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Udalosti naším fotoobjektívom

Mesiace máj a jún boli bohaté na rozmanité colnícke podujatia. Patrilo k nim aj slávnostné otvorenie prvého colníckeho mú-
zea, na ktorom sa zúčastnili pozvaní hostia a široká verejnosť. Pred objektom bývalej colnice, ktorá sa nachádza na Starom 
moste v Bratislave, sa dňa 5.5.2012 stretli kolegovia zo zahraničia, predstavitelia mestskej samosprávy, ale aj vyznávači his-
tórie, emeritní colníci či náhodní okoloidúci. Akcia, ktorú zorganizoval Spolok colníctva a finančnej správy, sa skončila na 
jednotku. Napokon, presvedčte sa sami: prinášame výber z toho najlepšieho, čo zachytili naše fotoobjektívy.

Slávnostné otvorenie Múzea colníctva

6. Prví návštevníci Múzea colníctva boli exponátmi očarení. Najvyšší predstavite-
lia finančnej správy plk. Ing. Mária Machová, PhD., a plk. Ing. František Kurej si spo-
lu s hosťami prezerali pracovňu colníkov resp. finančnej stráže z 30. rokov minulé-
ho storočia, ako aj expozíciu histórie colníctva od najstarších čias až po súčasnosť.

plk. Ing. Ján Ščerbík a -ds-

5. Návštevníci múzea obdivovali vo vynovených priestoroch bývalej colnice 
množstvo zaujímavých exponátov z  colníckej histórie, ktoré členovia Spolku 
colníctva a  finančnej správy a  ich sympatizanti neúnavne zhromažďovali. Vo 
vitrínach našli okrem iného aj Martincov colný zákon, colné predpisy, šabľu 
rakúsko-uhorských colných úradníkov a colnícke pomôcky z rôznych období. 

4. Po príhovoroch vedenia finančnej správy a niektorých pozvaných hostí prišlo 
na rad slávnostné prestrihnutie pásky. Postarali sa oň Ing. Viera Kimerlingová, 
1. námestníčka primátora Bratislavy, plk. Ing. Mária Machová, PhD., úradujúca 
prezidentka finančnej správy, a brig. gen. JUDr. Pavel Novotný, generálny riadi-
teľ Generálneho riaditeľstva ciel Praha.

3. Slávnostné otvorenie prevádzky Múzea colníctva sa uskutočnilo o 14.00 hod. 
za prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenskej, českej a  rakúskej colnej 
správy, zástupcov mesta Bratislava a čestnej jednotky finančnej správy. Tabuľa 
na priečelí múzea je presnou kópiou tabule colnice z rokov 1939 až 1945, keď 
stredom Dunaja viedla slovensko-nemecká hranica.

2. Účastníci spomienkového aktu sa odfotili pred najznámejším petržalským bun-
krom BS-8 „Hřbitov“. Na fotke zľava pplk. Ing. Petr Kašpar, zberateľ Zdeněk Zidka, 
plk. Ing. Ján Ščerbík, historici Vladimír Pohorský a Ing. Jaroslav Beneš, pplk. Ing. 
Ľuboš Pastor, plk. Ing. František Kurej, plk. Ing. Mária Machová, PhD., brig. gen. 
JUDr. Pavel Novotný s manželkou, kpt. Ing. Martina Leitmannová, Mag. jur. Peter 
Zeller, mjr. Ing. Marcel Šuštiak a v pozadí príslušníci čestnej jednotky.

1. Vedenie sekcie col-
nej si v  rámci sprie-
vodného programu 
uctilo pamiatku pad-
lých vojakov z  prvej 
svetovej vojny na 
vojenskom cintoríne 
v  Petržalke. V  samo-
statných hroboch je 
tam pochovaných 
331 mŕtvych vojakov 
deviatich identifiko-
vaných národností. 
Vence padlým hrdi-
nom kládli k  pamät-
níku členovia čestnej 
jednotky finančnej 
správy. 
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Nepoznám človeka, ktorý by si aspoň v júni nezaspomínal na svoje detské časy. 
Prvý deň v tomto mesiaci totiž patrí práve deťom, pre ktoré s radosťou pripravu-
jeme rôzne prekvapenia či malé darčeky. Urobili tak aj mnohí kolegovia z našich 
colných úradov. Pre škôlkarov i školákov pripravili bohatý program plný ukážok 
a súťaží, takže si domov odniesli nielen milé darčeky, ale aj množstvo zážitkov 
a spomienok. I ja si na svoje MDD rada spomínam. Vždy som dostala nejakú ma-
ličkosť, ktorá mi urobila radosť. Najprv od rodičov (väčšinou v podobe hračky 
a neskôr knihy) a potom od učiteľov (v podobe neskúšania a hier). Samozrejme, 
na úľavy sme lámali aj profesorov na strednej škole, ktorí sa však už nedali a dali 
nám najavo, že sme už dospelí. Odvtedy ubehli už roky, no ja som to „dieťa“ 
v sebe nestratila dodnes. Nemám problém snívať, nadchnúť sa pre maličkosti 
a brať veci bezprostredne, i keď sa to niekedy v tom dospeláckom svete veľmi 
nehodí. Raz sa ma napríklad jeden kolega spýtal, prečo nosím detskú kľúčen-
ku, keď už som „dáma“. Odpovedala som mu, že dámu nerobí kľúčenka, ale to, 
ako sa správa. Žiaľ, mnohí ešte veci, prislúchajúce k istým vekovým obdobiam, 
škatuľkujú. Ja to robiť nemienim, a preto, ak ma stretnete v infantilnom tričku 
(nehodiacom sa môjmu veku) alebo s nenáležitou kľúčenkou, majte pochope-
nie. Nielen na deň detí.

Dana Sýkorová

Naveky  
dieťaťom
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Príhovor / Krátko z domova

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

počas necelých dvoch mesiacov vo 
funkcii prezidenta finančnej správy 
som mal tú česť stretnúť sa s mno-
hými z Vás, samozrejme, nie s  kaž-
dým z Vás, a preto som veľmi rád, že 
Vás môžem osloviť aj prostredníc-
tvom časopisu Colné aktuality.
Spojením daňového a colného ria-
diteľstva vznikla 1.1.2012 finančná 
správa s  viac ako deväťtisíc za-
mestnancami. Je potrebné, aby 
sme si všetci uvedomili, že vznikom 
finančnej správy reforma smerujú-
ca k  jednotnému výberu daní, ciel 
a  sociálnych odvodov sa len zača-
la. Takisto považujem za dôležité 
poznamenať, že model finančnej 
správy nie je v našich zemepisných 

šírkach až takou novinkou. Finančná správa s rôznou kooperačnou štruktúrou 
berných (dnešných daňových) a colných úradníkov (ako aj napríklad katastrál-
nych úradníkov) tu bola už od roku 1850 a zmenená bola až v 50. rokoch 20. st. 
Faktom je, že spôsob, akým bola súčasná reforma finančnej správy odštartova-
ná, nebol najšťastnejší pre nikoho z finančnej správy a mal za následok, okrem 
iného, aj to, že ste všetci prežili veľmi ťažký prvý štvrťrok roku 2012. Ja som ta-
kisto preberal finančnú správu v situácii, ktorú predovšetkým v oblasti bývalej 
daňovej správy zďaleka nemožno nazvať konsolidovanou. Colníci si prešli tiež 
svojimi bolestivými reformami v rokoch 2004 a 2005, preto mali výhodu oproti 

kolegom z pôvodného daňového riaditeľstva a daňových úradov, kde vlastne 
došlo od roku 1993 k začatiu prvej zásadnej reformy až teraz k 1.1.2012. 
V  súčasnosti prežívame obdobie významných makroekonomických zmien 
nielen v  Európe, ale na celom svete. Jednoduchšie sa sledujú tieto makroe-
konomické zmeny napr. z  Ruska, Brazílie alebo Číny, pretože tieto krajiny sú 
dnes hnacím motorom svetovej ekonomiky. Ťažšie sa pozerá na tieto zmeny 
z  krajín EÚ, pretože celá Európa zápasí so stabilitou EUR a  jednotlivé krajiny 
EÚ majú buď veľmi ťažkú (napr. Grécko, Španielsko, Taliansko), alebo len ťažkú 
(Slovensko, Česko, Poľsko a ďalšie) úlohu s konsolidáciou verejných zdrojov a so 
zabezpečením ekonomického rastu. S  týmito základnými makroekonomický-
mi cieľmi veľmi úzko súvisí aj zabezpečenie čo najefektívnejšieho fungovania 
štátnej správy.
Finančná správa (teda my všetci) hráme kľúčovú rolu v zabezpečení verejných 
zdrojov a  je našou úlohou a  povinnosťou zabezpečiť tieto verejné zdroje čo 
najefektívnejšie z pohľadu príjmov a zároveň čo najefektívnejšie z pohľadu pre-
vádzkových nákladov, ktoré potrebujeme vynaložiť na našu činnosť.
Program UNITAS a jeho úspešné zvládnutie spolu s úspešnou implementáciou 
akčného plánu boja proti daňovým podvodom a zmysluplné (a čo najjedno-
duchšie) riadenie našej organizácie sú nástroje, ktorými dosiahneme ciele uve-
dené v odseku vyššie.
Vyššie uvedené iniciatívy nemám šancu zvládnuť sám, ale spolu s Vami máme 
veľkú šancu ich zvládnuť. A ja som na 100 percent presvedčený, že ju využijeme 
a spoločne dosiahneme úspech.
Teším sa na spoluprácu s Vami a na záver mi dovoľte pripomenúť naše nové 
motto: 
„Či obsluhujeme občana, alebo firmu, musíme mať na mysli KVALITU našej prá-
ce. Slúžime tým celej spoločnosti. Riešime skutočné problémy skutočných ľudí 
a je našou úlohou riešiť ich kvalitne a profesionálne.“

Ing. František Imrecze

Príhovor prezidenta finančnej správy

Po niekoľkých týždňoch intenzívnej práce členov Spolku histórie colníctva a fi-
nančnej správy, rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov sa nám po-
darilo splniť sen niekoľkých generácií colníkov a dňa 5.5.2012 úspešne uviesť 
do života prvé colnícke múzeum na Slovensku. Aj vďaka Minigalérii Slovensko 
a  jej predstaviteľovi Petrovi Zelenákovi, ktorá má objekt bývalej colnice na 
Starom moste od bratislavského magistrátu prenajatý, sme mohli zrekonštruo-

vať jeho horné poschodie. 
Významným partnerom 
a  podporovateľom bol sa-
motný magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj 
Finančné riaditeľstvo SR.

Kto mal ruky, pomáhal
Komplexná rekonštruk-
cia spočívala vo výmene 
elektroinštalácie, položení 
novej podlahy, oprave vo-
doinštalácie, okien a dverí, 
odstránenia grafiti z  prie-
čelia a  základov domčeka, 
pričom fasáda dostala aj 
antigrafiti náter. Posledné 
dni pred slávnostným 
otvorením atmosféra hust-
la... stihneme posledné 
stavebné úpravy, doviezť 
exponáty, budú panely na-
čas hotové? V  piatok sme 

usilovne dorábali posledné kúsky, upravovali priečelie a krátko pred polnocou 
sme mohli povedať – „stihli sme to!“

Na slávnostné otvorenie prišli vzácni hostia 
V sobotu 5.5.2012 sa mohol začať sprievodný program, ktorý absolvovali čle-
novia a  priaznivci nášho spolku spolu s  hosťami. Jeho súčasťou bolo klade-
nie vencov k pamätníku gen. Milana Rastislava Štefánika v  Ivanke pri Dunaji. 
Príslušníci čestnej jednotky finančnej správy si takto uctili generálovu pamiatku 
pri príležitosti 93. výročia jeho tragickej smrti, a to za prítomnosti generálneho 
riaditeľa GŘC brig. gen. JUDr. Pavla Novotného, plk. Ing. Petra Kašpara, riaditeľa 
CŘ Hradec Králové, Mag. jur. Petra A. Zellera, posledného generálneho riaditeľa 
rakúskej colnej správy pred vstupom Rakúska do EÚ. Potom sme sa presunuli 
k najznámejšiemu petržalskému bunkru BS-8, kde sme položili kyticu kvetov na 
cintoríne padlých vojakov z prvej svetovej vojny a prezreli sme si expozíciu his-
tórie československého vojenského opevnenia z rokov 1936 – 1938. Program 
pokračoval pri Múzeu colníctva, kde nastúpená čestná jednotka o 14.00 hod. 
vzdala poctu úradujúcej prezidentke finančnej správy plk. Ing. Márii Machovej, 
Phd. Po odznení príhovorov pani prezidentka spolu s brig. gen. Novotným a Ing. 
Vierou Kimerlingovou, 1. námestníčkou primátora Bratislavy, prestrihli pásku 
a múzeum otvorili. Na slávnostnom otvorení bolo okrem divákov aj mnoho te-
rajších a  bývalých kolegov. Za pozvaných generálnych riaditeľov sa zúčastnil 
bývalý generálny riaditeľ colnej správy JUDr. Milan Jasenovec, ako aj významní 
predstavitelia colníctva, ktorí mu ostali verní aj po opustení našich radov: PhDr. 
Ľubomír Martinčák, JUDr. Tibor Šmitala, Ing. Milan Hurný, ďalej JUDr. Marie 
Bubeníková, predsedníčka Spolku colníkov Českej republiky a ďalší. Potešila nás 
aj účasť riaditeľa kancelárie primátora Bratislavy Ing. Mariána Miškanina, PhD., 
ktorý nám bol počas prípravy múzea veľmi nápomocný a projektu od začiat-
ku venoval veľkú pozornosť. Do posledných chvíľ sme nevedeli, či všetko stih-
neme. To, že je múzeum pripravené na samotné otvorenie, sa naozaj ukázalo 

Múzeum colníctva je otvorené
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Príhovor / Krátko z domova Krátko z domova

len cca 14 hodín predtým. 
S  prípravou expozície nám 
pomohlo aj veľa našich 
podporovateľov, napr. 
PhDr. Miroslav Hus zo 
Západočeského múzea 
v  Plzni, kolegovia zo Stálej 
výstavnej expozície histó-
rie colníctva na Colnom 
riaditeľstve Plzeň, z  Múzea 
čs. opevnenia Pechotný 
zrub K-S  14 „U  cihelny“, 
z  Východočeského klubu 
colných veteránov, z Ústavu 

pamäti národa a mnohí ďalší. Týmto chceme vyjadriť, že sme im naozaj veľmi 
vďační za pomoc a v našom múzeu sú kedykoľvek vítaní.

Históriu si možno odskúšať aj v praxi
V expozícii, aj keď v stiesnených priestoroch, môže návštevník vidieť pracovňu 
colníkov, resp. finančnej stráže z 30. rokov minulého storočia, stručnú históriu 
colníctva na našom území, a to od najstarších čias až po súčasnosť. Návštevníci 
sa tiež môžu oboznámiť s bojmi v československom pohraničí v ťažkých časoch 
pred druhou svetovou vojnou a s menami padlých príslušníkov finančnej stráže 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918 až 1948. Expozíciu budeme 
postupne vylepšovať a  priebežne doplňovať. Nechceme, aby z  nej bola len 

výstava exponátov. V našom múzeu si návštevníci môžu vyskúšať aj plombo-
vanie, pečiatkovanie, uniformy a ďalšie zaujímavé veci z colníckej práce. Pred 
múzeom, ako aj na samotnom Starom moste vykonávame spolu s našimi priaz-
nivcami z vojensko-historických klubov počas významných dní (múzejná noc, 
štátne sviatky a  pod.) prezentáciu rôznych historicko-dobových udalostí, ako 
výkon služby finančnej stráže, colnú kontrolu, obranu mosta a pod., ktoré sú 
pre návštevníkov a náhodných okoloidúcich veľmi atraktívne. Počas Noci múzeí 
a  galérií, do ktorej sme sa zapojili, nás navštívilo okolo 900 návštevníkov, čo 
z nás podľa oficiálneho vyhodnotenia urobilo najnavštevovanejšie novootvo-
rené múzeum. V Pamätnej knihe múzea sa za krátky čas nazbieralo množstvo 
priaznivých odkazov. Mnohé z nich svedčia o tom, že veľa ľudí sa až v múzeu 
dozvedelo, čo to vlastne colníctvo je.

Pomoc kolegov nás prekvapila i potešila
Činnosť múzea financujeme tak z vlastných zdrojov, ako aj z drobných príspev-
kov a sponzorských darov (nie je financované z verejných zdrojov). Preto nás 
potešila priaznivá odozva na výzvu riaditeľa kancelárie prezidenta FS pplk. Ing. 
Ľuboša Pastora, na základe ktorej nám kolegovia v  neuveriteľnom počte ne-
zištne poskytli príspevky na slávnostné otvorenie múzea. Múzeum bude (zatiaľ) 
otvorené v soboty, nedele a vo sviatky od 10.00 do 17.00 hod. V prípade záujmu 
organizovaných skupín nad 10 osôb či medzinárodných služobných návštev fi-
nančnej správy je možné poskytnúť lektora aj cez týždeň. Viac o rekonštrukcii, 
ako aj otvorení múzea si nájdete na www.colnictvo.sk a www.facebook.com/
historia.colnictva.financnej.spravy

pplk. Ing. Ján Ščerbík a mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Svetový deň duševného vlastníctva
Dátum 26. apríla je zapísaný ako Svetový deň duševného vlastníctva. 
Nezabudol naň ani Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), ktorý v ten-
to deň otvoril svoje dvere verejnosti a  zorganizoval odbornú konferenciu 
s názvom Duševné vlastníctvo na Slovensku XII. Téma konferencie, na ktorej 
nechýbali ani colníci, znela: Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo – falošné 
nádeje, skutočné hrozby. 

Pestrý program obohatili aj colníci
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj riaditeľka odboru medzinárodných 
registrov ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a  dizajnov Ásta 
Valdimarsdóttirová zo ženevskej centrály Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO). Predtým bola generálnou riaditeľkou Islandského patento-
vého úradu. Prítomných zaujala nielen vzácna návšteva, ale aj slávnostne odo-
vzdaná 60-tisícová ochranná známka s názvom JOHANN E. HUBERT, ktorá bola 
13.3.2012 zapísaná do národného registra ochranných známok. Išlo o farebnú 
kombinovanú ochrannú známku pre tovary v triede 33 Medzinárodného trie-
denia výrobkov a služieb (alkoholické nápoje s výnimkou piva), ktorej majite-
ľom sa stal HUBERT J. E., s. r. o., v Seredi. Spoločnosť priblížila zúčastneným pô-
vod svojej ochrannej známky, a to odľahčenou formou – cez optiku minulosti. 
Potom sme dostali priestor aj my colníci. Okrem ukážok toho, čo sme zadržali, 
sme verejnosti bližšie prezentovali našu prácu. Spomenuli sme prípady, ktoré 
potvrdzujú, že dnes sa falšuje takmer všetko, od odevov až po bežné produkty 
do domácností či záhradnú techniku, ale, žiaľ, aj farmaceutické výrobky a lieky. 
Verejnosť mala možnosť preskúmať tovar, pri ktorom došlo k porušeniu práv 
duševného vlastníctva a  porovnať ho s  originálnymi výrobkami, ktoré boli 
v rámci expozície k dispozícii. Detaily, ako colník rozozná falzifikát pri dovoze 
či priamo na vnútornom trhu, sme, samozrejme, nešpecifikovali. Naše dôvo-
dy boli jednoznačné, nemôžeme a  nechceme dávať návody porušovateľom. 
Uvedomujeme si, že vo falšovateľskom biznise sa točia miliardy. Produktové 
pirátstvo preto predstavuje celosvetovo vážny ekonomický problém. 

Kompetentní upozornili na globalizáciu falzifikátov 
Pracovná časť pozostávala z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku XII, 
zameranej na tému Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo – falošné nádeje, 
skutočné hrozby. Účastníci konferencie v  rámci panelových diskusií poukáza-
li na zneužívanie výsledkov tvorivej práce a  na najúčinnejšie možnosti elimi-
nácie tohto negatívneho javu. Slovo mali viacerí zaujímaví hostia, napríklad 

JUDr. Andrej Hanus, PhD., z oddelenia medzinárodnej spolupráce sekcie colnej 
Finančného riaditeľstva SR, Derek Walmsley, regionálny manažér pre Európu, 
Blízky východ a  Afriku tímu ochrany a  bezpečnosti produktov Eli Lilly and 
Company, JUDr. Ľuba Rehánková z Prezídia Policajného zboru SR, úradu krimi-
nálnej polície, odboru ekonomickej kriminality či JUDr. Zuzana Adamová, PhD., 
riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v  Trnave a  ďalší. V  rámci problematiky falšovania liekov vystúpil  
MUDr. Pavol Adamkov zo spoločnosti Pfizer Slovensko, ktorý je zodpovedný za 
tvorbu a manažovanie projektov vytvorených v spolupráci s riadiacimi štátnymi 
orgánmi. Ide o projekty zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o ne-
bezpečenstvách falošných liekov a projekty, ktoré majú priaznivo ovplyvňovať 
zdravie slovenskej populácie. Slovenská asociácia farmaceutických spoločností, 
v ktorej Pavol Adamkov v minulosti pôsobil ako predseda, pristúpila v minulom 
roku k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi asociáciou a colnou správou. 
V tejto dohode bol deklarovaný spoločný záujem, aby bol výskyt falošných lie-
kov čo najnižší, pretože falošné lieky neliečia, ale ohrozujú životy spotrebiteľov. 
Viac podrobností je uvedených na internetovej stránke www.falosnelieky.sk,  
ktorá vznikla nielen z  iniciatívy spoločnosti Pfizer Slovensko, ale aj s  podpo-
rou Svetovej zdravotníckej organizácie, slovenskej finančnej správy, ÚPV SR 
a Slovenskej lekárnickej komory. 
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Aj sťahovanie z internetu má svoje pravidlá 
Zaujímavo konferenciu obohatila aj JUDr. Adriána Tomanová, právna zástup-
kyňa Business Software Alliance, organizácie celosvetovo sa angažujúcej v boji 
proti používaniu nelegálneho softvéru. V jej odbornej prednáške k problemati-
ke počítačového pirátstva odznelo niekoľko alarmujúcich čísiel. Tak napríklad na 
Slovensku dosahuje počítačové pirátstvo okolo 40 percent. Priemer v Európskej 
únii je to pritom len 35 percent. V Rakúsku je to napríklad 24 a v Rusku 36 per-
cent. Adriána Tomanová tiež uviedla, že na rozdiel od minulých rokov si ľudia 
v domácnostiach viac uvedomujú, čo je legálne a čo nie. Notebooky alebo nové 
počítače si zvyčajne kupujú s legálne predinštalovaným operačným systémom. 
V porovnaní s minulosťou sú na ústupe klasické pirátske cédečká, pretože tento 

Na prelome mája a júna sa na pôde Finančného riaditeľstva SR (FR SR) usku-
točnila monitorovacia návšteva Európskej komisie (EK), ktorá bola zameraná 
na oblasť správy colných kvót a  dohľadov. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 
EK Andrei Nicolescu, Tomasz Seredynski, Felix Alonso-Escos, ako aj zástupca 
Colnej správy Českej republiky Tomáš Urubčík, zástupca colnej správy Belgicka 
Bruno Leroy a zástupca colnej správy z Malty Ruben Chetcuti. 
Zahraničných účastníkov privítala generálna riaditeľka sekcie colnej plk. Ing. 
Mária Machová, Phd., ktorá sa zúčastnila na úvodnej časti rokovania. Prítomný 
bol aj riaditeľ odboru colného FR SR pplk. Ing. Róbert Nosian. Systémy pre sprá-
vu colných kvót a dohľadov, ako aj uplatňovanie legislatívy a postupov pre túto 
oblasť predstavili colníci z oddelenia systémov TKD so sídlom v Trstenej, spada-
júceho pod odbor colný FR SR. Účelom tejto monitorovacej návštevy bolo zistiť, 
akým spôsobom sa uplatňuje pri správe colných kvót a  dohľadov legislatíva 
EÚ, aké postupy používa slovenská finančná správa. Návšteva sa zamerala aj na 
konkrétne riešenia osobitných prípadov, ako napríklad predkladanie žiadostí na 
čerpanie colných kvót v rámci zjednodušených postupov. Postup uplatňovaný 

spôsob pirátstva nahrádza rýchly internet. Najmä mladí ľudia si filmy a pesničky 
sťahujú cez tzv. výmenné siete a potom ich ponúkajú ďalším používateľom bez 
príslušného povolenia zo strany nositeľov autorských práv. Treba mať na pamä-
ti, že autorský zákon na Slovensku povoľuje vyhotoviť si jednu rozmnoženinu 
hudobného alebo filmového diela pre tzv. osobnú spotrebu, za predpokladu, 
že sťahujete z originálu, resp. z legálneho zdroja. Pozvaní hostia a záujemcovia 
z radov verejnosti sa dozvedeli, že aj na internete sa treba správať zodpoved-
ne a nesťahovať všetko. Od prednášajúcich tak získali mnohé nové poznatky. 
Priebeh konferencie bol totiž vysoko profesionálny, k čomu prispela téma kon-
ferencie, ktorá sa naozaj dotýkala výsostne aktuálnej problematiky. 

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Monitorovacia návšteva zástupcov EK  
pre oblasť správy colných kvót a dohľadov

slovenskou finančnou správou zástupcov EK veľmi zaujal a vyvolal širokú dis-
kusiu. V  rámci návštevy boli prediskutované aj konkrétne prípady, ku ktorým 
zástupcovia EK mali určité výhrady a požadovali k nim naše stanovisko a vysvet-
lenie. Cieľom EK po absolvovaní monitorovacích návštev všetkých 27 členských 
krajín je získať skutočný obraz o fungovaní systémov v jednotlivých krajinách. 
Toto by malo zástupcom EK pomôcť pri ďalšom vývoji a  zlepšovaní riadenia 
v oblasti tarifných kvót a dohľadov. Prínosom pre členské štáty sú odporúča-
nia zo strany EK smerované na riešenie konkrétnych problémov v jednotlivých 
členských štátoch. Slovenská finančná správa bola v závere hodnotená veľmi 
pozitívne. Postupy uplatňované pri správe colných kvót a dohľadov sú v súlade 
s požiadavkami legislatívy EÚ, ako aj v súlade s ostatnými požiadavkami či už 
technického, alebo obsahového charakteru. Zástupcovia EK boli veľmi spokojní 
s celkovým priebehom a organizáciou monitorovacej návštevy, k čomu prispela 
výborná spolupráca s naším oddelením medzinárodnej a administratívnej spo-
lupráce v oblasti colníctva.

npor. Bc. Stanislav Pajunk

Ďalší krok v boji proti korupcii a pašovaniu

Colníci finančnej správy sa opäť zdokonaľovali v boji proti korupcii a pašovaniu. Zúčastnili sa na 
školení, ktoré sa konalo v Mojmírovciach pod hlavičkou organizácie OLAF a projektu HERCULE II.
Školenie pozostávalo z teoretickej i praktickej časti. Jeho účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky 
fundovanej lektorky Diane Scarlet z vedenia OLAF-u, ako aj lektorov sekcie colnej FR SR, Akadémie 
policajného zboru, Úradu boja proti korupcii a spoločností Philip Morris, Imperial Tabacco, Japan 
Tabacco Int. a British American Tabacco. Veľkým prínosom a ozvláštnením školenia boli teoretické 
a praktické ukážky kolegov z českej a slovinskej colnej správy. Zaujímavou časťou boli workshopy 
u autoimportérov Škoda a Porsche Inter Auto, v rámci ktorých si colníci mohli vyskúšať rôzne spô-
soby odhaľovania konštrukčných úkrytov, a to pod taktovkou skúsených mechanikov. 
Spomínané školenie sa nieslo v priateľskom a kolegiálnom duchu, kde si všetci zúčastnení vyme-
nili poznatky a  skúsenosti týkajúce sa danej problematiky. S  nadšením a  odhodlaním ich chcú 
aplikovať v priamom výkone služby pri boji s pašovaním tabakových a iných výrobkov.

npor. Roman Hervay
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Colné orgány majú mnoho vlastných, ale aj zdieľaných kompetencií. Jednou 
z oblastí so zdieľanými kompetenciami je ochrana životného prostredia. Zistiť, 
ako spolupracujú colné správy členských štátov s  kompetentnými orgánmi, 
bolo cieľom seminára, ktorý sa uskutočnil koncom mája na dánskom ostrove 
Bornholm, v meste Ronne. Dánska colná správa ho zorganizovala pri príležitos-
ti svojho predsedníctva v Rade Európy. 
Organizátori dostali zabrať
Prípravu seminára sprevádzala nečakaná udalosť. Letecká spoločnosť, ktorá 
mala zabezpečovať prepravu medzi Kodaňou a  Bornholmom, skrachovala. 
Z  tohto dôvodu niektorí účastníci navrhovali presunúť seminár do Kodane. 
Organizácia takéhoto veľkého podujatia však nie je otázkou týždňa, ale mesia-
cov. Na seminári sa totiž malo zúčastniť približne sto osôb, po tri z každej po-
zvanej krajiny, plus Komisia a organizátori. Dánski kolegovia preto robili všetko, 
čo bolo v  ich silách. Nakoniec však alternatívy neboli potrebné – všetky lety 
totiž prevzala iná dánska letecká spoločnosť a tí, ktorí sa na seminári zúčastnili, 
dostali sa šťastlivo tam aj späť. 
Spôsob vykonávania colných kontrol sa v rámci EÚ líši
Na seminári zúčastnili traja zástupcovia z každej členskej krajiny – dvaja colníci 
a  jeden zástupca pracujúci na strategickej úrovni zodpovedajúcej za ochranu 
životného prostredia. Program bol rozdelený na plenárne zasadnutia a prácu 
v skupinách, ktoré sa venovali odpadom, chemikáliám (REACH) a ohrozeným 
druhom (CITES/FLEGT). Cieľmi seminára bolo:
– posilnenie spolupráce medzi colnými a relevantnými kompetentnými orgánmi,
– zvýšenie povedomia o dôležitosti úlohy colníkov pri ochrane životného prostredia,
– zlepšenie vedomostí colníkov v súvislosti s problematikou životného prostredia,
– zefektívnenie výmeny informácií a skúseností medzi colnou správou a rele-

vantnými národnými orgánmi,
– vytvorenie základu pre spoločné praktické nástroje a postupy v rámci život-

ného prostredia, ako aj identifikácia prioritných oblastí.
Na základe záverov z uskutočnených diskusií vyplynulo, že spôsob vykonávania 
kontrol colníkmi v oblasti CITES, FLEGT, odpadov a dohovoru REACH je veľmi 
rôznorodý. Ani inštitúcie zodpovedné za jeho implementáciu však nie sú rovna-
ké a v jednotlivých členských krajinách sa líšia. Treba si tiež uvedomiť, že samot-
ní colníci, ktorí nedostanú náležitú informačnú podporu zo strany relevantných 
subjektov, vedia kvalitne vykonávať kontroly len vo veľmi obmedzenej miere. 
Hoci si uvedomujeme potrebu harmonizácie prístupu k  environmentálnej 
ochrane v jednotlivých členských krajinách, je to viac-menej politická úloha na 
úrovni EÚ. Na národnej úrovni je možnosť zefektívnenia kontrol hlavne v užšej 

spolupráci colníkov a  zodpovedných orgánov. K  zlepšeniu by mohlo prispieť 
napríklad organizovanie spoločných pracovných stretnutí s  cieľom vzájomne 
sa informovať o  legislatívnych zmenách, o  spôsoboch a  možnostiach ich im-
plementácie, organizovať školenia pre colníkov zamerané na oblasť ochrany 
životného prostredia a spotrebiteľa a pod. 
Problematická preprava odpadov
V oblasti prepravy odpadov je problematické jednak zaraďovanie odpadov do 
jednotlivých zoznamov, ale hlavne samotné rozpoznávanie, či ide o odpad, ale-
bo nie, ak tovar nie je deklarovaný ako odpad. Tento problém potvrdzujú aj skú-
senosti z Holandska, ktoré zaznamenalo prípady vývozu nekvalitnej elektroniky 
do niektorých rozvojových krajín Afriky. Tieto výrobky prestali po krátkej dobe 
fungovať a  na základe reklamácie im boli odoslané nové. Je to vlastne nový 
spôsob vývozu nepotrebného odpadu z EÚ. 
Bez užšej spolupráce kompetentných to nejde
Seminár splnil svoj cieľ a poskytol jasný obraz o súčasných možnostiach a nedo-
statkoch ochrany životného prostredia viacerými orgánmi. Spolupráca medzi 
colnými správami a príslušnými štátnymi orgánmi musí byť užšia a intenzívnej-
šia. Ďalšími úlohami, ktoré vyplynuli zo seminára, je potreba vytvoriť príručky 
pre jednotlivé oblasti, ktoré by colníkom uľahčili výkon colného dohľadu. No 
a nevyhnutnosť vytvorenia kompatibilných databáz o spáchaných podvodoch, 
aktuálnych trendoch a platnej legislatíve či zodpovedných orgánoch je v súčas-
nej dobe informačných technológií úplná samozrejmosť. 

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, n. o., a Národný inštitút strate-
gických štúdií, Kyjev, zorganizovali v máji konferenciu na Ukrajine. Pracovná 
skupina (PS3) Národného konventu o EÚ sa stretla 17.5.2012 v Charkove, aby 
prediskutovala aktuálne problémy boja s  ekonomickou kriminalitou v  rámci 
ekonomickej krízy. 
Spomínané stretnutie, na ktorom mala svoje zastúpenie aj inšpekcia FR SR, sa 
uskutočnilo na pôde Národnej akadémie právnych náuk Ukrajiny v Charkove 

pod záštitou jej prezidenta akad. Vasila Tacija. Konferenciou sa niesla aproximá-
cia ukrajinského práva s právom EÚ, konkrétne v nadväznosti na nové nástroje 
fiškálne politiky, a to daňový a colný kódex, ktoré prinášajú nové nástroje zame-
rané na efektívny výber cla a daní. Diskusia bola čiastočne zameraná aj na čiernu 
ekonomiku v procese privatizácie a na obchod s drogami, ktorý je na Ukrajine 
typický hlavne pre veľké mestá. Zástupca inšpekcie FR SR vo svojej prezentácii 
predstavil systém UNITAS, vznik slovenskej finančnej správy a krátku štruktúru 
jej orgánov. Potom sa už venoval problematike boja s korupciou a predstavil or-
gány činné v trestnom konaní SR, ktoré sa ňou zaoberajú. Slovenská prezentácia 
bola venovaná aj nástrojom boja proti korupcii jednak z pohľadu represie, ale 
i z pohľadu prevencie, resp. výchovných stimulov. Zástupca inšpekcie venoval 
pozornosť aj trestnému činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 
a nas. Tr. zákona), čo účastníkov konferencie zaujalo. Ukrajinská colná správa na 
rozdiel od slovenskej finančnej správy totiž nemá vyšetrovacie kompetencie, 
ani kompetencie v rámci operatívno-pátracej činnosti. Pozornosť diskutujúcich 
vzbudili aj kompetencie slovenských colných úradov v  oblasti spotrebných 
daní, ktorých výkon daňového dozoru od roku 2002 (hlavne pri minerálnom 
oleji) a v celom komplexe spotrebných daní od mája 2004 bol efektívnejší, ako 
keď tieto kompetencie mali daňové orgány. 

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Pracovná skupina v Charkove riešila problémy boja  
s ekonomickou kriminalitou

Workshop v Dánsku venovaný ochrane životného prostredia
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Koncom apríla 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny (PS2) 
Národného konventu o EÚ na Ukrajine, na ktorom mala svojho zástupcu aj slo-
venská finančná správa. Konferencia, ktorú organizovali Slovenská spoločnosť 
pre zahraničnú politiku, n. o., (SFPA) a  Národný inštitút strategických štúdií, 
Kyjev, sa konala v súvislosti so Zmluvou o voľnom obchode medzi Ukrajinou 
a EÚ na tému: „Vplyv Zóny voľného obchodu na rozvoj systému Colnej správy 
Ukrajiny“.
Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde ukrajinského Národného inštitútu strate-
gických štúdií, ktorý je začlenený do administrácie prezidenta Ukrajiny. Okrem 
spomínanej prezidentskej administrácie sa na akcii zúčastnili predstavitelia 
ukrajinskej vlády (kabinetu ministrov), diplomacie, ukrajinskej colnej správy 
a  podnikateľského sektora. Hlavnou témou bola diskusia týkajúca sa nového 
colného kódexu, ktorý je účinný od 1.6.2012. Kódex zavádza nové inštitúty a ná-
stroje hlavne fiškálnej politiky v nadväznosti na európske štandardy. Je predo-
všetkým novou výzvou pre ukrajinskú colnú správu, ktorá bude musieť zaviesť 
nové systémy a aplikácie, čo je vo vzťahu k podnikateľskej verejnosti, hlavne vo 
vzťahu k deklarantskej verejnosti, prepravcom a iným subjektom, ktorých col-
ná správa značne ovplyvňuje, zásadný a prelomový význam. Určovanie colnej 
hodnoty totiž budú za určitých podmienok zabezpečovať osobitné subjekty 
(v  našom ponímaní napr. znalci alebo odborné inštitúcie). Zástupca inšpek-
cie FR SR predložil krátky exkurz od vstupu SR do EÚ cez reformu spájania sa 
colnej a  daňovej správy (projekt UNITAS) z  pohľadu štruktúry a  kompetencií. 
Prezentoval základné počítačové systémy a aplikácie ako napr. DS – klient, NTA, 
TARIC, TALON a poukázal na určité negatíva spoločnej európskej colnej politiky, 
kde stagnuje fiškálna funkcia a zneužíva sa spoločný obchodný priestor a jeho 

Konferencia venovaná zóne voľného obchodu

inštitúty. Z pohľadu funkcií a úloh slovenskej finančnej správy v krátkosti pred-
stavil aj fiškálne systémy ČR a Maďarska. V rámci svojej prezentácie spomenul aj 
niektoré spoločné aktivity s ukrajinskými colníkmi a inými inštitúciami (pracov-
né cesty, publikácie, spoluprácu s niektorými výbormi ukrajinského parlamentu 
a pod.). Prezentácia inšpekcie FR SR bude publikovaná aj v ukrajinských odbor-
ných periodikách ako Mýtnica a Mýtny broker. 

mjr. JUDr. Peter Tupta a -ds-

Deklarácia o predchádzaní daňovým únikom pri tovare, ktorý je predmetom 
spotrebnej dane, bola podpísaná generálnymi riaditeľmi colných správ Poľska, 
Maďarska, Česka a Slovenska v Bratislave ešte v júni 2011. Odštartovala spolu-
prácu krajín V4, ktorej hlavným cieľom je podporiť zaradenie výrobkov spada-
júcich pod kódy KN 2710 19 91 a KN 2710 19 99 do článku 20 ods. 1 Smernice 
Rady 2003/96/ES, aby sa tak stali predmetom ustanovení o kontrole a pohybe 
týchto výrobkov podľa Smernice Rady 2008/118/ES.

Podvodníkom hrá do karát európska legislatíva
Po podpísaní deklarácie nasledovalo založenie Pracovnej skupiny V4 pre mi-
nerálne oleje, ktorá rozbehla svoju činnosť v  októbri 2011 na svojom prvom 
stretnutí v Budapešti. Od tohto momentu sa venovala zvýšená pozornosť in-
trakomunitárnym prepravám minerálnych olejov KN 2710 19 91 a 2710 19 99 
(mazacie oleje) medzi uvedenými členskými štátmi. Zistilo sa totiž, že v mno-
hých z týchto štátov sa tieto minerálne oleje zneužívajú ako pohonná látka ale-
bo palivo bez zaplatenia spotrebnej dane. Podvodníkom nahráva aj európska 

legislatíva. Nakoľko minerálne oleje nie sú zahrnuté do článku 20 Smernice 
Rady 2003 /96/ ES, nie sú predmetom ustanovení o kontrole a pohybe týchto 
výrobkov podľa Smernice Rady 2008/118/ES. Z tohto dôvodu nie je ich pohyb 
v rámci územia EÚ kontrolovaný. 

Sumarizovala sa päťmesačná spolupráca
Koncom apríla 2012 sa uskutočnilo II. stretnutie Pracovnej skupiny V4, kto-
ré tentoraz zorganizovali poľskí kolegovia, a  to v  Bielsku-Bialej. Cieľom tohto 
stretnutia bolo zhodnotiť takmer päťmesačnú spoluprácu, počas ktorej sa ma-
povala obchodná sieť s minerálnymi olejmi na území EÚ a preveroval účel ich 
použitia, prípadne ich ďalší predaj do iného členského štátu. Tento proces je ča-
sovo veľmi náročný s ohľadom na reťazenie obchodných transakcií alebo výskyt 
nekontaktných odberateľov v celom obchodnom reťazci. Často sa tiež stáva, že 
dopravca si nepamätá presné miesto vykládky predmetných olejov, prípadne 
nedisponuje žiadnymi dokladmi z dôvodu ich straty alebo odcudzenia. Ďalším 
problémom, sťažujúcim dokazovanie predaja týchto minerálnych olejov v re-
ťazci odberateľov, sú hotovostné platby za jednotlivé dodávky minerálnych 
olejov. Znemožňujú overiť skutočnosť, či za zásielku minerálnych olejov bolo 
skutočne zaplatené odberateľom uvedeným v dokladoch.

Kóšer zrejme nie je ani Slovensko
Počas spoločnej kontrolnej akcie bolo zistené, že väčšina slovenských príjem-
cov uvedených na prepravných dokladoch nepotvrdila prevzatie tovaru. Z toh-
to dôvodu nie je známe, kde tieto minerálne oleje v skutočnosti skončili a na aký 
účel boli použité. Z mazacích olejov odoslaných z poľských daňových skladov 
v II. polroku 2011 bolo na území SR potvrdených príjemcami len šesť percent 
dodávok, 15 percent dodávok bolo predaných do ďalšieho členského štátu, 
12 percent nebolo možné preveriť a až pri 67 percentách dodávok, ktoré mali 
skončiť na slovenskom území, sa ich prijatie nepotvrdilo. To však nevylučuje 
možnosť, že časť týchto dodávok mohla byť fyzicky prepravená na územie SR 
a spotrebovaná ako pohonná látka alebo palivo. 

Spolupráca V4 sa nekončí
Alarmujúcou skutočnosťou je tiež zistenie, že v Poľsku, ktoré je najväčším vý-
robcom mazacích olejov v  rámci ôsmich krajín, ktoré detegujú zneužívanie 

Druhé stretnutie vyšehradskej pracovnej skupiny
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mazacích olejov ako pohonnej látky, vzrástla výroba mazacích olejov v  roku 
2011 oproti roku 2010 viac ako dvojnásobne. Aj v rámci celej EÚ je už niekoľko 
rokov zaznamenávaná mnohonásobne vyššia produkcia mazacích olejov, ako 
je skutočná potreba trhu. Tieto a ďalšie kľúčové zistenia krajín V4 bude obsa-
hovať záverečná správa pracovnej skupiny, ktorú na základe súhlasu všetkých 
jej členov pripravia poľskí zástupcovia. Komplexná analýza má byť podkladom 
pre zmenu európskej legislatívy. Bude prednesená na stretnutí generálnych 
riaditeľov colných správ štátov V4, ktoré sa má uskutočniť v Budapešti v sep-
tembri 2012. Ešte pred stretnutím generálnych riaditeľov krajín V4 sa uskutoční 

stretnutie Pracovnej skupiny V4, ktoré sa tentoraz podujali zorganizovať českí 
kolegovia v  Prahe. Pracovné stretnutie v  Bielsku-Bialej umožnilo slovenským 
zástupcom výmenu informácií s  ostatnými účastníkmi stretnutia o  aktuálne 
zistených nezrovnalostiach pri prepravách mazacích olejov v  rámci krajín V4 
a poskytlo štatistické údaje o produkcii minerálnych olejov v poľských daňo-
vých skladoch a o obchodovaní s príjemcami z EÚ. Získané informácie umož-
nia slovenskej finančnej správe prijať účinné opatrenia v boji proti podvodom 
s mazacími olejmi.

 mjr. Ing. Renáta Kravcová

Brusel je sídlom orgánov Európskej únie, v ktorom sa dennodenne prijímajú 
dôležité rozhodnutia. Dostať sa na rokovanie do mesta diplomatov, a to pria-
mo do budovy Berlaymont, kde sídli Európska komisia, sa do istej chvíle zdalo 
dvom colníčkam z CÚ Prešov priam nemožné. Všetko však zmenila pozvánka 
od Európskej komisie, ktorú dostalo Finančné riaditeľstvo SR. Od októbra 2011 
do mája 2012 tak mjr. Ing. Renáta Kravcová a kpt. Ing. Zuzana Sedlačková za-
stupovali Slovenskú republiku v  Bruseli na rokovaniach projektovej skupiny 
v rámci programu FISCALIS 2013 k článku 20 ods. 1 Smernice Rady 2003/96/
ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energe-
tických výrobkov a elektriny (ďalej len „Smernica Rady 2003/96/ES“).

Odštartovala to Litva
V článku 20 odsek 2 Smernice Rady 2003/96/ES je pre členské štáty ustanove-
ná povinnosť upovedomiť Komisiu o  zisteniach, že iné energetické výrobky, 
ako výrobky uvedené v  čl. 20 ods. 1, sú určené na používanie, ponúkané na 
predaj alebo používané ako vykurovacie palivo, motorové palivo, alebo inak 
dávajú podnet na krátenie daní, daňové úniky a zneužívanie, pričom Komisia 
odovzdá oznámenie ostatným členským štátom do mesiaca od jeho doručenia. 
Rozhodnutie ohľadom toho, či predmetné výrobky by mali podliehať ustano-
veniam o kontrole a pohybe podľa Smernice Rady 2008/118/ES zo 16.12.2008 
o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (ďa-
lej len „Smernice Rady 2008/118/ES“) sa prijme v súlade s postupom stanove-
ným v  článku 27 ods. 2  Smernice Rady 2003/96/ES. Na základe tohto článku 
podala dňa 13.12.2010 Litva žiadosť Európskej komisii o zahrnutie energetic-
kých produktov kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 99 do článku 20 
ods. 1 Smernice 2003/96/ES.

Pridalo sa nielen Poľsko, ale aj celá V4
Na návrh Litvy zareagovalo Poľsko, ktoré predstavilo výsledky skúšky mazacích 
olejov kódov kombinovanej nomenklatúry (KN) 2710 19 91 a 2710 19 99. S ohľa-
dom na fyzikálne vlastnosti týchto olejov navrhlo zaradiť do postupu pri prepra-
ve aj produkty kódu KN 2710 19 91. Poľsko totiž zastáva názor, že je ťažké odlíšiť 
vyššie uvedené výrobky od plynového oleja (motorovej nafty). Podľa jeho ziste-
ní sa totiž tieto výrobky používajú ako pohonné hmoty v Poľsku 
a  pravdepodobne aj v  ďalších členských štátoch bez toho, aby 
boli zdanené. Komisia tiež dostala Vyhlásenie z  2.6.2011 pod-
písané generálnymi riaditeľmi colných správ Česka, Slovenska, 
Maďarska a Poľska, v ktorom vyjadrujú svoju podporu pre klasi-
fikáciu výrobkov spadajúcich pod kódy KN 2710 19 91 a 2710 19 
99 do článku 20 (1) Smernice Rady 2003/96/ES.

Bez opozície to nejde
Komisiu oslovili aj zástupcovia podnikateľskej sféry, ktorí vyjad-
rili obavy z uplatňovania kontrolných postupov vyplývajúcich zo 
Smernice Rady 2008/118/ES na mazacie oleje v  zmysle návrhu 
Litvy. Zároveň vyslovili požiadavku, aby sa mohli zúčastniť na 
stretnutí projektovej skupiny a vyjadriť svoj názor.

14 členských štátov začína rokovať
V októbri 2011 sa v Bruseli uskutočnilo prvé stretnutie projektovej 

skupiny, ktoré otvoril jej predseda a  zároveň zástupca Komisie (TAXUD/C2). 
Prítomných oboznámil s  priebehom a  cieľom pracovných stretnutí. Cieľom 
skupiny bude prijať odporúčanie pre Komisiu (Výbor pre spotrebné dane). 
V  rokoch 2002 a  2008 boli podobné návrhy predložené Komisii Belgickom 
a  Poľskom. Oba návrhy však boli výborom zamietnuté, nakoľko veľký počet 
členských štátov sa domnieval, že úroveň podvodov v  tejto oblasti bola buď 
hypotetická, alebo aspoň veľmi nízka. V prípade belgického návrhu bolo proti 
11 členských štátov a v prípade poľského deväť.

Prezentácia Litvy a Poľska
Zástupca Litvy prezentoval zistené podvody aj štatistické údaje. Poľsko pouká-
zalo na fyzikálne a chemické vlastnosti mazacích olejov, ktoré sú veľmi blízke 
motorovej nafte, čo umožňuje ich zneužitie ako pohonnej látky alebo paliva. 
Oba minerálne oleje majú podobný bod vzplanutia, hustotu, viskozitu a frakčné 
zloženie ako motorová nafta. To všetko viedlo k tomu, že v posledných rokoch 
čelí Poľsko náhlemu zvýšeniu počtu prípadov daňových únikov v  oblasti mi-
nerálnych olejov. Stanovisko zaujali aj zástupcovia ostatných členských štátov, 
ktorí skonštatovali, že problém s mazacími olejmi sa postupne vyvíja a stupňu-
je. Členské štáty, ktoré boli proti belgickému návrhu v roku 2002 a proti poľské-
mu návrhu v roku 2008, sú teraz za podobný návrh predložený Litvou. Niektoré 
z členských štátov zašli dokonca tak ďaleko, že ako formu prevencie daňových 
únikov zaviedli na národnej úrovni sadzbu dane na mazacie oleje. Je preto iba 
otázkou času, kedy sa k tejto iniciatíve pripoja ďalšie členské štáty za účelom 
kontroly ich pohybu a účelu použitia.

Aktívna diskusia počas štyroch stretnutí
Počas štyroch pracovných stretnutí si členovia projektovej skupiny vymeni-
li množstvo informácií, ku ktorým prebiehali aj zápalisté diskusie. Členovia 
krajín, ktoré zaviedli na mazacie oleje sadzbu dane na národnej úrovni, boli 
predsedom skupiny vyzvaní, aby poskytli informácie o  rozsahu zdaňovania, 
sadzbách dane a národných postupoch pri registrácii a kontrole. Projektová 
skupina riešila aj otázku, na ktoré produkty by sa mali uplatniť ustanovenia 
o  EMCS (elektronický systém na kontrolu pohybu tovarov podliehajúcich 

Slovenská finančná správa sa aktívne  
zúčastňovala rokovaní v Bruseli



10

Krátko zo zahraničia / Neuniklo nám

spotrebným daniam v pozastavení dane) či len na zásielky vo veľkom (a ako 
by sa v takomto prípade zadefinovala dodávka vo veľkom) a do akého stupňa 
obchodného reťazca by sa mali uplatňovať ustanovenia EMCS, t. j. či by do-
dávky pre konečných spotrebiteľov mali zostať mimo rámca EMCS. V prípade, 
že by ostali mimo rámca EMCS, je potrebné určiť, ako by sa to dalo dosiahnuť. 
Jednou z dôležitých otázok bolo aj správne zatriedenie produktov, ktoré sú 
predmetmi podvodov, do kódov KN. V niektorých prípadoch sa totiž zistilo, 
že pod kódom KN určeným pre mazací olej sa v skutočnosti skrývala moto-
rová nafta či vykurovací olej. Členovia projektovej skupiny dostávali aj domá-
ce úlohy a  jednou z  nich bolo vyhotovenie analýzy nákladov na zavedenie 
a uplatnenie režimu daňového skladu a EMCS, a to najmä pre malé a stred-
né podniky. Na dvoch pracovných stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia 

združenia EUROPIA (Európske združenie rop-
ného priemyslu) a UEIL (Nezávislý zväz európ-
skeho priemyslu mazacích olejov), ktorí svorne 
tvrdili, že zahrnutie mazacích olejov do rámca 
EMCS bude viesť k nezamýšľaným negatívnym 
dôsledkom ďaleko presahujúcim možné vý-
hody a bude to neprimerané administratívne 
a finančné bremeno ako pre dodávateľov, tak 
aj pre koncových užívateľov mazacích olejov. 
Zároveň tvrdili, že zneužívanie určitých dru-
hov mazacích olejov ako pohonnej látky je 
lokálnym problémom, prevažne v  členských 
krajinách na východnej hranici EÚ a nie prob-
lémom celej EÚ.

Bude tretí pokus úspešný?
Ťažko povedať, ako dopadne tretí pokus o za-
radenie rizikových minerálnych olejov do člán-
ku 20 ods. 1  Smernice Rady 2003/96/ES. Na 
poslednom stretnutí projektovej skupiny bolo 

podľa predbežného vyjadrenia zo 14 členských štátov deväť za a päť proti. V sú-
časnosti sa pripravuje záverečná správa, ktorá bude obsahovať konečné záve-
ry a odporúčania pre Výbor pre spotrebné dane. Táto správa by mala umožniť 
výboru rozhodnúť o  ďalšom postupe na jeho stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 
v dňoch 28. – 29.6.2012. Ak by však aj návrh Litvy neprešiel, je potrebné zdô-
razniť jednu skutočnosť. Krajiny V4 sa na týchto rokovaniach prezentovali ako 
silné a jednotné zoskupenie, ktoré vecnými argumentmi presadzovalo uplatne-
nie kontrolných opatrení na rizikové minerálne oleje. Aj v prípade neúspešného 
pokusu o  zmenu európskej legislatívy budú tieto krajiny naďalej pokračovať 
v  spolupráci a  spoločne bojovať proti daňovým únikom na spotrebnej dani 
z minerálneho oleja.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Regionálne top prípady
Trnavským colníkom sa opäť darilo – bodovali v počte úspešných 
záchytov, ale aj likvidovali

Už koniec apríla a celý máj sa pre trnavských colníkov niesol v znamení úspe-
chu. Zaisťovali, likvidovali a opäť zaisťovali...
• Prvý úspech sa dostavil posledný aprílový týždeň, keď bol na Pobočku CÚ 

v Dunajskej Strede v kontajnerovej zásielke dovezený tovar z Číny. Pri kontro-
le colníci zistili, že v kontajneri sa nachádza celkovo 13 416 kusov detských 
školských potrieb a hračiek a 1 296 kusov toaletných vôd označených via-
cerými ochrannými známkami. Pre podozrenie z porušovania ochrany práv 
duševného vlastníctva colníci tento tovar zaistili. Odhadovaná škoda, ktorá 
by vznikla ponúkaním tohto tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola 
majiteľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na cca 234 700 eur. 

• O týždeň neskôr si colníci na Pobočke v Dunajskej Strede po dôkladnej ana-
lýze zobrali na mušku hneď dve kontajnerové zásielky tovaru, taktiež z Číny. 
Z  dôvodu podozrenia z  porušovania ochrany práv duševného vlastníctva 
v tomto prípade zaistili 4 720 kusov tovaru. V kontajneroch našli i tovar, ktorý 
vykazoval znaky nezhodného a nebezpečného výrobku z pohľadu ochrany 
spotrebiteľa trhu. V zásielke colníci našli aj 6 800 kusov zábavných zapaľova-
čov, ktoré sú definované ako veľmi nebezpečné pre trh EÚ. 

• Úspechom trnavskí colníci máj nielen začali, ale aj ukončili. Posledný májový 
týždeň colníci v Brodskom kontrolovali kontajnerovú zásielku z Číny, ktorá 
mala smerovať do Poľska. Pri kontrole zistili, že v kontajneri sa nachádza tex-
tilný tovar označený viacerými ochrannými známkami. Pre podozrenie z po-
rušovania ochrany práv duševného vlastníctva 40 042 kusov textilu zaistili. 
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Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním zaisteného tovaru na trhu 
ako originálnych výrobkov, bola majiteľmi ochranných známok predbežne 
vyčíslená na takmer 1 755 345 eur.

• Colníci CÚ Trnava, Stanice CÚ Senica – centrála vykonávali v rovnakom čase 
colný dohľad na diaľnici D2 Kúty – Lanžhot. Skontrolovali nákladný dopravný 
prostriedok s tureckou poznávacou značkou, ktorý prepravoval textilný tovar 
v režime tranzit z Turecka do Poľska. V tomto prípade colníci zaistili 843 kusov 
textilného tovaru. Odhadovaná škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 
66 934 eur.

• Úspechy v máji zakončili colníci PCÚ Galanta, keď pri výkone úplnej vnútor-
nej kontroly kontajnerovej zásielky dovezenej z Číny, ktorá mala skončiť na 
trhu v Slovenskej republike, zistili, že v kontajneri sa nachádza tovar – det-
ské vozidlá – autíčka s  elektrickým motorom. Fyzickou kontrolou vzniklo 
pri 58 kusoch z nich podozrenie z porušenia práv ochrany duševného vlast-
níctva. Tovar bol označený logom, ktoré svojím vyobrazením napodobňo-
valo logo ochrannej známky AUDI. Aj v tomto prípade colníci tovar zaistili. 
Odhadovaná škoda bola predbežne vyčíslená na cca 7 000 eur.

 Vo všetkých prípadoch boli so zisteniami bezodkladne oboznámení aj ma-
jitelia ochranných známok, ktorí potvrdili nadobudnuté podozrenia. CÚ 
Trnava v spolupráci s oprávnenými osobami, ktoré sú majiteľmi ochranných 
známok, ďalej koná vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

• Trnavskí colníci však v  máji nielen zaisťovali, ale aj likvidovali. Predmetom 
likvidácie bol tovar, ktorý colný úrad zaistil ešte v  januári na Pobočkách 
v Dunajskej Strede a v Brodskom. Všetok likvidovaný tovar pochádzal z Číny 
a Turecka. Likvidovalo sa 8 664 párov obuvi, 3 897 kusov textilu a 1 800 kusov 
hračiek. Celková odhadovaná škoda zlikvidovaného tovaru, ktorá by vznik-
la ponúkaním zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola 
majiteľmi ochranných známok vyčíslená na 577 236 eur. Zničenie tovaru sa 
konalo po dohode oprávnených osôb s držiteľmi tovaru na náklady a zodpo-
vednosť oprávnenej osoby. Tovar bol zničený v súlade so zákonom o odpa-
doch zošrotovaním a následným spálením v prevádzkovom zariadení. Celá 
likvidácia prebiehala pod colným dohľadom.

kpt. Ing. Iveta Švárna

Colníci z CÚ Prešov zaistili falzifikáty známych značiek

V máji nezaháľali ani prešovskí colníci. Na základe vlastnej analytickej činnosti 
vykonali 10.5.2012 kontrolu skladovacích priestorov supermarketu v Bardejove. 
Zaistili v  ňom tovar podozrivý z  porušenia práv duševného vlastníctva. Išlo 
o  napodobeniny rôznych známych značiek (obuv, opasky, plavky, nálepky) 
v celkovom množstve 6 154 kusov. Škoda, ktorá by vznikla oprávnených oso-
bám predajom takéhoto tovaru, predstavovala hodnotu 201 865 eur. Colníci 
sa následne spojili so zástupcami oprávnených osôb, ktorí potvrdili, že okrem 
opaskov boli všetky ostatné druhy tovarov falzifikáty. Ak medzi zástupcami 
oprávnených osôb a  držiteľmi (predajcami) tovaru dôjde k  dohode o  použití 
zjednodušeného postupu, predajcom nebude udelená žiadna sankcia. Náklady 
na zničenie tovaru bude znášať držiteľ tovaru, ktorý je povinný uhradiť ich do 
30 dní od doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške. V prípade, že sa tak 
nestane a nevyužije sa zjednodušený postup, oprávnená osoba bude musieť 

v stanovených lehotách preukázať colnému úradu, že podala na súd návrh na 
začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo du-

ševného vlastníctva. Predávajúce osoby by boli obvinené z prečinu porušenia 
práv k  ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a  obchodnému menu 
podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona. V prípade dokázania viny by im hrozil trest 
odňatia slobody až na tri roky.

 mjr. Ing. Renáta Kravcová

Juh Banskobystrického kraja je bohatý na „nelegálne pálenice”  
a iné komodity

Južné okresy Banskobystrického kraja sú bohaté na nelegálne destilačné zaria-
denia na výrobu liehu, ktoré sú neoprávnene prechovávané ich držiteľmi azda 
v každej obci. Posledný prípad neoprávneného prechovávania takéhoto zaria-
denia odhalili koncom mája colníci CÚ Banská Bystrica – SCÚ Lučenec v obci 
Nižný Skalník, v okrese Rimavská Sobota. Colníci SCÚ Lučenec na základe pod-
netu od občanov, ktorý predstavuje spätnú väzbu k pozitívnej prezentácii práce 
colníkov v očiach verejnosti, vykonali miestne zisťovanie u dôchodkyne Jolany 
V. za účelom preverenia informácie o nelegálnej výrobe liehu. V hospodárskej 
budove našli zariadenie na výrobu liehu a aj vyrobený lieh v celkovom množ-
stve 61,6 litra s rôznou objemovou koncentráciou.
„Všestranná“ dôchodkyňa vo svojich nebytových priestoroch ukrývala aj ďalšie 
predmety záujmu colníkov – spotrebiteľské balenia cigariet označené bielorus-
kými kontrolnými známkami a aj bez kontrolných známok, v celkovom množ-
stve 3 540 kusov. Aj tento tovar, podliehajúci spotrebnej dani z tabakových vý-
robkov, bol colníkmi zabezpečený. 

Mnoho úspešných záchytov nelegálneho tovaru (tak ako aj tento) závisí od 
pozitívneho vnímania našej práce u širokej verejnosti, nakoľko informácie zís-
kané od občanov sú pre nás cenným zdrojom poznatkov. Je preto potrebné, 
aby sa slovenská finančná správa naďalej pozitívne zviditeľňovala prezentáciou 
výsledkov svojej činnosti (napríklad aj v tomto článku Colných aktualít, ktoré sú 
voľne dostupné na internetovej stránke finančnej správy). 

kpt. JUDr. Jozef Oravec 
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Medzinárodný deň detí (1. jún) je sviatok, ktorý sa oslavuje v  mnohých kra-
jinách sveta. Myšlienka vzniku tohto dňa vzišla na Svetovej konferencii pre 
blaho detí vo švajčiarskej Ženeve v  roku 1925. Zástupcovia 54 krajín na nej 
schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním 
a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Viacero vlád, ktoré sa na 
konferencii zúčastnili, následne zaviedlo vo svojich krajinách deň, počas kto-
rého poukážu na problémy týkajúce sa detí vo svete a zároveň im budú robiť 
radosť. Túto milú tradíciu si vzali za svoju aj colníci, ktorí pre deti každoročne 
pripravujú rôzne akcie.

Colníci CÚ Bratislava pripravili pre deti zaujímavé ukážky i súťaže 

Stalo sa príjemnou tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa detí trávia 
colníci Stanice CÚ Bratislava tento deň medzi deťmi. Cieľom tohto milého pod-
ujatia je vytvárať pútavou a hravou formou pozitívne meno finančnej správy, 
a tým zvýšiť povedomie o náročnej práci colníkov. 
Tento rok sme prijali pozvanie od vedenia Základnej školy Bieloruská, Základnej 
školy Nová Dedinka a Základnej školy s materskou školou Báhoň. Pre deti spo-
mínaných základných škôl sme pripravili pútavú prezentáciu činností, s ktorými 
sa stretávame pri výkone nášho povolania. Chlapcov potešili ukážky použitia 
donucovacích prostriedkov, akčný služobný zákrok colníkov pri odvrátení útoku 
páchateľa, ukážky zbraní a streliva, samozrejme, pod naším prísnym dohľadom. 
Dievčatá v sebe nezapreli mladé dámy, záujem bol hlavne o uniformy. Nejedna 
z prítomných slečien si vyskúšala colnícke sako alebo slušivý colnícky klobúčik. 
Záujem detí vzbudila aj výstava exemplárov CITES či falzifikáty svetoznámych 
značiek. Hviezdami podujatia sa však stali štvornohí kolegovia, ktorí deťom 
predviedli, ako vedia odhaliť kontraband pašovaných cigariet alebo drog. Po 
ukážkach a  krátkej prezentácii našich činností mali aj deti možnosť aktívne 

prejaviť svoju kreativitu a poznatky o našej práci. Pripravili sme pre nich totiž 
súťaž „Čo vieme o práci colníkov“. Deti zo základných škôl mali možnosť nakres-
liť, namaľovať alebo pripraviť brožúrku či leták, ktorý by vystihoval našu prácu. 
Riaditeľ nášho colného úradu mal spolu s námestníkmi skutočne náročnú prá-
cu. Spomedzi všetkých prác totiž museli vybrať a  oceniť tie najoriginálnejšie 
a najkreatívnejšie. Počas osláv MDD sme nezabudli ani na deti našich kolegov. 
Na bývalom hraničnom priechode Berg začalo sa o 15. hodine popoludnie plné 
hier, súťaží, ukážok a prekvapení, ktoré si pre svoje ratolesti pripravili ich rodičia. 
Zasadačka stanice colného úradu sa zrazu premenila na pestrofarebnú výstav-
nú sieň a kolegovia spolu so svojimi ratolesťami mohli obdivovať všetky práce, 
ktoré zhotovili deti zo základných škôl. Strieľalo sa zo vzduchovky, súťažilo sa, 
deti sa mohli previezť v niektorom zo služobných áut so zapnutými majákmi. 
Služobné psy im predviedli nielen obranu, ale aj vyhľadávanie tabakových vý-
robkov a drog. Tí najodvážnejší si vyskúšali váhu nepriestrelnej vesty. Blýskalo 
sa nielen z  oblohy, ale hlavne z  fotoaparátov, veď každý z  malých „colníkov“ 
túžil po fotke s  nebezpečným „kukláčom“ či s  naozajstným hrdinom, colníc-
kym psom. MDD nám teda vyšiel na jednotku a z akcie sme všetci odchádzali 
s dobrým pocitom. Záujem detí o našu prácu, obdiv a rešpekt, úprimný detský 
smiech a radosť boli totiž pre nás všetkých tou najväčšou odmenou.

npor. Mgr. Katarína Dubínyová

MDD po trnavsky sa skončil na jednotku
Colníci z  trnavského colného úradu pripravili pre deti pri príležitosti ich me-
dzinárodného dňa zaujímavý program, v rámci ktorého priblížili svoju činnosť 
škôlkarom i školákom.

„Trnavčania“ potešili najprv deti zo škôlky v  Senici. V  areáli Záhoráckeho ae-
roklubu Senica pre ne pripravili ukážky z  colníckej práce, ktoré, samozrejme, 
prispôsobili veku najmenších divákov. O týždeň neskôr spravili radosť deťom 
zo Záhoria rôznych vekových kategórií, ktoré pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí navštívili zábavno-športový deň pod názvom „Deň detských rados-
tí“ v športovom areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. 
Organizátormi podujatia boli VTSÚ Záhorie a  Detská organizácia Záhorácky 
Fénix v spolupráci s Obvodným úradom v Senici a Mestským úradom Senica. 
Usporiadatelia najprv začali s ukážkami výcviku psov polície. Potom nasledo-
vali súťaže pre deti, maľovanie na tvár, aerobik, ukážka policajného výstroja, 
výzbroje, rôzne iné detské atrakcie a zaujímavé podujatia. A, pravdaže, nechý-
bali ani ukážky našich colníkov. Deťom priblížili svoju prácu a porozprávali im, 
akú techniku pri tom používajú. Názorne im ukázali, aké používajú donucovacie 
prostriedky, autá, zbrane, zastavovací pás či nepriestrelné vesty. Predviedli im aj 
ukážky z činnosti psovoda. So sebou si priviedli psa zameraného na drogy a ci-
garety, o ktorého mali deti veľký záujem. Tých väčších však zaujali najmä zbrane. 
Nielen chlapci, ale i dievčatá si vyskúšali nepriestrelné vesty, poťažkali si zbrane, 

Colné úrady pripravili pre deti bohatý program
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putá a obušky. Malí návštevníci si svoje strelecké schopnosti mohli odskúšať aj 
naživo. Colníci totiž pre nich zorganizovali súťaž v strieľaní zo vzduchovej pišto-
le na terč a pre tých s najostrejšou muškou pripravili sladkú odmenu. Po pred-

vedení sa colníkov pokračoval program prehliadkou vojenských vozidiel VTSÚ 
Záhorie. Deň venovaný deťom sa ukončil vo večerných hodinách diskotékou 
a opekaním rôznych mäsových maškŕt na ohni. 

kpt. Ing. Iveta Švárna

CÚ Michalovce potešil nielen žiakov, ale aj ich učiteľov

Prvý júnový deň patril aj deťom v miestnej pôsobnosti CÚ Michalovce, konkrét-
ne žiakom zo Základnej školy v  Sobranciach, pre ktorých michalovskí colníci 
pripravili skutočne zaujímavý program. 

Školákov zaujali ukážky z práce colníkov SCÚ Michalovce, ale aj mobilné kon-
trolné skenovacie vozidlo VAN 902, ktoré im predviedlo oddelenie špeciálnych 
technológií. Deti však najviac upútali ukážky vyhľadávania pašovaného tovaru 

– tabakových výrobkov, ich úkryty, služobné zbrane a  služobný pes – sučka 
Vera, ktorá predviedla vzorné vyhľadávanie pašovaného tovaru. Žiaci si mohli 
nacvičiť aj strelecký postoj s pištoľou a brokovnicou. Colníci im predviedli svoj 
výstroj a  tiež pracovné pomôcky, ktoré používajú pri výkone svojej činnos-
ti. Nižšie vekové kategórie potešili drobné propagačné predmety – suveníry 
s logom finančnej správy, informačné letáky a perá. Práca colníkov deti veľmi 
zaujala, čo uniformovaných organizátorov Dňa detí veľmi potešilo. Úspešne sa 
im totiž vydarila ďalšia propagačná akcia, z ktorej mali radosť nielen žiaci, ale aj 
učitelia sobraneckej základnej školy.

kpt. Ing. Zuzana Baršovská

Deň detí na CÚ Nitra – Cabaj 2012 

Na deti mysleli aj pod Zoborom. ZO SLOVES CÚ Nitra v spolupráci s vedením CÚ 
Nitra pripravili na 8.6.2012 „Deň detí – Cabaj 2012“. 
Všetky deti našich kolegov, ktoré sa na tejto akcii zúčastnili, sa od príchodu za-
pojili do pripravených súťaží v rámci malej letnej olympiády, ktorá mala veľký 
úspech. Súčasťou akcie bolo aj jazdenie na koníkoch na blízkom ranči, kde si 
deti mohli pozrieť aj domáce zvieratká. Zaujali ich až natoľko, že bolo ťažké deti 
prehovoriť, aby sa vrátili k súťažiam. Prirodzene, nechýbalo občerstvenie, ktoré 
bolo pripravené pre všetkých – veľkých i malých. Na záver malej olympiády boli 
vyhlásení víťazi, ktorými sa stali všetky deti, a preto dostali zlaté medaily spolu 
s diplomami a sladkou odmenou. Ich nefalšovaná radosť v očiach bola najkraj-
šou odmenou pre organizátorov aj rodičov. Záverečné fotografovanie víťazov 
pripomínalo naozajstnú olympiádu – každý z rodičov chcel totiž zvečniť tento 
milý okamih života svojho dieťaťa. 

Mgr. Jozef Šarina
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Koncom mája sa uskutočnil už IX. ročník Dňa polície, armádnych a záchranár-
skych zložiek, ktorý sa konal na letisku v Prievidzi. Na tejto medzinárodnej re-
prezentačnej akcii sa za finančnú správu zúčastnili aj colníci z CÚ Trenčín a col-
níci – psovodi z CÚ Žilina. Samozrejme, so svojimi štvornohými pomocníkmi. 

O akčnosť nebola núdza
Návštevníci sa mali na čo pozerať už od skorého rána. Hneď na úvod sa mohli 
pokochať zoskokom parašutistov s plagátom podujatia a vzletom troch lieta-
diel v skupine. V rámci dynamických a statických ukážok organizátor predviedol 
viacero zaujímavých noviniek. Jednou z nich bola ukážka simulácie prevrátenia 
vozidla, ktorou sa predstavila Asociácia slovenských odťahových služieb. 

Návštevníkov lákali štvornohí colníci i pašovaný tovar
Colníci v  rámci svojej prezentácie predviedli ukážku automobilovej techniky, 
použitie optických pomôcok pri odhaľovaní pašovaného tovaru, ukážku zabez-
pečovania tovaru colnými uzávermi a použitie zastavovacích pomôcok pri zása-
hu. Všetci obdivovali psovodov a ich štvornohých pomocníkov, ktorí predviedli 
svoju šikovnosť pri vyhľadávaní drog a cigariet ukrytých v debničkách a vo vo-
zidle. Zaujímavým lákadlom bola aj výstava zachyteného pašovaného tovaru 
zapožičaného z  CÚ Bratislava, ktorý je predmetom ochrany podľa Dohovoru 
CITES. Tvorili ju rôzne druhy pancierovaných korytnačiek, topánky, kabelky, ale 
i opasky z hadej kože, rôzne vypreparované časti zvierat, opracovaná koža zo 
zebry, ale aj rôzne druhy iných živočíchov a rastlín. Nechýbal ani vypreparovaný 
medveď v skutočnej veľkosti, ktorého sa mnohí návštevníci chceli dotknúť ale-
bo odfotografovať sa s ním. 

Deti si odniesli zážitky, dospelí vedomosti
Dospelí návštevníci chceli vedieť, ako rozoznajú vystavované falzifikáty tovaru. 
Mimoriadny záujem (a nielen medzi deťmi) bol najmä o výstroj a výzbroj colní-
kov. Spomedzi pomôcok ako sú obušky, putá, zásobníky a paralizéry sa aj tak 
najväčšou atrakciou stali zbrane. Najmä chlapci si tak s obdivom a rešpektom 
poťažkali brokovnicu a nacvičovali strelecký postoj s pištoľou v nepriestrelnej 
veste. Zaujali ich aj služobné autá s majákmi, veď sedieť za volantom terénne-
ho auta finančnej správy a zapnúť maják a sirénu neskúsia každý deň. Priestor 
dostali aj zvedavé detské otázky, na ktoré colníci radi odpovedali. Na záver sa 
postarali aj o drobnú spomienku z tejto akcie, ktorou bola možnosť odfotogra-
fovať sa. Vzniknutá snímka im bola nasledujúci pracovný deň zaslaná elektro-
nickou poštou. Pre deti boli pripravené aj sladké drobnosti, samolepky s colníc-
kou tematikou a pre tie aktívnejšie, colnícke pexeso.

Bc. Daniela Urbanovská

IX. ročník Dňa polície, armádnych  
a záchranárskych zložiek
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Spolok histórie colníctva a finančnej správy v spolupráci s Finančným riaditeľ-
stvom Slovenskej republiky a s Generálnym riaditeľstvom ciel Českej republiky 
vydal prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty, 
a. s., pre filatelistov, colníkov, zamestnancov finančnej správy a zberateľov ku-
riozít tlačový list (TL) poštových známok SLOVENSKO-ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ, 
ČESKO-SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST.
 
TL pozostáva z  ôsmich platných poštových známok s  nominálnou hodnotou 
0,40 eura s obrazom hradu Topoľčany, ktorý strážil križovatku diaľkových ciest. 
Práve tu vzniklo v 11. storočí trhové a mýtne miesto. Známky majú na kupó-
ne zobrazené znaky slovenskej finančnej správy (pod ktorú od 1.1.2012 spadá 
colníctvo na Slovensku) a Colnej správy Českej republiky. Na pravej strane TL 
je v hornej časti uvedený nadpis „SLOVENSKO-ČESKÁ VZÁJOMNOSŤ“, v spod-
nej časti „ČESKO-SLOVENSKÁ VZÁJEMNOST“. V strednej časti je medzi nadpismi 
umiestnené logo Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre clá a dane, 
ktoré bolo vytvorené pri príležitosti 40. výročia vzniku colnej únie v roku 1968, 
s jej názvami v slovenčine „Colná únia“ a v češtine „Celní unie“. Logo symboli-
zuje dnešné hodnoty a princípy colníctva. Vyjadruje pohyb tovaru cez hranice 
a  medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni. Zdôrazňuje, že ak má col-
níctvo účinne chrániť občana a uľahčovať obchod, musia všetky colné správy 
v Európskej únii vystupovať ako jeden celok. Logo tiež odkazuje na kruh zla-
tých hviezd na európskej vlajke, ktoré predstavujú solidaritu a súdržnosť medzi 
európskymi národmi. V pravom dolnom rohu TL je umiestnené jeho poradové 
číslo. TL odkazuje aj na pomoc úradníkov z Čiech, Moravy a Sliezska pri budova-
ní finančnej a colnej správy na Slovensku po vzniku Československej republiky 
v roku 1918. Niektorí z nich tu pri výkone služby, najmä v rokoch 1938 a 1939, 

položili svoj život. TL symbolizuje aj veľmi dobré a  korektné vzťahy, ktoré sú 
v  súčasnosti medzi colnými správami SR a  ČR. TL bude vydaných maximálne 
600 kusov, všetky budú číslované. Po ukončení série nebude na základe zmluvy 
s POFIS tlačový list už ďalej tlačený a distribuovaný. Tým získa medzi zberateľmi 
istý stupeň exkluzivity. Objednávkou podporíte vytvorenie pamätníka zamest-
nancom Finančnej stráže ČSR a SR, ktorí padli na Slovensku a v Slovenskom ná-
rodnom povstaní. Taktiež podporíte aj prevádzku Múzea colníctva, ktoré bolo 
slávnostne otvorené 5.5.2012 v  Bratislave. O  ďalších edičných zámeroch vás 
budeme informovať na webovej stránke spolku www.colnictvo.sk.
Tlačový list je možné objednať na adrese: info@colnictvo.sk. Prvých 300 kusov 
tlačových listov je už vytlačených a  sú k  dispozícii na odobratie. Cena vráta-
ne poštovného a  balného je 10 €. Sumu je možné uhradiť v  hotovosti, resp. 
bankovým prevodom na účet Spolku histórie colníctva a  finančnej správy  
č. 2923867955/1100 vedený v Tatra banke, a. s.
Pre záujemcov z ČR je cena vrátane poštovného a balného 260 Kč a je ju možné 
uhradiť na účet vedený v ČR č. 2700048848 / 2010 – FIO banka, a. s. Na osobu 
odporúčame objednať najviac 5 kusov, aby bolo možné uspokojiť čo najväčší 
počet záujemcov.

Ako variabilný symbol uveďte (v prípade platby v SR, rovnako aj v ČR): 05120XXX 
(kde XXX – je poradové číslo TL). Pri odbere väčšieho množstva TL uveďte pora-
dové číslo prvého TL. Ak číslo TL neviete, tak tam uveďte nuly. V prípade platby 
poštovou poukážkou nás, prosím, informujte na adrese: info@colnictvo.sk, na-
koľko takéto platby sa ťažko identifikujú.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Tlačový list poštových známok  
s motívom colníctva SR a ČR
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Moderná technika v službách colníkov

V colníckej profesii využívame rôzne moderné technológie, ktoré významným 
spôsobom napomáhajú kvalite a efektívnosti našej práce. Patrí k nim aj rönt-
genový spektrálny analyzátor, ktorý sme vám predstavili v Colných aktualitách  
č. 1-2/2012. V tomto čísle vám priblížime endoskop a jeho využitie v colníckej 
praxi. Pre tých, ktorí tento prístroj používajú dennodenne, to bude len zopako-
vanie známych informácií. Pre ostatných možno prehĺbenie a rozšírenie svojich 
odborných vedomostí.
Endoskopia je pojem, ktorý spájame skôr s medicínou. Všeobecne ním ozna-
čujeme metódu, ktorá umožňuje prehliadanie telesných dutín alebo dutých 
orgánov tzv. endoskopické vyšetrenia. Uplatňuje sa však aj pri odbere vzoriek 
a liečbe. Podľa druhu vyšetrenia alebo vyšetrovaného orgánu sa potom môže-
me stretnúť s pojmami ako artroskopia, bronchoskopia, gastroskopia, kolosko-
pia, cystoskopia, duodenoskopia, enteroskopia, laparoskopia, laryngoskopia, 
rektoskopia a iné.

S  touto diagnostickou metódou sa však, vďaka neustálemu rozvoju vedy 
a techniky, ale aj vďaka novým požiadavkám a potrebám súčasnej doby, stretá-
vame v omnoho širšom spektre odvetví. V takom prípade hovoríme o priemy-
selných (technických) endoskopoch. Sú to v zásade opäť prístroje pre nepriamu 
vizuálnu kontrolu, pre pozorovanie ťažko dostupných alebo nedostupných 
miest. Používajú sa hlavne v oblastiach bezdemontážnej diagnostiky, mnoho-
krát priamo za prevádzky, na sledovanie stupňa opotrebenia súčiastok, stavu 
a postupu korózie, povrchových úprav, posúdenia kvality nedostupných zvarov 
atď. Zvyčajne sa využívajú v NDT praxi (Non destructive testing t. j. nedeštruk-
tívna kontrola materiálov). Najčastejšie v strojárenskom, automobilovom a le-
teckom priemysle, ale aj v mnohých iných aplikáciách, napr. vo vede, výskume, 
v skúšobníctve, chémii, vo veterinárnej medecíne, v stavebníctve, archeológii, 
bezpečnostných aplikáciách (prehliadky listových zásielok, dutín dopravných 
prostriedkov) a v mnohých ďalších.
Tieto technicky a dnes už aj elektronicky vyspelé zariadenia sprostredkovávajú 
pozorovateľovi informáciu vo forme obrazu s vysokým rozlíšením, tiež aj v 3D 
zobrazení. Pozorované objekty presne zmerajú, získané informácie uklada-
jú na interné alebo externé pamäťové médium, ktoré potom ďalej analyzujú 
a spracovávajú.

Postupným aplikovaním rôznych technológií z oblasti jemnej mechaniky, opti-
ky a elektroniky sa vypracovalo základné delenie endoskopov na:
• Pevné, tubusové (rigidné), tzv. BOROSKOPY, na ktorých je obraz prenášaný 

klasickou optickou sústavou (hranoly, šošovky). Používajú sa v  prípadoch, 
keď je do kontrolovaných oblastí priamy prístup, napr. steny rovných rúrok, 
dutín, profilov, zvarov, tlakové nádrže a pod. Vyznačujú sa vysokou rozlišo-
vacou schopnosťou a vysokou svetelnosťou. Pevné endoskopy sa vyrábajú 
s rôznymi dĺžkami a priemermi inšpekčnej trubice, so širokým optickým vy-
bavením a s možnosťou meniť zorný uhol vzhľadom k osi trubice. Kontrola je 
však možná iba v priamom smere.

• Ohybné, (flexibilné), tzv. FIBROSKOPY používajú na prenos obrazu flexibilnú, 
ohybnú inšpekčnú trubicu, ktorá je podľa určenia charakterizovaná dĺžkou, 

priemerom hlavice, jej odol-
nosťou voči rôznorodým lát-
kam, teplotám, možnosťami 
a  spôsobom natáčania hla-
vice a  ďalšími špecifickými 
vlastnosťami.

V  starších vyhotoveniach sa 
na prenos obrazu a  svetla na 
osvetlenie pozorovaného pred-
metu používal zväzok optic-
kých (sklenených) vlákien a ob-
raz bol pozorovaný pomocou 
optiky, okuláru. Využívali prin-
cíp, ktorým sa optickým vlák-
nom šírilo elektromagnetické 
žiarenie – svetlo s  využitím 
totálneho odrazu. K totálnemu 
odrazu dochádzalo pri dopa-
de svetla na rozhraní dvoch 
prostredí s  rozdielnou optic-
kou hustotou. Vnútorná časť 
optického vlákna bola optický 
hustejšia než vonkajšia, svetelný lúč sa tak neustále odrážal a  svetlo sa šírilo 
vnútornou časťou optického vlákna z jedného konca na druhý. Pretože optické 
vlákno bolo možné ohýbať, endoskopom sa dali kontrolovať rôzne zakrivené 
dutiny a  iným spôsobom ťažko prístupné miesta. Nevyhnutnou súčasťou prí-
stroja bol aj externý zdroj svetla.

Dnes sa používa elektronická forma prenosu obrazu pomocou objektívu, mi-
niatúrnej farebnej kamery, CCD čipu a  zobrazovacieho procesora. Inšpekčná 
trubica býva vybavená výmennými objektívmi, pomocou ktorých sa dajú me-
niť optické vlastnosti prístroja a objektív je možno natáčať v rôznych smeroch. 
Osvetlenie pozorovaného objektu zabezpečujú biele LED diódy. Obraz môže-
me pozorovať na monitore, LCD obrazovke, prípadne ukladať na záznamové 
zariadenia. Prístroje umožňujú statický (JPEG) aj dynamický záznam (MPEG) 
obrazu. V tomto prípade hovoríme o VIDEOENDOSKOPOCH (VIDEOSKOPOCH).
V súčasnosti vyrábané prístroje sú kompaktné, ergonomické s jednoduchým in-
tuitívnym ovládaním, so širokým spektrom možností použitia. V podmienkach 
finančnej správy sa na výkon colného dohľadu, na kontrolu dutín v motorových 
vozidlách, koľajových vozidlách, v cisternách, nádržiach atď. využívajú priemys-
lové fibroskopy OLYMPUS typového radu IF6C5.

Ing. Anton Hudec

Ilustračné obrázky uverejnené so súhlasom firmy PROXIS Slovakia, spol. s r. o.

Endoskop
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Moderná technika v službách colníkov Z výcviku služobných psov

Daj si pozor! Tak znel typický povel používaný pri výcviku služobných psov 
obranárov, ktoré boli väčšinou používané na strážnu činnosť objektov finanč-
nej správy. Ich výcvik však časom strácal opodstatnenie a pomaly upadal do 
zabudnutia. Nosnú časť služobnej kynológie totiž tvorili a aj tvoria prevažne 
pachové práce. 

Štvornohá podpora mobilnej hliadky
Oddelenie služobnej kynológie sa v tomto roku k výcviku obranárov predsa len 
vrátilo. Dostalo požiadavku vycvičiť služobného psa, ktorý mal byť zaradený 
ako podpora mobilnej hliadky jednej zo stanice colného úradu. Tým vyvole-
ným sa stal služobný pes Loko, ktorý koncom marca úspešne ukončil základný 
kynologický kurz. Rokmi overená prax ukazuje, že už samotná prítomnosť slu-
žobného psa v hliadke pôsobí ako veľmi silný psychologický moment pri zákro-
koch vykonávaných orgánmi štátnej správy. Vyhľadávanie osoby v objektoch, 
sprevádzanie páchateľa, ochrana psovoda, zákroky proti páchateľovi či práca 
s náhubkom sú činnosti, s ktorými sa colník psovod môže pri plnení služobných 
úloh stretnúť naostro. Samozrejme, že tieto a rôzne iné situácie boli súčasťou 
výcviku. Získané zručnosti je však potrebné dlhodobo, pravidelne a  precízne 
precvičovať.

Školili ich profesionáli
Colnícke psy Loko a Amír absolvovali spolu so svojimi psovodmi aj nadstavbu 
základného kurzu, a to špeciálny trojdňový seminár služobnej kynológie, ktorý 
pre všetky ozbrojené zbory zorganizovalo kynologické stredisko Malý Lapáš. 
Možnosť porovnať úroveň kynológie policajných zložiek, vojenskej polície, 

mestskej polície či justičnej stráže je totiž na nezaplatenie. Zárukou kvality spo-
mínaného seminára boli medzinárodní figuranti a poprední odborníci v oblasti 
využívania „tých ostrejších“ pracovných vlastností psov. Kynológovia si počas 
troch dní mali možnosť vyskúšať naozaj veľa nových vecí. Klasické rukávy a rin-
go obleky pre figurantov, také typické pre športovú kynológiu, tu veru vidieť 
nebolo. Figuranti oblečení vo voľnom civilnom oblečení používali skryté man-
žety, špeciálne chrániče tela a ochrannú prilbu hlavy. Psy museli správne rea-
govať a vykonávať zákroky proti skutočnému páchateľovi. Takmer pri polovici 
cvikov mali nasadené náhubky.
Kynológovia využívali geneticky zakódovanú dominanciu spojenú s riadenou 
agresivitou psa, ktoré dávali vyniknúť rýchlosti, dynamike a razantnosti vyko-
návaných obranných zákrokov. Prioritou bola, pravdaže, perfektne zvládnutá 
poslušnosť, ktorá sa vždy prelína s  obranárskymi cvikmi. Poslušnosť väčšiny 
štvornohých pomocníkov nemala chybu a  umocňovala celkový dojem práce 
psovoda a psa. 

Ako dobre nabitá zbraň
Po tomto seminári možno konštatovať, že na Slovensku nastal výrazný obrat 
v príprave služobných psov. Postupne sa vypúšťajú prvky používane v športo-
vej kynológii. Nové poznatky a moderné výcvikové pomôcky posúvajú výcvik 
bližšie k realite, čo je veľkým plusom aj pre colnícke psy. Služobného psa, zara-
deného do mobilných hliadok, totiž využívajú colné správy po celom svete. Plní 
špeciálne úlohy a v prípade potreby je zbraňou, ktorú možno v súlade so zá-
konom použiť. Dokonale zvládnutý výcvik je preto nevyhnutnou podmienkou.

kpt. Milan Dibala

Colnícki kynológovia absolvovali špeciálny 
seminár s medzinárodnými školiteľmi
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Z našich aktivít / Naša kronika

Naši jubilanti v máji a júni 2012
60 rokov

Róbert Eliáš (CÚ Prešov)

55 rokov
Anna Molnárová (CÚ Bratislava)

Viliam Varga (CÚ Prešov)

50 rokov
Peter Zongor (FR SR)

Jozef Meszároš (CÚ Bratislava)

Zdena Ferančíková (CÚ Bratislava)

Tatiana Krišová (CÚ Bratislava)

Tibor Alexik (CÚ Prešov)

Dušan Simonis (CÚ Prešov)

Vladimír Šimek (CÚ Trnava)

Peter Rehák (CÚ Trnava)

Jaroslav Janidžár (CÚ Žilina)

Jozef Pacher (CÚ Nitra)

Jana Hostovčáková (CÚ Košice)

Pracovné jubileum 20 rokov
Ján Tupý (FR SR)

Jana Mazúchová (CÚ Banská Bystrica)

Ingrid Ciglánová (CÚ Banská Bystrica)

Michal Benko (CÚ Banská Bystrica)

Zoltán Opánsky (CÚ Banská Bystrica)

Edita Báštiová (CÚ Banská Bystrica) 

Ján Kubinec (CÚ Banská Bystrica)

Roman Markovič (CÚ Banská Bystrica)

Jarmila Kováčová (CÚ Bratislava)

Peter Forgáč (CÚ Bratislava)

Jaroslav Augustovič (CÚ Bratislava)

Martin Cibula (CÚ Bratislava)

Melánia Poláková (CÚ Prešov)

Jozef Krajčír (CÚ Trnava)

Róbert Pivko (CÚ Trnava)

Miloš Sikorai (CÚ Trnava)

Miroslav Borovan (CÚ Trnava)

Anton Petrovič (CÚ Trnava)

Juraj Kecskés (KÚ FS)

Peter Furinda (KÚ FS)

Miloš Dobroň (KÚ FS)

Juraj Kadiš (CÚ Nitra)

Ján Kmeťo (CÚ Nitra)

Martin Remenárik (CÚ Nitra)

Juraj Beliš (CÚ Košice)

Martin Budkaj (CÚ Košice)

Rastislav Ondrej (CÚ Košice)

Vladislav Moravík (CÚ Trenčín)

Vojtech Babej
Dňa 12.5.2012 sme sa poslednýkrát 
rozlúčili s  naším bývalým kolegom 
Vojtechom Babejom, ktorý nás opustil 
vo veku nedožitých 66 rokov. Vojtech 
Babej bol naším kolegom 31 rokov 
a  pracoval na bývalom CÚ Poprad. 
Kolegovia na neho spomínajú ako na 
zodpovedného, priateľského človeka 
a človeka s veľkým srdcom.

Česť jeho pamiatke!
CÚ Prešov

Ivan Kamenský
Vždy nás bolí, keď kolega opustí naše rady. O to viac nás to bolí, ak ide o človeka všeobecne uznáva-
ného a obľúbeného. Takýmto kolegom (aj keď už vo výslužbe) bol aj Ivan Kamenský. Jeho pôsobenie 
v colnej správe trvalo od roku 1987 do roku 2008. Počas týchto 21 rokov zastával rôzne funkcie na 
rôznych útvaroch CÚ Bratislava, ako aj na Colnom riaditeľstve SR a Colnom kriminálnom úrade. Mnohí 
ho poznali ako skvelého vedúceho, výborného školiteľa a  lektora colného inštitútu, ale predovšet-
kým ako dobrého odborníka, ktorý vždy ochotne a  s  úsmevom poradil nejednému z  nás. Dokázal 
vnuknúť presvedčenie, že víťazstvo po prehrách je cennejšie ako víťazstvo bez prekážok. Bol dobrým 
priateľom, ktorý mnohým pomáhal riešiť ťažké životné situácie v čase, keď už sám bojoval s ťažkou 
chorobou. Aj napriek tomu sa snažil zostať stále optimistom, rozdával okolo seba pozitívnu energiu 
a utvrdzoval nás, že všetko dobre dopadne. Ale nedopadlo... Navždy zostane v našich spomienkach. 
Česť jeho pamiatke!

redakcia

Na západe Slovenska si zmerali sily fanúšikovia rybárčenia, ktorí sa 
8.6.2012 zúčastnili na VII. ročníku rybárskych pretekov jednotlivcov. 
Tiché zápolenie na brehu vodnej nádrže Petrova Ves zorganizoval ZO 
SLOVES pri CÚ Trnava v spolupráci s vedením colného úradu. 
Rybárske preteky otvoril v skorých ranných hodinách riaditeľ CÚ Trnava 
pplk. Ing. Peter Mikúšek, ktorý zároveň privítal všetkých súťažiacich. 
Oboznámil ich s  programom pretekov a  všetkým zaželal „Petrov zdar“. 
Napriek priaznivému počasiu sa však súťažiacim nie veľmi darilo. Ryby 
sa akosi háčikom vyhýbali. Rybári, ktorým ich patrón prial, hlásili svoje 
úlovky rozhodcovi. Ten každý kus zmeral, odvážil a výsledky zapísal. Po 
skončení pretekov rozhodca porovnal centimetre ulovených rýb a vyhlá-
sil víťaza. Stal sa ním mjr. Bc. Juraj Ondráš, vedúci oddelenia MJAR CÚ 
Trnava, ktorý ulovil kapra s dĺžkou 73 centimetrov a s hmotnosťou 5,3 kg. 
Prví traja súťažiaci získali ako hlavnú cenu pohár pretekov a praktickú ry-
bársku odmenu.

kpt. Ing. Iveta Švárna

CÚ Trnava zorganizoval rybárske preteky
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Z našich aktivít / Naša kronika Ako nás nepoznáte

Stretávame sa s nimi často, hoci si to niekedy ani neuvedomujeme. Nájdeme ich 
v prírode, v ZOO, ale aj na symbole lekárstva či znaku finančnej správy. Reč je 
o hadoch, ochrancoch tajomstiev a pokladov, symbolizujúcich múdrosť a mlčan-
livosť. Mnohí z nás sa ich napriek tomu boja a vnímajú ich negatívne. Kolega z CÚ 
Trnava npor. Ing. Miroslav Valo má však k týmto beznohým nemým tvorom úplne 
opačný vzťah. Hady ho fascinujú, a preto im venuje všetok svoj voľný čas.
Svoj hadí sen si splnil až v dospelosti
Plazy ho zaujali už v detstve. Ako desaťročný sa dostal k nenápadnej malej českej 
knižke Hadi z roku 1979, ktorá ho uchvátila prekrásnymi farebnými fotografiami 
cudzokrajných tvorov. Podobnej literatúry bolo v tých časoch veľmi málo, Miro si 
však všetky dostupné knižky zabezpečil a poznal ich pomaly naspamäť. Hoci mu 
teoretické poznatky nechýbali, chovať tieto tvory nemohol, keďže rodičia jeho 
nadšenie nezdieľali. Svoj sen mať doma za sklom kúsok džungle alebo púšte s ne-
jakým živočíchom si preto splnil až neskôr. Teraristike (chovu suchozemských ži-
vočíchov v teráriách) sa ako koníčku začal venovať až v roku 2008, keď si zadovážil 
svoje prvé tri druhy hadov. 
Kanceláriu zdieľa s veľhadom kráľovským 
Mirov hadinec tvoria nejedovaté druhy pochádzajúce z Afriky: pytón kráľovský, 
užovka diadémová, užovka domáca (párik); hady zo Severnej a Južnej Ameriky: 
korálovka kalifornská, korálovka sedlatá, užovka červená (párik), užovka drsná, 
veľhad kráľovský, veľhadovec dúhový; ale aj plazy z Ázie: pytón tigrovitý tmavý, 
užovka amurská a užovka tenkochvostá. Všetky sa vyliahli u chovateľov, teda ne-
pochádzajú z voľnej prírody. Doma má však len jedného zverenca – krásnu ze-
lenú užovku drsnú, ktorú obdivujú najmä jeho deti. Ďalšie terárium s veľhadom 
kráľovským má pri sebe v kancelárii. Slúži na osvetu, odbúravanie predsudkov, 
poprípade na malú prednášku pre kolegov. Ostatné hady chová mimo domova 
v jednej suterénnej miestnosti. 
Investovať treba najmä na začiatku
Starostlivosť o hady nie je časovo náročná, „zožerie“ cca tri hodiny týždenne. Po fi-
nančnej stránke treba zainvestovať najmä na začiatku, a to do terária a jeho vybave-
nia, hlavne osvetlenia a ohrievania. Samotných hadov či iné plazy možno v dnešnej 

dobe kúpiť pomerne jednoducho, z chovproduktov, od chovateľov či na burzách 
exotických zvierat. Ich ceny sa pohybujú od 10 do 40 eur, vzácnejšie, farebnejšie 
alebo "citesové" druhy však stoja cca 400 – 500 eur. Potom už treba investovať len 
do elektrickej energie a potravy či vitamínov. Mnohé veci si chovateľ dokáže zaob-
starať svojpomocne, napr. konáre, úkryty, kamene, nádrž (prerobiť vyhodené akvá-
rium a pod.). Miro si napríklad dochováva aj potravu – laboratórne myši.
Bez vedomostí to veru nejde
Chov hadov však nie je len o čase a peniazoch. Chovateľ by mal mať podľa Mira 
predovšetkým dostatočné vedomosti. Niektoré druhy, aké má napríklad aj on (py-
tóny, veľhady), totiž nie sú vhodné pre mladších chovateľov. Sú to troj- až päťmet-
rové tvory vážiace niekoľko desiatok kilogramov, čomu treba časom prispôsobiť 
terárium, potravu, starostlivosť a celkový prístup. Pri výbere hada treba myslieť aj 
na jeho dlhovekosť – niektoré druhy sa totiž dožívajú až 25 rokov. Začínajúci cho-
vatelia by sa preto mali zamerať na menšie užovky. Na výber majú z takmer 2 000 
druhov najrôznejších farieb a kresieb, ktoré nevyžadujú prehnanú starostlivosť.
Skromný jedák potrebuje osobný kontakt 
Had nerobí hluk ani neporiadok, nesmrdí, neopúšťa svoj príbytok (väčšinou), ne-
potrebuje prechádzky po vonku a bez potravy vydrží aj niekoľko mesiacov. Ako 
hociktoré iné domáce zvieratko sa však musí v starostlivosti chovateľa cítiť dobre. 
Základom je jeho domov – terárium, ktoré musí byť adekvátne jeho dĺžke. Okrem 
vhodného podkladu potrebuje misku s  vodou, konáre na lezenie, primeraný 
úkryt, zdroj tepla a svetla a aby to pripomínalo jeho životné prostredie aj rastli-
ny, stačia umelé. Starostlivosť chovateľa potom spočíva v čistení terária, výmene 

vody a v kŕmení. Menšie hady stačí kŕmiť jedenkrát týždenne, väčšie raz za dva 
týždne alebo za mesiac primerane veľkou myšou alebo potkanom. Chovateľ by 
mal byť pri tom vždy opatrný. Mira jeho chovanci pri kŕmení už asi trikrát pohrýzli, 
čo však bola vždy jeho chyba. Hady sú väčšinou apatické, no počas kŕmenia, keď 
svojím mimoriadne citlivým čuchom zacítia potravu, ožijú a reagujú útokom na 
pohyb v ich okolí. V čase, keď ich nekŕmi, preto máva ruky umyté mydlom. Tento 
pach je pre hady netypický, nespájajú ho s kŕmením a sú už naučené, že si idú 
„pobehať“. Okrem čistenia a kŕmenia je teda vhodné občas svojho chovanca aj 
vybrať a pomaznať sa s ním, aby bol zvyknutý a neagresívny. Toto je obzvlášť dô-
ležité, učiť od mala veľké hady, inak by nás v  dospelosti pri svojej dĺžke mohli 
považovať za potravu.
Predsudky majú len dospelí
Strach z hadov majú väčšinou len dospelí, ktorí majú voči týmto tvorom predsud-
ky. Dôkazom toho sú pre Mira jeho deti a škôlkari, ktorí pri predvádzaní a pred-
náškach o hadoch nemajú antipatiu k týmto tvorom. Bez zábran ich zoberú do 
rúk a  pohladia. Zistia tak, že vôbec nejde o  slizké, studené, zákerné a  hryzúce 
tvory, ale o zaujímavé a hlavne užitočné stvorenia. Napokon, presviedča sa o tom 
stále viac ľudí, ktorých si teraristika získava v čoraz väčšom počte. Informácie ako 
aj rady ohľadom tohto koníčka sa dajú nájsť na internete alebo získať od cho-
vateľov. Tí sa neraz stretávajú na predajných výstavách či už u nás (v Bratislave, 
Trnave, Košiciach), alebo v susedných krajinách (v Prahe a vo Viedni), kde nájdete 
nadšencov prakticky z celej strednej a západnej Európy. 

-ds-

Za sklom má kúsok džungle



V našej fotosúťaži sme už uverejnili množstvo fotografií, ktoré 
zachytávali  jedinečné chvíle z vášho života.  Zaujímavé zábery 
vznikli väčšinou počas vašich dovoleniek, výletov alebo v rámci 
prechádzok po prírode. Patria k nim aj snímky Marty Šestákovej, 
ktorá vďaka svojmu pozorovateľskému talentu zvečnila dianie v 
prírode. Ak máte vo svojom archíve nejaké zaujímavé fotografie 
aj vy a chceli by ste ich vidieť na stránkach nášho časopisu, je 
to jednoduché. Stačí ich poslať na našu redakčnú adresu (max 
3 kusy).


