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Udalosti naším fotoobjektívom

Pri príležitosti 60. výročia založenia Svetovej colnej organizácie (WCO) usporiadala Národná daňová a colná 
správa Maďarska (NTCA) v spolupráci s WCO v dňoch 9. – 11. júla 2012 stretnutie colných múzeí v Budapešti. 
Článok o stretnutí nájdete vnútri čísla; na tejto stránke k nemu prinášame niekoľko fotografií.

Medzinárodné stretnutie múzeí colníctva v Budapešti 

1. Na pamätnej snímke zástupcovia colných správ na Medzinárodnom stretnutí 
múzeí colníctva v Budapešti

2. Slávnostné privítanie účastníkov stretnutia maďarským colným dychovým 
orchestrom

3. Účastníci slovenskej finančnej správy. Zľava: Bc. Zuzana Holodová, kpt. Mgr. 
Henrieta Baková a mjr. Ing. Marcel Šuštiak.

4. Otvorenie rokovania s prezentáciami múzeí zúčastnených krajín. S úvodným 
príspevkom vystúpil námestník generálneho tajomníka WCO Sergio Mujica  
(za predsedníckym stolom druhý zľava).

5. Prehliadka expozícií múzea Národnej daňovej a colnej správy Maďarska 
(NTCA) v Budapešti

6. Ukážka jednej zo zahraničných expozícií, na snímke exponáty uzbekistanskej 
colnej správy

-red-
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Pôvodne som si myslela, že napísať niekoľko úvodných viet editoriálu nebu-
de nič náročné. Niesť zodpovednosť za niekoľko napísaných riadkov pre vás, 
kolegovia, však nie je až také ľahké. Zhutniť do tohto objemu niečo zaujíma-
vé, pútavé a možno úsmevné bolo počas horúcich augustových letných dní 
netradičnou povinnosťou. Takže, milí kolegovia, leto sa nám končí, pracovné 
povinnosti pokračujú, pripravované legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnia náš 
pracovný život, stoja predo dvermi. Klasik by povedal, že zmeny sú tu preto, 
aby mal človek možnosť rásť. Nie každý vie zaujať takýto postoj. Z bohatej 
colnej histórie vieme, že obavy a strach nesmeli patriť do slovníka colníkov. 
Rozhodnosť, zásadovosť, pracovitosť a čestnosť majú byť tými slovami, ktoré 
si dnes želáme, aby boli synonymom zamestnancov finančnej správy.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Leto sa končí... 
a život beží ďalej

Medzinárodné stretnutie múzeí colníctva v Budapešti  
- fotopríloha k článku na str. 14 2
(redakcia)

Leto sa končí... a život beží ďalej 3
(mjr. PhDr. Miroslava Slemenská)

Júlové stretnutie zástupcov colnej a daňovej sekcie 4
(kpt. Ing. Martina Leitmannová, Mgr. Dana Sýkorová)

Maltské rokovanie o dôležitých otázkach colníctva 4
(pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.)

Plenárne zasadnutie Národného konventu o EÚ  
na Ukrajine 5
(mjr. JUDr. Peter Tupta)

Jubilejné rokovanie Rady WCO 6
(pplk. JUDr. Eva Bôriková, redakcia)

Letisko Sliač má nový odletový terminál 7
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(mjr. PhDr. Miroslava Slemenská)
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Krátko z domova a zo zahraničia

Koncom júla 2012 sme na pôde Finančného riaditeľstva SR privítali kolegov 
z daňovej sekcie, konkrétne z odboru boja proti podvodom. Na pracovnom 
stretnutí, ktoré inicioval odbor riadenia rizík a operačných činností sekcie col-
nej sme sa stretli za účasti generálneho riaditeľa sekcie daňovej Finančného 
riaditeľstva SR Ing. Daniela Čecha a za podpory generálnej riaditeľky sekcie 
colnej Finančného riaditeľstva SR plk. Ing. Márie Machovej. 

Hlavnou témou boli spoločné problémové oblasti
Stretnutie bolo zamerané na oblasti, ktoré sú v oboch sekciách problémové 
a vyžadujú si spoločné postupy, ako aj návrhy riešení. Patria medzi ne najmä 
podvody s DPH a colný režim 42 XX, ktoré spadajú do kompetencií oboch sekcií. 
Kolegov daniarov sme oboznámili nielen s teoretickými východiskami colného 

režimu 42 XX, ale na príklade analýzy prípadov prepustenia tovaru do colného 
režimu 42 XX sme ich informovali aj o zisteniach, opatreniach a štatistikách, vy-
chádzajúc z aktuálneho stavu.

Diskutovalo sa aj o pracovnej skupine a výmene informácií
Rovnako významným dôvodom pracovného stretnutia boli aj závery 3. za-
sadnutia pracovnej skupiny Eurofisc zaoberajúcej sa colnými režimami a DPH 
podvodmi v rámci intrakomunitárneho obchodu. V nadväznosti na dané závery 
bolo potrebné vytvoriť neformálnu pracovnú skupinu finančnej správy, ktorá 
by mala za úlohu stanoviť tzv. spoločný postup aplikovateľný na povinnosti vy-
plývajúce z účasti zástupcov v tejto pracovnej skupine. Kolegovia z daňovej sek-
cie nás na oplátku oboznámili s činnosťou odboru boja proti podvodom podľa 
kompetencií a činností jednotlivých oddelení. Diskutovalo sa aj o vzájomných 
prístupoch do databáz colnej a daňovej sekcie a o potrebe spontánnej výmeny 
operatívnych informácií v reálnom čase a priestore. 

Spolupráca bude pokračovať
Vďaka tomuto stretnutiu sme získali osobné kontakty a prediskutovali sme 
vzájomné možnosti v boji proti podvodom s DPH vrátane potreby úzkeho pre-
pojenia činnosti pracovnej skupiny s činnosťami výkonu kontrol po prepustení 
tovaru a daňových kontrol. Spoločné stretnutie ocenil na záver aj Ing. Daniel 
Čech, ktorý sa v mene oboch riaditeľov sekcií finančnej správy poďakoval za 
možnosť zúčastniť sa na ňom. Zároveň vyzdvihol význam takéhoto typu spo-
lupráce, ktorú v momentálnej situácii hodnotil ako veľmi dôležitú. Pevne ve-
ríme, že táto úvodná pracovná schôdza bola prvou z ďalšieho radu úspešných 
stretnutí nielen medzi odbormi, ale aj medzi sekciami finančnej správy, ktoré 
zefektívnia boj proti podvodom. Druhé pracovné stretnutie by sa malo uskutoč-
niť pod taktovkou kolegov daniarov v septembri tohto roka v Banskej Bystrici.

kpt. Ing. Martina Leitmannová a -ds-

Júlové stretnutie zástupcov 
colnej a daňovej sekcie 

Maltské rokovanie 
o dôležitých otázkach colníctva
Generálni riaditelia colných správ členských štátov EÚ, Chorvátska a Turec-
ka sa v lete opäť stretli, aby prediskutovali najdôležitejšie otázky týkajúce 
sa colníctva tohto regiónu. Každoročné neformálne rokovanie hláv colných 
správ sa konalo na Malte, v jednom z najjužnejších miest Európskej únie.

Zástupca maltského ministerstva financií vyzdvihol význam colných orgánov
Dôležitosť tohto rokovania podčiarkol svojou prítomnosťou a  úvodnou re-
čou Carmel Conti, generálny riaditeľ pre vnútorné príjmy Ministerstva financií 
Malty, pod ktoré patrí colná správa, a aj nový generálny riaditeľ DG TAXUD Hans 
Zourek. Zvýraznil nezameniteľnú úlohu colných orgánov pri ochrane externých 
hraníc EÚ, pri colnom prejednávaní tovaru prichádzajúceho na colné územie EÚ 
a zabezpečovaní fiškálnej funkcie v spojení s dovozom takéhoto tovaru. Taktiež 
venoval pozornosť úlohe colných orgánov pri zabezpečovaní konkurencie-
schopnosti našich obchodníkov a ochrane obyvateľstva pred dovozom nebez-
pečného tovaru. Súčasťou ich práce je aj prevencia a zabraňovanie pašovaniu 
tovaru na colné územie EÚ. Carmel Conti nezabudol ani na dôležitosť medzi-
národnej spolupráce a moderných IT systémov na výmenu colných informácií.

Generálni riaditelia sa zaoberali strategickými otázkami colnej únie
Šéfovia zúčastnených colných správ si vymenili názory na strategické 
otázky colnej únie EÚ, ktoré je potrebné riešiť z najvyššej úrovne všetkých 

európskych colných správ za účasti najvyšších predstaviteľov Európskej ko-
misie, DG TAXUD. Medzi tie najdôležitejšie patrili otázky spojené s  proce-
som prijímania nového Colného kódexu Únie a právnych aktov potrebných 
na jeho vykonanie, vrátane vybudovania potrebných IT systémov na ich 
uplatňovanie, ktoré by mali uľahčiť spôsob styku s colnými orgánmi pros-
tredníctvom modernizácie colných prepisov a  režimov, ako aj používanie 
IT systémov pri colnom konaní. Spomínané systémy by mali zaistiť bezpeč-
ný a spoľahlivý obchod s tovarom v Európskej únii, a tak zabezpečiť vyššiu 
efektivitu a účinnosť colných orgánov pri plnení ich úloh v celom rozsahu 
– či už fiškálnych, alebo ochranných. V  tejto súvislosti boli prediskutova-
né aj témy spojené so vzájomným uznávaním obchodných partnerských 
programov medzi EÚ a  inými krajinami, napr. Japonskom, USA, Kanadou, 
Švajčiarskom, Nórskom, ktoré majú zabezpečiť vyššiu ochranu a  bezpeč-
nosť. Colným správam umožnia (za využitia riadenia analýzy rizika) venovať 
sa rizikovým zásielkam, účinne chrániť vnútorný trh, ako aj život a zdravie 
obyvateľstva pred dovozom nebezpečného tovaru. Stále aktuálnou úlohou 
pre colné správy zostáva potreba pracovať ako jeden celok, čo je jedným zo 
záverov seminára „Iniciatíva – budúcnosť colníctva, revízia úspechov a per-
spektív na cestu vpred“ a odporúčaní vypracovanej štúdie Deloitte na túto 
tému. V tejto oblasti máme stále rezervy, a preto je potrebné rýchlo prijať 
efektívne opatrenia.
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Plenárne zasadnutie 
Národného konventu o EÚ na Ukrajine
Dňa 12.7.2012 sa v Kyjeve uskutočnilo zasadnutie Národného konventu o EÚ. 
Hlavným bodom rokovania bola politická a ekonomická transformácia Ukra-
jiny do EÚ. 

V  úvode vystúpil riaditeľ Národného inštitútu strategických štúdií a  zároveň 
poradca prezidenta Ukrajiny Andrej Jermolajev, ktorý zhrnul dvojročnú prácu 
konventu a prezentoval odporúčanie pre exekutívu Ukrajiny, ktoré z tejto práce 
vzišli. Po ňom vystúpil Peter Burian, štátny sekretár Ministerstva zahraničných 
vecí SR, a Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú po-
litiku. Medzi prítomnými a diskutujúcimi boli aj JUDr. Pavol Hamžík, veľvyslanec 
SR na Ukrajine, Pavel Klimkin, veľvyslanec Ukrajiny v Nemecku, Mária Juríková, 
zástupkyňa EÚ na Ukrajine, a ďalší pracovníci Ministerstva zahraničných vecí SR 
a slovenského veľvyslanectva na Ukrajine.
V druhej časti prezentácie vystúpili jednotliví predsedovia pracov-
ných skupín Alexander Čalij, Valerij Piatnický, Igor Kolioško a Anatolij 
Tkačuk, ktorí detailne zhodnotili činnosť jednotlivých pracovných 
skupín. Každá pracovná skupina formulovala určité odporúčania 
s cieľom priblížiť Ukrajinu k Európskej únii. Jednotlivý rečníci kon-
štatovali mnohé pozitíva, ale aj negatíva projektu. Medzi negatíva 
patrí najmä to, že pracovné nasadenie a energia vložená do projek-
tu majú len poradný účinok a podľa mienky viacerých pesimisticky 
naladených diskutujúcich sa odporúčania nepretavia do praxe. 
Činnosť slovenských colníkov bola vyzdvihnutá v pracovných skupi-
nách 3 – Perspektíva spolupráce Ukrajiny a EÚ v oblasti spravodlivosti, 
súdnictva a vnútornej bezpečnosti a 4 – Regionálny rozmer euroin-
tegrálnej stratégie Ukrajiny: regionálny rozvoj a  medziregionálna 
cezhraničná spolupráca. Veľmi kladne bol hodnotený príspevok mjr. 
JUDr. Petra Tuptu zo dňa 17.5.2012 v Charkove, kde prezentoval boj 

proti ekonomickej kriminalite v podmienkach Finančnej správy SR, nástroje boja 
proti ekonomickej kriminalite (orgány, hlavne v rovine OČTK a OPČ), kompeten-
cie a historický vývoj (aj z pohľadu systému UNITAS). Mjr. JUDr.  Tupta zároveň 
vystúpil aj v  diskusii, keď prezentoval niekoľko vybraných prípadov z  oblasti 
colnej kriminality, pozitívne zhodnotil spoluprácu s niektorými osobitnými ukra-
jinskými represívnymi útvarmi a predniesol víziu možnej budúcej spolupráce pri 
odhaľovaní cezhraničnej kriminality. V diskusii bol spomenutý dlhodobý prínos 
slovenských colníkov pri rozvoji cezhraničnej spolupráce a ich aktivity na pred-
chádzajúcich projektoch (napr. SUREC). Záverom bolo konštatované, že spolu-
práca pomáha obidvom stranám nielen pri vzájomnom porozumení a výmene 
informácií, ale aj na poli ochrany vnútorných záujmov Ukrajiny a Slovenska.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Rozdelenie financií musia schváliť jednohlasne
Maltské rokovanie neobišlo ani otázku zabezpečenia finančných prostried-
kov potrebných v ďalšom období na tieto a aj ďalšie aktivity colných správ. 
V  roku 2013 sa totiž končí súčasný komunitárny program Customs 2013, 
ktorý takmer v  80 %-ách kryje potreby spojené s  elektronizáciou colných 
postupov a náklady členských štátov spojené s účasťou na súvisiacich roko-
vaniach. Európska komisia pripravila návrh spoločného nariadenia, ktoré by 
malo zastrešovať viacročný program pre colníctvo a dane (súčasné programy 
Customs a  Fiscalis) na obdobie rokov 2014 – 2020. Malo by umožniť väčšie 
zjednodušenie a  jednotnosť a  zároveň zachovať možnosť vytvárať činnosti 
v rámci oddelených oblastí pre dane a clo. Na základe stanoviska Európskeho 
parlamentu by malo dôjsť k  opätovnému rozdeleniu týchto programov do 
dvoch samostatných právnych aktov. Rozdelenie návrhu potrebuje jednomy-
seľné schválenie Radou EÚ, a preto pôjde o významnú úlohu pre nadchádza-
júce predsedníctvo.

Spoločný boj proti falzifikátom
Zúčastnení otvorili na Malte aj otázku nového Akčného plánu EÚ o presadzova-
ní práv duševného vlastníctva na obdobie po roku 2012, v ktorom by sa chceli 
zamerať na úspešnú implementáciu pripravovaného nového nariadenia upra-
vujúceho oblasť ochrany práv duševného vlastníctva prostredníctvom školení 
a príručiek o nových postupoch. Zdôraznili tiež potrebu užšej spolupráce s ob-
chodníkmi vo vzťahu k Číne, pokračovanie medzinárodnej spolupráce s hlavný-
mi partnermi a potrebu venovať pozornosť informovaniu verejnosti o hrozbe 
tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Nárast počtu falšovaného 
tovaru a  nárast falzifikátov predávaných prostredníctvom internetu si totiž 
vyžaduje úzku spoluprácu nielen medzi colnými orgánmi, ale aj s  ostatnými 
orgánmi presadzovania práva. Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu života 
a zdravia obyvateľstva, keďže hlavným obchodným artiklom internetového ob-
chodu sú falšované lieky, ktoré sú veľmi nebezpečné.

Rade EÚ bude najbližšie šéfovať Cyprus
Všetky spomínané úlohy by sa mali odraziť v prezentovaných prioritách nad-
chádzajúceho cyperského predsedníctva, ktoré ukončuje trio predsedníctva 
v Rade EÚ v spolupráci s Poľskom a Dánskom. Ide o dlhodobé úlohy, ktoré budú 
dôležitými prioritami ďalšieho (v  poradí už siedmeho) predsedníctva Írska. 
O rok sa generálni riaditelia v Poľsku nielen vrátia k otázkam, ktoré ostali otvo-
rené, ale tak, ako je oblasť colníctva dynamická, určite sa objavia nové, ktoré 
bude potrebné prerokovať a spoločne riešiť na najvyššej úrovni, a to aj za našej 
aktívnej účasti.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.
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Jubilejné rokovanie Rady WCO

178 štátov sveta, 178 colných správ, to je súčasný počet tvoriaci Svetovú colnú 
organizáciu (WCO), ktorá tento rok oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Každo-
ročné rokovanie jej najvyššieho orgánu, Rady WCO, sa tento rok nieslo v zna-
mení tohto výročia a tomu zodpovedali aj čestní hostia, ktorí boli pozvaní na 
jej rokovanie.

Tohtoročné 119./120. rokovanie Rady WCO slávnostne otvoril generálny tajom-
ník WCO Kunio Mikuriya a  predsedajúca tohto rokovania Josephine Freehily. 
V úvodných slovách ocenili účastníci rokovania nezastupiteľnú úlohu WCO pri 
podpore zmien hlavne rozvojových krajín na ceste rozvoja medzinárodného 
obchodu, podpore uľahčovania medzinárodného toku tovaru, globalizácii, 
podpore organizačných zmien a  budovania kapacít colnej správy potreb-
ných pre úspešné plnenie jej finančnej úlohy, ako aj ochranných úloh v štáte. 
Zvýraznili úlohu colných orgánov počas 60. rokov existencie WCO pri zabezpe-
čovaní ekonomického rastu a prosperity, posun od výberu cla k plneniu úloh 
v oblasti ochrany a bezpečnosti.
Napriek slávnostnému charakteru tohtoročné rokovanie sa štandardne zaobe-
ralo aktuálnymi otázkami, s ktorými sa colné orgány stretávajú vo svojej každo-
dennej práci – či už je to otázka bezpečnosti dodávateľských reťazcov všeobec-
ne a osobitne v námornej a leteckej preprave (oblasť SAFE, Air Cargo Security), 
iniciatívy v oblasti zjednocovania a presadzovania práva (otázky ochrany práv 
duševného vlastníctva, spoločných colných operácií, boja proti pašovaniu to-
varu, najmä cigariet a  drog, 
Global Shield – monitorova-
nie chemických prekurzorov 
na identifikovanie výbušnín), 
alebo otázky uľahčovania 
obchodu a  potreby aktívnej 
spolupráce so súkromným 
sektorom v  tejto oblasti (ob-
lasť SHS a vzájomné uznávanie 
programov spolupráce, využí-
vanie Revidovaného Kjótskeho 
dohovoru ako medzinárodné-
ho štandardu medzinárodnej 
spolupráce). Významná časť 
rokovania bola venovaná fi-
nančným otázkam, a  to nielen 
pri úlohe colných orgánov za-
bezpečiť efektívny výber cla 
a  iných platieb pri dovoze to-
varu, ktorý v súčasnej dobe ce-
losvetovej krízy je významnou 

zložkou príjmu štátneho rozpočtu, ale 
aj pri zabezpečení hospodárenia WCO 
a jeho aktivít.
Tohtoročné rokovanie Rady WCO okrem 
skutočnosti, že sa konalo pri príležitos-
ti 60.  výročia WCO, malo pre Slovenskú 
republiku a  jej zástupcov osobitnú sláv-
nostnú príchuť. Súčasťou každoročného 
rokovania býva aj vyhodnotenie fotogra-
fickej súťaže na vyhlásenú tému. Zaslané 
fotografie, ktoré spĺňajú všetky určené 
podmienky (či už súlad s  témou alebo 
technické požiadavky), sú počas rokovania 
vystavené na paneloch pred rokovacou 
miestnosťou a  počas dvoch dní zástup-
covia rokovania majú možnosť tajným 
hlasovaním zvoliť najlepšiu fotografiu. Po 
spočítaní hlasov je najlepšia fotografia sláv-
nostne vyhlásená a ocenená na záver roko-
vania. Tohtoročnou témou bola „História 
colníctva“. Slovenská republika sa zapojila 

do tejto súťaže zaslaním fotografie z  roku 1941 zachytávajúcej na hraniciach 
medzi Slovenskom a Protektorátom Čechy a Morava príslušníka finančnej stráže 
v práci, s dcérou na kolenách. Víťaznou sa stala fotografia zo Slovenskej republi-
ky. Pri tejto príležitosti sme dostali ocenenie, ktoré si môžete pozrieť na snímke. 
Pocit hrdosti z ocenenia pri jeho preberaní od generálneho tajomníka WCO Kunio 
Mikuriya a neskutočnej radosti z toho, že aj my sme členmi veľkej colníckej rodiny, 
bol neopísateľný. Pokoj a spokojnosť, ktoré vanú z tejto fotografie, boli tým, čo 
oslovilo hlasujúcich, ako som sa neskôr dozvedela z  ich gratulácií k získanému 
oceneniu. Uvedenú fotografiu si môžete pozrieť na webovej stránke WCO: www.
wcoomd.org/home.htm v časti „Public“. Verím, že toto nebude jediné ocenenie, 
ktoré Slovenská republika získa na pôde WCO, veď na základe dohodnutého ro-
tačného princípu obsadzovania Politického výboru budeme môcť od budúceho 
roka svoj prínos ukázať prácou v tomto výbore, ktorý patrí medzi najdôležitejšie 
orgány WCO, prostredníctvom ktorých sa riadi práca WCO.
Tohtoročné rokovanie Rady WCO potvrdilo, že colné orgány musia spolupraco-
vať na medzinárodnej úrovni v rámci WCO, aby svet bol bezpečnejší a umožňo-
val rýchlejší a bezproblémový tok zákonného medzinárodného obchodu. Colné 
orgány sa stávajú stále dôležitejšou službou štátu, ekonomiky a spoločnosti a je 
nepopierateľné, že efektívny výkon colníctva je úzko spätý s  ekonomickým 
rastom.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, -red-
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Po takmer trojročnej odmlke sa kolegom z Rakúskej republiky podarilo zor-
ganizovať kynologickú súťaž európskeho formátu. Naplno sa prejavila ich po-
vestná precíznosť, zmysel pre detaily, a tak bol 7. ročník majstrovstiev Európy 
pripravený po všetkých stránkach na vysokej úrovni. 

Náš tím mal veľké ambície
Slovenská finančná správa mala na majstrovstvách svoje zastúpenie. 
Reprezentoval ju tím v zložení npor. Mgr. Miroslav Trauer s Benym, npor. Ľubomír 
Petruš s Danom, vedúci družstva npor. Jozef Okuliar a prekladateľka mjr. Mgr. 
Darina Kacková, CSc., ktorí 11.6.2012 vycestovali do dejiska šampionátu, maleb-
ného mestečka Wolfsberg v rakúskych Alpách. Cieľ účasti našich psovodov bol 
jasný: umiestniť sa na popredných miestach. Ambície vôbec nie prehnané, veď 
na podobných podujatiach sa slovenskí colníci nikdy neumiestnili na horšom 
ako piatom mieste. V roku 2006 náš (dnes vedúci družstva) Jozef Okuliar dokonca 
získal titul majstra Európy a so svojím psom Nikim vyhral aj disciplínu najlepšia 
poslušnosť. Slováci preto v očiach ostatných súťažiacich rešpekt určite majú.

Kynologická súťaž na vysokej úrovni
Malé zaváhanie rozhodlo o zemiakovej medaile
Spomedzi 20 zúčastnených štátov a 40 súťažiacich dvojíc prijali pozvanie aj eu-
rópske veľmoci v oblasti prípravy a výkonu služobnej kynológie. Účasť domá-
ceho Rakúska, ďalej Česka, Holandska či Švédska bola zárukou najvyššej kvality 
podujatia a predtuchou vyrovnaného boja. Predtuchou, ktorá sa naplnila. Celý 
priebeh bol vyrovnaný a o všetkom sa rozhodovalo až v posledný súťažný deň. 
Naši však nesklamali. Pes Beny psovoda Miroslava Trauera zvládol suverénne 
najlepšie pachové práce, všetko za 100 bodov, až na najjednoduchšiu disciplínu 
– prehľadávanie debničiek. Na poslednej debničke, v ktorej bola ukrytá vzor-
ka, Beny spravil hrubú chybu. Dvojicu to stálo 30 bodov. Možno dve sekundy 
delili psovoda so psom Benym od toho, aby aj debničky zvládli na sto bodov. 
V konečnom hodnotení by tak mali skóre o tri body lepšie ako celková víťazka 
z Rakúska. Malé zaváhanie a z prvého miesta bolo miesto siedme. Taká je súťaž, 
taký je život. Psovod Petruš so psom Danom obsadili 15. miesto, čo v celkovom 
poradí vynieslo družstvu Slovenska „zemiakové“ 4. miesto.

Odborníci ocenili profesionalitu našich kynológov
Spomínané štvrté miesto malo pre nás určite trpkú príchuť. Služobné psy vo 
veku sedem a osem rokov už majú svoje najlepšie roky za sebou, takže to mož-
no bola ich rozlúčka so súťažením na veľkých fórach. Potešilo nás však hod-
notenie rozhodcov a odborníkov, ktorí ohodnotili štýl práce našich psovodov. 
Vyzdvihli najmä ich vysoko profesionálny prístup a zohranosť so svojimi štvor-
nohými pomocníkmi. Medzinárodná súťaž nám okrem porovnania výkonnosti 
a kvality pripravenosti našich psov a psovodov s kynológiou ostatných krajín 
Európy umožnila aj výmenu teoretických a praktických skúseností s kolegami 
pracujúcimi na pracoviskách, ktoré sa v našich podmienkach nevyskytujú, ako 
napr. prístavy a veľké letiská. Aj tieto rozhovory potvrdili, aké široké sú možnosti 
uplatnenia služobných psov v praxi vo všetkých európskych krajinách.

kpt. Ing. Milan Dibala

Dňa 9.7.2012 bol za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a ďalších významných hostí slávnostne otvorený nový odletový terminál 
v odletovej hale Letiska Sliač.
Tento terminál cestujúcim poskytne štandardné priestory a služby na úrovni 
medzinárodných letísk. Dve nové odletové brány majú kapacitu umožňujúcu 
vybavenie až 300 pasažierov za hodinu. Novootvorený terminál má zásad-
ný význam nielen pre rozvoj cestovného ruchu a pre rozvoj regiónu s naj-
väčšou nezamestnanosťou na Slovensku, ale aj pre plnenie úloh CÚ Banská 
Bystrica. Colníci Pobočky CÚ Zvolen budú svojou činnosťou v plnom rozsahu 

Letisko Sliač má nový odletový terminál
zabezpečovať vybavenie cestujúcich s cieľovými destináciami na území tretích 
štátov. Počas tejto letnej sezóny sa z Letiska Sliač odlieta do Turecka a Bulharska. 
V budúcnosti má byť letisko využívané aj na pravidelné letecké linky.
V čase vydania tohto čísla Colných aktualít je možné konštatovať, že plnením 
úloh a činností colníkov CÚ Banská Bystrica sú všetci cestujúci na Letisku Sliač 
plynule vybavovaní. Otvorenie nového terminálu sa uskutočnilo v súlade s pl-
nením úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa 
hovorí o podpore rozvoja regionálnych letísk zo strany vlády.

mjr. Bc. Martin Maďar, kpt. JUDr. Jozef Oravec
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Verejnosť čaká od budúceho roka menej byrokracie pri vývoze a dovoze tovaru. 
Rezort financií totiž zavedie do praxe projekt Centrálneho elektronického prie-
činka (CEP), ktorý je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single 
Window“ (jednotného miesta pre agendy zahraničného obchodu). Všetkým 
stranám zapojeným v  medzinárodnom obchode a  preprave umožní podať 
a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode 
a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Realizátor projektu
Prijímateľom a objednávateľom projektu CEP je Ministerstvo financií SR. Minister 
financií SR splnomocnil prezidenta Finančnej správy SR na všetky úkony súvisia-
ce s realizáciou, riadením a finančným zabezpečením projektu. Za každodenný 
manažment projektu a dodávku v zmysle Zmluvy o NFP a Dodávateľskej zmlu-
vy zodpovedá slovenská finančná správa (konkrétne Kompetenčné centrum 
FO), ktorá je aj prevádzkovateľom informačného systému CEP. Dodávateľom 
projektu je spoločnosť DITEC, a. s.

Program OPIS podporuje informatizáciu spoločnosti
Projekt Elektronické služby CEP je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu informati-
zácia spoločnosti (OPIS). OPIS je jedným z operačných programov schválených 
v rámci Národného strategického a referenčného rámca na obdobie rokov 2007 
– 2013. Prostredníctvom tohto programu je poskytovaná podpora na všetky 
projekty informatizácie spoločnosti, ktoré sú podporované zo štrukturálnych fon-
dov. Tieto prostriedky budú na Slovensku využité v súlade s celkovou stratégiou 
Európskej únie vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú 
na inováciách a vedomostiach. Globálnym cieľom OPIS-u je preto vytvoriť inklu-
zívnu informačnú spoločnosť orientovanú na rozvoj vysoko výkonnej vedomost-
nej ekonomiky. Viac informácií na www.opis.gov.sk alebo www.informatizacia.sk.

Časový harmonogram projektu CEP a jeho ciele
CEP prebieha vo viacerých fázach:

Cieľom projektu je vytvoriť informač-
ný systém CEP na uskutočnenie elek-
tronizácie služieb v medzinárodnom 
obchode a  integráciu v  rámci rele-
vantných informačných systémov pri 
výmene informácií. Tento všeobecný 
zámer je realizovaný sústavou špeci-
fických cieľov projektu: elektronizo-
vať a automatizovať procesy medzi-
národného obchodu, vytvoriť plne 
integrované informačné prostredie 
na podporu medzinárodného ob-
chodu v  kontexte národných a  me-
dzinárodných iniciatív a  pre širokú 
verejnosť zabezpečiť poskytovanie 
informácií relevantných pre medzi-
národný obchod.

Bude prínosom pre podnikateľ-
ské subjekty i verejnú správu
Projekt je určený pre všetky subjek-
ty zapojené do medzinárodného 
obchodu, ktoré pre zjednoduše-
nie rozčleňujeme na 2 základné 
skupiny:

1. Podnikatelia/občania, ale predovšetkým:
• obchodníci v medzinárodnom obchode (dovozcovia, vývozcovia)
•  prepravcovia
•  špeditéri
•  občania realizujúci export a import
•  stavovské organizácie

Centrálny elektronický priečinok

2. Subjekty verejnej správy, ale predovšetkým:
•  ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného obchodu
•  subjekty zapojené do procesov vybraných agend medzinárodného 

obchodu

Projekt prinesie viacero výhod
CEP umožní podnikateľom/občanom znížiť náklady, a  to vďaka elektronizácii 
podaní v  zahraničnom obchode. Zníži časové straty a  administratívnu záťaž, 
poskytne rýchle, presné a relevantné informácie a prispeje tiež k vyššej transpa-
rentnosti podaní. CEP prinesie mnoho výhod aj verejnej správe a úradníkom. 
Vďaka tomuto projektu sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie krajiny EÚ, 
ktoré koncept Single Window považujú za jednu zo svojich strategických pri-
orít. Dosiahne sa vyššia efektívnosť verejnej správy (automatizáciou podaní 
a  zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektmi verejnej správy), 
zlepší sa riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej transparentnosti, ako aj vní-
manie štátu zo strany verejnosti.

Fungovanie projektu v praxi
Realizáciu zahranično-obchodnej transakcie z pohľadu systému CEP je možné 
rozdeliť do troch fáz:

1. Získavanie informácií
Informačný proces poskytuje informácie o  podmienkach, za akých je možné 
realizovať zahranično-obchodnú transakciu. Informačný proces bude dostupný 
pre verejnosť bez potreby registrácie prostredníctvom portálu CEP. Po nade-
finovaní parametrov (typický tovar, krajina, typ prepravy, množstvo, predpo-
kladaný dátum realizácie a pod.) ich vyhodnotí a poskytne ucelený pohľad na 
podmienky, za ktorých je možné zahranično-obchodnú transakciu vykonať. 
CEP následne poskytne informácie ako napr.:
•  aké licencie je potrebné vlastniť, aby sa transakcia mohla realizovať,
•  za akých podmienok sa tieto licencie dajú získať (aký orgán vydáva licencie, 

koľko bude stáť vydanie takejto licencie, aké prílohy sú potrebné, aby licen-
cia bola vydaná a pod.),

•  kalkuláciu poplatkov spojených s  realizáciou transakcie (DPH, colný dlh 
a pod.).

Na základe poskytnutých informácií sa podnikateľ/obchodník/občan rozhodne, 
či je pre neho zaujímavé transakciu zrealizovať. Ak áno, CEP mu umožní získať 
všetky potrebné licencie na jednom mieste.

2. Príprava podkladov
Táto fáza predstavuje fázu plnenia podmienok. Pod podmienkami sa chápu 
licencie, dokumenty, výpisy, ktoré treba doložiť pre úspešnú realizáciu zahra-
nično-obchodnej transakcie. CEP umožní získanie týchto licencií a  sprostred-
kuje komunikáciu medzi občanom a príslušným úradom. Na základe výstupov 
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z  informačnej fázy poskytne pre daný obchodný prípad zoznam potrebných 
licencií a registrovanému používateľovi sprístupní žiadosti pre získanie licencií.

3. Fáza realizácie
V rámci realizácie zahranično-obchodnej transakcie systém umožní podať col-
né vyhlásenie elektronickým spôsobom aj s  príslušnými prílohami, ktoré sú 
vyžadované v colnom konaní. Colné orgány zrealizujú colné konanie na zákla-
de podaného colného vyhlásenia. Ďalšou funkcionalitou bude poskytovanie 
informácií o stave licencií a zistenie stavu colného konania na základe výmeny 
informácií medzi systémom CEP a  colnými informačnými systémami. Medzi 
ostatné funkcie patrí napríklad prieskum spokojnosti a komunikácia s úradník-
mi prostredníctvom štruktúrovanej diskusie.

Technické požiadavky pre používateľov
Používateľské rozhranie CEP (Portál, Infodesk a  WorkDesky obchodníkov aj 
úradníkov) je navrhnuté ako webová aplikácia spĺňajúca štandardy dostupnosti 
podľa výnosu MF SR. Webová aplikácia je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná 
s najrozšírenejšími prehliadačmi minimálne (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome), s ich aktuálnymi verziami a nevyžadovala si inštaláciu doda-
točných aplikácií na klientskom PC (okrem nástrojov na vytváranie zaručeného 
elektronického podpisu – ZEP).

Nová elektronická podateľňa umožní jednoduchšiu komunikáciu
Nasadením systému CEP do reálnej prevádzky budú mať externé subjekty 
možnosť komunikácie s  colnými informačnými systémami (CIS) aj prostred-
níctvom elektronickej podateľne systému CEP (EKR CEP). Je alternatívou 
komunikácie prostredníctvom už existujúcej elektronickej podateľne, ktorú 
využívajú systémy CIS (EKR CIS). Komunikácia prostredníctvom EKR CEP bude 
prebiehať vo forme podaní a zásielok, v ktorých bude obsiahnutý dokument 
štruktúrovaný vo formáte XML. Pre zavedenie komunikácie medzi externými 
subjektmi a CIS prostredníctvom EKR CEP bude potrebné realizovať v systé-
moch CIS určité úpravy. Vo všeobecnosti sa budú týkať základnej funkcio-
nality pre prijímanie a spracovanie podaní z EKR CEP a spätné generovanie 
a  odosielanie zásielok do EKR CEP, ako aj správneho smerovania príslušnej 
komunikácie medzi EKR CIS a EKR CEP.

Riešenie CEP ovplyvní aj každodennú prácu colníka
Existencia CEP umožní vyžiadať si z  jedného miesta všetky príslušné povole-
nia a registrácie a zároveň podať z rovnakého miesta colné vyhlásenie so všet-
kými prílohami. Vývozcovia, dovozcovia či prepravcovia tak môžu komfortne 

zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s  pohybom 
tovaru. CEP tiež umožní rýchlejšie vybavovanie a prepúšťanie tovaru, čo v ko-
nečnom dôsledku pomôže výrazne znížiť náklady vyplývajúce z omeškania pre-
pravy. IS CEP bude evidovať informácie o licenciách vyžadovaných a použitých 
pri realizácii zahranično-obchodných transakcií. Tieto informácie budú posky-
tované formou elektronických služieb pre colné orgány v rámci colných proce-
sov. Z výzvy na projekt ES CEP vyplýva povinnosť poskytovania elektronických 
služieb, ktoré sú zaujímavé aj z pohľadu colných orgánov:
•  informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie
•  získanie overenia platnosti vydaných licencií pre zahraničnoobchodné 

transakcie

Tieto služby budú okrem štandardných parametrov licencií (vydavateľ licencie, 
druh licencie, platnosť licencie, nomenklatúry, ku ktorým sa licencia vzťahuje, 
atď.) poskytovať aj stav danej licencie z pohľadu jej čerpania v colnom konaní. 
Informácie o  licenciách môžu slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o prepustení 
tovaru do daného colného režimu. Integráciou týchto elektronických služieb do 
colných informačných systémov (Deklaračný systém, Tranzitný informačný sys-
tém) získa colník priamy a rýchly prístup k všetkým informáciám súvisiacim s da-
ným obchodným prípadom (zahranično-obchodnou transakciou) v elektronickej 
forme pri riešení konkrétneho prípadu. Pre vybrané agendy z oblasti spotrebných 
daní aj colného dohľadu bude IS CEP zároveň miestom komunikácie s obchod-
níkom, ktorý prostredníctvom svojho workdesku vyplní a  zašle žiadosť. Colník 
následne prostredníctvom svojho workdesku vyplní a zašle rozhodnutie.

Vzorové podania a formuláre
Vzorový príklad podania a komunikácie medzi obchodníkom a úradníkom je 
z agendy „Opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, 
vývoze a spätnom vývoze tovarov“, téma „Podanie žiadosti o prijatie opatrenia“. 
Daný proces je zdokumentovaný aj na obrázku. Celý proces sa začína tým, že 
obchodník vyplní formulár so žiadosťou (v danom príklade ide o „Žiadosť o pri-
jatie opatrenia na domácom trhu“). Obsah formulára je na strane obchodní-
ka následne zvalidovaný a ak spĺňa všetky potrebné podmienky, je odoslaný 
úradníkovi. Úradník dostane notifikáciu o  prijatí danej žiadosti, ktorá mu je 
sprístupnená prostredníctvom jeho workdesku. Úradník na základe údajov 
v  žiadosti alebo ďalších doplňujúcich informácií rozhodne o  danej žiadosti 
a vyplní formulár rozhodnutia (v danom príklade formulár „Spôsob vybavenia 
žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu – rozhodnutie“) alebo zamietnu-
tia (v danom príklade formulár „Spôsob vybavenia žiadosti o prijatie opatrenia 
na domácom trhu – zamietnutie“), ktorý je po zvalidovaní následne odoslaný 
obchodníkovi. Ten dostane notifikáciu o  prijatí rozhodnutia alebo zamietnu-
tia v danej veci. Formulár príslušného rozhodnutia alebo zamietnutia si môže 
obchodník sprístupniť prostredníctvom workdesku. V  niektorých prípadoch 
podania môže proces pokračovať ďalšou komunikáciou s príslušným úradom 
podobným spôsobom, aký bol spomenutý v tomto príklade.

Projekt s celoeurópskym významom
Projekt CEP nie je individuálnou snahou Slovenska, ale súčasťou skupiny pro-
jektov tzv. Single Window. Tieto projekty sú v dlhodobom záujme tak Európskej 
komisie, ako aj UN/CEFACT. Zavedenie nového systému má reálnu šancu spre-
hľadniť a uľahčiť prácu všetkým zainteresovaným stranám – obchodníkom aj 
úradníkom. Chápeme, že každá zmena prináša v  úvode aj mnoho otáznikov. 
Všetky informácie pre užívateľov sú preto prístupné na verejne dostupnej infor-
mačnej webstránke projektu www.projektcep.sk. Pomôcť zodpovedať otvore-
né otázky a čo najrýchlejšie pochopiť fungovanie nového systému uľahčí séria 
workshopov a školení, ktorých organizovanie je plánované na jeseň tohto roka. 
Na akékoľvek otázky spojené so zavádzaním a adaptáciou sa na nový informač-
ný systém je pripravený odpovedať, prípadne zabezpečiť kompetentnú pomoc 
projektový manažér za finančnú správu kpt. Ing. Roman Fialka, resp. predseda 
Projektovej rady CEP RNDr. Juraj Karkuš, ktorých v prípade potreby môžete kon-
taktovať (email: roman.fialka@financnasprava.sk, juraj.karkus@financnasprava.
sk). Svoje otázky môžete posielať aj na info@projektcep.sk.

kpt. Ing. Roman Fialka
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Trnavskí colníci opäť pokračovali v tradícii záchytov
– a vo veľkom štýle

Regionálne top prípady
Júlové tropické teploty 
dali zabrať aj colníkom 
z  CÚ Trnava, ktorých 
však od práce neodra-
dili. Hneď na začiatku 
mesiaca si na Pobočke 
v  Dunajskej Strede vza-
li na mušku zásielku 
z Číny, ktorá mala podľa 
predložených dokladov 
smerovať do Maďarska. 
V  rámci colného ko-
nania urobili úplnú 
vnútornú kontrolu kon-

tajnerovej zásielky a k nej predložených dokladov. Pri kontrole zistili, že v kon-
tajneri sa nachádza tovar – slnečné okuliare v celkovom počte 10 500 kusov. 
Z toho 6900 slnečných okuliarov bolo s označením zameniteľným s ochrannou 
známkou dizajnu ARMANI a 3600 slnečných okuliarov s označením zameniteľ-
ným s ochrannou známkou dizajnu Chanel. Odhadovaná škoda, ktorá by vznik-
la ponúkaním zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola maji-
teľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na cca 1 600 000 eur.
Pre podozrenie z  porušovania ochrany práv duševného vlastníctva bol tento 
tovar trnavskými colníkmi zaistený v súlade s platnými colnými predpismi. So 
zisteniami boli bezodkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí 
potvrdili nadobudnuté podozrenie. CÚ Trnava v spolupráci s oprávnenými oso-
bami, ktoré sú majiteľmi ochranných známok, bude ďalej konať vo veci ochra-
ny práv duševného vlastníctva. Po potvrdení podozrenia, že ide o  falzifikáty 
ochranných známok, bude tovar s cieľom ochrany práva duševného vlastníctva 
a ochrany trhu spoločenstva zničený.
 kpt. Ing. Iveta Švárna

Odhalenie nelegálnej pálenice 
v Trnavskom kraji
Posledný júlový týždeň colníci SCÚ Veľký Meder vykonali v  súčinnosti 
s príslušníkmi Obvodného oddelenia policajného zboru Šamorín na zá-
klade príkazu Okresného súdu v Dunajskej Strede domovú prehliadku ro-
dinného domu v Šamoríne u fyzickej osoby Tibora K. Neobišli naprázdno, 
nakoľko pri prehliadke našli podomácky vyrobené zariadenie na výrobu 
liehu. V garáži rodinného domu a v pivničných priestoroch zároveň našli 
i tovar podliehajúci spotrebnej dani v celkovom objeme 295,8 litra, a to 
neznámu liehovinu domácej výroby rôznych objemov a objemovej kon-
centrácie alkoholu. Nakoľko v tomto prípade u fyzickej osoby Tibora K. zo 
Šamorína ide o  súbeh viacerých trestných činov, vec na ďalšie konanie 
prevzal vyšetrovateľ OO PZ Šamorín.

Na základe spolupráce Kriminálneho úradu finančnej správy a Prezídia Policaj-
ného zboru SR bol odhalený unikátny prípad ilegálnej prepravy tovaru a osôb 
cez ukrajinsko-slovenskú hranicu.

Celkovo bolo zaistených 3650 kartónov tabakových výrobkov – cigariet ob-
chodnej značky Jin Ling, 2350 kartónov cigariet Classic Blue, 3700 kartónov 
cigariet obch. značky Classic Red, 3400 kartónov obchodnej značky LM čer-
vené. Celkové množstvo zaistených tabakových výrobkov predstavuje 13 100 
kartónov, čo znamenalo finančný únik vo výške 350 744 eur. Ďalším šetre-
ním v spolupráci s bezpečnostnými zložkami Ukrajiny bolo následne zistené, 
že tunel viedol na územie Ukrajiny cez štátnu hranicu do mesta Užhorod, do 
priestorov rodinného domu na ulici Záporožská, ktorý vlastnila osoba ukrajin-
skej národnosti.
Celková dĺžka podzemného tunela bola predpokladaná na vzdialenosť cca 
700 metrov v hĺbke od 3 do 6 metrov pod zemským povrchom. Umiestnenie 
tunela bolo zistené za pomoci meracej techniky na povrchu, vďaka čomu bol 
presne identifikovaný rodinný dom, do ktorého tunel ústi na ukrajinskej strane. 
Spolupráca medzi FR SR a PZ SR pri odhalení tohto ilegálneho tunela nie je ná-
hodná a ojedinelá. Prezidenti FR SR a PZ SR zostavili v rámci akčného plánu boja 
proti daňovým podvodom spoločný tím, ktorý už začal cielenú spoluprácu v pi-
lotnej fáze pod názvom „daňová kobra“. Tento krok sa stal významným v tom, že 
spoločný tím bude lokalizovaný na jednom mieste, bude pracovať pod jedným 
vedením, čo znamená významne zrýchlenie operatívnych činností, skrátenie 
času prístupu k informáciám pre efektívny boj proti daňovým podvodom.

-ms-

Nelegálny cezhraničný tunel na cigarety... a na iné?
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Zahraničné top prípady
Ukrytí medzi mušľami
Talianski colníci odhalili imigrantov, ktorí sa chceli dostať cez Grécko do 
Talianska skutočne netradičným spôsobom. Išlo o 25 Afgancov, ktorí boli ukrytí 
v  nákladnom vozidle prevážajúcom viac ako tonu mušlí. Colníci ich obratom 
poslali späť do Grécka, čím si vyslúžili kritiku viacerých humanitárnych organi-
zácií. Podľa nich nejde o prvý prípad, ktorým Taliani porušili nariadenia a smer-
nice EÚ. Úrady totiž imigrantov nezaregistrujú a nespýtajú sa ich na dôvod ich 
žiadosti o azyl.

Falošný textil skončil v rukách maďarských 
colníkov
Maďarské colné úrady dali stopku falošnému textilnému tovaru zo slovenského 
kamióna, ktorý skonfiškovali na severozápade Maďarska. Colníci zhabali 23 000 
kusov falšovaného značkového oblečenia a  iného textilu v  hodnote 365  000 
eur. Odstavený slovenský kamión prehľadali na parkovisku pri meste Lebeny na 
diaľnici M1. Proti vodičovi, ktorý viezol falošný tovar z Turecka na Slovensko, už 
podnikli právne kroky.

Tajný tunel odhalili ešte pred jeho 
dokončením
Tajné tunely medzi USA a Mexikom sa v poslednom čase množia ako huby po 
daždi. Takýto nelegálny úkryt sa podarilo odhaliť aj mexickým ozbrojeným zlož-
kám, ktoré v ňom objavili 40 ton marihuany. Tunel však ešte nebol dokončený, 
takže nemal východ na americkej strane. Meral 366 metrov na mexickej strane 
a 92 metrov na americkej. Bol vybavený koľajovým systémom, osvetlený a mal 
aj ventiláciu. Išlo už o druhý veľký nedokončený tunel nájdený v hraničnej ob-
lasti Tijuana –  San Diego v posledných dvoch dňoch a tretí na mexicko-ame-
rickej hranici za týždeň. Kompletne vybudovaný tunel objavili aj v  suteréne 
obchodného domu v meste San Luis Río Colorado, ktorý sa končil v americkom 
meste San Luis v Arizone.

Falošná ruská vodka sa do obchodov 
nedostala
Úspešný záchyt sa podaril aj ruským ozbrojeným zložkám, ktoré na východe 
Sibíri zaistili cca 30 000 fliaš falošnej vodky. Hodnotu nákladu odhadli na tri mi-
lióny rubľov, čo je v prepočte približne 75 000 eur. Falošné pollitrové vodky s eti-
ketou „Pčeničnaja“ zadržali v meste Čita. Nápoje, ktoré mali falošné colné znám-
ky, zrejme dopravili zo susednej republiky Buriatsko. Zásah je výsledkom snáh 
ruských úradov o zníženie produkcie a predaja ilegálneho alkoholu. Minulý rok 
sa úradom podarilo zadržať viac ako 300 000 litrov nepravých liehovín, ktoré 
podľa ruských médií spôsobili smrť približne 12 000 ľuďom.

Pašerák chcel zbohatnúť na heroínových 
lízankách
Colníkom z  americkej Floridy sa podarilo zaistiť lízanky s  nebezpečným 
heroínovým obsahom. Túto na prvý pohľad nevinnú detskú pochúťku ob-
javili u  pašeráka, ktorého prezradil jeho nervózny prejav a  potenie. Rafael 
Quinonez Jiménez, 45-ročný muž z Guatemaly, ukrýval 172 lízaniek v cestov-
nom vaku. Colníci zaistili jeho batožinu počas kontroly, ktorej sa podrobil na 
colnici. Celkovo v nej našli 3,2 kilogramu heroínu v podobe lízaniek. Pašerák 
sa vyhováral, že o pašovaní drogy v cukrovinkách nevedel. Podľa jeho slov mu 
dal batoh istý muž, s ktorým sa stretol na benzínovej pumpe neďaleko svojho 
bydliska. Dal mu letenku, hotelovú rezerváciu a  500 dolárov. Vyšetrovatelia 
však pašerákovi túto historku neuverili, a preto mu teraz hrozí až desať rokov 
väzenia.

Žena mala v batožine kokaín za takmer 
2 milióny eur
Risk je zisk – týmto heslom sa zrejme riadila nemenovaná Britka, ktorá pašovala 
do Indonézie kokaín v hodnote 2,5 milióna dolárov (1,99 milióna eur). Miestni 
colníci ju zadržali na ostrove Bali. Nenápadná žena v domácnosti pricestovala 
na ostrov letecky z thajského Bangkoku. Drogy, 4,7 kilogramu kokaínu, ukryla 
v kufri pod podšívku, kde ich však odhalil skener. Podľa indonézskej polície na 
zásielku čakali traja ďalší Briti a jeden Ind. Britke hrozí v prípade dokázania viny 
trest smrti. Indonézia je totiž známa svojou prísnou politikou, ktorú uplatňuje 
na pašerákov drog. Na smrť čaká v indonézskych väzniciach viac ako 140 ľudí, 
z ktorých tretinu tvoria cudzinci.

Colníci z Hongkongu zaistili historický 
záchyt drog
Úspechy za zadržanie kokaínu si na svoje konto pripísali aj colníci 
v Hongkongu, ktorí zaistili najväčšiu zásielku kokaínu v dejinách tohto mes-
ta. V prepravnom kontajneri dovezenom loďou z Ekvádoru zaistili 649 kilo-
gramov drogy v hodnote 76 miliónov hongkonských dolárov (78,9 milióna 
eur). Na kontajner colníkov upozornil americký protidrogový úrad. Colníkom 
sa tak podarilo zatknúť trojicu mužov, ktorí údajne patria k členom miestne-
ho drogového syndikátu. Väčšina zadržaných drog bola zrejme určená pre 
juhovýchodnú Áziu alebo Čínu. Zhabaná korisť je väčšia než vlaňajšia, keď 
úrady zadržali 560 kilogramov kokaínu v hodnote približne 62 miliónov eur.

-ds-
Ilustračné foto: FR SR
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Predstavujeme naše regióny

Potulky po Zemplíne

Zemplínske územie leží na východe Slovenska. Na severe je ohraničené Poľ-
skom, na východe Ukrajinou, na juhu Maďarskom, na juhozápade Abovom 
a na západe Šarišom. Tvorí ho Dolný Zemplín s okresmi Michalovce, Sobrance, 
Trebišov a Horný Zemplín s okresmi Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Me-
dzilaborce. V minulosti bol región súčasťou Zemplínskej a časti Užskej stolice. 

Centrum regiónu sa rozvíjalo pomaly
Tento rázovitý prihraničný región bol odnepamäti studnicou prekrývania 
a  dopĺňania rôznych kultúr. Pre Zemplín je typický folklór, ktorý sa odráža 
v obrazoch zemplínskeho maliara Teodora Jozefa Moussona a v básňach Pavla 
Horova. Rozľahlý zemplínsky kraj si až do dnešných čias zachoval svoj typic-
ký dialekt a  výbornú kuchyňu. Výnimkou nie sú ani Michalovce – centrum 
Zemplína. Prvý názov mesta Myhal pochádza z  roku 1244. Od roku 1284 už 
mesto malo prívlastok Veľký Nogmihal a  v  roku 1773 Michalowcze. Mesto sa 
postupne rozvíjalo. V  14. storočí malo päť ulíc, kaplnku, kostol, faru, školu, 
mlyny, ovocné záhrady a priľahlé osady. Konali sa tu aj týždenné trhy. V roku 
1867 Michalovce dostali štatút veľkej obce a krátko nato sa 
stali administratívnym sídlom okresu. Výrazný rozvoj mes-
ta nastal až v 19. storočí, po vybudovaní železničnej trate 
Michalovce – Medzilaborce v  roku 1874 a  Prvej uhorsko-
-holičskej dráhy v  roku 1871. Vznikli ďalšie potravinárske 
a priemyselné závody – pivovar, tehelne a parný mlyn. Od 
roku 1876 pôsobia v meste aj lekári, keďže tu bola zriadená 
nemocnica. V 19. storočí vznikli v meste aj vlastné noviny 
Felső Zemplén, štátna škola, poštový úrad a tlačiarne. V 50. 
– 60. rokoch 20. storočia pribudli závody na spracovanie 
poľnohospodárskych produktov, textilu, strojárske a  sta-
vebné podniky. 

Michalovské stavebné pamiatky očaria nejedného 
turistu
Mesto sa môže pýšiť najstaršími stavebnými pamiatka-
mi, medzi ktoré patria základy predrománskej rotundy 
z 12. storočia a architektúra nížinného, tzv. Vodného hradu 
z  13. storočia. Nájdete tu i  gotický rímskokatolícky farský 
Chrám Narodenia Panny Márie, ktorého časť sanktuária je 

z 13. storočia, gréckokatolícky Chrám sv. Ducha rehole 
redemptoristov postavený v  neobyzantskom slohu, 
a  v  neposlednom rade barokovo-klasicistický kaštieľ 
rodu Sztárayovcov zo 17. storočia, ktorý dnes slúži 
ako sídlo Zemplínskeho múzea. Kaštieľ s komplexom 
priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou. 
V  meste sídli i  vyhľadávané Zemplínske múzeum, 
ktoré vzniklo v  roku 1957 ako kultúrne stredisko za-
merané na výskum a  dokumentáciu prírody, prave-
kých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia 
regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie 
stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej 
etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 
19. – 21. storočia. Všetko, čo sa nachádza v  múzeu, 
patrí medzi historické pamiatky, napr. fragment sochy 
pravdepodobne zo 16. storočia z  Budkoviec, pieta – 
gotická plastika z prvej polovice 15. storočia, pastier-
ske výrobky z  kostí, renesančná lada z  Rakovca nad 
Ondavou, pozdišovská keramika a eneolitická nádoba 
z Tibavy. Charakteristickou dominantou Michaloviec je 
malá vyvýšenina Hrádok, kde sa nachádza neogotická 
kaplnka sv. Antona Paduánskeho – pôvodne mauzóle-
um rodiny Sztáray. 
V  súčasnosti sú Michalovce moderným okresným 
mestom so 40 000 obyvateľmi, s krásnym námestím, 
modernými obchodnými strediskami, so strednými 

a  vysokými školami a  priemyselnými parkmi. Pre obyvateľov, ako aj návštev-
níkov mesta sa každoročne konajú rôzne kultúrno-spoločenské atrakcie. Jarné, 
letné i  zimné predajné trhy sú obohatené o  celý rad sprievodných podujatí. 
Fašiangové oslavy, Zemplínske slávnosti piesní a tancov, Podvihorlatský mara-
tón, Jarná cena mesta v parkúrovom skákaní a množstvo menších i väčších akcií 
počas celého roka.

Skvosty sakrálnej architektúry upútajú svojou jedinečnosťou
K unikátnym architektonickým pamiatkam regiónu patria drevené gréckokato-
lícke a pravoslávne chrámy, majstrovské diela prevažne anonymných ľudových 
tvorcov. Ide o skvosty našej ľudovej architektúry, ktoré sú pastvou pre oči. Stoja 
na návršiach alebo pri potokoch a tvoria malebnú dominantu obcí. Vznikli pre-
važne v 18. Storočí. Z tohto obdobia je aj ich interiér, v ktorom sú pozoruhodné 
dekoratívne nástenné a nástropné maľby, ikony, oltáre, lavice, drevené liturgic-
ké náčinie a knihy. Ich zvláštnosťou bola technológia výstavby, všetok materiál 
totiž musel byť z dreva a pri jeho stavbe sa nesmeli použiť klince. Majú zrubovú 
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základnú konštrukciu, šindľovú strechu a zdobia ich rôzne tesársko-rezbárske 
geometrické ornamenty. Dekorácia sa uplatňovala dokonca v spôsobe kladenia 
a profilovania šindľov, šalovacích dosák a líšt. Všetky chrámy sú chránené ako 
národné kultúrne pamiatky. Hodnotnou umeleckou pýchou regiónu s takýmto 
kultovým sakrálnym skvostom sú tak napr. obce Jalová, Inovce, Nová Sedlica, 
Krásny Brod, Ruská Bystrá, Ruský Potok, Topoľa, Vyšný Hrabovec, Hrabová 
Roztoka, Kalná Roztoka, Strihovce, Šmigovec a Uličské Krivé.

Vodné živly si v regióne to svoje určite vyberú
Región ponúka veľa možností aj pre milovníkov športu, ktorí každoročne na-
vštevujú Zemplínsku Šíravu a Vinianske jazero. Tieto obľúbené rekreačné stre-
diská vzdialené od Michaloviec len 10 km ponúkajú svojim návštevníkom priaz-
nivé podmienky na stanovanie, kúpanie, vodné športy, plavby na vyhliadkovej 
lodi, rybolov a zábavu. Lákajú veľkoplošnými bazénmi a mnohými atrakciami. 
Zemplínska šírava je vďaka svojej geografickej polohe známa najväčším počtom 
slnečných a tropických dní v roku. Za zmienku stojí určite aj jazero Morské oko, 
ktoré leží v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v nadmorskej výške 
618 m. Je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou a ucho-
vaným charakterom bukových spoločenstiev pralesovitého charakteru. Morské 
oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha. Ústi 
doň šesť až osem stálych i príležitostných prameňov. Prebytočnú vodu odvá-
dza do potoka Okna hrádza priehradného múru, postaveného v  80. rokoch 
19. storočia. Na jeho dne sú dve výrazné preliačiny, z ktorých hlbšia má až 26 m. 
Teplota vody od hĺbky 9 m po dno je 4,4 – 4,8 stupňov Celzia. Tmavozelená voda 
Morského oka je významným biotopom mnohých druhov rýb, žije tu pstruh po-
točný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a iné vzácne druhy. Nad hladinou Morského 
oka sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov – Sninský kameň (1005 m 
n. m.), známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny. Atrakciou sú aj 
ďalšie turistické trasy malebného pohoria Vihorlatských vrchov, ktoré sú súčas-
ťou chránenej krajinnej oblasti.

Rybníky lákajú rybárov i plavcov
Rybárske umenie si môžu turisti vyskúšať na Sninských rybníkoch s výmerou 
373 ha, ktoré sa nachádzajú v regióne Horného Zemplína, v doline Bystrého po-
toka, 3 km od mesta Snina. Táto prímestská rekreačná oblasť je sústavou troch 
bazénov na kúpanie a  dvoch rybníkov s  prírodným dnom, ktoré poskytujú 
možnosti rybolovu. Areál prírodného kúpacieho biotopu je druhým biokúpa-
liskom na Slovensku, využívajúcim technológiu samočistenia vody pomocou 
rastlín a rias. Oblasť jazier ponúka návštevníkom športové vyžitie, ubytovanie 
i stravovanie a je tiež výborným východiskom pre podniknutie rôznych túr. Je 
obklopená Vihorlatskými vrchmi s  cyklotrasami a  turistickými chodníkmi na 
Sninský kameň.

Tradície aj unikáty 
Región je známy nielen svojimi folklórnymi tradíciami, ale aj tradičnou pozdi-
šovskou keramikou pomenovanou podľa obce Pozdišovce, v ktorej sa dodnes 
udržiava tradícia ručnej výroby tejto keramiky. 
Spomedzi miest, ktoré sa v regióne oplatí navštíviť, spomeňme aspoň zrúcaniny 

hradov postavených v období 13. – 14. storočia, Literárne múzeum Pavla Horova 
v Bánovciach nad Ondavou, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Gitarové múze-
um v Sobranciach (je európskym unikátom s ojedinelou zbierkou elektronic-
kých gitár reprezentujúcou ich históriu), Chránenú prírodnú oblasť Vihorlat 
známu výskytom ojedinelej fauny a flóry, národnú prírodnú rezerváciu Senné 
rybníky, unikátnu ornitologickú oblasť v  strednej Európe, chránené prírodné 
územie Latorica či prírodnú rezerváciu Bačkovská dolina. 

Miestne vinice zvádzajú aj zarytých abstinentov 
Zemplínsky región sa neodmysliteľne spája s  vínom. Známe sú vinice v  sob-
raneckom regióne v  obciach Tibava či Orechová, no predovšetkým unikátna 
tokajská vinohradnícka oblasť. Prišli by ste o  nezabudnuteľný zážitok, keby 
ste iba sedeli na brehu jazera a nechali si ujsť unikátnu ochutnávku tokajské-
ho vína (v  histórii známeho ako vino regnum rex vinorum – víno kráľov, kráľ 

vín) spojenú s  podrobným opisom výroby takmer 30 druhov 
vín. Vynechať by ste nemali ani prehliadku tufových pivníc či 
prechádzky po viniciach v spoločnosti najskúsenejších vinárov 
južného Slovenska.
Tokajská vinohradnícka oblasť na Slovensku je pevne stano-
vená rozlohou 907 ha v  katastrálnych územiach obcí Bara, 
Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká 
Tŕňa a Viničky. Je najmenšou zo šiestich vinohradníckych ob-
lastí Slovenska. Keďže ide o  jednu z  najteplejších oblastí kra-
jiny, patrí tento región do najkvalitnejšej kategórie z hľadiska 
pestovania viniča v  rámci Slovenska. Za tokajské sa považujú 
tri základné odrody, ktoré musia byť zastúpené v  tokajskom 
víne v určitom pomere a tými sú: Furmint, Lipovina a Muškát 
žltý. Receptúru zrenia tokajského vína poznajú len pivniční 
majstri, ktorí si tajomstvo dosiahnutia čo najvyššej kvality toh-
to nezameniteľného kráľovského moku veľmi poctivo chránia. 
Tokajské víno je darom Boha, zeme a slnka. Príďte a sami sa pre-
svedčte, či platí výrok kráľa Dávida „Vinum bonum leatificat cor 
hominis“ – Dobré víno rozveseľuje srdce človeka...

pplk. JUDr. Beáta Barcziová
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Medzinárodné stretnutie 
múzeí colníctva v Budapešti

Múzeum colníctva na Slovensku má veľmi krátku históriu, veď bolo slávnostne 
otvorené len 5.5.2012. Napriek tomu sa úspešne zapísalo do povedomia užšej 
aj širšej verejnosti. V dňoch 9. – 11.7.2012 sa uskutočnilo v Budapešti stretnu-
tie colných múzeí pod záštitou Svetovej colnej organizácie (WCO).

Mottom stretnutia s medzinárodnou účasťou bola myšlienka: „Naša budúcnosť 
má korene v našej minulosti“.
Na stretnutí sa zúčastnilo 12 pozvaných múzeí colníctva, ktoré prezentovali 
svoju činnosť slovom aj obrazom. Išlo o zástupcov colných a finančných správ 
z nasledujúcich krajín: Azerbajdžan, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Nemecko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Ukrajina a Uzbekistan. Ako sa-
mostatná bola prítomná delegácia WCO.

Stretnutie sa uskutočnilo v Regionálnom školiacom a tréningovom centre WCO 
v Budapešti. Program sa začal v deň príchodu účastníkov stretnutia veľmi ne-
tradične, slávnostným koncertom maďarského colného dychového orchestra, 
založeného v roku 1942 v priestoroch múzea Národnej daňovej a colnej správy 
Maďarska (NTCA), ktoré sa venuje maďarskej colnej a daňovej histórii. Súčasťou 
programu bola prehliadka maďarskej expozície a zároveň aj otvorenie samo-
statnej expozície azerbajdžanskej colnej správy venovanej nielen histórii colníc-
tva, ale aj tradičnej remeselnej výrobe a tradičnému oblečeniu Azerbajdžancov. 
Úvodné slovo na otvorení expozície mal zástupca azerbajdžanskej colnej sprá-
vy, generálmajor Aliyev Gambai Fikret.

Úvodné slová v prvý pracovný deň stretnutia mali námestník generálneho ta-
jomníka WCO Sergio Mujica a za maďarskú stranu zástupca sekcie medzinárod-
ných vzťahov plk. Gábor Hóka. Po úvodných slovách bolo otvorené rokovanie 
s prezentáciami jednotlivých múzeí. Z prezentácií jednotlivých zúčastnených 
krajín, vystúpenia námestníka generálneho tajomníka WCO Sergia Mujicu, ako 
aj samotného motta stretnutia „Naša budúcnosť má korene v našej minulosti“ 
vyplynulo, že múzeá colníctva nemusia slúžiť len na zdokumentovanie faktov 
vo vzťahu k minulosti, ale aj ako významný faktor prezentácie práce colníkov 
a zamestnancov finančnej správy v súčasnosti. Z jednotlivých prezentácií jed-
noznačne vyplynulo, že múzeá môžu slúžiť na prezentáciu nielen samotnej col-
nej, resp. finančnej správy, ale, ako sa to ukázalo aj v prípade hostiteľskej krajiny, 

aj na nadviazanie tak oficiálnych, ako aj neformálnych 
vzťahov.

V prezentácii našej skupiny sme sa snažili predsta-
viť Múzeum colníctva v  Bratislave ako miesto, kde 
sa môžu poskytnúť zaujímavé informácie nielen 
bežným návštevníkom, ale aj zahraničným návšte-
vám, predstaviteľom partnerských inštitúcií z oblas-
ti colníctva a finančnej správy. Múzeum colníctva 
môže významným spôsobom napomôcť prezentácii 
Slovenskej republiky aj počas jej plánovaného pred-
sedníctva EÚ. Preto bola prezentácia koncipovaná 
v  duchu snahy ukázať, že múzeum dokáže návštev-
níkom pútavou formou predstaviť aj inštitúciu col-
níctva a činnosť finančnej správy a jej zamestnancov 
v súčasnosti. Táto skutočnosť sa prejavuje nielen 
v osobných reakciách návštevníkov, ale aj v odkazoch 
zapísaných návštevníkmi múzea v návštevnej knihe. 
Súčasťou prezentácie bola aj informácia o vybudova-
ní prvého pietneho miesta na našom území s mena-
mi zamestnancov finančnej stráže, ktorí zahynuli pri 
výkone služby a v Slovenskom národnom povstaní 
v rokoch 1918 – 1948.

Na záver stretnutia zástupcovia colných múzeí podpí-
sali „vyhlásenie“, v ktorom potvrdili svoj záväzok na ďalšie posilnenie spoluprá-
ce, ako aj posilnenie komunikácie medzi múzeami pri zachovaní spoločného 
dedičstva pre budúce generácie.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak a Bc. Zuzana Holodová
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Tri letné akcie CÚ Trnava medzi deťmi

Prázdniny s colníkmi z Bratislavy

Trnavskí colníci v týchto letných horúčavách nielen zaisťovali a kontrolovali, ale 
stihli potešiť i deti, a to hneď trikrát. Na konci júna zaujali školákov zo Základnej 
školy v Šintave, v polovici júla deti z letného tábora na Záhorí a v posledný júlový 
týždeň sa venovali deťom v Mestskom letnom tábore NEBOJSA v Galante. 

Školáci ocenili diskusiu i akčné ukážky 
Ku koncu školského roka pripravili colníci ústredne CÚ v spolupráci so SCÚ Senica 
a Veľký Meder prezentáciu pre žiakov zo všetkých ročníkov Základnej školy 
v Šintave zameranú na tabak, tabakové výrobky, omamné a psychotropné lát-
ky a nechýbali ani ukážky z ich činností. Prezentácia prebiehala súčasne v triede 
a na školskom dvore. Starších žiakov zaujala predovšetkým prednáška o tabaku, 
tabakových výrobkoch a ich škodlivosti na ľudský organizmus. Niektorí z nich 
nás dokonca prekvapili i s vlastnými skúsenosťami s tabakom a v živej diskusii 
sa s nami podelili o svoje zážitky s fajčením. Na naše prekvapenie sa do debaty 
zapájali i najmenší školáčikovia. Tí sa zase s nadšením podelili o problémy, ktoré 

majú s cigaretami vo svojich rodinách a blízkom okolí. Na školskom dvore si pre 
zmenu starší chlapci mali možnosť vystreliť z automatickej pušky vzor 58. Mladšie 
ročníky nadchol najmä psovod s dvomi služobnými psami, s ktorými predvied-
li ukážky vyhľadávania tabaku a drog. Školáci si s obdivom prezerali i služobné 
autá s majákmi, putá, obušky, nepriestrelné vesty, zbrane a zastavovací pás. Za 
pozornosť, ktorú im deti venovali, rozdávali sladkú odmenu. Na záver vedenie 
základnej školy ďakovným listom vyjadrilo vďaku za vydarenú prezentačnú akciu. 

Colníci spestrili deň táborníkom na Záhorí
O dva týždne neskôr pripravili colníci z SCÚ Senica propagačnú akciu pre deti 
v letnom tábore na Záhorí, ktorý každoročne organizuje detská organizácia 
Záhorácky Fénix v areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. 
V jedno horúce júlové letné doobedie im názorne ukázali, aké používajú donu-
covacie prostriedky, zbrane, zastavovací pás či nepriestrelné vesty. So sebou si 
priviedli aj dvoch psov, s ktorými im predviedli názorné ukážky z činnosti pso-
voda. Jeden štvornohý colník bol zameraný na omamné a psychotropné látky 
a druhý bol vycvičený na cigarety. Deti však zaujali aj služobné autá s majákmi. 
Ukážky streľby z automatickej pušky vzor 58 fascinovali predovšetkým chlap-
cov, ktorí si mohli vystreliť na terč zo vzduchovej pištole. 

Do tretice Galanta
V horúcich letných dňoch sa uskutočnila prezentácia colnej správy colníkmi 
SCÚ Senica v Mestskom letnom tábore NEBOJSA v Galante, ktorý zorganizo-
valo Centrum voľného času – Spektrum v Galante. Tak ako v predošlých dvoch 
prípadoch, ani v tomto tábore nechýbalo nič z prezentácie colníkov. Trnavským 
colníkom sa tak podarilo uskutočniť ďalšie úspešné propagačné akcie colnej 
sekcie finančnej správy, z ktorej mali radosť všetky zúčastnené deti. 

kpt. Ing. Iveta Švárna

Tieto prázdniny boli pre deti colníkov CÚ Bratislava výnimočné. Zúčastnili sa 
na 1. ročníku detského denného tábora, ktorý sa uskutočnil na podnet rodičov. 
Nápad mal mimoriadne dobrú odozvu u vedenia CÚ Bratislava. Veľmi dôležitú 
úlohu zohrali aj skvelí táboroví vedúci mjr. Ing. Vyletelková, kpt. Mgr. Rosíková 
a kpt. Ing. Hamar alias Katka, Eliška a Braňo.

Tábor navštevovalo 22 nadšených detí, pre ktoré bol pripravený bohatý 
program. Týždeň začali športovou olympiádou na Partizánskej lúke, kde zís-
kavali žetóny za šikovnosť v  rôznych netradičných športových disciplínach. 
Samozrejme, nezabudlo sa ani na hladné žalúdky. Vedúci pre všetkých pripravili 
grilované špeciality a na záver dňa si detičky za získané žetóny nakúpili darče-
ky. Druhý deň bol mimoriadne slnečný a prial ich dobrodružnej plavbe loďou. 
Cieľ plavby bol Devín, kde sa pokochali krásnym výhľadom na hrad. Posilnené 
obedom sa neskôr pobrali do historického centra Bratislavy, aby deň zakončili 
sladkou zmrzlinou. Tretí deň tábora bol zameraný na tému: „Čo robia moji rodi-
čia v práci“. Po raňajkách sa preto deti presunuli na SCÚ Bratislava, ktorá sídli na 
bývalom hraničnom priechode Bratislava – Berg, kde pre ne kolegovia pripravili 
akčný program. Hneď na úvod ich vystrojili jednotnými tričkami a  šiltovkami 
colnej správy a takto nastúpili do akcie. Mali možnosť vyskúšať si streľbu z pišto-
le, zo vzduchovky a aj zo samopalu, čo malo u detí mimoriadny úspech. Po strel-
nici prišli na rad ukážky služobnej kynológie. Malí táborníci sa dokonca aktívne 
zúčastnili i pátracej akcie. Na SCÚ boli pre deti vystavené exponáty zhabaných 
exotických zvierat a pašovaného tovaru. Mohli si vyskúšať výstroj a výzbroj col-
níkov a špecializované pracovné pomôcky, ako napr. detektor kovov, dozimeter, 
röntgen... Unavené a šťastné sa vrátili na colný úrad s vreckami plnými nábojníc. 
Viaceré z nich sa po tomto dni túžia stať colníkmi.
Táboroví vedúci sa nedali zahanbiť ani na štvrtý deň. Pre svojich zverencov zvo-
lili vedecko-náučný program v zábavnom centre Atlantis, kde hravou formou 
odhaľovali tajomstvá z oblasti fyziky, chémie a dokonca sa pokúsili oživiť 5000 
rokov starú múmiu. Po sladkých parených buchtách sa ešte všetci vybláznili na 
detskom ihrisku na Štrkovci.

Týždeň sa skončil tak, ako sa aj začal – športovo. Pre deti bol pripravený nevšed-
ný športový zážitok na bejzbalovom ihrisku, kde mali možnosť vyskúšať si tento 
(u nás menej známy) druh športu. Pod vedením profesionálneho trénera získali 
základy hry, ktoré zúročili v naozajstnom zápase. Deň bol mimoriadne horúci, 
a tak sa deti a aj táboroví vedúci vyšantili na vodnej šmýkačke vytvorenej jedno-
duchou kombináciou igelitu a zavlažovacej hadice. K úspešnému absolvovaniu 
tábora a získaniu titulu mladšieho colníka – čakateľa im prišiel na záver zabla-
hoželať a odovzdať diplomy a darčeky riaditeľ colného úradu pplk. Mgr. Tomáš 
Prochocký spolu s námestníkom colného úradu pplk. Ing. Jánom Ježom.
V tábore vznikli nové priateľstvá a deti sa lúčili s očakávaním druhého (veríme, 
že pobytového) tábora CÚ Bratislava. Spokojní však boli nielen malí táborní-
ci, ale aj ich rodičia, ktorí sa chcú poďakovať vedúcim tábora za ich trpezlivosť 
a  realizovanie tohto výnimočného nápadu, ako aj vedeniu colného úradu za 
podporu pri jeho zorganizovaní. Veríme, že týmto ročníkom CÚ Bratislava začal 
ďalšiu formu starostlivosti o svojich zamestnancov.

kpt. Ing. Žaneta Mészárosová a práp. Katarína Chladecká
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Z našich aktivít

Pochod cez Nijmegen
Colníci zo Slovenska nás už deväť rokov reprezentujú na štvordňovom pocho-
de mestom Nijmegen v Holandsku, ktorý organizuje holandská colná správa, 
a to pod záštitou Európskej colnej športovej asociácie (ECSA). 

Tak ako roky predtým, aj tento desiaty rok sa už v  januári posielali prihlášky 
na 4-dňový pochod mestom Nijmegen, čo znamená pre ženy 160 km – 40 km 
denne a pre mužov 200 km – 50 km denne. Prihlášku vypísali štyria: dve ženy 
a dvaja muži, a to mjr. Ing. Danka Krajčíková, kpt. Mgr. Martina Gregorcová, por. 
Miroslav Smetana a por. Sergius Choma. Nakoniec sme reprezentovali sloven-
ských colníkov bez Danky Krajčíkovej. 
Podujatie sa tento rok konalo už po 96. krát. Jeho kontinuálny priebeh trvá od 
roku 1909; odvtedy sa organizuje pravidelne a nepretržite so stále narastajúcim 
počtom aktívnych účastníkov. Podujatie sa nekonalo len počas trvania sveto-
vých vojen, keď politická a  spoločenská scéna na európskom kontinente ne-
priala zdarnému priebehu podujatia.
Pre holandskú colnú správu je organizácia podujatia a zaistenie reprezentatív-
nej účasti z radov predstaviteľov zahraničných colných správ na štarte pretekov 
otázkou prestíže, pretože colnícka participácia na podujatí má dlhoročné trva-
nie, ktorá tento rok oslávila už svoje 54. výročie.
Pre domácich obyvateľov je toto podujatie takmer štátnym sviatkom, na uliciach 
sa prejavuje holandská družnosť, spoločenskosť, spolupatričnosť a pohostinnosť.
Je to skutočne masové podujatie. Zúčastňuje sa na ňom približne 42 000 účast-
níkov. Colná správa z tohto počtu zastala 220 miest, z toho 150 holandská colná 
správa a zvyšok doplnili colníci zo 14 krajín – Aruba, Belgicko, Curacao, Česko, 
Fínsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, 
Turecko a Veľká Británia.

Náročné dni pochodu
Keď naše vnútorné orgány ešte spali, my sme o 3.00 hod. vstávali, dali sme si 
raňajky a  vyrážali sme na štart. Pre nováčikov je prvý štart veľkým zážitkom, 
lebo človek by ráno o pol piatej čakal prázdne a tiché ulice, ale veselá holand-
ská mládež nás každé ráno vyprevádzala. Trasy vedú širším okolím Nijmegenu, 
čo znamená, že sú miesta veľmi rušné, ktoré sú plné povzbudzujúcich, tlieska-
júcich a tancujúcich ľudí ponúkajúcich kávu, vodu, čaj. Pri každom dome hrá 
iná hudba, pri ceste deti v kočíkoch, ktoré ráno ešte spia, alebo deti, ktoré nám 
ponúkali slané, sladké, zeleninu, ovocie. Človek si vyberie, na čo má práve chuť 
a ony sa tešia, že si od nich niečo zoberiete. Túto fantastickú atmosféru, kto-
rú možno prirovnať k Tour de France vystriedajú miesta tiché, kde každý kráča 
sám so svojimi myšlienkami, so svojou pribúdajúcou bolesťou, prípadne si kráti 
dlhú chvíľu rozhovorom s  kolegami, okoloidúcimi, spevom s  pochodujúcimi 
vojakmi, policajtmi alebo inými skupinkami. Takto sa ide krok za krokom, kilo-
meter za kilometrom. Bolesti kĺbov, svalov, otlaky, pľuzgiere, prípadne zápaly 

nechcete cítiť – je to boj so sebou samým. 
Po príchode do cieľa si každý deň účastníci vydýchli, my tiež, že sme to úspešne 
zvládli. Náš kolega Sergej už v prvý deň skonštatoval, že sú to galeje. Svojím 
spôsobom aj áno, je to skúška fyzických schopností a možností, psychiky, poko-
ry, vôle, tolerancie, sebazaprenia a schopnosti ísť cez bolesť až na dno svojich 
možností. Ale ako sa hovorí, „všetko je v hlave“. 
Posledný deň, posledných 4,5 km sme sa preobliekli do uniforiem. So sloven-
skou vlajkou a patričnou slovenskou a stavovskou hrdosťou sme kráčali do cieľa 
za sprievodu tónov holandskej colníckej kapely v približne v 38-tisícovom dave 
účastníkov, masou domácich obyvateľov na uliciach, balkónoch, strechách do-
mov, ktorí vytvárali neopísateľnú a  neopakovateľnú atmosféru. Neopísateľné 
pocity ostali v nás a našich spomienkach. 
Na záver podujatia sme medzinárodne skonštatovali, že jediné slovo, ktoré toto 
podujatie vystihuje, je REŠPEKT. Rešpekt pred tými, ktorí prejdú okolo na vozíku, 
rešpekt pred tými, ktorí sú inak telesne postihnutí a kráčajú s nami, rešpekt pred vo-
jakmi, ktorí idú v „kanadách“ a s „plnou poľnou“, rešpekt pred psychicky a telesne po-
stihnutými ľuďmi, pred ľuďmi na posteliach s infúziou, ktorí vás povzbudzujú popri 
ceste už len svojou prítomnosťou a, samozrejme, rešpekt pred sebou samým.
Touto cestou by som chcela za všetkých troch poďakovať vedeniu Finančnej 
správy SR ako aj všetkým, čo sa spolupodieľali na zorganizovaní tejto služobnej 
cesty, že vďaka nim sme mohli reprezentovať, prejsť, zažiť a prežiť takéto neopa-
kovateľné podujatie organizované holandskou colnou správou, z ktorého sme 
sa síce dlho regenerovali, no určite na to nikdy nezabudneme. 

   kpt. Mgr. Martina Gregorcová
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Vrtuľníkové krídlo generálplukovní-
ka Jána Ambruša v  Prešove usporia-
dalo už 6. ročník Memoriálu por. Ing. 
Dušana Paľucha v  praktickej streľbe. 
Strelecká súťaž sa konala 21.6.2012 
na strelnici KONDOR na Cemjate 
v Prešove.

Pamiatka venovaná poručíkovi
Pozvanie zúčastniť sa na memoriáli 
dostal aj CÚ Michalovce, ktorý po-
zvánku s  radosťou prijal. Príslušníci 
prešovského vrtuľníkového krídla 
si Memoriálom poručíka Dušana 
Paľucha pripomenuli pamiatku svojho kolegu, ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla An-24 v roku 2006. 
Práve streľba z ručnej zbrane bola pre poručíka Paľucha nielen vojenskou povinnosťou, ale hlavne veľkou 
záľubou.

Michalovskí colníci si odniesli bronz
Náčelník štábu krídla pplk. Ing. Pavel Klučerovský otvoril súťaž krátkym príhovorom a poprial strelcom veľa 
úspechov. Po jeho úvodných slovách nasledovala minúta ticha, ktorou si všetci symbolicky uctili pamiatku 
bývalého kolegu. Potom už prišla na rad samotná súťaž v praktickej streľbe, ktorá sa riadila pravidlami IPSC 
(International Practical Shooting Confederation). Zúčastnilo sa na nej 49 strelcov – príslušníkov vojenských 
útvarov Ozbrojených síl SR, slovenskej finančnej správy v zastúpení CÚ Michalovce, Vojenskej polície, Zväzu 
vojakov SR a tiež príslušníkov pozvaných zložiek Ministerstva vnútra SR. Po prezentácii účastníkov bol ná-
stup, kde boli všetci poučení o bezpečnosti a podmienkach streľby na jednotlivých streleckých postoch. Na 
strelcov čakalo šesť streleckých parkúrov, pričom v rámci jedného parkúru museli viesť streľbu z krátkej aj 
dlhej zbrane a záverečný klasický rozstrel. Naše strelecké družstvo v zložení: kpt. Mgr. Marian Pekarik, por. 
Bc. Tibor Dobó, npor. Miloš Konopinský a ppor. Bc. Július Veseliny sa umiestnilo z celkových 12 družstiev 
na 3. mieste. V rozstreli strelcov zvíťazil por. Bc. Tibor Dobó, ktorý sa spomedzi 49 účastníkov umiestnil na 
1. mieste. Po náročnom dni nasledovalo vyhodnotenie, na ktorom usporiadatelia pozvali prítomných na 
nasledujúci 7. ročník Memoriálu por. Ing. Dušana Paľucha v praktickej streľbe.

por. Bc. Tibor Dobó

Memoriál por. Ing. Dušana PaľuchaMinifutbal 
na Ukrajine
Na pozvanie čopskej colnice sa colníci z  CÚ 
Michalovce zúčastnili na medzinárodnom 
turnaji colných orgánov susedných štátov 
v minifutbale, organizovanom pri príležitosti 
osláv 21. výročia vzniku Štátnej colnej správy 
Ukrajiny.

Pred samotným otvorením turnaja sa usku-
točnila oficiálna časť programu osláv 21. výro-
čia ukrajinskej colnej správy. V rámci tejto časti 
vystúpil so slávnostným príhovorom aj riaditeľ 
CÚ Michalovce pplk. Mgr. Milan Kačurik.
Minifutbalový turnaj prebiehal v  Užhorode, 
v  novom modernom športovom komplexe 
„Zinedine“. Naši colníci si zmerali sily s tímami 
Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Hralo sa sys-
témom každý s každým. Farby Slovenska hájili 
ôsmi colníci z CÚ Michalovce, ktorí sa v tvrdej 
konkurencii nenechali zahanbiť a  turnaj vy-
hrali. Celkové výsledné poradie zúčastnených 
tímov: 1. Slovensko, 2. Maďarsko, 3. Ukrajina, 4. 
Rumunsko. Zároveň za najlepšieho strelca tur-
naja bol vyhlásený náš kolega Peter Palšovič.
Po ukončení turnaja oslavy pokračovali boha-
tým kultúrnym programom v areáli komplexu 
„Kamelot“.

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.

V  júli sa na CÚ Michalovce uskutočnil 2.  ročník streleckej súťaže o  putovný 
pohár riaditeľa CÚ. Aj tento ročník zorganizovali odborný strelecký inštruktor 
a streleckí inštruktori CÚ Michalovce v spolupráci s vedením úradu a ZO SLO-
VES. Športovo-spoločenská akcia sa uskutočnila 14.7.2012 na strelnici Sloven-
ského poľovníckeho zväzu v Topoľanoch.

Súťaž slávnostne otvoril a  strelcov aj 
divákov privítal riaditeľ CÚ pplk. Mgr. 
Milan Kačurik. Strelci sa mohli prihlásiť 
do dvoch streleckých disciplín, a  to do 
mierenej streľby a  streleckého parkúru. 
V  streleckom parkúre súťažilo 34 kole-
gov. V  disciplíne mierená streľba, ktorá 
bola rozdelená do dvoch kategórií (muži 
a  ženy), súperilo 26 mužov a  18 žien. 
Za najlepšieho strelca CÚ v  disciplíne 
strelecký parkúr bol vyhlásený npráp. 
Gabriel Jakab z  PCÚ Veľké Slemence, 
ktorý sa stal držiteľom putovného po-
hára riaditeľa CÚ na najbližší rok. Víťazmi 
v disciplíne mierená streľba sa stali v ka-
tegórii mužov ppráp. Jozef Tarr z oddele-
nia špeciálnych technológií a v kategórii 
žien kpt. JUDr. Silvia Bodzásová z  PCÚ 
Čierna nad Tisou. Celý deň sa niesol 
v  duchu streleckej súťaže, ktorej vyvr-
cholením bolo slávnostné vyhodnotenie 
a  odovzdávanie cien, medailí a  diplo-

mov. Poobedňajšie hodiny patrili rôznym aktivitám športovej charakteru, kto-
rých hlavnou charakteristickou črtou bola spoločná zábava spojená s príjem-
ným posedením v kruhu kolegov pri príjemnej hudbe a chutnom jedle.

stržm. Marta Šestáková

Michalovskí colníci opäť zabojovali o pohár riaditeľa CÚ
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Ing. Anton Hudec
Dňa 16.7.2012 sme sa rozlúčili s  naším kolegom, podplukovníkom 
v zálohe Ing. Antonom Hudecom, ktorý nás náhle a tragicky opustil vo 
veku 57 rokov pri plnení služobných povinností. Po ukončení aktívnej 
vojenskej služby pôsobil Ing. Anton Hudec od roku 2009 vo finančnej 
správe ako civilný zamestnanec odboru colného, oddelenia výkonu 
colného dohľadu. Pracovné povinnosti si plnil s vysokou profesiona-
litou a odbornosťou. 

Česť jeho pamiatke!

pplk. v. v. Ing. Štefan Gerbóc
Dňa 1. 7. 2012 nám bola oznámená smutná správa o smrti dlhoročné-
ho bývalého kolegu pplk. Ing. Štefana Gerbóca, ktorý zomrel vo veku 
44 rokov.  Jeho profesionálna colnícka kariéra sa začala v roku 1991 na 
CÚ Poprad. V roku 2002 sa stal 1. námestníkom riaditeľa CÚ Bratislava, 
kde pôsobil až do svojho odchodu 8 rokov. Jeho kariéru charakterizo-
vala pracovitosť, húževnatosť, odbornosť a profesionalita.

Česť jeho pamiatke !

Ing. Pavol Zbell
Dňa 6.7.2012 nás zasiahla správa o tragickej smrti nášho ďalšieho vzác-
neho kolegu, Ing. Pavla Zbella, ktorý zomrel vo veku 41 rokov. K colnej 
správe nastúpil v roku 1996 na CÚ Poprad. V rámci colného úradu pô-
sobil na viacerých pracoviskách, kde pri svojej každodennej colníckej 
práci nadobudol cenné skúsenosti, ktoré s profesionalitou odovzdával 
svojim kolegom. O tom, že išlo o rozhľadeného človeka, svedčí aj fakt, 
že bol aktívny vo verejnom aj v športovom živote.

Česť jeho pamiatke !

mjr. Mgr. Miroslav Šulík
Dňa 10.8.2012 si Vysoké Tatry vyžiadali ďalšiu obeť. Obeťou tragickej 
nehody sa stal dlhoročný kolega mjr. Mgr. Miroslav Šulík. Opustil nás 
náhle vo veku nedožitých 40 rokov. V colnej správe pracoval od roku 
1994 na CÚ Žilina, posledné roky však pôsobil na odbore colnom, 
oddelení výkonu colného dohľadu, kde s  maximálnou odbornosťou 
a  profesionálnym prístupom zabezpečoval agendu procedurálneho 
helpdesku pre NCTS, ECS a ICS. 

Česť jeho pamiatke!

Opustili nás...

Naši jubilanti v júli a v auguste 2012
60 rokov

Marián Dobrík (FR SR)

55 rokov

František Bertovič (CÚ Bratislava)

50 rokov
Ľudoví Virág (CÚ Banská Bystrica)

Ivan Chlebák (CÚ Prešov)
Peter Morjak (CÚ Prešov)

Ján Olejár (CÚ Prešov)
Edita Beláková (CÚ Trenčín)
Miroslav Jánošík (CÚ Žilina)

Juraj Jurči (CÚ Žilina)
Milan Harcek (CÚ Žilina)
Štefan Liščák (CÚ Žilina)

Pracovné jubileum 20 rokov
Mojmír Dřízga ( KÚ FS)

Ivan Novotný (CÚ Bratislava)

Peter  Černák (CÚ Nitra)

Peter Morjak (CÚ Prešov)

Jaroslav Derco (CÚ Prešov)

Jaroslav Hrebeňák (CÚ Prešov)

Ondrej Harabin (CÚ Prešov)

Jaroslav Klimek (CÚ Prešov)

Marián Horkovič (CÚ Prešov)

Jozef Čúzy (CÚ Trenčín)

Libor Kufa (CÚ Žilina)

Vladimír Vanák (CÚ Žilina)

Marián Martiček (CÚ Prešov)
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Cyklistika ho naučila tvrdo na sebe pracovať
„Keď okúsite bicykel a  cyklistiku, už sa jej nevzdá-
te,“ takto charakterizoval svoj dvojkolesový koníček 
Pavel Takáč z FR SR, ktorý sa tomuto športu venuje 
prakticky celý život. Ako jeden z  mála neskončil 
len pri „klasickom“ bicyklovaní, ale dal sa na dráhu 
traséra. To znamená, že robí navigátora zrakovo po-
stihnutému športovcovi. Obaja tvoria výkonný tím, 
ktorý získal mnohé ocenenia, medzi inými i paralym-
pijské striebro.

Nič by nemenil
Cyklistika sa stala Paľovou srdcovkou už v  detstve. 
Môžu za to jeho rodičia, ktorí si všimli jeho neutícha-
júcu energiu a pozitívny vzťah k bicyklovaniu. Otec 
ho preto ako deväťročného zobral na cyklistický šta-
dión Vlastimila Ružičku. Prihlásil ho do klubu Rapid 
Bratislava, kde trénoval štyrikrát do týždňa. Spolu 
s  ostatnými cyklistami sa učil na tréningoch jazdiť 
tesne za sebou (v cyklistickom žargóne v háku), v skupine alebo špurtovať na 
dohodnuté ciele presne tak, ako to môžeme sledovať v televízii počas cyklistic-
kých pretekov aj na Tour de France. Čoskoro prišli na rad prvé preteky (cestné 
i  dráhové), či už na Slovensku, alebo v  okolitých štátoch. Dostavili sa aj prvé 
umiestnenia a  s  tým spojené medaily, poháre a  diplomy. Paľo pokračoval vo 
svojom hobby aj na športovom gymnáziu, kde sa špecializoval na dráhovú 
cyklistiku, konkrétne na disciplíny šprint a jeden kilometer s pevným štartom. 
Tréningy však už boli častejšie a dlhšie. Od pondelka do piatka trénoval dva-
krát denne striedavo na ceste a  dráhe. Neoddychoval ani cez víkendy, počas 
ktorých v letnej sezóne (marec – september) buď trénoval, alebo bol na prete-
koch. Za všetko hovorí fakt, že ako starší dorastenec najazdil na bicykli ročne 
cca 20 000 km. Tréner ho nešetril ani v zime, aj vtedy sa totiž pretekalo na kry-
tých dráhach (v Brne, Prahe alebo vo Viedni). Paľo si tak delil čas medzi tréningy, 
školu a opäť tréningy. Na klasickú zábavu mladých ľudí typu diskotéky či kina 
nemal čas, čo však dodnes neľutuje. Cyklistika ho totiž naučila, že ak chce človek 
v živote niečo dosiahnuť, tak sa mu to tvrdou prácou aj podarí.

Začiatky boli ťažké
Po skončení aktívnej kariéry ho ako 18-ročného oslovil tréner zrakovo postih-
nutých športovcov, či by to neskúsil na dráhe ako trasér s  Mirom Jamborom 
v tandeme. Ako bývalý dráhový cyklista (v cyklistickom žargóne dráhar), ktorý 
dosiahol v tejto disciplíne mnohé úspechy, súhlasil. Začiatky však neboli vôbec 
jednoduché. Dôležité bolo zosúladiť sa psychicky a  pripraviť sa fyzicky, hoci 
prvé husle hrá v tandeme vždy ten zdravý športovec. Aj preto vykonávajú po-
zíciu traséra najčastejšie bývalí reprezentanti alebo profesionálni cyklisti. Paľov 
zrakovo postihnutý zverenec Miro sprvoti o  cyklistike veľa nevedel. Trénoval 

preto podľa dohodnutého tréningového plánu a jazdil aj 
na stacionárnom bicykli.

Trasér musí myslieť a konať za dvoch
Ich prvé spoločné tréningy poznamenalo niekoľko pádov 
a  odrenín, ktoré sa, našťastie, na ich zdraví neodzrkadli-
li. Paľo čoskoro zistil, že tandemová jazda s postihnutým 
športovcom je diametrálne odlišná ako s  zdravým. Je 
náročnejšia na ovládanie tandemu (Miro „neťahal do pe-
dálov“ plynulo a  počas manévrovania sa nenakláňal do 
strán, ako mal). Keďže Paľo mal za sebou nevidiaceho člo-
veka, musel byť ostražitý za dvoch. Musel zachytiť ataky 
od súpera v rámci pretekov z každej pozície a dať pokyn 
Mirovi, za ktorého ako trasér zodpovedal. Počas pretekov 
v  šprinte tandemov totiž pravidelne dochádzalo k  ata-
kom, pri ktorých išli tandemy tesne pri sebe a so súperom 
sa dotýkali lakťami (je to dovolené v  rámci nepísaných 
pravidiel). Ide o  šport, ktorý môže byť skutočne nebez-

pečný. Nepísaným pravidlom pri páde tandemu je, že zadný jazdec si väčšinou 
zlomí kľúčnu kosť. Ďalším úskalím pre dráhových cyklistov je „furtšlap“, čiže 
stály prevod ako na trojkolke. Bicykle nemajú brzdy ani prehadzovače, takže 
v prípade potreby sa nedajú zastaviť okamžite, len postupne. V bežnej cyklistike 
sa už tandemy nejazdia – boli zakázané. Zrakovo postihnutí športovci, žiaľ, inú 
možnosť nemajú.

Nejde len o medaily
Paľo vytvoril so svojím zverencom Mirom Jamborom zohraný tím, čo sa prejavi-
lo aj na dráhe. Na základe výsledkov z majstrovstiev Slovenska sa prebojovali na 
majstrovstvá Európy v Altenstadte (1995), kde sa umiestnili na 3. mieste v šprin-
te tandemov. Týmto umiestnením si splnili nominačné kritérium, na základe 
ktorého sa zúčastnili na paralympijských hrách v Atlante (1996). Dňu „D“ pred-
chádzala tvrdá drina a svedomitá príprava, čo sa im nakoniec vyplatilo. V šprinte 
tandemov získali v Atlante celkové 2. miesto a zúročili tak svoju niekoľkoročnú 
každodennú drinu na tréningoch. Paralympiáda však dala Paľovi oveľa viac než 
len striebornú medailu. Stretol tam ľudí, ktorí ho svojím optimizmom presved-
čili o  tom, že všetko sa dá, ak sa chce. Spomína si napríklad na postihnutých 
športovcov, ktorí sa v paralympijskej dedine pretekali na vozíčkoch spúšťaním 
sa dole z kopca. Brzdili, samozrejme, manuálne rukami, z čoho im až horeli ru-
kavice, no oni boli vysmiati od ucha k uchu ako malí chlapci. Tento ich prístup 
k životu i k športu Paľo obdivuje dodnes. Mnohí si totiž svoj zdravotný hendikep 
ani nepripúšťajú, uťahujú si z neho a život vnímajú optimistickejšie ako zdraví 
ľudia. Na pretekoch sa však bijú ako levy a nič súperovi nedajú zadarmo.

-ds-



Táto strana časopisu prináša postrehy zachytené vašimi ob-
jektívmi. V našej fotosúťaži sme uverejnili množstvo fotografií, 
ktoré dokumentovali všetko, čo ste počas voľných chvíľ videli 
a zažili. Zaujímavé momenty v rámci prechádzok po prírode 
vznikli aj vďaka pozorovateľskému talentu Ing. Petra Juhása.  

Ak tiež máte záujem publikovať niečo zo svojho archívu 
fotografií, môžete na redakčnú adresu zaslať tri fotografie, ktoré 
budú zaradené do fotosúťaže v našom časopise.  
Želáme vám veľa zdaru a šťastia pri fotografovaní.


