou, ale to už jednoducho patrí ku streleckému športu.

Strieľa celá rodina
Janovu lásku k ozbrojenému koníčku chápe aj jeho priateľka (a zároveň kole-
gyňa), ktorá mu jeho oceľovú milenku schvaľuje. Nečudo, veď sama má k zbra-
niam pozitívny vzťah (vlastní dve). Svoj talent potvrdila 1. miestom na rezort-
ných pretekoch colnej správy v  septembri 2011. Títo colnícki Bonnie a  Clyde 
sa teda našli a vždy, keď sa dá, chodia na strelnicu spolu. Času na trénovanie 
je však pomenej. Jano chodil v  minulosti trénovať pravidelne raz do týždňa, 
v súčasnosti si musí vystačiť so striedmejším tréningom. Na strelnicu zájde už 
len raz do mesiaca. V kondícii sa udržiava nielen streľbou v teréne, ale aj ako sa 
hovorí „na sucho“, teda doma. Základom je totiž podľa neho mierená streľba, 
bez ktorej zvládnutia sa nedá ísť ďalej a rozvíjať sa. Streľba nezávisí len od toho, 
koľko človek vystrieľa nábojov. Vyžaduje si koordináciu a sústredenie. Sú ľudia, 

ktorí to majú v krvi, iní si ostrú mušku musia vydrieť. Strieľať sa však podľa Jana 
naučí každý, kto má chuť a  výdrž. Športovej streľbe sa dá venovať bez neja-
kých väčších problémov v  športovom klube, v  ktorom je treba platiť členské 
poplatky. Ak chce človek vlastniť strelnú zbraň, musí absolvovať skúšky, zaplatiť 
predpísané poplatky a prihlásiť sa do športového klubu. V tomto to majú col-
níci jednoduchšie, lebo po ukončení základnej streleckej prípravy môžu získať 
zbrojný preukaz bez skúšok.

Strelci si spoločnú reč vždy nájdu
Jano je dlhoročným členom Slovenského streleckého zväzu a patrí i do Klubu 
vojakov v  zálohe. Jeho domovským klubom je momentálne ŠSK Vištuk, kde 
strieľa aj Veronika Vadovičová – naša zlatá paraolympionička zo Soulu. Byť čle-
nom klubu má množstvo výhod. Stretávajú sa v ňom ľudia s rovnakou krvnou 
skupinou, ktorí si pri tréningoch na strelnici vzájomne pomáhajú a stretnú sa 
i pri brigádach na jej zveľadenie. Občas si spolu posedia, porozprávajú sa, po-
chvália sa svojimi „milenkami z ocele“ a zaspomínajú si na svoje strelecké úspe-
chy. Jano je dodnes hrdý na svoje výsledky v mierenej športovej streľbe a na 
získaný vysokoškolský bronz. Nespí na vavrínoch a ešte aj dnes rád popreháňa 
kolegov strelcov z polície alebo armády.

Dlhé zbrane si ho získali späť
Jano má i svoje strelecké vzory. Obdivuje umenie špičkových slovenských strel-
cov IPSC Ernesta Nagya a Mariána Vyšného. Každý z nich má iný štýl, a pritom 
dosahujú rovnako vynikajúce výsledky. Zo svetových strelcov je to napríklad Tom 
Knapp, Jerry Miculek a Charles Hatchcock. Svojich favoritov má aj medzi zbraňa-
mi. Tak ako pred štvrťstoročím prešiel od pušky k pištoli, dnes ho začínajú opäť 
priťahovať dlhé zbrane. Začína preto skúšať streľbu na dlhú vzdialenosť s uprave-
nou športovou veľkokalibrovou terčovnicou Tajfun. Jeho najväčšia kovová láska 
je však automatická puška CZ 58. V budúcnosti by si rád odskúšal niektoré mo-
derné dlhé zbrane, napr. AR-15 a jej klony a pušky kalibru 50, napr. Barrett. Raz 
možno jeho zbierku rozšíri historický perkusný revolver na čierny prach.

-ds-

Oceľovú milenku mu toleruje aj priateľka



Fotopríspevky, ktoré nám do našej súťaže posielate, 
vznikajú v  rozmanitom čase i  priestore. Dôkazom 
toho sú i  fotografie, ktoré nám poslala naša čita-
teľka Monika Bolečková. Momentky zachytávajú-
ce pestrofarebnú dúhu a  západ slnka urobila na 
Donovaloch. Na Malorke zase jej objektív upútala 
opustená loďka. Ak máte v zbierke svojich fotografií 
aj vy pár favoritov, pošlite nám ich na redakčnú ad-
resu. Maximálne však v množstve 3 kusy.


