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Ocenenie príkladnej služby

Pri príležitosti Národného dňa colníkov boli 21.9.2012 na pôde Finančného riaditeľstva SR udeľované 
Ing. Františkom Imreczem, prezidentom FS, za účasti generálnej riaditeľky sekcie colnej plk. Ing. Márie Machovej, 
PhD., zlaté a strieborné medaily za vzornú a príkladnú službu. Bolo udelených desať zlatých medailí, dve in 
memoriam mjr. Ing. Štefanovi Gerbócovi a kpt. Ing. Pavlovi Zbellovi. Strieborné medaily boli udelené trinástim 
colníkom. Zároveň boli po udeľovaní medailí mimoriadne povýšení do vyššej hodnosti osemnásti colníci. 

Národný deň colníkov
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Prednedávnom som čítala o neobyčajnej úvahe. Išlo o túžbu človeka vedieť 
tak zavariť zásobu slnka či dobrej letnej nálady. A prečo zavariť? Aby sme si 
ju mohli v prípade potreby počas jesenných, pochmúrnych či chladných dní 
otvoriť a vychutnávať. Aby nám pripomenula vône leta, oddychu, ale najmä 
aby v nás vyvolala tie príjemné pocity letnej pohody. Technologicky si záso-
bu slnka pre naše pozitívne emócie ešte uložiť nevieme, ale ktovie, čo bude 
spúšťačom pre náš inovatívny prístup k nazeraniu na svet. Možno by niektorí 
z  nás mohli začať tým, že skúsia vymeniť slová „nedá sa, neviem to urobiť“ 
za slová „pozriem sa, ako by sa to dalo“. Vážne sa netreba obávať takéhoto 
nového prístupu. Nikdy neviete, aké nové skúsenosti získate. A skúsenosti sú 
predsa korením pre náš život. Život, ktorý, ako vieme, sa môže vždy neoča-
kávane vymknúť z  rúk a bleskurýchle sa zmeniť. Takisto sa príliš časté zme-
ny okolo nás odrazili aj v  našom náhľade na vnímanie času, a  to zásadným 
spôsobom. Prestávame premýšľať o plánoch do budúcnosti, ale učíme sa žiť 
práve tu a teraz. Nové riešenia a naša schopnosť reagovať na rýchle zmeny sú 
dnes základom úspešného zvládnutia života. Želám vám, aby ste sa bavili pri 
vašich skúsenostiach, ale najmä to, aby ste patrili k tým, ktorí sú pripravení na 
nový prístup.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Pristúp 
na nový prístup 
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Krátko zo zahraničia a z domova

Generálni riaditelia colných správ Vyšehradskej skupiny sa stretli v Budapešti. 
Každoročné rokovanie šéfov colných správ krajín V4 sa tento rok konalo v Ma-
ďarsku v septembri v priestoroch regionálneho vzdelávacieho centra WCO.

Jednotlivé delegácie z Maďarska, Slovenska a Poľska sa na úvod rokovania ve-
novali najmä kritickej situácii v Česku v súvislosti s metanolovou kauzou, ktorá 
v týchto dňoch rezonuje u našich západných susedov, avšak týka sa aj ostat-
ných krajín V4, a to nielen colných orgánov, ale všetkých občanov. 

Spomínané rokovanie bolo ďalej zamerané najmä na spoločné témy, pri kto-
rých je spolupráca a  koordinácia krajín V4 prínosom nielen pre naše krajiny, 
ale aj pre celú EÚ. Predstavitelia colných správ nadviazali na minuloročné ro-
kovanie generálnych riaditeľov colných správ V4, ktoré sa konalo v Bratislave, 
a pokračovali v diskusii o potrebe, možnostiach a prínose vzájomnej spolupráce 
pri zamedzení daňovým podvodom a únikom pri intrakomunitárnej preprave 
minerálneho oleja PpKN 2710 19 91 a 2710 19 99 (tzv. základové alebo mazacie 
oleje) zneužívaného ako pohonná látka alebo palivo bez zaplatenia spotrebnej 

dane. Uvedenú problematiku sa od minulého roka snažia riešiť aj iné člen-
ské krajiny v  rámci celej EÚ, konkrétne Litva, ktorá predložila na rokovanie 
Európskej komisie návrh na príslušnú zmenu Smernice Rady 2003/96/ES z 27. 
októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny, ktorá by znamenala kontrolu pri preprave 
takéhoto tovaru v rámci celej EÚ, čo by umožnilo zamedziť podvodom s touto 
komoditou. V októbri by sa toto snaženie aj s podporou krajín V4 malo ukončiť 
hlasovaním o danom návrhu, kde dúfame v pozitívny výsledok. Zástupca na-
šej delegácie prezentoval pripravené návrhy na zmenu našej legislatívy v tejto 
oblasti, ktoré by na národnej úrovni pre colné orgány znamenali prijatie takých 
opatrení, aby nedochádzalo k daňovým podvodom na spotrebnej dani, a to ani 
snahou o obchádzanie príslušných povinností zatriedením tovaru do inej pod-
položky kombinovanej nomenklatúry.
V oblasti colného hodnotenia textilných výrobkov a obuvi pri dovoze z tretích 
krajín, najmä Ázie, a problémom, ktorým musia colné orgány krajín EÚ v tejto 
súvislosti čeliť, bola konštatovaná potreba užšej spolupráce, najmä pri riešení 
problému určenia tzv. referenčných cien takýchto tovarov v rámci krajín V4. 
Ďalšou oblasťou, v ktorej by bolo možné spolupracovať na úrovni krajín V4, bola 
oblasť uľahčovania obchodu pre obchodné subjekty a štandardizácie výmeny 
colných informácií medzi našimi colnými orgánmi, čo by malo prispieť k rýchlej-
šej výmene colných informácií, a tým k možnosti prijať potrebné opatrenia voči 
rizikovým obchodníkom, resp. tým, ktorí si neplnia svoje zákonné povinnosti.
Na túto oblasť nadviazala aj informácia poskytnutá slovenskou stranou ohľa-
dom zmien v národnej legislatíve v oblasti DPH v súvislosti s colným režimom 
42 s účinnosťou od 1. októbra 2012. Zúčastnené delegácie pozitívne hodnotili 
snahu eliminovať podvody v tejto oblasti a vyjadrili záujem venovať sa týmto 
návrhom s cieľom pripraviť návrhy na riešenie daného problému aj u nich.
Rokovanie najvyšších predstaviteľov colných správ Vyšehradskej skupiny potvr-
dilo, že spoločné riešenia v rámci nášho regiónu prispievajú k užšej spolupráci 
našich orgánov, ktorá je významným krokom vpred v celoeurópskom meradle.

pplk. JUDr. Eva Bôriková, PhD.

V4 sa stretla v Budapešti

Slovenská terminologická sieť
V našej práci sa dennodenne stretáme s európskymi nariadeniami a každý z nás sa 
už iste stretol s tým, že slovenské verzie nie sú práve najdokonalejšie. Ako to je s pre-
kladmi európskych dokumentov a kto je vlastne zodpovedný za ich vykonávanie?

Jazykový babylon v Európe
O Európskej únii sa zvykne hovoriť, že je to zviera, ktoré nikde na svete nenáj-
dete. Spoločenstvo štátov rôznych národov, jazykov, záujmov, so spoločnou, 
ale aj odlišnou históriou. V EÚ je 23 oficiálnych jazykov, ktoré sú si z právneho 
hľadiska rovnocenné. To znamená, že ak je nejaké nariadenie riadne uverejne-
né v  Úradnom vestníku EÚ, je pre nás záväzné. Niet preto divu, že inštitúcie 
Európskej únie sú najväčším zadávateľom prekladov na svete. V roku 2011 sa 
v EÚ preložilo 2 111 934 strán. Ak vezmeme do úvahy, že toto množstvo spraco-
valo niečo okolo 1 700 prekladateľov, je to neskutočná pracovná záťaž. Môžete 
byť lingvista, môžete ovládať niekoľko jazykov, ale nemôžete byť doma v každej 
oblasti. Vysoká pracovná záťaž a rozličnosť oblastí má za následok, že sa občas 
niečo pokazí a preklad nie je taký, aký by mal byť. 

Vznik platformy inšpirovaný Talianskom 
V EÚ zodpovedá za preklady Generálne riaditeľstvo pre preklady (DGT). Preklady 
vykonávajú buď samotní zamestnanci – prekladatelia DGT alebo externí prekla-
datelia, vybratí výberovým konaním. Záťaž prekladateľov je enormná. Nie raz 
sa stáva, že na preklad niekoľkostranového dokumentu je iba pár dní, niekedy 
dokonca hodín. Slovenská sekcia DGT, teda Centrálna prekladateľská jednotka, 
(CPJ) si je vedomá, že kvalita slovenských prekladov zaostáva. Súvisí to aj s tým, 
že až do roku 1993 sme tvorili spoločnú republiku s Čechmi a na Slovensku ne-
bola potreba vytvárať terminologické slovníky. Od roku 1993 sme síce mohli na 
nich začať pracovať, ale ani po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o  tom, 

že SR sa pokúsi vstúpiť do EÚ, sa v tejto oblasti zásadný posun neudial. Zmena 
nastala v roku 2007, keď vtedajší riaditeľ CPJ p. Luigi Vesentini inicioval založe-
nie Slovenskej terminologickej siete (STS). Pri zakladaní tohto fóra sa inšpiroval 
podobným projektom z Talianska, ktorý začal fungovať v roku 2005. Cieľom STS 
je poskytnúť spoločný priestor pre tlmočníkov a prekladateľov za účelom zvyšo-
vania celkovej kvality, konzistentnosti a prístupnosť terminológie používanej in-
štitúciami EÚ a Slovenskej republiky, uľahčovania kontaktu medzi jednotlivcami 
a inštitúciami zapojenými do tvorby a používania terminológie, odovzdávania in-
formácií v oblasti terminológie a jazyka, ako aj vytvorenia platformy na realizáciu 
jazykových projektov odsúhlasených členmi STS.

Ku kvalite jazyka môže prispieť každý
Jedným zo spôsobov práce STS je konferencia, ktorá sa v posledných rokoch 
uskutočňuje raz ročne, väčšinou v Bratislave. Tento rok sa konala už po ôsmy 
raz a príležitosť vystúpiť s príspevkom dostal aj zástupca Finančného riaditeľ-
stva SR. Colná problematika je veľmi špecifická, a preto bolo prekvapením, že 
v popoludňajšej diskusii pri okrúhlych stoloch bol o túto tému záujem zo strany 
ostatných účastníkov. Pozitívny je aj prístup zástupcov CPJ, ktorí sami musia 
čeliť náporu žiadostí o  preklady. Ich záujmom je nájsť najefektívnejší spôsob 
pripomienkovania prekladov priamo zo strany dotknutých inštitúcií. Každý do-
kument je pred zverejnením prerokovávaný v rôznych pracovných skupinách. 
Predpokladom je, že minimálne zástupca členského štátu, ktorý zastupuje 
členských štát v danej skupine, by mal ovládať terminológiu v prerokovávanej 
oblasti. Zámerom je vytvoriť databázu kontaktov na týchto zástupcov, aby bolo 
možné urýchliť proces jazykovej korektúry prekladaného dokumentu a skvalit-
niť tak slovenské verzie európskych dokumentov. 

mjr. Mgr. Stanislav Ďurina
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Krátko zo zahraničia a z domova Ciele a aktivity programu FISCALIS 2013

Slovenskí colníci 
zbierali skúsenosti v susednom Česku
Cieľom programu FISCALIS 2013 je podpo-
ra fungovania daňových systémov na vnú-
tornom trhu prostredníctvom spolupráce 
daňových a colných správ účastníckych kra-
jín programu. V  oblasti spotrebných daní 
sú v  rámci tohto programu zadefinované 
špecifické ciele, akými sú komunikačné sys-
témy a  systémy výmeny informácií, mno-
hostranné kontroly, semináre a projektové 
skupiny, pracovné návštevy a odborná prí-
prava. V rámci aktivity pracovné návštevy, 
ktorá je určená úradníkom daňových a col-
ných správ, navštívili traja slovenskí colníci 
našich západných susedov.

Výber krajiny nebol náhodný
Zneužívanie mazacích olejov ako pohon-
nej látky je jedným z pálčivých problémov, 
s ktorým sa v súčasnosti borí mnoho európ-
skych krajín. Výnimkou nie je ani Slovenská 
republika, ktorá v  tejto súvislosti prijala 
viacero legislatívnych aj nelegislatívnych 
opatrení. Jedným z  nelegislatívnych opat-
rení bolo aj zriadenie pracovnej skupiny na 
riešenie problematiky týkajúcej sa riziko-
vých minerálnych olejov. Činnosť pracovnej 
skupiny je zameraná na zhromažďovanie 
a výmenu informácií, ich triedenie, analýzu, 
vyhodnocovanie, navrhovanie riešení a následné predchádzanie a odhaľovanie 
porušovania colných a daňových predpisov v oblasti obchodovania s rizikovými 
minerálnym olejmi. Podobné pracovné skupiny fungujú aj v Poľsku, Maďarsku 
a Česku a ich opodstatnenie sa už preukázalo v podobe dosiahnutých výsled-
kov. Členovia novozaloženej pracovnej skupiny sa rozhodli zbierať skúsenosti 
v susednom Česku. Model fungovania colnej správy je najviac podobný tomu 
slovenskému. Česká pracovná skupina špecializujúca sa na minerálne oleje fun-
guje už 3 roky. 

Spoločne proti daňovým podvodom
V októbri 2011 bola založená aj medzinárodná skupina pod názvom „Pracovná 
skupina V4 na minerálne oleje“, ktorej cieľom je prostredníctvom spoločnej 
kontrolnej akcie zmapovať obchodnú sieť s minerálnymi olejmi na území EÚ. 
Regionálna spolupráca sa zameriava najmä na prepravy tovarov, ktoré sú zasie-
lané v režime mimo pozastavenia dane. Práve pri týchto tovaroch boli zistené 
najväčšie daňové podvody na území EÚ. 
Tejto spolupráci však bolo potrebné poskytnúť oficiálne zastrešenie aj zo slo-
venskej strany vytvorením špecializovanej pracovnej skupiny. Takúto formu 
spolupráce je potrebné naďalej prehlbovať a vytvárať tak podmienky pre ob-
dobnú spoluprácu aj s inými colnými správami krajín EÚ, ako sú napr. Rakúsko, 
Nemecko či Litva, nakoľko práve takáto spolupráca sa za súčasných podmienok 
javí ako najúčinnejší nástroj v boji proti organizovanému zločinu. 

„Oddělení 232 GŘC – ELO a vyhledávání“
To je názov českej skupiny, ktorý používa, odkedy sa začlenila pod „Generální ře-
ditelství cel“ (dovtedy patrila pod CŘ Ostrava, napriek tomu, že mala celorepub-
likovú pôsobnosť)a okrem agendy minerálnych olejov sa jej pôsobnosť rozšírila 
aj na ďalšie spotrebné dane (pivo, lieh, víno a tabakové výrobky). Pod jej správu 
prešiel aj referát ELO. Začiatky neboli jednoduché, nakoľko v Českej republike 
dodnes nie je stanovená sadzba dane na mazacie oleje a z tohto dôvodu ani ne-
existovala žiadna databáza subjektov, obchodujúcich s rizikovými minerálnymi 
olejmi. Postupným zberom a analýzou informácií, spoluprácou s jednotlivými 

útvarmi CS ČR i so špecializovanými skupinami iných členských štátov sa však 
pracovnej skupine podarilo vybudovať si nezastupiteľné miesto v rámci českej 
colnej správy.

Prikrátke tri dni výmeny informácií 
Program, ktorý pripravila česká strana slovenským partnerom, bol vtesnaný 
do troch dní. Za ten čas sa mali slovenskí colníci možnosť oboznámiť nielen so 
spôsobom fungovania oddelenia „232 GŘC – ELO a vyhledávaní“, ale navštívili 
sme aj oddelenie spotrebných daní, kde sme sa oboznámili so spôsobom podá-
vania daňových priznaní, ďalej právne oddelenie, „Odbor 03 Pátraní a dohledu 
CŘ Ostrava“ (obdoba slovenského KÚ FS) a  pozreli si aj spoločné pracovisko 
česko-poľskej spolupráce Chotěbuz. V rámci teambuildingu naplánovali českí 
kolegovia pre svojich partnerov návštevu národnej kultúrnej pamiatky „Důl 
Hlubina“ v ostravských Vítkoviciach, kde sa nachádza rozsiahly areál vysokých 
pecí, koksovne a tiež návštevu baníckeho múzea LANDEK PARK, vďaka čomu si 
slovenskí colníci rozširovali svoje vedomostné obzory aj počas utužovania vzťa-
hov s českými kolegami. 

Obojstranný prínos
Základom každej spolupráce je výmena informácií. Česi a Slováci mali k sebe 
vždy blízko. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Počas troch dní sme si vymenili 
množstvo informácií: porovnanie českej a slovenskej legislatívy v oblasti spot-
rebných daní, dôsledky metylalkoholovej kauzy, zmena organizačnej štruktúry 
v českej colnej správe od 1.1.2013. Počas spoločných stretnutí rezonovalo a od-
znelo mnoho tém a názorov. Nezanedbateľným prínosom je aj vytvorenie osob-
ných kontaktov, ktoré budú môcť obe strany využiť pri ďalšej spolupráci. Veľké 
poďakovanie preto patrí vedúcemu oddelenia „232 GŘC – ELO a vyhledávání“ 
mjr. Ing. Stanislavovi Brudnému, ktorý si napriek svojej pracovnej vyťaženosti 
našiel čas pripraviť zaujímavý program pre svojich slovenských kolegov a spre-
vádzať ich počas celého pobytu.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Možnosti programu CUSTOMS 2013 
alebo zjednodušené postupy po holandsky
Program CUSTOMS 2013 poskytuje pre colné sprá-
vy členských štátov Európskej únie rôzne možnosti 
financovania ich aktivít za účelom harmonizácie 
postupov v colnej oblasti. Jednou z takýchto mož-
ností je aj pracovná návšteva v hostiteľskej krajine. 

Cieľ návštevy jasný
Zjednodušené postupy nie sú v colnom konaní vec 
neznáma, ale v posledných troch – štyroch rokoch 
sa aj s  prispením schválenia Modernizovaného 
colného kódexu úplne mení prístup k  colnému 
konaniu. Záujmom všetkých zúčastnených strán 
dodávateľského reťazca, teda odosielateľov, pre-
pravcov, príjemcov je zrýchliť výmenu tovarov, 
čo znamená zjednodušiť colné konanie na naj-
väčšie možné maximum. Poslednou dobou pre-
to čoraz viac počúvame o  prechode smerom od 
transakčne založeného k  systémovo založenému prístupu k  colnému kona-
niu. Uvedomujeme si, čo tieto dva prístupy znamenajú? Uplatňujú sa postupy 
v Slovenskej republike rovnako ako v iných členských krajinách EÚ? Na tieto, ale 
aj mnohé ďalšie otázky mala dať odpoveď pracovná návšteva holandskej col-
nej správy, ktorej sa zúčastnili dvaja colníci oddelenia výkonu colného dohľa-
du Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) v prvom októbrovom 
týždni. Cieľom tejto návštevy bolo porovnať postupy našej a holandskej strany 
v oblasti zjednodušených postupov a s tým súvisiacich činností. 

Podobnosti a rozdiely organizačnej štruktúry
Prvý deň bol venovaný predstaveniu organizačnej štruktúry holandskej správy 
v oblasti ciel a daní. Zámerne uvádzam oblasť ciel a daní, pretože aj v Holandsku 
sú colné a daňové orgány zlúčené a majú spoločné iba vrcholové vedenie. Inak 
fungujú obe paralelne vedľa seba bez toho, aby zasahovali do svojich vnútor-
ných systémov, pracovných postupov a  pod. Samozrejme, určitá miera užšej 
spolupráce tu existuje, napr. pri výmene informácií o  hospodárskych subjek-
toch, nevyhnutnom využití údajov z  informačných systémov, výsledky exter-
ných auditov alebo spoločné sídla. 
Holandsko je jednou zo zakladajúcich krajín Európskeho hospodárskeho spo-
ločenstva. Vývoj colnej správy prebiehal plynule v súlade s vývojom hospodár-
skeho a politického prostredia. V Holandsku si veľmi dobre uvedomili zásadný 
rozdiel v orientácii colných a daňových orgánov. Kým colná správa musí spolu-
pracovať s ďalšími, dnes už s 26 colnými správami, a musí dbať na dodržiavanie 
európskych právnych predpisov, daňové orgány sú orientované na dodržiava-
nie národných predpisov v  oblasti daní. Kým colná správa je orientovaná na 
tovar a  s  tým súvisiace nielen poplatky, ale aj zákazy a  obmedzenia, daňová 
správa je orientovaná iba na výber daní, teda účtovníctvo. Počas návštevy bolo 
zaujímavé napr. zistenie, že hoci by sme si mysleli, že audit ako audit, jedno či 
daňový alebo colný, Holanďania používajú pre každú oblasť samostatný audit-
ný systém. Audit hospodárskeho subjektu z hľadiska colnej legislatívy je zame-
raný na úplne iné oblasti, činnosti, systémy a vyžaduje iné údaje ako daňový 
audit. 

Systémovo založený klientsky prístup
Prístav v Rotterdame je jedným z najdôležitejších v EÚ. Ročne týmto prístavom 
prejde 34 000 lodí, čo predstavuje niekoľko miliónov metrických ton mate-
riálu. Holanďania v  súčasnosti rozširujú prístav viac do mora a  zväčšujú jeho 
kapacitu. Očakávajú, že po dokončení by sa množstvo tovaru prechádzajúce 
cez tento prístav mohlo zdvojnásobiť. V Rotterdame pracuje približne 400 col-
níkov, z ktorých je asi polovica v prístave. Je nepredstaviteľné, aby týchto „pár“ 
ľudí mohlo fyzicky skontrolovať také množstvo tovaru. Na jednej strane colní-
kom pomáhajú klasické nástroje colnej kontroly. V prvom rade je to kvalitná, 
dobre fungujúca analýza rizík. Následne je použitý kontajnerový alebo vlakový 
skener. Pre kontajnery je v prístave vybudovaná osobitná cesta, ohradená od 

ostatného okolia pre vozidlo, ktoré je schopné na 
špeciálnych vozíkoch utiahnuť do colného priesto-
ru až 40 kontajnerov. 
Na strane druhej, také množstvo tovaru muselo 
priniesť zmenu prístupu k  vykonávaniu colných 
kontrol. V  rámci systémovo založeného prístupu 
Holanďania zaviedli tzv. klientsky prístup. V colnej 
správe pracujú klientski manažéri, ktorí sa venujú 
rôznym skupinám klientov. Individuálni klientski 
manažéri sa venujú, ako už z názvu vyplýva, indivi-
duálnym klientom. Väčšinou sú to veľké, nadnárod-
né spoločnosti, spoločnosti so špecifickými „prob-
lémami“ a  novovzniknuté spoločnosti. Skupinoví 
klientski manažéri majú na starosti prvý kontakt za 
účelom vysvetlenia otázok a problémov. Zámerom 
tohto prístupu je, aby klientski manažéri dobre po-
znali svojich klientov a následne mohli pomáhať či 

už svojim klientom, alebo svojim kolegom, napr. v procese udeľovania povole-
ní alebo pri vykonávaní auditu. Informácie od klientskeho manažéra slúžia na 
identifikáciu oblasti, v  ktorej hospodársky subjekt pôsobí, jeho hlavných do-
dávateľov a  odberateľov, organizačnú štruktúru a  rozhodovacie toky v  danej 
spoločnosti atď. Následne, pri udeľovaní povolenia tieto informácie pomáhajú 
ľahšie spoznať rizikové oblasti hospodárskeho subjektu a  podľa potreby buď 
odstránenie rizík, alebo aj neudelenie povolenia. 

Zjednodušený postup znamená zmenu myslenia
Koncepcia zjednodušených postupov znamená zmenu. Najmä zmenu myslenia 
colníkov. Zrýchľovanie výmeny tovaru s tretími krajinami a nárast objemov vy-
mieňaného tovaru znamená, že už nie je ďalej možné kontrolovať každú jednu 
prepravnú operáciu (transakciu). Zodpovednosť za správnosť údajov v colnom 
vyhlásení, dodržiavanie podmienok pre daný colný režim, zaplatenie colného 
dlhu a  i. sa prenáša na hospodárske subjekty. Transakčne založený prístup, 
teda kontrola jednotlivých operácií, sa mení na systémovo založený prístup. 
Colné orgány musia prejsť od kontroly jednotlivých operácií ku kontrole sys-
témov hospodárskych subjektov. Z colného hľadiska nestačí skontrolovať iba 
účtovný systém, ako hospodársky subjekt zaúčtováva prijatý/odoslaný tovar. 
Hospodársky subjekt musí zabezpečiť, aby sa k tovaru, ktorý sa nachádza pod 
colným dohľadom, nedostali neoprávnené osoby, aby osoby, ktoré sú v hospo-
dárskom subjekte zodpovedné za dodržiavanie colnej legislatívy, boli erudova-
né v tejto oblasti, aby boli colné orgány včas informované o všetkých zmenách, 
ktoré by mali vplyv na vydané povolenie atď. Snahou je, aby colníci nevideli 
za každou osobou pašeráka a začali viac dôverovať hospodárskym subjektom. 
To je ďalšia oblasť, v ktorej colníci musia zmeniť svoje myslenie. Zmena mysle-
nia a prístupu k colnému konaniu znamená, že colníci musia prejsť od výkonu 
fyzických kontrol tovaru ku kontrolám vnútorných systémov hospodárskych 
subjektov. 

Audit, audit... kontrola... audit...
Prístup holandských colných orgánov k  zjednodušeným postupom by sa dal 
prirovnať k  známemu „dôveruj, ale preveruj“. Každý hospodársky subjekt je 
neustále preverovaný. Už pri prvom kontakte s colnými orgánmi klientsky ma-
nažér preveruje údaje uvedené vyššie. Spoločnosť je preverovaná pred vyda-
ním povolenia. Po vydaní povolenia colné orgány preverujú, či hospodársky 
subjekt dodržiava podmienky udeleného povolenia, ako kvalitné a správne sú 
predkladané colné vyhlásenia... následné kontroly sa tiež vykonávajú v pravi-
delných intervaloch. Každý hospodársky subjekt, ktorý prichádza do kontaktu 
s colnými orgánmi, si je vedomý, že je neustále preverovaný. Prevzatie rozhod-
nutia o vydaní povolenia nepodpisuje deklarant firmy alebo iný zástupca, ale 
štatutár hospodárskeho subjektu, ktorý zároveň podpisuje vyhlásenie o  tom, 
že si je vedomý, aké povinnosti mu z  udelenia povolenia vyplývajú. Toto vy-
hlásenie je podpisované hlavne z dôvodu, keď colné orgány zistia nedostatky 
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alebo nedodržiavanie podmienok povolenia. O napravení stavu alebo prípad-
nej hrozbe odobratia povolenia rokujú priamo so štatutárom spoločnosti, ktorý 
jediný má rozhodovacie právomoci a môže rozhodnúť napr. o neočakávaných 
výdavkoch na nový informačný systém, o  nákupe bezpečnostných kamier 
a pod.
Počas diskusie slovenskí colníci otvorili aj otázku udelenia povolenia na zjed-
nodušený postup pre priame zastúpenie. Obe strany sa zhodli v tom, že takéto 
povolenie je podľa súčasne platnej legislatívy možné udeliť. Problémom však 
je, kto bude držiteľom povolenia. Bude to zástupca, alebo zastupovaný? Ďalším 
problémom je, kto bude zodpovedný za dodržiavanie podmienok povolenia, 
zaplatenie vzniknutého colného dlhu... Podľa vyjadrenia holandských kolegov, 
v Holandsku takéto povolenie na zjednodušený postup nevydávajú. Keď sme 
sa pýtali, ako to odôvodnili, odpovedali, že právny dôvod na to nie je, ale na 
najvyššej úrovni colnej a daňovej správy bolo rozhodnuté, že takéto povolenia 
sa vydávať nebudú aj s ohľadom na uvedené dôvody. 
Holandské colné orgány využívajú na vykonávanie auditov viacero informač-
ných systémov. Zaujal nás napr. systém s názvom TOP, ktorý plní viacero funkcií. 
V prvom rade je to databáza údajov o hospodárskom subjekte. V druhom rade 
slúži ako príručka pre colníkov vykonávajúcich audit. Colník musí postupne 
odpovedať na všetky otázky, ktoré sú v  systéme evidované. Ďalšou funkciou 
systému je vypracovanie záverečnej správy z vykonaného auditu. Systém po-
skytuje historický prehľad všetkých informácií o  hospodárskom subjekte, od 
vykonaných auditov cez vydané povolenia až po informácie od klientskeho 
manažéra. Zabraňuje sa tým opakovanej kontrole toho, čo už bolo v minulosti 
kontrolované alebo vykonávaniu kontroly v krátkom období po sebe. A ďalšie 
prekvapenie. Myslíte si, že holandské colné orgány majú najmodernejšie infor-
mačné systémy pracujúce na neviem akých XXXXX protokoloch? Chyba! Všetko 
šliape na obyčajnom DOS-e. 

Pracovné podmienky v Holandsku
Hľadať v Rotterdame historické centrum by ste sa pokúšali márne. Rotterdam 
bol počas druhej svetovej vojny kompletne zbombardovaný a  tomu zodpo-
vedá aj architektúra mesta. Jedinou najstaršou budovou, ktorú sme našli, bola 
mestská hala, v ktorej sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Na väčšine budov je 
vidieť, že sú modernej architektúry. Zaujímavé bolo napr. sídlo jednej kozmetic-
kej spoločnosti. Stavebný úrad nepovolil tejto spoločnosti zbúrať staré budovy, 
tak postavili svoje sídlo na stĺpe, nad týmito budovami. 

Sídlo colných a daňových orgánov v Rotterdame je moderná, štrnásťposcho-
dová budova. Počas návštevy nás prekvapilo, že kancelárie boli otvorené, skoro 
na celé poschodie, ale nikde sme nevideli papierové dokumenty, ktorých u nás 
máme hotové štósy. Holandskí kolegovia nám vysvetlili, že všetka komunikácia 
prebieha elektronicky. Ak aj niekto pošle papierový list, tento ide najskôr na 
skenovacie oddelenie a zodpovedný pracovník dostane tento list elektronicky. 
Holandskí colníci majú taktiež možnosť pracovať niekoľko dní v mesiaci z domu. 
Vychádza to tak na dva dni týždenne. Prostredníctvom svojho služobného no-
tebooku majú prístup do všetkých databáz, ktoré k svojej práci potrebujú. Na 
vysvetlenie uviedli, že ich vedenie malo tiež spočiatku obavy, či budú doma 
pracovať. Opak však bol pravdou a efektivita práce sa zvýšila. 
Z  dôvodu, že niektorí colníci pracujú občas z  domu, ale aj z  potreby možnej 
konzultácie pracovných problémov s  inými kolegami, majú holandskí col-
níci k  dispozícii mnoho rokovacích miestností so spoločenskými priestormi. 
Pracovné problémy riešia metódou „brainstorming“. Holanďania túto možnosť 
využívajú na maximum. Pokiaľ rozmýšľate o  pracovnom probléme sám, je to 
ťažké. Ale otvorené diskutovanie s viacerými kolegami vám prinesie iný pohľad 
na vec, o ktorom ste si ani nemysleli, že by vás mohol napadnúť. 
V  Holandsku sa v  rámci pracovných procesov uplatňuje iný spôsob kontro-
ly vykonanej práce ako u  nás. Kolegovia si kontrolujú svoju prácu vzájomne. 
O  triedu vyššie postavený colník kontroluje prácu nižšie zaradeného kolegu. 
Colník zodpovedný za vykonávanie auditov v holandskej colnej správe, ktorý je 
najvyššie postaveným colníkom z hľadiska auditov, nepredloží správu z auditu 
hospodárskemu subjektu bez toho, aby ju nedal na kontrolu svojmu kolego-
vi, aj keď funkčne na rovnakej úrovni. Zároveň kontrolovanú prácu ohodnotí 
a  výsledné hodnotenie je prostredníctvom informačného systému dostupné 
všetkým kolegom. 
 
Holanďania nie sú perfektní
Máte z tohto článku pocit, že všetko je v Holandsku dokonalé? Samozrejme, že 
sme sa počas pobytu stretli aj s vecami, ktoré boli horšie ako na Slovensku alebo 
sa nám nepáčili. Ale prečo by som hovoril o tom, čo je horšie? Na zlé sa zabúda 
a  zostáva iba to dobré. Potešujúce bolo zistenie, že colníci v  Európe hovoria 
spoločným jazykom. Účelom každej pracovnej návštevy je nájsť to, čo je lepšie, 
to čo by sa dalo uplatniť v  slovenských podmienkach. Čo myslíte, dalo by sa 
niečo z uvedeného zaviesť aj u nás? 

mjr. Mgr. Stanislav Ďurina

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 
68. výročia SNP
Sú udalosti, ktoré hlboko zasiahli do vývoja a existencie krajín, národov, jed-
notlivcov. V dejinách veľkých i malých štátov, ale aj v živote jednotlivcov do-
chádza k udalostiam, ku ktorým sa vraciame nielen pri príležitosti takzvaných 
okrúhlych jubileí, ale neustále. Jedna z takýchto udalostí je výročie Slovenské-
ho národného povstania, ktoré predstavuje dôležitú súčasť histórie slovenské-
ho národa.
Dňa 28. augusta 2012 sa v Michalovciach pri príležitosti 68. výročia Slovenského 
národného povstania uskutočnil pietny akt kladenia vencov a  smútočný po-
chod na pamätnom mieste Biela hora. Na ceremoniáli sa zúčastnili poprední 
predstavitelia spoločenského a politického života mesta a okresu Michalovce, 
zástupcovia ozbrojených zložiek, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovní-
kov, priami účastníci odboja a zahraničné delegácie z Česka a Ukrajiny. Za colný 
úrad sa na pietnom akte zúčastnil a veniec k pamätníku položil riaditeľ colného 
úradu pplk. Mgr. Milan Kačurik.
Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľu-
dia, presvedčení o  správnosti svojho konania a  vedení túžbou po slobode 
a spravodlivosti, čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej nemeckej armáde. 
Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii významnou udalosťou no-
vodobých dejín. Dnes je Slovensko súčasťou európskeho celku. Sloboda, de-
mokracia a spravodlivosť sú aj dnes našimi hodnotami, tak ako boli hodnotami 

mnohých statočných ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu a  spravodlivosť žili 
a umierali pred nami a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a so 
vztýčenou hlavou. Česť ich pamiatke!

kpt. Ing. Zuzana Baršovská
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Z našich pravidelných sviatočných stretnutí s deťmi

Národný deň colníkov
21. september... To je deň, ktorý kaž-
doročne rezonuje v  mysliach každé-
ho colníka na Slovensku. Veď každý 
jeden z  nás vie, že deň sv. Matúša je 
aj národným dňom colníkov. Tento 
deň sa stal na colných úradoch dôvo-
dom na pravidelné stretnutia s deťmi, 
spoluobčanmi, a  tým aj dôvodom na 
priblíženie života a  práce colníkov 

širokej verejnosti. Zo skúseností vieme, že má verejnosť o našich činnostiach 
pomerne skreslené informácie a deň sv. Matúša je vhodnou príležitosťou tento 
obrázok napraviť.

Priebeh týchto osláv je na jednotlivých colných úradoch v súčasnosti len málo 
odlišný. Keďže „osvetu“ je najlepšie začať u najmenších, stalo sa dobrým zvy-
kom presunúť oslavy do priestorov škôl, materských škôl alebo na námestia. 
CÚ Banská Bystrica priniesol v tomto roku zaujímavú prezentáciu svojich čin-
ností skutočne všetkým vekovým skupinám. Radosť urobili tým najmenším 
v priestoroch materskej školy najväčšieho sídliska v Lučenci a Súkromnej ma-
terskej školy Hviezdička vo Zvolene, žiakom Základnej školy sv. Dominika vo 
Zvolene a čerešničkou na torte bola ich návšteva seniorov Domova dôchodcov 
a  Domova sociálnych služieb vo Zvolene. CÚ Trnava sa podujal prezentovať 
svoje činnosti v priestoroch I. základnej školy v Senici, CÚ Trenčín na Základnej 
škole na Potočnej ulici v Trenčíne a CÚ Prešov zavítal do areálu Obchodnej aka-
démie v Sabinove. Širšie masy oslovili taktiež kolegovia z CÚ Michalovce, ktorí 
pripravili zaujímavú akciu pre občanov na námestí v Snine.
Prezentácie boli zamerané tak na historický vývoj profesie colníka a  histórie 
výberu mýta, cla, daní a podobných poplatkov, ako aj na súčasné činnosti colní-
kov. Kolegovia názorne predviedli technické prostriedky, ktoré sú nápomocné 
pri výkone našej profesie (napr. skenovanie batožiny mobilným kontrolným 

inšpekčným skenovacím systémom a  mobilným detekčným systémom – CÚ 
Michalovce). V rámci malých výstav, na ktorých prezentovali niekoľko tovarov 
porušujúcich pravidlá stanovené dohovorom CITES, upozornili na hlavné dô-
vody, kvôli ktorým sú jednotlivé rastliny a živočíchy uvedené v zozname chrá-
nených voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ako aj dôvody, kvôli ktorým je s nimi 
zakázané voľne obchodovať.
Najväčšmi upútali mladých pozorovateľov zbrane, putá, obušky a nepriestrelné 
vesty používané colníkmi vo výkone služby. Mnohí z nich využili možnosť oblie-
cť si tieto vesty a so zbraňou v ruke sa nechali na pamiatku tohto dňa aj vyfotiť. 
Kolegovia z Trnavy túto časť svojej prezentácie ešte vylepšili a malým návštev-
níkom umožnili vyskúšať si svoje strelecké schopnosti aj naživo. Pripravili pre 
nich súťaž v  strieľaní zo vzduchovej pištole na terč a  pre tých s  najostrejšou 
muškou pripravili aj sladkú odmenu. 
Medzi hlavné atrakcie nepochybne patria naše služobné psy. Ukážky z činností 
psovodov, ako je napr. vyhľadávanie omamných látok a tabakových výrobkov, 
patria pre malých divákov vždy medzi tie najpútavejšie. A pohladkať takéhoto 
šikovného psíka, prípadne ho povodiť na vôdzke, tiež nie je na zahodenie.
Aby si noví priaznivci colníctva odniesli so sebou čosi viac, než len dojmy a zážit-
ky, colníci pripravili pre nich aj súťaže, vedomostné kvízy a hry, ktorých výsled-
kom boli sladké odmeny, pexesá, maľovanky, skladacie autíčka, balóniky, perá, 
farbičky, propagačné materiály, kalendáriky, rozvrhy hodín a pod. Nám neostáva 
iné, len veriť, že sa nám opäť podarilo upevniť pozitívnejší pohľad na colníctvo.

Bc. Zuzana Holodová,
mjr. Ing. Iveta Švárna,

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.,
stržm. Marta Šestáková,

kpt. Bc. Martin Segeč, 
kpt. Ing. Katarína Podhorová,

mjr. JUDr. Jozef Oravec,
mjr. Ing. Renáta Kravcová,

Bc. Daniela Urbanovská
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Z našich pravidelných sviatočných stretnutí s deťmi Z našich pravidelných sviatočných stretnutí s deťmi

Fotoreportáž z celého Slovenska ku Dňu colníkov
Prinášame vám fotoreportáž, ktorá vznikla vďaka uskutočneniu sprievodných akcií spojených s prezentovaním práce, činností a úloh, ktoré so sebou prináša 
profesia colníka. Verejnosti boli prezentované ukážky colných zákrokov, špeciálnej techniky, pričom najväčší úspech zaznamenali psy, ktorým sa darilo dokázať 
napriek záujmu a ruchu odhaľovať skryté ukážky pašovaného tovaru, ako sú napríklad cigarety či výrobky zo zvierat chránené Dohovorom CITES.



10

Neuniklo nám / Ochrana spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami

Trnavskí colníci vo svojom tempe nepoľavili...
hoci bolo už po „žatve“, v Trnave „žali“ opäť úspech 
za úspechom

Regionálne top prípady

Nie náhoda, ani šťastie, ale práve usilovnosť, dôslednosť a  intuícia trnavských 
colníkov sa podpísali pod šesť úspešných záchytov falzifikátov na Pobočke CÚ 
v Dunajskej Strede. Tak ako posledný augustový týždeň nepoľavili letné horúča-
vy, rovnako ani oni nepoľavili vo svojej práci, a už vôbec nie pri kontrole čínskych 
zásielok. Vo všetkých prípadoch išlo o kontajnerové zásielky, ktoré boli dováža-
né na PCÚ Dunajská Streda kombinovanou dopravou z Číny.

Colníci najprv nepustili do Maďarska detské svietidlá
Posledné augustové dni trnavskí colníci napriek vysokým horúčavám nezaváhali 
a rozhodli sa zapotiť pri úplnej vnútornej kontrole tovaru, ktorý mal skončiť v su-
sednom Maďarsku, kam však už nedorazil. Kontrolou zistili, že v kontajneri sa okrem 
iného tovaru nachádzali aj led svietidlá, svietiace figúrky vo vyobrazení ochrannej 
známky Hello Kitty v celkovom množstve 5 760 kusov. Odhadovaná škoda, ktorá by 
vznikla ponúkaním týchto svietidiel na trhu ako originálnych výrobkov, bola maji-
teľom ochrannej známky predbežne vyčíslená na cca 69 000 eur. 

Na určené miesto v Maďarsku nedorazili ani detské svetríky
Pár dní potom vykonali colníci v rámci colného konania úplnú vnútornú kon-
trolu ďalšej kontajnerovej zásielky, v ktorej sa okrem iného nachádzal aj textilný 
tovar, a  to detské svetre označené slovnou reprodukciou ochrannej známky 
Tommy Hilfiger v celkovom množstve 2 052 kusov. Aj tie skončili v ich rukách. 
Odhadovaná škoda by ich predajom na trhu dosahovala cca 195 000 eur. 

Tretia kontrola opäť úspešná
Prvý septembrový týždeň (ďalší kontajner z Číny), v kombinácii s colníckou dô-
slednosťou, znamenal pre CÚ Trnava znovu zaručený úspech. Do Maďarska ten-
toraz nepustili hračky označené reprodukciami ochranných známok FERRARI, 
BMW, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BEYBLADE v celkovom množstve viac 
ako 4 300 kusov. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla ponúkaním týchto hra-
čiek na trhu, bola vyčíslená na cca 70 000 eur.

Ani Šmolkovia určení na slovenský trh nedostali zelenú 
Trnavskí colníci sa nezľutovali ani nad Šmolkami. Posledný septembrový týž-
deň totiž nedostala zelenú na slovenský trh časť zásielky z Číny, z ktorej colníci 

zaistili plyšové figúrky – napodobneniny ochrannej známky SMURF v celkovom 
množstve 480 kusov. Odhadovaná škoda predstavovala v  tomto prípade cca 
15 000 eur.

Aj detským nohaviciam dali trnavskí colníci „STOP“
Len čo dokončili kontrolu Šmolkov pustili sa do preverenia ďalšieho kontajne-
ra z  Číny. Heslo „keď sa darí, tak sa darí“ zaznelo z  ich úst opäť. Tentoraz ob-
javili chlapčenské pletené nohavice označené slovnou ochrannou známkou 
CLEVELAND. Aj tým dali „stopku“ a 504 kusov skončilo v  ich rukách. Tentoraz 
nedorazili k našim českým susedom. Odhadovaná škoda tu bola vyčíslená na 
cca 15 000 eur. 

Zaisťovali aj nohavičky
Tak ako predošlé mesiace, aj október sa začal pre našich colníkov úspechom. Hneď 
prvý októbrový deň ich intuícia nesklamala. Rozhodli sa opäť pre úplnú vnútor-
nú kontrolu čínskej zásielky a znovu našli podozrivý tovar. Do Maďarska sa tak 
nedostalo 2 484 ks dievčenských nohavičiek s vyobrazením ochrannej známky 
PUMA, 500 kusov detských dekoračných vankúšikov s ochrannou známkou CARS 
a viac ako 100 kusov dámskych šálov s vyobrazením ochrannej známky Burberry. 
V tomto prípade bola odhadovaná škoda vyčíslená na takmer 40 000 eur. 

Vo všetkých šiestich prípadoch bol tovar trnavskými colníkmi zaistený z dôvodu 
podozrenia z porušovania práv duševného vlastníctva. So zisteniami boli bez-
odkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí vo všetkých prípa-
doch potvrdili ich nadobudnuté podozrenia. CÚ Trnava v spolupráci s oprávne-
nými osobami, majiteľmi ochranných známok, ďalej koná vo veci ochrany práv 
duševného vlastníctva. Po potvrdení podozrenia, že ide o  falzifikáty ochran-
ných známok, bude CÚ Trnava naďalej s cieľom ochrany práv duševného vlast-
níctva a ochrany trhu spoločenstva postupovať v súlade s príslušnými colnými 
predpismi, ktoré umožňujú tovar zničiť. Zároveň týmto trnavskí colníci zabránili 
nebezpečenstvu ohrozujúcemu zdravie, bezpečnosť detí a spotrebiteľov trhu.
Trnavským colníkom za takto odvedenú „žatvu“ patrí veľká pochvala. 

mjr. Ing. Iveta Švárna 
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Neuniklo nám / Ochrana spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami Neuniklo nám / Zaujímavé nové možnosti pre Múzeum colníctva

Súčinnostná akcia na HP Šahy
Dňa 18.9.2012 sa v  blízkosti HP Šahy uskutočnila 
súčinnostná kontrolná akcia, na ktorej sa zúčastnili 
colníci SCÚ Štúrovo, SCÚ Nitra centrála a  príslušníci 
PZ SR. Na maďarskej strane vykonávali kontrolu prí-
slušníci Poriadkovej polície peštianskej a  novohrad-
skej župy. 

Kontroly colníkov zo SCÚ boli v  rámci colného do-
hľadu a  daňového dozoru zamerané na dodržiava-
nie colných a  daňových predpisov, kontrolu tovaru 
podliehajúceho SPD, najmä kontrolu dovážaných 
alkoholických nápojov, ako aj na kontrolu tovaru pod-
liehajúceho opatreniam na ochranu práv duševného 
vlastníctva a kontrolu cezhraničnej prepravy odpadov. Príslušníci PZ SR a MR 
zamerali svoju pozornosť na kontrolu nelegálnej prepravy migrantov. Pri tejto 
súčinnostnej akcii bolo využité aj mobilné RTG zariadenie CÚ Košice, pomocou 
ktorého boli kontrolované najmä kontajnerové zásielky a dopravné prostriedky 

väčších rozmerov. Do akcie bol taktiež nasade-
ný služobný pes SCÚ Štúrovo, ktorý vykonával 
kontrolu prítomnosti tabaku a  tabakových 
výrobkov, ako aj služobný pes KR PZ SR Nitra 
vycvičený na vyhľadávanie drog a prekurzorov. 
V  rámci vykonaných kontrol bolo zistené jed-
no porušenie colných predpisov, za ktoré bola 
udelená bloková pokuta, bolo zistené podozre-
nie z  porušovania práv duševného vlastníctva 
oprávnenej osoby Disney (10 000 kusov diek) 
a taktiež bola zistená preprava osôb bez osob-
ných dokladov, pričom tieto osoby boli postú-
pené na riešenie príslušníkom PZ. 

Medzinárodná súčinnostná akcia bola zúčastnenými stranami vyhodnotená 
ako úspešná a bolo konštatované, že je potrebné v takýchto spoločných kon-
trolách naďalej pokračovať.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher

Prijatie Múzea colníctva do IACM
Múzeum colníctva v Bratislave, spolu s múzeami colníc-
tva zo Spojených štátov amerických a  Litvy, bolo dňa 
27.9.2012 na XX. zasadnutí Medzinárodnej asociácie 
colných/daňových múzeí (International Association 
of Customs/Taxation Museums – IACM – http://www.
customsmuseums.org/) v Rotterdame slávnostne prija-
té za právoplatného a plnohodnotného člena asociácie. 

Cieľom Medzinárodnej asociácie colných/daňových mú-
zeí je nielen zachovať a  udržiavať bohaté kultúrne de-
dičstvo, ku ktorému patrí aj colníctvo, ale aj informovať 
o aktuálnych úlohách colníctva v modernej spoločnosti.
Za týmto účelom bola v  roku 1993 založená v Dánsku 
IACM. Členmi asociácie je k  dnešnému dňu 25 krajín, 
v  ktorých sú prevádzkované múzeá, prípadne výstav-
né expozície s  témou colníctva alebo z  daňovej ob-
lasti. IACM je aj dôležitým partnerom Svetovej colnej 
organizácie (WCO), ktorá tento rok oslávila 60. výročie 
založenia mottom „Naša budúcnosť má korene v našej 
minulosti“ (v tomto kontexte sa konala konferencia v Budapešti, o ktorej sme už 
informovali v predchádzajúcom čísle). 
Za Slovenskú republiku bola žiadosť o  vstup do IACM podaná koncom roka 
2011 GR CR SR plk. Ing. Máriou Machovou, PhD., a v auguste tohto roka bola 
potvrdená účasť zástupcov finančnej správy prezidentom FS Ing. Františkom 
Imrecze.

Múzeum colníctva sa nachádza v  historic-
kom objekte bývalej colnice na Starom moste 
(Staromestská strana) v  Bratislave. Za účasti 
prezidenta finančnej správy a generálneho riadi-
teľa ciel Českej republiky a zástupcov primátora 
hlavného mesta Bratislavy bolo múzeum sláv-
nostne otvorené 5. mája 2012. Odvtedy ho na-
vštívilo vyše 3 000 návštevníkov, ktorí vo veľkej 
miere oceňujú informácie nielen z oblasti histó-
rie colníctva v našom regióne, ale aj informácie 
o aktuálnych úlohách a povinnostiach colníkov 
nie iba z pohľadu príjmov do štátneho rozpoč-
tu a do rozpočtu EÚ, ale aj pri ochrane trhu EÚ 
a  samotných jej občanov. Nakoľko múzeum je 
prevádzkované z  vlastných zdrojov, príspevkov 
a darov, aj účasť zástupcov jeho prevádzkovate-
ľa, Spolku histórie colníctva a  finančnej správy, 
bola v Rotterdame realizovaná na vlastné nákla-
dy a na úkor dovolenky. Týmto ďakujeme všet-

kým naším priaznivcom a podporovateľom za spoluprácu a ochotu.
Viac informácií uverejníme na webovej stránke Spolku histórie colníctva a  fi-
nančnej správy: www.colnictvo.sk, kde nájdete aj pútavé informácie pri príleži-
tosti 80. výročia zavedenia colníckeho mečíka do výzbroje colníkov. 

pplk. Ing. Marcel Šuštiak

Prezentáciu múzea, ktorú pripravili mjr. Ing. Peter Fabián a pplk. v. v. Roman Moravec, ocenil 
aj prezident IACM Henri Nimax (foto: kpt. Mgr. Sylvia Vytřísalová)

Členmi IACM sú: Azerbajdžan, Belgicko, Česko, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Nový 
Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Taliansko, Spojené kráľovstvo a  trojica nových členov: 
Litva, Slovensko a Spojené štáty (mapový podklad: http://
www.customsmuseums.org/)
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Návšteva slovenských colníkov v Čechách

Na základe tohtoročného posolstva WCO „Hranice rozdeľujú, colníctvo spá-
ja“ sa Klub colníkov Michalovce rozhodol usporiadať spoločný historicko-po-
znávací zájazd do Českej republiky za účasti zástupcov firmy BSH Drives and 
Pumps s.r.o. Michalovce, ktorá ako prvá v SR získala certifikát SHS (AEO) a čest-
né uznanie od WCO.

Na akcii sa zúčastnili kolegovia z obvodu CÚ Michalovce, CÚ Košice, CÚ Žilina, 
CÚ Bratislava a  samozrejme priatelia z  firmy BSH Drives and Pumps s.r.o. 
Michalovce. Naša cesta sa začala ráno 13. 9. 2012 v Michalovciach, postupne 
sa k  nám pridávali kolegovia z  ostatných colných úradov. Cieľom našej cesty 
bol historický objekt stanice colnej stráže na Hornej Lipke, ktorú spravuje 
Východočeský klub colných veteránov. Tu nás čakala v spoločnosti českých ko-
legov výborná večera a perfektné ubytovanie. Len nás mrzí, že pre únavu z dl-
hej cesty a z nedostatku času sme nemohli navštíviť stálu expozíciu finančnej 
stráže Republiky československej v pechotnom zrube K-S 14 U cihelny, kde nás 
očakával náš priateľ Jirka Panuš. 
Na druhý deň sme sa rozlúčili s kolegami a premiestnili sa cez miestny kopec na 
prehliadku delostreleckej tvrdze Hůrka na okraji mesta Králíky, návštevu ktorej 
nám sprostredkoval kolega Ladislav Brůha. Po prehliadke s odborným výkladom 
sme smerovali cez Pastviny, Žamberk, Týniště nad Orlicí a  Hradec Králové do 
Prahy, kde nám kolegovia vybavili ubytovanie v Nových Butoviciach (Praha 5). Na 
miesto sme dorazili v poobedňajších hodinách a vydali sa na podvečernú pre-
chádzku Prahou. Vo svetle nočných lámp je historická Praha úchvatná. V sobotu sme pokračovali v prehliadke už od skorých ranných hodín. Prehliadku 

mesta sme si načasovali tak, aby sme dorazili na Staromestské námestie na dva-
nástu hodinu a mohli sa pokochať pohľadom na Pražský orloj. Ďalej nás naša 
cesta viedla na Karlov most a  Malú stranu, kde zhodou okolností prebiehali 
vínne slávnosti. Neohrdli sme možnosťou ochutnať český burčiak. Putovanie 
pokračovalo do známej destinácie U Rudolfina. 
Druhá časť našej skupiny, priatelia z BSH Drives and Pumps, bola na prehliadke 
Pražského hradu, na Petříně a v Kostole sv. Cyrila a Metoděje. 
Zaujímavou bola i skúsenosť s prohibíciou, ktorú sme v Prahe zažili na vlastnej 
koži od jej vyhlásenia 14.09.2012. 
V nedeľu ráno sme sa rozlúčili a vyrazili domov. Čakala nás dvanásť hodín dlhá 
cesta. Tá však prebiehala v pohode až na lúčenie s našimi kolegami, ktorí boli 
smutní, že sa výlet končí. Dali sme si prísľub, že budúci rok bude pokračovanie.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať našim kolegom z  ČR, a  to: Jirkovi 
Panušovi, Láďovi Brůhovi, Jardovi Felcmanovi, Pepovi Dorflovi a  ďalším, ktorí 
nám umožnili realizovať tento zaujímavý výlet. 

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
Mgr. Marcel Šejvl

Stále živé korene
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Návšteva slovenských colníkov v Čechách Projekt, ktorého cieľom je informovať

Nová webstránka pritvrdzuje 
v boji proti falšovateľom liekov
Približne pred rokom sme vám v časopise predstavili zaujímavý projekt, 
webovú stránku www.falosnelieky.sk, ktorá upozorňuje na problematiku 
falošných liečiv. Doména, ktorej partnerom je aj slovenská finančná sprá-
va, prešla v posledných mesiacoch viacerými zmenami. Užívatelia interne-
tu, ktorí sa chcú dozvedieť užitočné informácie o nebezpečenstvách faloš-
ných liekov, si ich nájdu na vynovenej webovej stránke.

Výhodný biznis či mačka vo vreci?
Podľa definície prijatej v roku 2004 (WHO/IMPACT) sú falošné lieky prípravky, 
ktoré buď vôbec neobsahujú účinnú látku deklarovanú na obale, alebo obsa-
hujú nesprávne množstvo účinnej látky. Zaraďujeme sem aj lieky, ktoré majú 
obaly vymenené za iné, napríklad za obaly od drahších preparátov. Mimoriadne 
nebezpečné sú falzifikáty s veľkým obsahom chemických nečistôt. Takéto „lie-
ky“ bývajú často vyrábané v nehygienických podmienkach a môžu obsahovať 
najrôznejšie nečistoty a jedy (napr. prach z tehál, rôzne čistiace prostriedky, ar-
zén či dokonca jed na potkany). Odhaduje sa, že ročné tržby na čiernom trhu 
s falzifikátmi liekov predstavujú viac ako 60 miliárd eur. Nejde iba o nelegálny 
biznis, ale najmä o obchod s ľudským zdravím, keďže zložením týchto liekov si 
spotrebiteľ nemôže byť nikdy istý. Spoločnosť Pfizer sa preto spolu s partner-
mi rozhodla posilniť informačnú kampaň zameranú najmä na internet, odkiaľ 
pochádza väčšina objednávok falošných liekov. Prostredníctvom portálu www.
falosnelieky.sk chce ľuďom priblížiť nebezpečenstvo falošných liekov a interak-
tívnym spôsobom ich naučiť rozlíšiť podozrivé ponuky od bezpečných liečiv.

Na internete kvitne obchod s ľudským zdravím
Kampaň „Falošné lieky“ sa dlhodobo sústreďuje na internet, ktorý je hlav-
ným zdrojom objednávok falošných liekov. Spamy, ktoré sľubujú zhodenie 
niekoľkých kíl či zaručenú erekciu, denne zaplavujú schránky mnohých ľudí. 
Zameranie sa na spomínané civilizačné choroby je pre falšovateľov charakte-
ristické. Pri takýchto spamoch však treba mať na pamäti, že 50 až 90 % ponúka-
ných liekov je falošných. Pokiaľ chce mať pacient istotu, že ide o originál lieku, 
mal by podľa farmaceutov kupovať lieky na predpis výlučne v kamenných le-
kárňach. Ak totiž niekto ponúka liek na predpis bez receptu cez internet, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou ide o falzifikát, ktorého užitie môže vážne ohroziť 
zdravie spotrebiteľa, tvrdí PharmDr. Peter Stanko, člen prezídia Slovenskej le-
kárnickej komory a liekový analytik pre ADC číselník.

Pascou môžu byť aj „prírodné čaje na chudnutie“
Falošné lieky majú neraz neznáme zloženie a nemusia obsahovať účinnú lát-
ku, kvôli ktorej je liek kupovaný. Rovnako nebezpečná je možná interakcia 

falošných liekov so súčasne užívanými inými liekmi. Svoje o tom vie aj Národné 
toxikologické informačné centrum Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktoré 
ročne poskytne približne 4 000 toxikologických konzultácií. Veľkú časť z toho 
tvoria práve otravy liekmi. Ich častými obeťami sú aj malé deti, ktoré sú zvedavé 
a skúšajú, čo doma nájdu. Centrum zaznamenalo už aj otravy po požití čajov na 
chudnutie zakúpených cez internet. Aj tzv. prírodné čaje totiž obsahovali rôzne 
syntetické látky na chudnutie.

Pribudli interaktívne aplikácie a poradňa
Ani pre odborníkov nie je jednoduché zistiť, či ide o  nebezpečný falzifikát, 
alebo originál. Falšovatelia liekov totiž svoju prácu neustále zdokonaľujú. 
Organizátori kampane preto rozšírili svoje rady. K pôvodným partnerom, ktorý-
mi boli v minulom roku spoločnosť Pfizer, Sekcia colná Finančného riaditeľstva 
SR a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, sa v boji proti 
falošným liekom tohto roku pripojili Slovenská lekárnická komora, Úrad prie-
myselného vlastníctva SR, ADC číselník a  Národné toxikologické informačné 
centrum. Spoločným úsilím chcú ľudí naučiť rozoznávať podozrivé ponuky, a to 
aj prostredníctvom interaktívnej aplikácie Fake Detector, ktorá nielen pobaví, 
ale najmä im pomôže vyhnúť sa problémom. Návštevníci stránky pomocou 
nej zistia, či sa vedia chrániť pred hrozbou falošných liekov. Naučia sa rozli-
šovať podozrivé ponuky liekov a  spoznajú riziká ich užitia. Hravou formou si 
vyskúšajú úskalia nakupovania liekov cez podozrivé ponuky na internete a za 
svoju šikovnosť si môžu vyslúžiť virtuálny certifikát. V  júni bola na facebooku 
dostupná aj aplikácia Liekman. Používateľom vynovenej webstránky pribudla 
aj Poradňa, do ktorej môžu písať otázky ohľadom ohrozenia zdravia falošnými 
liekmi. Konkrétne rady im dá na portáli PharmDr. Peter Stanko.

-ds-
Zdroj: www.falosnelieky.sk
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Bruxelles, Brussels, Brüssel a Brusel

Brusel je hlavným a najväčším mestom Belgického kráľovstva. Prvá písom-
ná zmienka o Bruseli pochádza z čias cisára Ottona Veľkého z roku 966, keď 
sa názov uvádza ako Bruocsella. Historicky nepotvrdené príbehy ale nazna-
čujú, že na tomto mieste existovala usadlosť už v šiestom storočí, keď tu 
kňaz Svätý Gorik dal postaviť malú kaplnku. Koncom desiateho storočia ne-
chal kráľ Karol Francúzsky vybudovať mestské opevnenia v časti Lotrinska. 
Prvé ucelené opevnenie pochádza z  prelomu 11. a  12. storočia. Keďže 
históriu Belgicka by sme len veľmi ťažko oddeľovali od histórie Holandska, 
tak sa mohlo stať, že sa Brusel stal v  prvej polovici 14. storočia hlavným 
mestom španielskeho Holandska. Proti holandskej nadvláde sa Belgičania 
do začiatku 18. storočia niekoľkokrát neúspešne vzbúrili. Od roku 1715 
spadal Brusel pod rakúsku správu (voči čomu sa Bruselčania o  štyri roky 
neskôr opäť neúspešne vzbúrili) a v roku 1794 bolo Holandsko pripojené 
k Francúzsku. Bolo tomu tak ale len do zdrvujúcej porážky Napoleona pri 
Waterloo. Po tejto bitke sa Napoleon dohodol s Viedňou a  Belgicko pri-
padlo pod holandskú správu. Nadvlád a  uzurpátorov sa Belgičania pre-
jedli a po revolúcii v roku 1830 mohli končene vyhlásiť svoju nezávislosť. 
Hlavným mestom nového kráľovstva so stotisíc obyvateľmi sa stal Brusel 
pod vládou Léopolda Saxe-Coburga (na trón nastúpil 21. júla 1831 – dnes 
štátny sviatok). 

Belgické kráľovstvo je dnes konštitučnou parlamentnou monarchiou s fe-
deratívnym štátoprávnym usporiadaním (s právom primogenitúry v muž-
skej i ženskej línii podľa zásady prvorodenosti dynastie Sachsen-Coburg-
Gotha) s  približne 10,4 milióna obyvateľmi. Federatívne štátoprávne 
usporiadanie vzniklo v Belgicku v roku 1993. Od tohto roku je kráľovstvo 
rozdelené na tri samostatné regióny – Valónsky región (Région wallone), 
Flámsky región (Vlaamse gewest) a región Brusel – hlavné mesto (Région 
de Bruxeles – Capitale) a zároveň aj tri jazykové a kultúrne spoločenstvá 
– francúzske, flámske a nemecké, ktoré majú svoje vlastné ústavné orgá-
ny – parlamenty a výkonné orgány. Kráľovstvo je ďalej rozdelené na desať 
provincií, ktoré majú na čele guvernérov. Geograficky je možné krajinu roz-
deliť na dve časti – severnú a severozápadnú časť tvorí Flámsko (cca 56 % 
obyvateľov) a zväčša juhovýchodnú tvorí Valónsko (cca 42 % obyvateľov). 

Každý návštevník hlavného mesta má vzhľadom na bohaté historické de-
dičstvo možnosť pokochať sa v prekrásnymi historickými palácmi, chráma-
mi a pod. Snáď najnavštevovanejšou a najkrajšou časťou Bruselu je Veľké 
námestie (či Veľký trh – Grand place, Grote markt), založené v roku 1174, 
ktoré je zahrnuté medzi svetové pamiatky UNESCO. Aj keď je historickým 

V momente, keď hocikto z nás začuje slovo Brusel (nech už to bolo vyslovené akokoľvek), automaticky sa každému vynoria myšlienky na Eu-
rópsku úniu, Európsku komisiu, Radu EÚ, NATO a všetky s tým spojené pracovné aj nepracovné povinnosti. S istou dávkou nadhľadu by sa dalo 
povedať, že Brusel je hlavným mestom Európy. Málokto však začne uvažovať o Bruseli ako o možnej dovolenkovej destinácii, aj keby to mal byť 
len poznávací, a nie pobytový zájazd. Pozrime sa teraz na toto svetoznáme mesto očami turistu.
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faktom, že námestie je omnoho staršie, je nutné povedať, že budovy oko-
lo námestia boli postavené v 17. storočí a prezentujú cechovú príslušnosť 
ich bývalých majiteľov (až na jednu – Hôtel de Ville architekta Jacoba von 
Thienena, radnica z  roku 1405). Dôvodom je bombardovanie námestia 
francúzskou armádou pod vedením maršala Villeroya. Pre turistov je najat-
raktívnejším obdobím na tomto námestí tretí augustový týždeň v každom 
párnom kalendárnom roku, keď si mesto pripomína grófov, ktorí sa stali 
obeťami boja za slobodu krajiny. Skoro na celej ploche námestia je rozpre-
stretý koberec zo živých kvetín, z 800 000 begónií najrozličnejších farieb, 
ktoré vytvárajú skutočný vzor perzského koberca (Tapis de Fleurs). 
Napriek tomu sa za najkrajšie námestie Bruselu považuje námestie Grand-
Sablon, ktorému dominuje katedrála Notre-Dam du Sablon, v  ktorej sa 
dodnes konajú tzv. Ommegang procesie. Táto procesia z námestia Grand-
Place sa koná v historických kostýmoch začiatkom júla na počesť Charlesa 
Quinta.

Neďaleko Veľkého námestia (po krátkej prechádzke od radnice uličkou Rue 
de l´Étuve) sa nachádza svetoznámy symbol mesta – fontána Manneken 
Pis (cikajúci chlapček zo XVII. storočia). Sošku umiestnenú na fontáne dal 
vyhotoviť otec strateného trojročného chlapčeka, ktorého po niekoľkých 
dňoch našli v  noci uprostred námestia, ako vykonával svoju potrebu (je 
nutné dodať, že dnes je to už len kópia po zničení originálu trestancom 
Antoine Lycasom v  roku v  roku 1817). Manekýnom sa stal až v  časoch 
Ľudovíta XV., keď ho prvýkrát obliekli do kostýmu. Dnes ich má okolo šesť-
sto, striedavo mu ich obliekajú pri rozličných príležitostiach asi tristo dní 
v roku. Nedajte sa ale oklamať mestskými figliarmi, ktorí sa s jeho replikou 
uloženou na plošine prechádzajú medzi turistami a v nestráženej chvíli ich 
obdaria poriadnou spŕškou vody (asi tušíte, z ktorej časti sošky).
Ako sme už spomínali, Belgické kráľovstvo je konštitučnou parlamentnou 
monarchiou. Kľúčovou atrakciou je v tomto kontexte Palais Royal (Kráľovský 
palác), ktorý stojí uprostred mesta. Hoci dnes už kráľovská rodina nežije 
v paláci (v súčasnosti má kráľovská rodina rezidenciu v severnom Bruseli 
v  Laeken), nachádzajú sa tu ich reprezentačné priestory. Budova sa bež-
ne používa ako kráľovský úrad. Palác bol postavený v rokoch 1815 až 1830 
počas vlády kráľa Williama I. a rozšírený bol neskôr počas vlády Léopolda II. 

Ak do Bruselu pricestujete v období medzi koncom júla a začiatkom sep-
tembra, môžete palác navštíviť, nakoľko v  tomto období je sprístupnený 
verejnosti. 

Historických pamiatok, palácov, chrámov a múzeí je v meste nepreberné 
množstvo a na ich výpočet by nestačil ani celý náš časopis. Ak inklinujete 
k starožitnostiam, odporúčam vám navštíviť Brusel koncom januára – za-
čiatkom februára, keď sa tu koná Veľtrh starožitností v  Palais des Beaux-
Arts. Ak ale žijete pre modernejšiu kultúru, v  prvej polovici februára vás 
možno nadchne Festival Anima alebo Printemps de la BD (komiksové vý-
stavy) a aj Festival fantastických filmov v prvej polovici marca. Ak holdu-
jete divadlu, filmu, tancu, výtvarnému umeniu a  hudbe, navštívte v  máji 
KunstenFESTIVALdesArts, kde získate ucelený prehľad dnešnej belgickej 
kultúry. 1. máj dáva miesto netradičnému (podľa domácich pojašenému) 
kostýmovému sprievodu s alegorickými vozmi (Zinekke parade). Tri večery 
v polovici mája sa koná Brussels Jazz Marathon na námestí Grand-Place. Ak 
máte trochu hlbšie do vrecka, vyberte si pre návštevu tretí septembrový 
víkend, keď sa konajú Dni národného dedičstva, v rámci ktorých je 60 inak 
neprístupných pamiatok a monumentov otvorených širokej verejnosti.
Architektonickou zaujímavosťou mesta je Atomium, stavba pripomína 
štruktúru atómov železa a  bola vytvorená ako atrakcia svetovej výstavy 
EXPO 1958. Nachádza sa na Heyselovej plošine v tzv. Bruparku, ktorý ponú-
ka návštevníkom nielen zeleň, ale aj športoviská, kiná, zábavný park Mini 
Európa s modelmi najznámejších európskych budov a iné voľnočasové ak-
tivity. Objekt Atomia predstavuje 165 miliárdkrát zväčšenú kryštalickú ató-
movú mriežku molekuly železa. V jej jednotlivých guliach sa konajú rôzne 
výstavy, ale niektoré slúžia aj ako rozhľadňa. V rúrach spájajúcich jednotlivé 
gule sa nachádzajú eskalátory.

V Bruseli si prídu na svoje aj vyznávači dobrého jedla a piva (produkujú ich 
cca 400 druhov) a nezabudnime na vafle a svetoznámu belgickú čokoládu 
a pralinky. Pri ich kúpe ale dbajte na jedno pravidlo. Nikdy nekupujte celé 
balenie. Ochotné predavačky vám pripravia aj menšie balenie podľa vášho 
výberu. Ak sa to časovo vmestí do vášho dovolenkového plánu, určite na-
vštívte v meste Bruggi Múzeum kakaa a čokolády.

Bc. Zuzana Holodová
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XI. ročník majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní 
tabakových výrobkov a III. ročník majstrovstiev finančnej 
správy vo vyhľadávaní omamných látok 

Súťažné meranie síl psov a  psovodov má 
niekoľkoročnú históriu. V  dňoch 10. až 13. 
septembra 2012 sa Veľkom Mederi a  jeho 
blízkom okolí konali otvorené majstrovstvá 
psovodov finančnej správy vo vyhľadávaní 
tabakových výrobkov a  omamných látok. 
V tomto ročníku počasie vyšlo podľa prianí 
organizátorov a  babie leto zohrievalo už 
aj tak adrenalínom nabité kožuchy štvor-
nohých a  telá dvojnohých súťažiacich. Do 
súťaže sa prihlásilo celkovo 23 psovodov 
z rôznych ozbrojených zborov. Z celkového 

počtu bolo 13 účastníkov z  našich radov. Išlo o  psovodov, ktorých nomino-
vali materské colné úrady. Už tradične svojou účasťou zvyšovali prestíž tohto 
podujatia kolegovia z Českej colnej správy. Karty vo výsledkovej listine mie-
šali aj pozvané družstvá Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru 
SR a Vojenskej polície MO SR. Ich účasť bola dôkazom toho, že presadiť sa na 
domácej pôde býva niekedy oveľa ťažšie ako zabodovať v cudzom prostredí. 

Psovodi v akcii
Práca psovoda na súťaži a počas služobného výkonu sú rozdielne veci. Rutinu 
a istotu spojenú s každodennou prácou na krátky čas vystrieda nervozita, oča-
kávanie a súťažný stres, premenený buď na bolestivé chvíľkové sklamanie alebo 
neskutočný pocit šťastia. O tom je súťaž. Psovodi tu majú možnosť zúročiť svoje 
odborné schopnosti a vzájomne si ich podľa vopred dohodnutých parametrov 
porovnať. 
Výcvik psa „pachovkára“ je proces náročný nielen pre psovoda, ale aj pre sa-
motného psa. Vyžaduje si každodenný tréning a správnu motiváciu psa. Práca 
psovoda sa nedá robiť bez toho, aby zároveň nebola človeku koníčkom. Pes nie 
je vec, ktorú môžeme po osemhodinovom pracovnom čase odložiť. Ak si chce 
byť psovod istý vo výkone a v súťaži dosahovať dobré výsledky, musí „psíčkari-
ne“ podriadiť aj svoj voľný čas. 
Všetci tí, ktorí 10. septembra stáli nastúpení na ihrisku ŠaRS vo Veľkom Mederi 
a  držali v  rukách vôdzky, si to veľmi dobre uvedomovali. Slávnostný nástup 
a otvorenie súťaže za prítomnosti ministra financií Petra Kažimíra dodalo súťaži 
potrebný punc oficiality a vážnosti. Spolu s ním sa na otvore-
ní súťaže zúčastnili prezident finančnej správy Ing. František 
Imrecze a riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy pplk. 
Ing. Jozef Luterán. 

Päť náročných disciplín
Samotná súťaž prebiehala v piatich disciplínach. Začínalo sa 
poslušnosťou. V ďalších disciplínach mali psovodi so svojimi 
štvornohými pomocníkmi za úlohu vyhľadať miesto ukrytia 
tabaku alebo omamnej látky v debničkách, osobných motoro-
vých vozidlách, autobusoch a v miestnostiach v stanovenom 
časovom limite. Na dodržiavanie pravidiel a hodnotenie jed-
notlivých výkonov dohliadal hlavný rozhodca, Milan Kadlecaj, 
náš bývalý kolega, ktorý dlhé roky pôsobil v colnej správe ako 
hlavný kynológ, kynologický stratég a  patrón „štvornohých“ 
colníkov. Za jednotlivé disciplíny hodnotili Jaroslav Prouza 
zo Zboru väzenskej a  justičnej stráže pre kategóriu tabak 
a Róbert Hrubčín, bývalý vynikajúci inštruktor výcviku colníc-
kych služobných psov pre kategóriu omamné látky. 

Vyhľadávanie omamných látok a tabaku
Colnícki psovodi nesklamali. Niektorí starí harcovníci pred-
viedli svoje štandardne vynikajúce výkony, boli aj takí, čo 

prekvapili a  vytreli zrak tým favorizovaným. V  konkurencii iných ozbrojených 
zborov sme sa nenechali zahanbiť a prvé miesto v kategórii omamných látok 
si s  počtom bodov 498 odniesol npor. Mgr. Miroslav Trauer so psom Benym, 
na druhom mieste sa tesne umiestnil npor. Mgr. Martin Drobul zo Zboru vä-
zenskej a  justičnej stráže so psom Viktorom s  počtom bodov 487, na treťom 
mieste skončil opäť náš psovod npor. Miroslav Roman so psom Danym, ktorí 
získali 485 bodov. Boli to tesné bodové rozdiely, no v takejto súťaži rozhodujú 
naozaj aj detaily.
V  kategórii tabak prvé miesto získal npráp. Václav Braun a  pes Bad z  Colnej 
správy Českej republiky s  počtom bodov 458, npor. Peter Prokop so psom 
Tanou a  práp. Branislav Hájek s  Larou v  tejto kategórii získali rovnaký počet 
bodov, teda 456, avšak v takomto prípade rozhoduje lepšie bodové hodnote-
nie v kategórii poslušnosti, čo vynieslo npor. Petrovi Prokopovi druhé a práp. 
Branislavovi Hájkovi tretie miesto. 

Najposlušnejší pes
Titul „Najlepšia poslušnosť“ si odniesol npor. Mgr. Miroslav Trauer s labradorom 
Benym alias Beruška, s  nádherným počtom bodov 99. Táto zohraná dvojica 
predviedla suverénny výkon a  zaslúžene si odniesla aj prvé miesto v  otvore-
nej kategórii psovodov FS „Majster finančnej správy vo vyhľadávaní OL„ za ním 
sa umiestnili npor. Miroslav Roman so psom Danym a npor. Ľubomír Petruš so 
psom Danom. V kategórii tabak tento titul získal npor. Peter Prokop s Tanou, 
krásne druhé miesto dosiahol práp. Branislav Hájek s Larou, na treťom mieste sa 
umiestnil npor. Rastislav Vrobel a Jerry. 

Záverečné vyhodnotenie
V záverečný deň sa počasie výrazne zhoršilo. Určite však nepokazilo náladu ani 
jednej z  dvojíc, ktoré sa umiestnili na stupňoch víťazov. Úspechy úspešných 
zvýrazňoval aj fakt, že na našej súťaži boli víťazi rezortných súťaží jednotlivých 
ozbrojených zborov. Prítomnosť družstva českých colníkov, ktoré v tomto roku 
dosiahlo druhé miesto na majstrovstvách Európy psovodov a služobných psov, 
tiež prispelo ku skvalitneniu výkonov a zvýšilo celkovú úroveň súťaže.
Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnila generálna riaditeľka sekcie colnej, 
plk. Ing. Mária Machová, PhD., a riaditeľka odboru riadenia rizík a operačných 
činností, kpt. Ing. Monika Mačayová, ktoré odovzdávali víťazom medaily, trofeje 
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Rezortné majstrovstvá v combat streľbe
Na východe Slovenska sa opäť raz strieľalo. Nie však do vetra. Strelecká tradí-
cia, ktorá sa zrodila na Colnom úrade Prešov v roku 2003, slávila tento rok svoje 
desiate jubileum. 

Stavili na osvedčené
Dejiskom X. ročníka rezortných majstrovstiev finančnej správy, sekcie colnej 
v praktickej combat streľbe, ktorej organizátormi boli CÚ Prešov a ZO SLOVES 
v  dňoch 26. – 28. septembra 2012 za príjemného slnečného počasia sa stala 
už osvedčená strelnica na Cemjate. Na streleckú súťaž, v  ktorej súťažia v  ka-
tegóriách jednotlivci a družstvá nielen muži, ale aj ženy a ktorá sa teší veľkej 
obľube, sa tentoraz kvalifikovalo 34 účastníkov. Svoje sily si prišli zmerať zástup-
covia jednotlivých colných úradov, Finančného riaditeľstva SR, sekcie colnej 
a Kriminálneho úradu FS, ktorí vytvorili spolu 10 družstiev a súťažili v šiestich 
náročných parkúroch. Vyjadriť podporu tomuto podujatiu prišli nielen riaditeľ 
CÚ Prešov pplk. Mgr. Ing. Ľubomír Medvec, ale aj riaditeľ CÚ Michalovce pplk. 
Mgr. Milan Kačurik.

Aj tento ročník má svoj unikát
Zastúpenie žien v tejto súťaži sa každým rokom zvyšuje. Nežné pohlavie má na-
priek tomu svoje stálice, ktoré sa každoročne umiestňujú na prvých priečkach 
v súťaži. Tentoraz sa však jednej z nich podaril husársky kúsok. Erika Tengeriová 
z FR SR si totiž vybojovala nielen prvé miesto v súťaži žien, ale zároveň získa-
la pohár najlepšieho strelca súťaže, čím poprela mýtus, že v  prvom rade ide 
o mužský šport. 

Resumé
Desať rokov je dlhý čas, colná správa za toto obdobie prešla mnohými reor-
ganizáciami, zbrane však naďalej ostávajú súčasťou colníckej profesie. Z hŕstky 
nadšencov, ktorí pripravili prvé podujatie, sa rokmi vyvinul zohratý tím, ktorý si 
zaslúži naše uznanie. A jeho vzťahy so súťažiacimi, ktorých mená sa každoroč-
ne s malými zmenami opakujú, sa za tie roky tak utužili, že sa dajú považovať 
takmer za rodinné. A colníci takouto rodinou sú a veríme, že to tak ostane aj 
naďalej.

Výsledky X. ročníka rezortných majstrovstiev finančnej správy, sekcie col-
nej v praktickej combat streľbe

Ženy: 1. Erika Tengeriová (FR SR), 2. Ivana Fedorjaková (CÚ Michalovce),  
3. Zuzana Olexová (FR SR)

Družstvá žien: 1. FR SR (Erika Tengeriová, Zuzana Olexová, Martina Leitmannová), 
2. CÚ Michalovce (Ivana Fedorjaková, Tatiana Rapačová, Jaroslava Cupáková),  

3. CÚ Prešov (Martina Pasierbová, Ľudmila Pempeková, Miriam Uhrínová, 
Andrea Krištanová)

Muži: 1. Albert Santus (CÚ Nitra), 2. Vladimír Jurcák (CÚ Michalovce), 3. Ján 
Fukacs (CÚ Banská Bystrica)

Družstvo mužov: 1. FR SR (Albert Santus, Milan Pittich, Radoslav Matusky),  
2. CÚ Michalovce (Vladimír Jurcák, Marián Pekárik, Mikuláš Ovák, Tibor Dobó),  
3. CÚ Banská Bystrica (Ján Fukacs, Ján Kubinec, Tibor Belovec)

Pohár najlepšieho strelca X. ročníka rezortných majstrovstiev finančnej správy, 
sekcie colnej v praktickej combat streľbe: Erika Tengeriová (FR SR)

mjr. Ing. Renáta Kravcová 

a vecné ceny. Tak ako zaznelo z úst pani generálky v záverečnom hodnotení, 
takéto zápolenia majú veľký význam a sú prínosom pre všetkých zúčastnených. 
Vytvára sa tu priestor pre budovanie a upevňovanie spolupráce s inými ozbroje-
nými zložkami, výmenu skúseností v oblasti výcviku a využitia špeciálnych psov 
v priamom výkone služby. 
Ako sa hovorí, vždy je čo zlepšovať. Veríme preto , že tradícia tejto súťaže bude 
pokračovať a jej úroveň sa bude neustále zvyšovať. 

por. Mgr. Eva Kánová

VýSLEDKOVá LISTINA:
Kategória omamné látky: 
1. npor. Mgr. Miroslav Trauer a Beny – CÚ Žilina (498 bodov)
2. npor. Mgr. Martin Drobul a Viktor – ZVJS (487 bodov)
3. npor. Miroslav Roman a Dany – CÚ Michalovce (485 bodov)

Kategória tabak: 
1. npráp. Václav Braun a Bad – CS ČR (458 bodov)
2. npor. Peter Prokop a Tana – CÚ Bratislava (456 bodov)
3. práp. Branislav Hájek a Lara – CÚ Bratislava (456 bodov) 



18

Šport / Naša kronika

Naši jubilanti v septembri a v októbri 2012
Pracovné jubileum 20 rokov

Mgr. Kozák Ján – kompetenčné centrum FR
Maglov Vladimír – CÚ Bratislava

Sedliak Jozef – CU Banská Bystrica
Mgr. Pikla Ľubomír – CÚ Košice
Ing. Dlugoš Štefan – CÚ Košice

Bc. Medvec Stanislav – CÚ Košice
Žeňuch Ján – CÚ Michalovce

Barta Rudolf – CÚ Michalovce
Tomko Peter – CÚ Michalovce

Starjak Ladislav – CÚ Michalovce
Hasin ĽUboslav – CÚ Michalovce

Matiko Juraj – CÚ Michalovce
Paulík Pavol – CÚ Michalovce

Šulič Vasiľ – CÚ Michalovce
Sochanič Vladimír – CÚ Michalovce

Roško Vladimír – CÚ Michalovce
Kica Juraj – CÚ Michalovce

Rudy Miroslav – CÚ Michalovce
Dudič Rudolf – CÚ Michalovce

Kačur Miroslav – CÚ Michalovce
Nacko Peter – CÚ Michalovce

Sochanič Vladislav – CÚ Michalovce
Čižmár Ján – CÚ Michalovce

Doháňoš Vladimír – CÚ Michalovce
Kučera Miloš – CÚ Michalovce
Hreško Milan – CÚ Michalovce
Lukáč Milan – CÚ Michalovce

Hreščák Michal – CÚ Michalovce

Bajcer Tibor – CÚ Michalovce
Jurík Patrik – CÚ Nitra

Kuzma Dušan _ CÚ Nitra
Ing. Osvald Jozef – CÚ Prešov
Bc. Kľap Ľubomír – CÚ Prešov

 Ing. Molokáč Stanislav – CÚ Prešov
Peter Vyšňa – CÚ Prešov

Ing. Kadaš Stanislav – CÚ Trenčín
PhDr. Vozárik Ján – CÚ Trenčín

Pálfy Vincent – CÚ Trnava
Domonkos Barnabáš – CÚ Trnava

Hoferica Peter – CÚ Žilina

55 rokov
Ing. Paulík Peter – FR SR

Mochnáč Pavel – CÚ Michalovce

50 rokov
Kováčová Jarmila – CÚ Bratislava

Ing. Bartoš Peter – CÚ Košice
MVDr. Machala Miroslav – CÚ Košice

Šandor Ondrej – CÚ Košice
Bc. Kravec Ján – CÚ Michalovce

Bc. Gargulák Ján – CÚ Michalovce
Citriak Rudolf – CÚ Michalovce
Bc. Matyáš Peter – CÚ Trenčín
Sedlák Alexander – CÚ Trnava

Futbalové mužstvá z colných úradov sa aj tento rok stretli v malom 
futbale na celoslovenskom turnaji finančnej správy. Podujatie sa 
uskutočnilo v dňoch 16. – 18.9.2012 v areáli školiaceho a rehabilitač-
ného strediska vo Veľkom Mederi. Podujatie organizovali – vedenie 
CU Bratislava, ZVZO SLOVES pri CÚ Bratislava a Podnikový výbor sek-
cie CS. 

Pekné, slnečné a  ideálne futbalové počasie privítalo hráčov z  col-
ných úradov Bratislava, Banská Bystrica, Michalovce, Prešov, Trenčín 
a Trnava, aby si opäť zmerali sily na turnaji v malom futbale. Po otvo-
rení turnaja predsedníčkou ZVZO SLOVES pri CÚ Bratislava Tatianou 
Krišovou prišli na rad samotné zápasy. Hralo sa systémom každý s kaž-
dým, v dĺžke trvania zápasov 2 x 15 minút. O víťazovi turnaja rozho-
doval celkový počet získaných bodov. Je zaujímavé, že rozhodol až 
celkom posledný zápas. CÚ Michalovce si na turnaji obhájil minulo-
ročné prvenstvo. Pekné druhé miesto si potvrdil CÚ Trnava. Po minu-
loročnom neúspechu sa pre CÚ Banská Bystrica turnaj skončil veľkým 
úspechom, keď obsadil bronzovú priečku. Na prekvapenie najväčší 
favorit CÚ Bratislava síce neobsadil výherné miesta, ale napriek tomu 
preukázal dostatok bojovnosti. Námestník CÚ Bratislava Ing. Ján Ježo 
odovzdal ceny aj jednotlivcom v hodnotených kategóriách: najlepším strelcom 
sa stal Csaba Bodnár z CÚ Michalovce, najlepším brankárom Peter Morjak z CÚ 
Prešov a  ako najlepší hráč bol vyhodnotený Kamil Kovasich z  CÚ Bratislava. 

Účastníkov potešila aj výborná a pokojná atmosféra počas celého turnaja.
Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň všetkým patrí veľká vďaka za športové 
výkony, ktoré boli podľa pravidiel fair play.

kpt. Mgr. Henrieta Baková

Mužstvo z CÚ Michalovce si obhájilo 
futbalové zlato



19

Šport / Naša kronika Duchovná slávnosť pri príležitosti Národného dňa colníkov

Colníci oslávili svoj sviatok aj duchovne
Svoje sviatky oslavujeme rôzne, niektorí oddychom, iní 
oslavou v kruhu svojich najbližších príbuzných, priateľov, 
kolegov, ďalší zas duchovnou očistou...

21. september je deň, keď svoje meniny oslavujú všet-
ci Matúšovia, ale je aj dňom svätého Matúša, patróna 
colníkov. 
Tento deň je Národným dňom colníkov. Pri príležitosti 
tohtoročných osláv Národného dňa colníkov sa 19.  sep-
tembra 2012 na hraničnom priechode Ubľa uskutočnila 
slávnostná svätá omša. Tentoraz sa však slávnostná svätá 
omša po prvýkrát nekonala v  kostole, ale priamo na slo-
vensko-ukrajinskej hranici. Aj takýmto slávnostným du-
chovným zhromaždením oslávili colníci CÚ Michalovce 
svoj sviatok. Slávnostnú svätú omšu celebroval vojen-
ský biskup Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených 
síl a  Ozbrojených zložiek SR a  koncelebrovali vladyka 
Mons. Milan Šášik, gréckokatolícky biskup a  eparcha 
Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine, poli-
cajný vikár MVSR Mons. František Bartoš a policajní kapláni 
Ordinariátu OS a OZ SR z Prešova a Košíc.
Mons. Rábek v kázni a neskôr aj vo svojom príhovore ape-
loval hlavne na skutočnosť, že povolanie colníka je nároč-
né tak na vedomosti, praktické zručnosti, ako aj charak-
terové vlastnosti človeka. V  tomto duchu treba žiť nielen 
v práci, ale aj v každodennom živote. Dbať na to, aby sme 
sa nenechali zlákať zlými vplyvmi, ktoré nás obklopujú 
a vykonávali svoju prácu zodpovedne. 

por. Ing. Jana Nimrichterová, PhD.
Foto: stržm. Marta Šestáková



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 trošku netradične s  poriadnou 
dávkou adrenalínu zachytil svojím fotoaparátom aj PaedDr. Ing. 
Rastislav Oslej. 

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


