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Príhovor prezidenta finančnej správy

Vážení kolegovia,

skončil sa rok, ktorý mnohí z  nás budú považovať za 
jeden z  najťažších vo svojej profesionálnej kariére. Rok, 
v  ktorom sme všetci museli čeliť mnohým problémom, 
rok, ktorý sa vo viacerých ohľadoch dá označiť za krízový. 
No bolo to aj dvanásť mesiacov, počas ktorých ste práve 
vy, pracovníci finančnej správy, dokázali svoju vysokú 
odbornú úroveň a  profesionalitu. Len vďaka vášmu 
maximálnemu nasadeniu, častokrát aj na úkor svojho 
osobného voľna, sme zvládli výzvy, ktoré pred nami stáli. 
A za to sa vám chcem úprimne poďakovať.

Veľmi rád by som na tomto mieste vyhlásil, že sa podarilo 
odstrániť všetky úskalia, ktoré pred nami stáli. Bohužiaľ, 
nie je to tak. Napriek maximálnej snahe, ktorú sme 
vyvinuli v  uplynulom období, pred nami zostáva ešte 
veľa práce na zdokonaľovaní a  optimalizácii systémov 
a procesov, ktoré momentálne využívame. Zároveň pred 
nami stoja aj vážne úlohy súvisiace najmä so zlepšením 
výberu a  správy ciel a  daní. Ich splnenie je nevyhnutné 
nielen vzhľadom na potrebu výraznej konsolidácie 
verejných financií, ale je to aj naša povinnosť voči 
daňovým subjektom, ktoré si poctivo plnia svoje záväzky 
voči štátu. A tých je stále drvivá väčšina.

Začína teda rok, v ktorom nás všetkých čaká veľa práce. 
Za vedenie finančnej správy, ako aj vo vlastnom mene, 
vám však môžem garantovať, že sa vám budeme 
snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výkon vašej 
zodpovednej a náročnej práce. Zároveň chcem vám ako 
aj vašim blízkym zaželať v roku 2013 predovšetkým veľa 
zdravia a samozrejme aj pracovných úspechov.

František Imrecze
prezident finančnej správy
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Zrod finančnej správy v  Slovenskej republike spred roka sa spája s  novým 
štartom a to nielen pre nás colníkov.  Cesta, na ktorú sme boli nasmerovaní, 
odhaľuje okrem pozitív aj niekoľko prekážok. Práve pri riešení týchto kompli-
kovaných začiatkov sme mali možnosť pri práci ukázať naše vzácne ľudské 
vlastnosti ako toleranciu, ústretovosť pri spolupráci alebo spomeniem tú naj-
vzácnejšiu vlastnosť človeka, za ktorú považujem ľudskosť. Pri každej životnej 
ceste máme možnosť sa riadiť vymedzenými pravidlami ako pri GPS navigácii 
alebo môžeme skúsiť nejaký iný, možno lepší spôsob riešenia situácií. Sú zná-
me kuriózne prípady, keď vďaka spoľahnutiu sa na presné pravidlá navigácie 
nastali naozaj neobvyklé chvíle, a to nielen pre vodičov vozidiel. Čo robiť, aby 
sme takéto situácie poznali len z rozprávania a nemuseli sme zbierať skúse-
nosti na vlastnej koži? Odpoveď vám nedám, ale viem, že každý jeden z nás 
môže nájsť návod aj radu, ako ďalej, len treba chcieť. Niekto múdry povýšil 
navigáciu na tancovanie s  realitou, čo je zaujímavý názor, ale myslím si, že 
tancovať pri práci naozaj nemusíme, stačí, ak budeme robiť rozhodnutia, za  
ktoré preberieme korektnú zodpovednosť. Nemusíme sa nechať viesť, môže-
me sa snažiť o porozumenie všetkého a všetkému, čo sa okolo nás deje a len 
tak vďaka sile gravitácie kráčať životom. 
Keďže tu znova a opäť máme jeden koniec roka a druhý začiatok roka, dovoľte 
mi  zaželať vám  v tomto období spokojné a krásne, ničím nerušené príjemné 
chvíle počas sviatkov a úspešné a šťastné vykročenie do nového roku 2013 so 
splnením všetkých vašich očakávaní v osobnom i pracovnom živote.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská
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Zo zahraničia

V dňoch 21. – 23.11.2012 sa uskutočnilo v poradí už tre-
tie stretnutie pracovnej skupiny V4 pre minerálne oleje. 
Úlohu hostiteľa prevzala Česká republika. Po Budapešti 
a Bielsku-Bialej sa dejiskom pracovného stretnutia tento-
raz stala stovežatá Praha. 

Daňové podvody vyskytujúce sa pri pohybe tovarov podlie-
hajúcich spotrebnej dani z  minerálneho oleja medzi jednot-
livými členskými štátmi EÚ majú vážne dôsledky pre národ-
né rozpočty a  môžu viesť k  narušeniu hospodárskej súťaže. 
Nevyhnutnou sa preto javí spolupráca a  výmena informácií 
medzi správnymi orgánmi každého členského štátu zodpo-
vedného za vykonávanie opatrení prijatých v  tejto oblasti. 
Podobné zameranie má aj pracovná skupina V4 pre minerál-
ne oleje, ktorej cieľom je nielen spolupráca v  oblasti preve-
rovania intrakomunitárnych prepráv mazacích olejov, ale aj 
prezentácia spoločných kľúčových zistení krajín V4 dokazujú-
cich potrebu zmeny a doplnenia smernice Rady 2008/118/ES 
o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 
92/12/EHS tak, aby minerálne oleje uvedené pod KN 2710 19 
91 - 2710 19 99 boli zahrnuté do článku 20 ods. 1 smernice 
Rady 2003/96/ES, ktorou sa mení štruktúra rámcových pred-
pisov Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov 
a elektriny, a aby sa tak stali predmetom ustanovení o kontrole 
a pohybe týchto výrobkov podľa smernice Rady 2008/118/ES. 

Šesťmesačná bilancia 
V priebehu rokovania si účastníci stretnutia vymenili mnoho zaujímavých 
informácií, ktoré nadobudli od posledného pracovného stretnutia (apríl 
2012). Z  pohľadu SR sa ako najdôležitejšia javí informácia prezentovaná 
poľskými kolegami, z ktorej vyplynulo, že po zavedení sadzby dane v SR na 
mazacie oleje (od 1.1.2012) nastal na Slovensku prudký pokles odberu ma-
zacích olejov z poľských daňových skladov. Menej potešujúcu informáciu 
mali poľskí kolegovia pre svojich maďarských partnerov, ktorým oznámili, 
že naopak v Maďarsku odber mazacích olejov v uvedenom období trojná-
sobne stúpol. Maďarskí kolegovia pre zmenu informovali slovenskú stranu 
o tom, že v súčasnosti sú vo väčšine maďarských spoločností zapojených 
do podvodov s mazacími olejmi konateľmi občania slovenskej národnosti, 
čo značne sťažuje ich vypočutie. 

Zmenu národnej legislatívy pripravuje viacero krajín 
S pozitívnym ohlasom sa stretla prezentácia pripravovanej zmeny sloven-
skej legislatívy v oblasti minerálnych olejov (napríklad daňová povinnosť 
vznikne aj v prípade, že bude mazací olej uvedený do daňového voľného 
obehu v inom členskom štáte prepravovaný na podnikateľské účely cez da-
ňové územie do iného členského štátu a tento mazací olej bude vyložený, 
preložený, prečerpaný (na daňovom území) alebo sa vymení motorový do-
pravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje. Českí kolegovia informovali, 
že aj oni v budúcom roku chystajú zásadné zmeny legislatívy v oblasti ob-
chodovania s mazacími olejmi a navrhli maďarským kolegom pouvažovať 
nad rovnakým scenárom. Podľa ich názoru aj toto je nástroj, ako eliminovať 
daňové podvody, minimálne na území krajín V4. 

Hodnotila sa aj spolupráca 
Prezentácie Maďarska, Česka a  Slovenska obsahovali aj konkrétne prípa-
dy spolupráce krajín V4 a  dosiahnuté výsledky. Všetky tri krajiny sa v  zá-
vere svojej prezentácie zhodne vyjadrili, že operatívna výmena informácií 
o daňových subjektoch zapojených do obchodného reťazca a informácie 
o reálnom pohybe minerálnych olejov medzi krajinami V4 sú dôležitou sú-
časťou boja proti daňovým podvodom a  je potrebné v  nich pokračovať. 
Maďarskí kolegovia navyše navrhli zorganizovať aj hraničné kontroly a do 
kontrol zapojiť aj krajiny mimo územia V4. 

Rokovania prebiehajú na viacerých frontoch 
Okrem rokovaní krajín V4 sa téma mazacích olejov skloňovala aj na ďalších 
stretnutiach. Napríklad v  novembri sa uskutočnilo stretnutie niekoľkých 
členských krajín EÚ (Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Česko, Litva, 
Maďarsko), na ktorom Nemecká republika vyjadrila plnú podporu zarade-
niu mazacích olejov do článku 20 ods. 1 smernice Rady 2003/96/ES. A v ok-
tóbri v Bruseli zasadal už po druhýkrát Výbor pre spotrebné dane, pričom 
konečné rozhodnutie vo veci zaradenia mazacích olejov do článku 20 ods. 
1 smernice Rady 2003/96/ES stále nebolo prijaté. Z tohto dôvodu maďarskí 
kolegovia navrhli, aby kontrolná stratégia vytvorená pracovnou skupinou 
V4 pre minerálne oleje pokračovala do konca roka 2013 a  aby sa štvrté 
stretnutie pracovnej skupiny V4 pre minerálne oleje uskutočnilo na budú-
ci rok v Budapešti. Zástupcovia všetkých krajín zhodne konštatovali, že do 
týchto aktivít je potrebné zapojiť aj krajiny mimo územia V4.

mjr. Ing. Renáta Kravcová

Vyšehradská pracovná skupina 
sa stretla už po tretíkrát  
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Zo zahraničia Z vykonaných kontrol používania elektronickej registračnej pokladnice 

Neštandardné praktiky 
v slovenských prevádzkach sa potvrdili
V priebehu novembra 2012 prebehli v mestách Košice, Prešov, Banská Bys-
trica a hlavnom meste Bratislava súčinnostné kontrolné akcie zamestnancov 
finančnej správy. Kontrolné akcie boli zamerané na povinnosti používania 
elektronickej registračnej pokladnice (ERP), a taktiež na dodržiavanie pod-
mienok predaja tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (alkoholické 
nápoje a tabakové výrobky).

Kontrola dodržiavania colných a daňových predpisov
Colníci a  zamestnanci daňových úradov sa pod metodickým dohľadom 
Finančného riaditeľstva SR stretli pri súčinnostných kontrolných akciách, ktoré 
prebehli počas dvoch pracovných dní v reštauráciách, kaviarňach a baroch ná-
kupných centier Bratislavy, Košíc, Prešova a Banskej Bystrice. Súčinnosť pritom 
nadviazala na spoluprácu z minulosti, keď pracovali bok po boku ako zamest-
nanci dvoch rozdielnych štátnych inštitúcií.

Zistenia kontrolných akcií potvrdili neštandardné praktiky v  prevádzkach 
poskytujúcich stravovacie služby. To znamená, že nahlásené upozornenia 
uvedomelých občanov boli pravdivé. Spotrebiteľom boli vydávané predbež-
né a neplatné pokladničné doklady, čo sme zistili aj vďaka kontrolným náku-
pom, ktoré vykonali naši zamestnanci. Podnikateľské subjekty mali rovnako 
problém aj s  predkladaním dokladov o  nákupe a  predaji spotrebiteľského 
balenia.

Aká vysoká môže byť pokuta od kontrolórov pri porušeniach zákona 
o používaní ERP?
Prípady sa môžu líšiť, pretože rozhodujúce sú objektívne zistenia. Minimálna po-
kuta uvedená v zákone o používaní ERP je od 30 eur, tá maximálna je určená do 
hodnoty 3 300 eur. To však prestáva platiť v prípade opakovaných pochybení. Vtedy 
sa pokuta dokáže vyšplhať až na dvojnásobok. Kontrolóri finančnej správy pri urče-
ní výšky pokuty prihliadajú na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Kontroly budú aj naďalej intenzívne pokračovať. A ako byť na ne pripravení?
-  Pokladnica by mala byť riadne zaregistrovaná na daňovom úrade, pretože 

len takáto pokladnica má pridelený daňový kód pokladnice „DKP“.
-  Ak sa ERP nepoužije z dôvodu technickej poruchy, musí sa urobiť zápis do 

knihy ERP, tam, kde je pokladnica, nesmie chýbať kniha ERP.
-  Na elektronických registračných pokladniciach nesmie chýbať plomba. Táto 

plomba nesmie byť pretrhnutá, pretože akýkoľvek zásah do pokladnice 
môže robiť výhradne servisná organizácia, ktorá má na to oprávnenie.

-  Nezabúdať vydávať spotrebiteľom pokladničné doklady.

Disciplína podnikateľských subjektov vzrástla
Vďaka kontrolným akciám stúpla informovanosť podnikateľskej verejnosti o ich 
zákonných povinnostiach, a tým sa znížili zistené porušenia. Môžeme tak skon-
štatovať, že tieto kontrolné akcie majú žiadaný preventívny charakter.

kpt. Ing. Monika Mačayová

Colníci a daňoví kontrolóri spolu v akcii
V známom nákupnom centre v Banskej Bystrici sa v piatok 16.11.2012 uskutoč-
nila spoločná kontrolná akcia finančnej správy, ktorej predmetom bola kon-
trola pravidiel pri používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len 
„ERP“) podnikateľmi, ale aj kontrola legálnosti predaja alkoholu a tabakových 
výrobkov.

Kontrolná akcia sa začala predpoludním. Dovedna 11 daňových kontrolórov 
a k tomu ďalších 11 colníkov kontrolnej mobilnej skupiny CÚ Banská Bystrica 
spoločne preverilo viacero reštaurácií a  kaviarní v  spomenutom nákupnom 
centre.
Pri kontrole ERP išlo predovšetkým o kontrolu dodržania povinnosti registro-
vať ERP na príslušnom daňovom úrade, správneho vedenia predpísanej do-
kumentácie k ERP a kontrolu neporušenia plomby, ktorú každá ERP musí mať. 
Kontrolným nákupom kontrolóri preverili, či kontrolovaný subjekt vydáva plat-
né a úplné pokladničné doklady. Colníci kontrolovali dodržiavanie podmienok 
predaja spotrebiteľských balení alkoholu a tabakových výrobkov.
Prvé zistenia potvrdili nelegálne praktiky v niektorých prevádzkach poskytujú-
cich stravovacie služby. V jednom prípade bolo zistené poškodenie plomby na 
ERP, čím vzniklo podozrenie, že zamestnanci v kontrolovanej prevádzke s po-
kladňou mohli manipulovať. V inej prevádzke colníci našli 16 spotrebiteľských 
balení cigariet označených už neplatnými kolkovými známkami, ktoré už v sú-
časnosti nie je možné predávať.
Po skončení kontrolnej akcie sa členovia kontrolných skupín stretli na colnom 
úrade a vzájomne sa informovali o výsledkoch a poznatkoch z kontrol.
Celkové vyhodnotenie spoločnej kontrolnej akcie bude známe až po podrob-
nom spracovaní zistených poznatkov. Ale opäť sa potvrdila účinnosť a efektív-
nosť spolupráce kontrolných zložiek daňovej a colnej sekcie finančnej správy 
v banskobystrickom regióne. V podobných spoločných akciách budeme v re-
gióne pokračovať aj v budúcnosti.

Mgr. Milan Kanka
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Zo zahraničia / Odborné školenie s cieľom prakticky precvičiť teoretické vedomosti colníkov

V dňoch 29. až 31.10.2012 sme sa spolu s kolegom npor. Romanom 
Hervayom z SCÚ Bratislava zúčastnili na pracovnej návšteve Malty. 
Bola zameraná na používanie špeciálnych technológií, akými sú 
inšpekčné mobilné systémy, stacionárne a ručné detekčné systémy na 
detekciu radiácie.

Počas návštevy ostrova Malta, ktorý sa nachádza v Stredozemnom mori, sme 
mali možnosť navštíviť dve pracoviská, využívajúce na kontrolu tovaru inšpekč-
né skenovacie systémy. Jeden z týchto systémov bol vyrobený firmou Nuctech. 
Je podobný, ako inšpekčný skenovací systém využívaný colníkmi z CÚ Košice. 
Kontrolujú sa kontajnery z tretích krajín, ktoré prichádzajú do prístavu vo 
Vallette. Spolu s maltskými kolegami sme vyhodnotili niekoľko kontajnerov.

Druhý deň bol venovaný návšteve pracoviska, kde sa 
nachádza mobilný skenovací systém typu VACIS. Ten 
ako zdroj žiarenia využíva izotop kobalt 60, na rozdiel 
od systému firmy Nuctech, ktorý využíva ako zdroj 
energie na skenovanie lineárny urýchľovač častíc. 
Systém VACIS je preto jednoduchší a menej náročný na 
údržbu. Použitie žiariča, ktorým je už spomenutý ko-
balt 60, vytvára zvýšené riziko nechceného ožiarenia, 
ktoré by mohlo vzniknúť pri netesnosti puzdra, v kto-
rom sa žiarič nachádza. Počas používania týchto sys-
témov maltskí colníci zaznamenali viacero úspešných 
záchytov falšovaného tovaru, drog, cigariet a podobne. 

Následne sme v ten istý deň mali možnosť prezrieť si stacionárne detekčné 
systémy firmy TSA, ktoré sú rovnaké, ako tie, ktoré využíva slovenská finančná 
správa na hraničných priechodoch s Ukrajinou.
Počas návštevy sme zistili, že aj napriek inej geografickej polohe používame 
v oboch krajinách skoro rovnakú špeciálnu detekčnú techniku. Zároveň sme 
si s kolegami z Malty vymenili poznatky a skúsenosti z výkonu služby, ktoré 
obom stranám v budúcnosti pomôžu pri výkone colného dohľadu a daňové-
ho dozoru. Na záver môžem dodať, že maltskí kolegovia by Slovensko mali 
navštíviť v priebehu januára 2013, takže zažijú pravú slovenskú zimu. Podľa 
ich reakcií sa už na našu zimu veľmi „tešia“.

 kpt. Mgr. Radovan Spišák

Colníci zisťovali rádioaktivitu
V dňoch 5.11. až 8.11.2012 sa konalo odborné školenie na posilnenie schop-
ností pri odhaľovaní prípadov nedovoleného obchodovania s  jadrovým a rá-
dioaktívnym tovarom, identifikácie materiálov dvojakého použitia a pašova-
nia tabakových výrobkov pomocou špeciálnych zariadení.

V  Školiacom a  rehabilitačnom stredisku (ŠaRS) finančnej správy SR na 
Donovaloch sa na uvedenom školení zúčastnili colníci z  colných úradov 
Bratislava, Košice, Michalovce, Prešov a Žilina.
Úvodný deň bol venovaný problematike radiačnej ochrany. S  prezentáciou 
vystúpili kpt. Mgr. Radovan Spišák z  CÚ Michalovce a  MUDr. Pavol Adámek 
z  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Vo svojich 
prednáškach oboznámili poslucháčov so základmi vzniku, následkami ionizu-
júceho žiarenia a spôsobmi ochrany proti radiačnému žiareniu. Boli prezento-
vané aj konkrétne nálezy rádioaktívnych materiálov, pričom sa kládol dôraz na 
význam vykonávania kontroly v tejto oblasti. Zdravotné následky, ktoré vznikli 
osobám pri nesprávnom zaobchádzaní s tovarom vyžarujúcim radiáciu, boli vý-
raznou výstrahou pre všetkých.

Stretnutie na Malte:
Využitie inšpekčných skenovacích systémov
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V  nasledujúci deň sa oboznámili colníci s  programom Druholíniovej obrany, 
v rámci ktorej sú colné úrady vybavené stacionárnymi, mobilnými a prenosnými 
detektormi radiácie. S praktickým používaním všetkých druhov dozimetrov po-
čas práce v zmene poslucháčov oboznámil npor. Roman Hervay z CÚ Bratislava. 
Následne sa uskutočnili praktické cvičenia zamerané na odhaľovanie nukleárne-
ho materiálu prevážaného v dopravnom prostriedku. Pred budovou ŠaRS bol pri-
stavený mobilný detekčný systém (MDS) a účastníci si v skupinách mohli vyskúšať 
svoje vedomosti a zručnosti pri rôznych modelových situáciách. Zdroje ionizujú-
ceho žiarenia boli rozmiestnené v kontrolovanom vozidle, v batožine a napokon 
aj u osoby. Úlohou bolo na základe spustenia radiačného poplachu v MDS ná-
sledne nájsť presné miesto zdroja ionizujúceho žiarenia pomocou ručných detek-
torov radiácie. Na záver sa postupy jednotlivých skupín vyhodnotili a upozornili 
na chyby, ktorých sa členovia skupiny počas nácviku dopustili.
Tretí deň bola prítomným prezentovaná problematika tovarov a  technoló-
gií dvojakého použitia a  možnosť používania spektrálnych analyzátorov ko-
vov XRF. S  legislatívou v  tejto oblasti oboznámila prítomných mjr. Ing. Jana 
Valovičová z oddelenia zákazov a obmedzení odboru colného FR SR. Praktické 
ukážky predviedol npor. Roman Hervay na rôznych vzorkách zliatin. Účastníci si 
mohli vyskúšať spôsob použitia tohto prístroja. V ďalšej časti školenia prezento-
vali svoju činnosť zástupcovia EOD Nováky. V svojej prezentácii oboznámili po-
slucháčov o nebezpečnosti nástražných výbušných systémov, ako aj s rizikom, 
ktoré vzniká pri nesprávnej manipulácii s nimi.
Záverečný deň bol zameraný na spôsoby pašovania tabakových výrobkov v do-
pravných prostriedkoch. V rámci prezentácií kpt. Mgr. Radovana Spišáka a npor. 
Romana Hervaya boli predstavené úkryty vo vozidlách, spôsoby odhaľovania 
tovaru, technika, ktorá sa používa na odhaľovanie nezákonne dovážaného 
tovaru.
Školenie malo za cieľ precvičiť si prakticky nadobudnuté teoretické vedomosti. 
Pre colný výkon je veľmi dôležité, aby kontroly colníkov odhalili čo najefektív-
nejšie rôzne nezákonne prevážané nebezpečné materiály a zároveň aby zvolili 
správny postup a neboli pritom ohrozené zdravie a životy zúčastnených osôb.

mjr. Ing. Jana Valovičová
Foto: mjr. Ing. Jana Valovičová
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Školenia zacielené na falzifikáty a nebezpečné látky

Identifikácia falzifikátov a napodobenín
Pracovné stretnutie v Školiacom a rehabilitačnom stredisku FS na Donovaloch, 
ktoré sa konalo od 11.10. do 12.10.2012, bolo zamerané na tému identifikácie 
falzifikátov a napodobenín.
V úvodnej prezentácii za odbor colný FR SR oboznámila Henrieta Baková prí-
tomných s aktuálnym stavom žiadostí o ochranu práv duševného vlastníctva. 
Schválené žiadosti sa týkali najmä ochrany pred porušovaním práv pri ochran-
ných známkach, dizajne, patentoch a autorských právach.
Pravidelné odborné školenia colníkov na túto tému sú v spolupráci so zástupca-
mi asociácie REACT a ďalších firiem veľmi užitočné.
Na tohtoročné stretnutie prišli prezentovať možnosti identifikácie svojich vý-
robkov prednášajúci zo svetovo známych značiek, ako sú LVMH, SanofiAventis, 
Hasbro, LeviStrauss, JackDaniels, GHD, Nike, Burberry, L’Oréal, Stihl, P&G, 
Hewlett Packard, EliLilly, Adidas.

Na základe teoretických vedomostí získaných z vysoko odborne pripravených 
prezentácií mali colníci možnosť vyskúšať si svoju šikovnosť na pripravených 
ukážkach rôznych tovarov. Niektoré z  nich boli falzifikáty. Táto praktická časť 
vzbudila u colníkov veľký záujem a diskusiu so zástupcami jednotlivých značiek 
o možnostiach efektívnejšieho odhaľovania porušovania práv duševného vlast-
níctva na základe platnej legislatívy v colnom konaní, ako aj na domácom trhu.
Cieľom stretnutia bolo posilniť schopnosti a vedomosti pri identifikovaní falzi-
fikátov v rámci kompetencií vyplývajúcich z nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 
z  22.7.2003, zákona č. 200/2004 Z. z. o  opatreniach proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru a zákona 
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

mjr. Ing. Jana Valovičová
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Odborné školenie pre colníkov v oblasti identifiká-
cie ilegálnych a  falšovaných chemických príprav-
kov používaných pri ochrane rastlín s dopadom na 
zdravie obyvateľstva a životné prostredie sa konalo 
v dňoch 21.11. a 22.11.2012 v Školiacom a rehabili-
tačnom stredisku Donovaly.

Školenie otvoril úvodnými informáciami v  oblas-
ti práv duševného vlastníctva mjr. Mgr. Marián 
Haršány z odboru colného FR SR. Oboznámil prítom-
ných s najnovšími poznatkami v tejto oblasti.
Nasledovala prezentácia, v  ktorej prednášajúce Mgr. Katarína Žiaková a  Mgr. 
Zuzana Kamenská predstavili liek Glivec® – Novartis Slovakia. Účinnou látkou 
je život zachraňujúci protinádorový liek určený na liečbu chronickej myeloidnej 
leukémie „CML“ a gastrointestinálnych stromálnych nádorov „GIST“ (nádory trá-
viaceho traktu). Výdaj tohto lieku je viazaný na lekársky predpis.
Stretnutie pokračovalo prednáškami o  vybraných nebezpečných látkach 
a zmesiach, ktoré prezentovala mjr. Ing. Jana Valovičová z odboru colného FR 
SR. Prezentácia sa začala oboznámením s legislatívou potrebnou v praxi, ktorá 
musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 
o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií a so zákonom č. 67/2010 Z. z. – 
chemickým zákonom, ktorý preberá Rotterdamský dohovor o  podmienkach 
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. Týka sa tovaru nielen 
na ochranu rastlín, ako sú pesticídy a  hnojivá, ale aj veterinárnych a  humán-
nych liekov, kozmetických výrobkov a  látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu 
Zeme. Chémia okolo nás môže byť nebezpečná aj z iného pohľadu. V nariade-
ní Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu 
vývozov, prepravu, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím 
sa v  kategórii 1 nachádzajú osobitné materiály a  súvisiace príslušenstvo ako  
chemikálie, mikroorganizmy a toxíny, ktoré ohrozujú zdravie ľudí, ničia životné 
prostredie a môžu byť zneužité na vojenské a teroristické účely. Chemikálie ako 
prekurzory pre určité toxické chemické látky a chemické zmesi sú napr. zlúčeni-
ny fosforu, síry a kyanidu. Pri kontrolách je dôležité poznať dôkladne výstražné 
nápisy a piktogramy v tvare kosoštvorca, ktoré sa objavujú na zásielkach kon-
trolovaných chemikálií. Rizikové skupiny určujú negatívny vplyv chemických lá-
tok na človeka a okolie. Niektoré toxické látky sú extrémne nebezpečné, a preto 
colník konajúci prehliadku musí byť mimoriadne opatrný. Medzi nebezpečný 
tovar patria aj špeciálne produkty – vysokovýbušné látky, ktoré z dôvodu po-
tenciálnej citlivosti na teplo, trenie, náraz, otras a  elektrostatickú energiu by 

mali byť zasielané vo vlhkom stave, vo vodnej alebo 
alkoholovej zmesi zabalenej v  plastových či pogu-
movaných textilných vreckách. Colníci kontrolujú, 
či označovanie a  balenie látok a  zmesí pri dovoze 
a vývoze spĺňa požiadavky podľa platnej legislatívy. 
V súčasnosti nie je možné dovážať a uvádzať na trh 
látky bez splnenia registračnej povinnosti. Nové pik-
togramy v červenom rámčeku postupne nahrádzajú 
známe oranžové symboly nebezpečenstva. K  che-
mikáliám sa prikladá karta bezpečnostných údajov 

vyhotovená podľa REACH, ktorá napomáha colníkom pri lepšej identifikácii 
tovaru.
Druhý deň bol venovaný Slovenskej asociácii ochrany rastlín (SAOR). Výkonný 
riaditeľ Ing. Jozef Kotleba predstavil SAOR, ktorá sa od roku 2010 podieľa na 
odbornom výcviku a vzdelávaní cieľových skupín používateľov. SAOR pripravila 
svoje vlastné, špecializované materiály a dokument, zaoberajúce sa otázkami 
falšovania a  nezákonného dovozu pesticídov. Prednášku na tému Falšovanie 
a  ilegálny dovoz prípravkov na ochranu rastlín prednášal Ing. Ivan Dostál zo 
spoločnosti DuPont, ktorá je členom SAOR. Upozornil na falzifikáty, ktoré pred-
stavujú vysoké zdravotné riziko pre poľnohospodárov, ktorí takéto výrobky po-
užívajú a  možnosť zničenia si ošetrovaných plodín. V  rastlinných produktoch 
určených na výrobu potravín môžu tiež zanechávať nebezpečné chemické zlož-
ky. Falzifikáty predstavujú nebezpečenstvo pre voľne žijúce rastliny a živočíchy, 
vodu a pôdu. Z hľadiska zneškodňovania odpadu predstavujú záťaž pre životné 
prostredie.
Ing. Karol Šandal, zástupca firmy Syngenta, predstavil S – PACK obaly pre prí-
pravky na ochranu rastlín. Preprava v správnych obaloch zvyšuje ochranu spot-
rebiteľa a  životné prostredie. Špecificky nezameniteľné označovanie na oba-
loch napomáha pri ochrane proti falšovaniu ochranných známok. Na záver boli 
premietnuté filmové ukážky SAOR o boji proti falšovaniu prípravkov na ochra-
nu rastlín a aktivity priemyslu ochrany rastlín v spolupráci so silovými zložkami.
Cieľom stretnutia bolo colníkom ukázať nebezpečnosť chemikálií z rôznych uh-
lov pohľadu, či už z oblasti zákazov a obmedzení, alebo práv duševného vlast-
níctva a  ochrany spotrebiteľa. Odborné školenie prinieslo všetkým zúčastne-
ným možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti ochrany zdravia 
obyvateľstva, dobrého mena firiem, životného prostredia a bezpečnosti štátu.

Dvojstranu pripravila: mjr. Ing. Jana Valovičová
Foto: autorka a mjr. JUDr. Jozef Oravec

Chémia okolo nás v rôznych podobách
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Stretnutie a exkurzia so zameraním na materiály dvojakého použitia

Raketové systémy 
pod drobnohľadom colníkov

V dňoch 29.10. a 30.10.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie colníkov – ko-
ordinátorov slovenskej finančnej správy v oblasti identifikácie materiálov pod-
ľa nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5.5.2009, ktorým sa stanovuje režim Spo-
ločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek 
s dvojakým použitím. Stretnutie nadviazalo na dlhoročné pravidelné školenia 
koordinátorov, ktorí sa s cieľom zjednotiť a skvalitniť úroveň svojej práce vo 
výkone oboznámili s tovarom z rôznych kategórií materiálov a technológií.

Prvý deň sa konal v Školiacom a rehabilitačnom stredisku finančnej správy vo 
Veľkom Mederi. Identifikácie tovarov boli prezentované podľa zoznamu po-
ložiek s  dvojakým použitím, ktorým sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté 
kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly 
raketových technológií (Missile Technology Control Regime – MTCR), Skupiny 
jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers’ Group – NSG), Austrálskej skupiny 
a  Dohovoru o  zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention – 
CWC). Prednášky s pohľadom do legislatívy ukázali, aké kompetencie a mož-
nosti sú v rámci colného výkonu. Spresnili sa aj právomoci vyplývajúce z usta-
novení zákona pri plnení úloh pracovníkmi Kriminálneho úradu FS SR v rámci 
odhaľovania nezákonnej činnosti a vyšetrovania nezákonných aktivít.
Nosnou témou stretnutia bola predovšetkým oblasť elektronických kompo-
nentov a počítačov v súvislosti s pohybom zbraní, výrobkov obranného prie-
myslu, nebezpečných materiálov a  tovarov dvojakého použitia pod colným 
dohľadom. Prezentácie mali svojím obsahom pomôcť pochopiť základy vývoja 
raketových systémov v oblasti kontroly exportu a nešírenia podľa Kontrolného 
zoznamu MTCR, v ktorom sú zahrnuté letecké dopravné prostriedky bez ľudskej 
posádky, meteorologické sondážne rakety a vesmírne odpaľovacie prostriedky. 
Dôležitosť správnej identifikácie tovarov ukázali príklady z praxe, ktoré doku-
mentovali možnosti využitia väčších turbín s vojenským zameraním aj v civil-
nom sektore v námorných a pozemných dopravných prostriedkoch, a taktiež 
na výrobu elektrickej energie. Bezposádkové letecké prostriedky sa bežne vyu-
žívajú napríklad na poľnohospodárske postreky. Mnohé technológie na výrobu 
automobilov používané v dnešnej dobe môžu byť ľahko upravené na výrobu 
rakiet.
Aktuálne informácie o zavedených sankciách zo strany OSN a OBSE s ohľadom 
na vyhodnocovanie štátu určenia, ako aj ďalšie informácie z  oblasti tovarov 
a technológií dvojakého použitia je možné nájsť na internetovej stránke www.

foreign.gov.sk v sekcii medzinárodné organizácie, OSN/OBSE, a na intranetovej 
stránke finančnej správy na adrese http:/intranetcs.sk v  časti Colný dohľad – 
Zákazy a obmedzenia – Tovar dvojakého použitia (DUAL) – Metodika DUAL.
Profesionálni vojaci, kpt. Ing. Vladislav Novák a  kpt. Ing. Miroslav Matejček 
z  Veliteľstva Vzdušných síl OS SR, svojimi vysoko profesionálne a  odborne 
spracovanými prezentáciami pomohli prehĺbiť vedomosti colníkov v  oblasti 
vojenskej techniky. Poslanie vzdušných síl vychádza z  poslania Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky, ktoré je definované v platných bezpečnostno-strate-
gických dokumentoch. Prednášky priblížili colníkom protilietadlový raketový 
komplet, ktorý je určený na obranu dôležitých objektov štátu pred hromad-
ným útokom súčasných aj perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnu-
tia v podmienkach aktívneho a pasívneho rušenia. Colníci sa dozvedeli viac aj 
o prostriedkoch, ako sú lietadlá strategického aj taktického letectva, strategické 
strely s plochou dráhou letu, letecké riadené strely, taktické a operačno-taktické 
balistické riadené strely v celom rozsahu svojich bojových možností.
Takto pripravení teoretickými vedomosťami odišli colníci na druhý deň školenia 
na exkurziu do priestorov vojenského útvaru Protilietadlovej raketovej brigády, 
kde mali možnosť vidieť techniku, ktorú momentálne majú vojaci na Slovensku 
k dispozícií. Príslušníci vojenského útvaru pri praktickej ukážke ochotne oboz-
námili colníkov s jeho históriou, úlohami, výzbrojou a technickým vybavením. 
Colníci si mali možnosť utvrdiť svoje teoretické vedomosti o  konštrukciách 
zbraňových navigačných systémov, o spojovacích prostriedkoch a ďalších špe-
ciálnych materiáloch využívaných pri obrane dôležitých politických, ekonomic-
kých a hospodárskych centier pred vzdušným nepriateľom a zachovaní suvere-
nity a obrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky priamo na jednotlivých 
typoch zariadení.
Cieľom celého pracovného stretnutia bolo oboznámiť účastníkov s  rôznymi 
typmi elektronických komponentov a súčiastok, ktoré sa dajú použiť pri vývoji 
alebo testovaní nukleárnych zbraní, súčastí zbraňových systémov, na umožne-
nie výroby špeciálneho materiálu, elektroniky a počítačov v navádzacích systé-
moch rakiet.
Efektívny systém colných kontrol s  využitím nadobudnutých vedomostí col-
níkov je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných 
záväzkov a povinností Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie.

mjr. Ing. Jana Valovičová
Foto: mjr. JUDr. Jozef Oravec
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Stretnutie a exkurzia so zameraním na materiály dvojakého použitia Exotické zadržania, tovary poškodzujúce obchod, tresty pre tzv. podnikavcov

Prípad českých kolegov s krycím názvom „Koník“

Podvod s minerálnymi olejmi a únik na spotreb-
nej dani vyše 12 miliónov korún, to je výsledok 
dlhodobej sledovacej akcie.

Ostravskí colníci na základe vlastného vyšetrova-
nia a operatívnych informácií začali v roku 2010 
úkony trestného konania vo veci nelegálneho 
dovozu minerálnych olejov. Česká firma dovážala 
z Poľska minerálne oleje s obchodným názvom 
RUST CLEANER, deklarovala ich tak, že vzhľadom 
na účel použitia nepodliehali spotrebnej dani. 

Tento od spotrebnej dane oslobodený tovar putoval do iného členské-
ho štátu, a to na k nám na Slovensko. Českí kolegovia aj vďaka kolegom 
z CÚ Žilina prešetrovaním okolností prípadu zistili, že v období od marca 
do septembra 2010 bolo na územie Slovenskej republiky dovezené 38 
automobilových cisternových súprav, ktoré obsahovali 1 102  261 litrov 
minerálnych olejov. Cisterny s poľskou imatrikuláciou minerálne oleje do-
vážali do ČR cez hraničný priechod Chotěbuz. Tieto cisterny odstavovali 
po rôznych areáloch bývalých roľníckych družstiev, kde boli v minulosti 
vybudované šachty na pohonné hmoty, na týchto miestach dochádzalo 
bez vedomia správcu dane k prečerpávaniu do českých cisterien, ktoré 

už boli označené tabuľkou ADR 
(Európska dohoda o medziná-
rodnej cestnej preprave nebez-
pečných vecí) s kódom „mo-
torovej nafty“. Potom cisterny 
putovali do zásobníka čerpacích 
staníc v Moravsko-sliezskom 
regióne. Fingovaným vývozom 
na nekontaktnú obchodnú spo-
ločnosť zo Slovenska dokázali 
zakryť skutočný účel použitia mi-
nerálneho oleja. Daňový únik na 
spotrebnej dani bol v ČR vyčísle-
ný na škodu vo výške 12 069 757 
českých korún.

-red-

Colníci zadržali troch ľudí 
s piatimi kilogramami kokaínu v črevách
Kolegom z Českej republiky sa podarilo odhaliť historicky prvý prípad pašova-
nia tekutého kokaínu v telovej dutine. 

Ako uviedli vo svojej tlačovej správe, dňa 19.11.2012 popoludní pašeráci vylúčili 
zo svojich tiel poslednú zo 134 gumových kapsúl s kokaínom. Išlo o troch obča-
nov Litvy (dvaja muži a žena), ktorí v nedeľu 11.11.2012 pricestovali z Madridu 
na pražské letisko s takmer piatimi kilogramami drogy z Ekvádoru. Týchto hl-
tačov pražskí colníci odhalili na základe ich správania a informácií o priebehu 
cesty. Prvotné podozrenie na pašovanie drog im potvrdilo následné röntgeno-
vé vyšetrenie. Podozrivú trojicu umiestnili policajti do nemocnice, kde sledovali 
ich vylučovanie pomocou špeciálneho WC. Dvom mužom putovalo po trávia-
com trakte v črevách až 55 kapsúl, pričom žena ich mala v sebe až 23. Kokaín 
bol rozpustený v špeciálnom roztoku, z ktorého býva možné drogu získať späť 
v podobe prášku. S tekutým stavom drogy sa u takzvaných „hltačov“ stretli českí 
colníci prvýkrát. Pre colníkov bol prípad výnimočný aj priemerným množstvom 
drogy na jednu kapsulu: zatiaľ čo obvykle je to do desiatich gramov, v tomto 
prípade vážila až 38 gramov. Takisto je zaujímavé aj to, že „hltači“ cestovali spo-
lu. Podľa informácií, ktoré zverejnili českí kolegovia, neboli drogy určené na 
slovenský trh. 

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Zahraničné top prípady
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„Trnavčania“ aj počas jesene v duchu hesla 
„keď sa darí, tak sa darí“

Regionálne top prípady

Tak ako počas celého roka zapĺňal CÚ Trnava stranu v regionálnych top prípa-
doch Slovenska, nenechal si ujsť ani ich posledné tohtoročné číslo a zároveň 
posledné vydanie pod názvom „Colné aktuality“. Trnavčania sa totiž ani na je-
seň nemuseli hanbiť za výsledky svojej činnosti.

Už október priniesol zaslúžené výsledky
Dve kontajnerové zásielky z Číny, dôslednosť práce a intuícia trnavských colní-
kov na PCÚ Dunajská Streda zaručili prvý z pätice ich jesenných úspechov. V pr-
vom z kontajnerov pri výkone úplnej vnútornej kontroly objavili detskú obuv 
do snehu s vyobrazením ochrannej známky HELLO KITTY v celkovom množstve 
1 440 párov, v  druhom kontajneri objavili stavebnicové hračky z  plastov, pri 
ktorých vzniklo podozrenie, že ide o napodobeniny ochrannej známky LEGO 
v celkovom množstve 3 560 kusov. Podozrivý tovar z oboch kontajnerov zaistili.

Neušiel im ani textil zo Sýrie
Ten zaisťovali colníci na PCÚ v  Brodskom. V  rámci colného konania vykonali 
úplnú vnútornú kontrolu plne naloženého kamióna a opäť mali čo zaisťovať. 
Tovar v  tomto prípade pochádzal zo Sýrie a  smeroval na poľský trh. Pri kon-
trole zásielky colníci v spolupráci s deklarantom zistili, že kamiónová zásielka 
obsahuje okrem iného aj textilný tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie, že ide 
o  napodobeniny ochranných známok SPONGEBOB, GOOFY, SMURF, MICKEY 
MOUSE, DOLCE&GABANA, HELLO KITTY. Konkrétne išlo o dievčenské a pánske 
svetre v celkovom počte 3 351 kusov.

Ani autíčka a vrecúška na prezuvky sa k deťom nedostali
Aj tie zaistili trnavskí colníci na PCÚ v  Dunajskej Strede. Prišli kontajnerovou 
zásielkou z Číny a boli určené deťom a školákom na Slovensku. Z kontrolova-
nej zásielky zaistili 3 510 plastových autíčok s  vyobrazením ochrannej znám-
ky CARS a  6 000 ks detských vrecúšok na obuv s  reprodukciami ochranných 
známok SPONGEBOB, CARS, SMURF, ANGRY BIRDS, Tiger & Pooh a PRINCESS. 
Tovar bol zaistený z dôvodu vzniku podozrenia, že ide o napodobeniny týchto 
ochranných známok. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla majiteľom ochran-
ných známok predajom týchto autíčok a vrecúšok na trhu ako originálnych vý-
robkov, bola predbežne vyčíslená na cca 110 000 eur.

Na určené miesto nedorazili ani autíčka so zabudovaným rozhlasovým 
prijímačom
Aj v tomto prípade si colníci na PCÚ v Dunajskej Strede zobrali na mušku kon-
tajnerovú zásielku z  Číny, ktorá bola určená pre zmenu do Maďarska. V  nej 

tentoraz objavili 1 060 autíčok so zabudovaným rozhlasovým prijímačom, pri 
ktorých vzniklo podozrenie z porušovania práva ochrany duševného vlastníc-
tva ochrannej známky AUDI. Aj tento tovar skončil v  ich rukách a  na určené 
miesto už nedorazil.

Darilo sa aj pri výkone colného dohľadu v tranzite
Koncom novembra colníci SCÚ Senica v rámci colného dohľadu na diaľnici D2 
Brodské zastavili nákladný dopravný prostriedok vedený vodičom z Poľska, kto-
rý podľa predložených prepravných dokladov prepravoval textilný tovar v reži-
me tranzit z Číny do Žiliny. Rozhodli sa vykonať úplnú vnútornú kontrolu tohto 
tovaru. V tomto prípade zaistili textilný tovar označený ochrannými známkami 
Tommy Hilfiger, Burberry a A&F v celkovom počte 473 kusov.

Vo všetkých prípadoch zaisťovania boli so zisteniami trnavských colníkov 
bezodkladne oboznámené oprávnené osoby – majitelia ochranných známok. 
CÚ Trnava v  spolupráci s  nimi ďalej koná vo veci ochrany práv duševného 
vlastníctva.
Po potvrdení podozrenia, že ide o falzifikáty ochranných známok, bude Colný 
úrad Trnava s  cieľom ochrany práv duševného vlastníctva a  ochrany trhu 
Spoločenstva postupovať v  súlade s  príslušnými colnými predpismi, ktoré 
umožňujú tovar zničiť.

mjr. Ing. Iveta Švárna
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„Banskobystričania“ zadržali nebezpečný odpad

Ešte raz Trnavský kraj – odhalenie nelegálnej 
pálenice

Colníci SCÚ Banská Bystrica – centrála v rámci svojej služobnej činnosti v snahe 
zabrániť nelegálnym aktivitám pravidelne kontrolujú v  regióne colného úra-
du pohyb tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam alebo colnému dohľadu. 
Tentoraz boli úspešní pri obci Breznica v okrese Zvolen.

Počas kontrolnej akcie začiatkom novembra zastavili členovia hliadky kontrol-
nej mobilnej skupiny motorové vozidlo Fiat Ducato s maďarskou ŠPZ. Po kon-
trole dokladov o vozidle a identifikácii osôb vyzvali vodiča, aby im sprístupnil 
úložný priestor. V úložnom priestore motorového vozidla prevážal tri plastové 
kontajnery, v ktorých sa nachádzalo viac ako 200 použitých olovených priemy-
selných batérií. Vodič ani osoby vo vozidle nedokázali predložiť doklady o na-
dobudnutí, výkupe, resp. preprave batérií. Podľa vyjadrenia posádky motorové-
ho vozidla batérie prevzali od neznámych osôb vo Zvolene a blízkych obciach 
a plánovali vyviezť mimo územia SR. Nelegálnym výkupom použitých batérií 
spôsobili škodu odhadnutú na viac ako 2 700 eur.
 Vzhľadom na to, že bez potrebných dokladov prevážali nebezpečný odpad, 
vzniklo podozrenie zo spáchania prečinu neoprávneného nakladania s odpad-
mi. Colníci požiadali o spoluprácu príslušníkov Policajného zboru, ktorí dvoch 
mužov a  jednu ženu z  Maďarska zadržali. Príslušníci PZ ich obvinili z  prečinu 
neoprávneného nakladania s odpadmi a spracovali podnet na ukončenie veci 
v super rýchlom konaní. Súd rozhodol a obžalovaným zakázal pobyt v okresoch 
Zvolen, Detva a Krupina na päť rokov. 

Mgr. Milan Kanka

Koncom októbra počas nočnej zmeny boli požiadaní colníci SCÚ Veľký Me-
der o súčinnostnú akciu s príslušníkmi Okresného riaditeľstva PZ Galanta pri 
výkone domovej prehliadky v obci Šoporňa.

U fyzickej osoby zo Šoporne bolo okrem omamných látok a rastlín konope 
nájdené aj podomácky vyrobené zariadenie na výrobu liehu. Na miesto sa 
dostavil aj vyšetrovateľ KÚ FS, ktorý vykonal potrebné procesné úkony ohľa-
dom zaistenia výrobného zariadenia. Majiteľ výrobné zariadenie dobrovoľne 
vydal a vyniesol pred dom, t. j. mimo obydlia. Výrobné zariadenie bolo ná-
sledne hliadkou Stanice Colného úradu Veľký Meder prevezené do skladu 
SCÚ vo Veľkom Mederi na nevyhnutne potrebný čas, kým bude prebiehať 
dokazovanie v rámci trestného konania.

mjr. Ing. Iveta Švárna
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Vyšetrovateľ kriminálnej polície zo Skalice obvinil 26-ročného štátneho 
príslušníka Vietnamu z  obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi.  

Obvinený muž sa 25.11.2012 o 18.30 h viezol ako spolujazdec v aute taxislužby, 
ktoré si najal na cestu z Českej republiky na Slovensko. Na hraničnom priechode 
Brodské auto náhodne zastavila a kontrolovala hliadka polície. Vodič sa podro-
bil dychovej skúške a kontrole dokladov. Policajti skontrolovali aj spolujazdca, 
pričom počas kontroly zistili, že je na neho vyhlásené pátranie za účelom vyhos-
tenia zo schengenského priestoru. V rámci spolupráce medzi políciou a colník-
mi boli ku kontrole vozidla privolaní príslušníci Kriminálneho úradu finančnej 
správy. Colný služobný pes vycvičený na vyhľadávanie omamných a  psycho-
tropných látok označil vo vozidle podozrivé látky. Vykonanou prehliadku vo-
zidla bolo zistené, že na zadných sedadlách sa nachádzali dva kufre. V každom 
z nich boli uložené po dve hermeticky uzatvorené  igelitové vrecia s obsahom 
sušeného rastlinného materiálu s celkovou hmotnosťou 20 kg.  
Predbežná expertíza Kriminalisticko-expertízneho ústavu potvrdila, že ide 
o rastlinu konopy, z ktorej by bolo možné vyrobiť minimálne 40 000 jednorazo-
vých dávok drogy. Hodnota zaistenej marihuany na čiernom trhu by sa pohy-
bovala od 68 000 až do 100 000 eur. Policajný vyšetrovateľ 26-ročného štátne-
ho príslušníka Vietnamu obvinil a  spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. 
V  prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na 
pätnásť až dvadsať rokov.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Zaistenie 40 000 dávok marihuany takmer na hraniciach s ČR

Začiatkom novembra colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy spo-
ločne s príslušníkmi Spoločného policajno-colného pracoviska Národnej 
protidrogovej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ 
a  príslušníkmi OR PZ Považská Bystrica za asistencie Hasičského a  zá-
chranného zboru vykonali po dlhodobom rozpracovaní realizáciu skupiny 
osôb z  mesta Trnava, ktorí sú podozriví zo  zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi podľa §172 Trestného zákona.  
Uvedená skupina osôb sa dlhodobo zaoberala výrobou a  obchodovaním                                
s metamfetamínom (pervitínom) vo veľkom rozsahu, pričom jej pôsobnosť bola 
na území západného a stredného Slovenska. Pri samotnej realizácii prípadu pri 
zákroku Jednotky služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej správy 
boli použité donucovacie prostriedky v rámci zákona, keďže podozrivé osoby 
unikali z  miesta činu výskokom z  okna z  poschodia chaty a  zároveň sa proti 
zakročujúcej jednotke jedna osoba snažila použiť strelnú zbraň. Po zadržaní 
podozrivých osôb boli vykonané prehliadky bytových priestorov, nebytových 
priestorov a osobných motorových vozidiel v chatovej oblasti obce Papradno 
a v meste Trnava, kde boli zaistené nasledovné veci: Metamfetamín (pervitín) 
v  kryštalickej forme navážený do plastových priehľadných vreciek  s  protipa-
chovým uzáverom, pripravený na ďalšiu distribúciu v množstve cca 5,630 kg, 
z ktorého by bolo možné vyrobiť až 80 200 jednotlivých dávok drogy, ktorých 
hodnota na čiernom trhu by predstavovala sumu až 962 400 eur.         
– Kompletné zariadenie na výrobu metamfetamínu (pervitínu), 10 l sklenené 

banky, chemické sklo, variče, lieviky, lakmusové papieriky, bandasky s chemi-
káliami, a iné predmety používané pri samotnej výrobe drog.

– Prekurzory potrebné na výrobu drogy vo veľkom množstve ako lieky, červe-
ný fosfor, kyseliny a iné. 

– Strelné zbrane a munícia.
– Finančná hotovosť v rôznych menách.

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská

Colníci s kolegami z PZ odhalili výrobňu „pervitínu“
Regionálne top prípady
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Zaujímavosti o Bratislave
Anductium, Anduetium, Preslavvaspurc (Brezalauspurc), Presisburg, 
Pressburg, Prešporok, Pozsony, Wilsonovo, Bratislava (1919). Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava je bezpochyby tisícročia dôle-
žitou tepnou obchodu, kultúry, náboženstva, ale najmä obyvateľov 
žijúcich pri veľtoku Dunaj. Je miestom, kde o mnohých raritách možno 
ani „domáci“ netušia. 

Historické názvy mesta Bratislava
Pomenovania mesta Bratislavy od čias Rímskej ríše ste si mohli prečítať v ti-
tulku tohto článku. Ale ako kuriozitu môžeme označiť okolnosti ohľadom 
maďarského názvu Pozsony. Ten vznikol zo slovanského mena Božaň. Pán 
Božaň bol v rokoch 1052 – 1099 majiteľom Bratislavského hradu. Druhou 
kuriozitou ohľadom názvu mesta je jeho grécky názov, ktorým je Istropolis 
– Dunajské mesto. Dunaj sa po grécky označoval ako Istros, takže sa tu 
zosúladilo spojenie názvu veľtoku s mestom. K ďalším snahám o zmenu 
názvu mesta Bratislava, ktorú tak volali už štúrovci, došlo po prvej svetovej 
vojne, a to v časoch vzniku Československa. Tým názvom malo byť pome-
novanie Wilsonovo, po mene vtedajšieho amerického prezidenta. Názov 
mesta Bratislava sa oficiálne používa až od roku 1919. 

Uhorská kráľovská koruna na kostolnej veži
Maketa či napodobnenina uhorskej kráľovskej koruny na vrchole osemde-
siatpäť metrov vysokej kostolnej veže Dómu sv. Martina je úctyhodným po-
zláteným kúskom železa, ktorá bola na vežu osadená v roku 1902. Vankúš, 
na ktorom je koruna položená, je veľký dvakrát dva metre. Výška koruny je 
stošesťdesiat centimetrov a v celku, spolu s poduškou, hovoríme o umelec-
kom diele vysokom 2,7 metra. Koruna na veži bratislavskej katedrály je zna-
kom, že tento Boží stánok bol korunovačným chrámom, kde bolo koruno-
vaných 11 uhorských kráľov a osem kráľovských manželiek. Na veži netróni 
maketa „svätoštefanskej koruny“, ako si mnohí možno myslia. Koruna, ktorá 
bola daná na hlavu kráľovi Štefanovi I. v roku 1000, bola darovaná rímskym 
pápežom Silvestrom II. (999 – 1003) a išlo o zlatú čelenku bohato zdobenú 
drahokamami. Tento vzácny diadém sa vďaka inému kráľovi, Šalamúnovi, 

(1063 – 1074) stratil kdesi v Rakúsku. Korunu, ktorú používali uhorskí králi 
niekoľko storočí, zhotovili prešporskí zlatníci okolo roku 1270. Áno, bola 
to koruna tiež pre kráľa Štefana, ale nebol ani prvý, ani svätý. Touto koru-
nou, ktorá bola vlastne zlepencom starších cenných klenotov, korunovali 
Štefana V. 

Dom s najužším priečelím v Európe
Pri búraní starých múrov hradbového opevnenia v 18. storočí sa vytvorila 
medzi Michalskou bránou a Michalskou vežou medzierka široká stotridsať 
centimetrov. Našiel sa podnikavec, ktorý koncom 19. storočia v nej postavil 
priečelie domu. Dom si možno pozrieť aj dnes. Stojí na Michalskej ulici a má 
číslo 15.

Upálenie prvej bosorky
Reliéf inštalovaný do dlažby na rohu Michalskej ulice a Župného námes-
tia je pripomienkou na udalosť z 24. mája 1602, keď miestny kat pred 
Michalskou bránou zaživa upálil bosorku Agátu Toottovú-Barnabášovú. 
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Zastavenie v metropole Slovenska

Na trest smrti bola odsúdená na základe udania manželky mäsiara Jána 
Meszárosa, ktorá o nej vyhlásila, že je vrahyňa a striga. Pisár, ktorý zazna-
menal počas jej mučenia jej previnenia, mal čo robiť, keď písal zápisnicu. 
Bolo v nej dvadsaťdva vážnych previnení, medzi ktorými bolo i tvrdenie jej 
manžela, že v posteli bolo jej telo vždy studené. 

Primaciálny palác 
Tento reprezentatívny skvost, najkrajší palác Bratislavy, dal v klasicistickom 
slohu postaviť arcibiskup kardinál Jozef Bátthyányi. Jedenásťosové prieče-
lie je zaujímavé ale raritou je najväčší klobúk mesta. Kardinálsky klobúk je 
zo železa a má hmotnosť 150 kilogramov a priemer 180 cm. 

Let balónom na mestom
Prvý vydarený let balónom nad mestom mohli Bratislavčania vidieť až v roku 
1906. Možno dosť neskoro, keď si uvedomíme, že bratia Montgolfierovci 
úspešne lietali už v roku 1783 so svojím papierovým balónom naplneným 
teplým vzduchom. Guľovitý balón mal nevýhodu v tom, že letel, kam chcel, 
bez možnosti jeho riadenia. Prečo túto zaujímavosť uvádzam? Práve pre-
to, lebo opäť dvaja bratia, Petrovičovci, bývajúci síce v Bratislave, ale ro-
dení Trnavčania v rokoch 1890 až 1894 navrhli stavbu vzducholode dlhej 
128 metrov s priemerom 11,6 metra. Ich návrh pripomínal veľkú cigaru. 
Mala dva motory s vrtuľami, ktoré zvyšovali rýchlosť letu a usmerňovali 

ho. Projekt urobili do detailov, ale ako to už býva, chýbali im peniaze na 
realizáciu konštrukcie vzducholode. Predali preto tento projekt nemec-
kému grófovi Zeppelinovi. A tak vďaka týmto bratom Petrovičovcom pri-
šli na svet najznámejšie vzducholode Zeppelin. Vzducholoď s názvom 
Zeppelin I. vzlietla už v roku 1896. Potom nasledoval Zeppelin II. a mnohé 
iné. Bratislavská obloha mohla uvítať vzducholoď až v roku 1909. Bol to typ 
Perseval – rakúsky vojenský stroj. Na strategické účely robil letecké snímky 
mesta a okolia. 

Rolandova fontána 
Na Hlavnom námestí priamo v strede starej Bratislavy je umiestená 
Rolandova fontána. Názov dostala podľa sochy rytiera, ktorý stojí nad ňou. 
Rytier Roland je v brnení a v ruke drží štít a v druhej zviera meč. Fontána 
bola vyjadrením nezávislosti slobodného kráľovského mesta. Bola vy-
tvorená v roku 1572 rakúskym sochárom Luttingerom na požiadavku 
Maximiliana II. 
Podľa povestí rytier Roland, okrem toho, že vynikal odvahou, bol aj 
ochranca nevinných detí. Každý večer fúkal na rohu melódie, ktoré uspá-
vali malé deti. Vďaka tejto jeho povesti bratislavské matky požiadali krá-
ľa Maximiliána II. po jeho korunovácii o jeho sochu. K Rolandovej povesti 
uspávača malých detí pribudla aj vlastnosť ochrancu milencov, čo zaľúben-
ci v minulosti hojne využívali, a to na Silvestra o polnoci. 
Na fontáne boli pôvodne cikajúci chlapci, dnes tam stoja chlapci s rybami 
v rukách, odkiaľ tečie voda... V tej dobe, skoro takisto ako i dnes, sa našli 
ľudia, ktorí sú proti všetkému, a tak títo miestni puritáni toľko naliehali na 
richtára, že nehanebné chlapčiská museli vymeniť za chlapcov s rybami 
v rukách. Pôvodných cikajúcich chlapcov dnes môžeme vidieť na nádvorí 
Starej radnice. Tam si teraz veselo cikajú. V Bruseli majú len jedného také-
hoto nevychovanca a chodí si ho obzerať celý svet a my v Bratislave ich 
máme hneď štyroch. 

mjr. PhDr. Miroslava Slemenská
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Zastavenie v metropole Slovenska Šport

Basketbal, bowling, futbal, nohejbal, pingpong, squash či tenis... športové ak-
tivity na CÚ Košice majú dlhú a bohatú tradíciu. Už roky sa na nich zúčastňujú 
(hoc aj na úkor voľného času v sobotu) športoví nadšenci z colného úradu.

Práve preto, že počas uplynulých dvoch rokov početnosť týchto športových 
podujatí na colnom úrade poklesla, tento rok sme sa rozhodli, že to vyskúšame 
s bedmintonom. Obľúbenosť tohto rýchleho športu v Košiciach prudko stúpa, 
čo potvrdzujú aj narastajúce počty bedmintonových kurtov v našom meste.
Myšlienka usporiadať na colnom úrade bedmintonový turnaj sa zrodila v hla-
ve mjr. Ing. Vladislava Čulláka, ktorý si bedminton obľúbil ako zimnú alterna-
tívu k  tenisu. S  energiou sebe vlastnou sa pustil do prieskumu záujmu i  do 

samotnej organizácie podujatia. A tak sa v sobotu 27.10.2012 v Tenis-Komplexe 
v Košiciach zišlo 22 natešených účastníkov 0. ročníka bedmintonového turnaja 
o Pohár riaditeľa Colného úradu Košice. Po úvodnom losovaní a organizačných 
pokynoch sa strhli tvrdé boje v skupinách, žlté košíky lietali ponad siete často 
s razanciou a rýchlosťou, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani „profi-hráči“. Mnohí 
ukázali, že bedminton nehrávajú len pre vyplnenie letného sobotňajšieho po-
poludnia niekde na chate.
Postupne sa vykryštalizovali víťazi skupín, a práve v týchto chvíľach, keď už telá 
začali javiť známky únavy, prišli rozhodujúce zápasy, z ktorých vzišli nasledovné 
umiestnenia:
V kategórii ženy si 1. miesto zaslúžene vybojovala por. Ing. Zuzana Andrásová 
z SCÚ Košice – centrála, ktorá súperky porážala svojou premyslenou a útočnou 
hrou a od prvej chvíle bola jasnou adeptkou na víťazstvo. Navyše si víťazstvom 
venovala darček k  narodeninám, ktoré pripadli práve na tento deň. Ostatné 
účastníčky preto mohli reálne zabojovať až o nižšie umiestnenia. Na 2. mieste 
sa skončila kpt. JUDr. Natália Zadubanová z oddelenia colného a 3. miesto ob-
sadila nstržm. Beáta Markovičová z SCÚ Košice – centrála.
V mužskej kategórii boli boje o umiestnenia ešte strhujúcejšie. Víťazne z nich 
napokon vyšiel mjr. Ing. Vladislav Čullák, vedúci SCÚ Košice – centrála. Z tesné-
ho a dramatického zápasu sa 2. miesto ušlo npor. Milanovi Miňovi a 3. miesto 
vybojoval npor. Mgr. Pavel Bindas, obaja z SCÚ Košice – centrála.
Sobotňajšie predpoludnie ubehlo veľmi rýchlo, naše športové zápolenie prilá-
kalo viacerých divákov spomedzi kolegov. Turnaj svojou prítomnosťou poctil aj 
riaditeľ colného úradu plk. Ing. Ladislav Brada. Práve jemu pripadla úloha vyhlá-
siť výsledky turnaja a odovzdať ceny. Na záver riaditeľ krátko a výstižne zhodno-
til turnaj ako mimoriadne vydarený a vyjadril presvedčenie, že jeho 
nultý ročník svojím ohlasom medzi kolegami na budúci rok priláka ešte väčší 
počet hráčov. Po týchto slovách si vyčerpaní hráči dopriali teplý obed, víťazka 
ženskej kategórie sa ochotne podelila o svoju narodeninovú tortu a v  tomto 
príjemnom prostredí účastníci turnaja zotrvali až do neskorých popoludňajších 
hodín.

kpt. JUDr. Natália Zadubanová

Nultý ročník bedmintonového 
turnaja na CÚ Košice
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Z našich aktivít / Naša kronika

Jozef Gál  
(† 22.11.2012)
Vo štvrtok 22.11.2012 poslednýkrát dotĺklo srd-
ce nášho bývalého dlhoročného kolegu a spo-
lupracovníka Jozefa Gála. Zomrel vo veku 65 
rokov. 
Jozef Gál vstúpil do našich radov 1.9.1969. Ako 
colný asistent pracoval na Colnici v  Bratislave 
a od roku 1972 na novovytvorenej Colnici Nitra 
ako člen colnej vyhľadávacej skupiny. 1.7.1978 
sa stal vedúcim pobočky v Topoľčanoch. Od 1.4.1986 až do 31.12.1992 
vykonával v  rámci Ústrednej colnej správy funkciu vedúceho rehabili-
tačno-doškoľovacieho strediska v Patinciach, zároveň bol lektorom in-
štitútu vzdelávania. Od 1.1.1993 opätovne pracoval na Colnici Nitra, kde 
od 1.11.1994 zastával funkciu vedúceho pobočky Nitra – Agrokomplex. 
Od 1.8.1998 pôsobil na pobočke Nitra – pošta. Služobný pomer colníka 
ukončil po viac ako 29 rokoch dňa 28.2.1999.
Posledná rozlúčka s  našim bývalým kolegom sa uskutočnila v  sobotu 
24.11.2012 v Kostole sv. Martina v Ivanke pri Nitre za prítomnosti čestnej 
jednotky finančnej správy. Okrem vedenia Colného úradu Nitra sa na nej 
zúčastnili mnohí bývalí spolupracovníci Jozefa Gála z Colnice Nitra, ale 
aj kolegovia z ÚCS SR, kde zosnulý dlhšiu dobu pôsobil. Za jeho vykona-
nú prácu v prospech colnej správy poďakoval v mene všetkých bývalých 
aj súčasných kolegov v smútočnom prejave mjr. Mgr. Stanislav Pacher.

Česť jeho pamiatke!
CÚ Nitra

Opustili nás...Naši jubilanti 
v novembri 

a v decembri 2012
55 rokov:

 
Vojteková Elena – CÚ Trenčín

Kadlecová Jarmila – CÚ Trenčín
 

50 rokov:
 

Zeleňák Miroslav – CÚ Košice
Ing. Klamo Vladimír – CÚ Bratislava 

Bc. Bajzák Pavol – CÚ Michalovce 
Bc. Jecko Alexander – CÚ Michalovce

 
Pracovné jubileum 25 rokov: 

 
Ing. Klamo Vladimír – CÚ Bratislava

 
 

Pracovné jubileum 20 rokov:
 

Tkáč Ján – CÚ Michalovce
Vasiľ Václav – CÚ Michalovce

Hegedus Ladislav – CÚ Trnava
Bc. Koštiaľ Róbert – CÚ Trnava

Trenčák Dušan – CÚ Žilina

Svoju činnosť a náplň práce CÚ Trnava prezentuje voči verejnosti nielen pros-
tredníctvom colného konania, colného dohľadu, daňového dozoru, daňových 
kontrol či v  rámci mobilného dohľadu, ale i  rôznymi zaujímavými podujatia-
mi, a to prednáškami a besedami. Tentoraz sme neodmietli pozvanie riaditeľa 
4. základnej školy v Senici na besedu žiakov deviateho ročníka s colníkmi.

Požiadavkou vedenia školy a zároveň cieľom besedy bolo priblížiť žiakom, kto-
rí sa rozhodujú vo výbere strednej školy, prácu nás colníkov. Ako nám riaditeľ 
školy pred besedou naznačil, predstava žiaka 9. ročníka na ich škole o  práci 
colníka je, že „stojí na hraniciach“, a preto našou úlohou bolo objasniť žiakom 

prácu „dnešného“ colníka. Prednáška bola rozdelená na dve časti: daňovú a col-
nú. Žiakom bola podrobne opísaná činnosť colníka ako správcu dane a činnosť 
colníka na colnej časti. Žiaci pred nami vôbec neskrývali prekvapenie, že „colní-
ka“ si predstavovali úplne inak. Otázok na nás mali neúrekom a beseda pre ich 
veľký záujem a zvedavosť bola po dohode s nami predĺžená riaditeľom školy 
o ďalšie dve vyučovacie hodiny. Záujem deviatakov o prácu súčasného colníka 
nás, samozrejme, milo prekvapil a potešil. Trnavskí colníci tak i na jeseň neza-
ostali vo vykonávaní propagačných akcií colnej sekcie finančnej správy, z ktorej 
mali radosť tentoraz deviataci základnej školy v Senici.

mjr. Ing. Iveta Švárna

Zvedaví deviataci zo Senice získali 
od colníkov odpovede z prvej ruky

Mgr. Alexander Sagan  
(† 11.11.2012)
So zármutkom v srdciach sme prijali správu, že 
dňa 11.11.2012 nás náhle navždy opustil náš 
kolega a priateľ Mgr. Alexander Sagan vo veku 
nedožitých 44 rokov. Posledná rozlúčka so zo-
snulým sa konala v stredu 14.11.2012 v krema-
tóriu v Banskej Bystrici.

Česť jeho pamiatke!
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Z našich aktivít / Naša kronika Fejtón na stále živú tému...  

Záchrancovia životov
Každý z nás ju má... Žijeme aj vďaka nej, vďa-
ka tomu, že srdce neustále zabezpečuje jej 
kolobeh v našich žilách...

Človek si už odpradávna uvedomoval dôležitosť krvi. 
Spočiatku bola opradená rúškom tajomstva, mysti-
ky, zvedavosti, úzkosti a rešpektu. Už 400 rokov pred 
naším letopočtom ju starogrécki filozofi stotožňovali 
so životom. Ľudia v nej dlho videli dušu človeka, pre-
tože ak niekto stratil veľa krvi, zomrel, odišla z neho 
duša. Považovali ju za zázračnú, nadprirodzenú te-
kutinu, životný elixír a všemocný liek. Krv v minulosti 
nechýbala ani v  kultových ceremóniách. Púšťanie 
žilou bolo, a pri určitých indikáciách stále je, tolero-
vanou liečebnou metódou.

Naše srdce núti neúnavne po celý život prúdiť v cie-
vach vzácnu tekutinu farby červeného vína – krv. 
Putuje od orgánu k  orgánu, od bunky k  bunke tak, 
aby do každého kútika nášho tela doniesla to, čo telo 
potrebuje, aby mohlo žiť a správne fungovať. Krv roz-
náša po tele všetko, čo do nej vstúpi... Výživné látky 
(bielkoviny, tuky, cukry, minerály, ale aj vitamíny), 
ktoré sa do nej vstrebú v  čreve. Hormóny, ktoré do 
krvi vypustia rôzne žľazy. Kyslík, ktorým sa krv nasýti 
v pľúcach. Každý kúsok nášho tela si z krvi vezme to, 
čo potrebuje pre svoje fungovanie...

Celkový objem krvi u  dospelého človeka priemer-
ného vzrastu je približne 5 litrov. Tento objem však 
závisí od výšky, váhy i pohlavia. Krv je vlastne tekuté 
tkanivo. Tvorí ju tekutina – krvná plazma, v  ktorej 
plávajú krvné bunky – krvinky. Sú to červené kr-
vinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a  krvné 
doštičky (trombocyty). Všetky krvné bunky sa tvoria 
v  kostnej dreni. Ide o  kostnú dreň plochých kostí, 
ako sú bedrové kosti a hrudná kosť, odkiaľ ju vieme 
v prípade potreby aj odobrať. Z kostnej drene sa zrelé 
krvinky vyplavujú priamo do krvi. Krvinky, ktoré sú 
staré, zachytáva a rozkladá slezina, ktorú nazývame 
aj cintorínom krviniek.

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má 
svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú 
kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje 
bielkoviny, z nich najvýznamnejšie sú protilátky, ne-
odmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele 
krvinky chránia človeka pred infekciou a ochorenia-
mi, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení kr-
vácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré 

sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jed-
ného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. 
Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála lie-
kov, ktoré sa nedajú nahradiť. Napríklad ľudia s po-
ruchou zrážania krvi sú na niektoré z  týchto liekov 
odkázaní celý svoj život.

Potreba krvi je veľká. Každoročne sa na Slovensku 
spotrebuje približne 180 000 transfúznych jedno-
tiek červených krviniek. Obete úrazov a  nehôd, ľu-
dia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na 
leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných 
buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za je-
den rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna 
jednotiek krvných zložiek.

Darovanie krvi, často preberaná téma v  rôznych 
médiách, hlavne z  pohľadu jej potreby a  stáleho 
nedostatku v  našom zdravotníctve. Interval daro-
vania krvi je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy 
každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od 
registrácie až po odchod domov, približne hodinu 
a samotný odber len 5 – 15 minút, počas ktorých da-
ruje darca 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (roz-
deľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť 
zachrániť ľudské životy.

Po odbere sa krv spracuje. Vďaka darcom krvi je 
možné pripraviť a  následným podaním transfúziou 
pacientovi doplniť to, čoho má nedostatok. Keďže 
pacient väčšinou nepotrebuje všetky súčasti krvi 
a  zároveň každý druh krviniek má inú životnosť 
a potrebuje iné podmienky na skladovanie, krv sa po 
odbere musí spracovať, t. j. rozdeliť na jej zložky - čer-
vené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky a plazmu. 
Umožňujú to špeciálne vyrobené krvné vaky, ktoré sú 
jednorazové a po použití sa vyhadzujú.

Keď odobratú krv necháme vo vaku stáť, po chvíli zis-
tíme, že krv sedimentuje a vytvára tri vrstvy. Spodná 
vrstva je červená – tvoria ju červené krvinky. V strede 
sa nachádza biela vrstva – sú to biele krvinky a krvné 
doštičky. Vrchná vrstva je tekutina žltkastej farby – 
krvná plazma. Každá z týchto zložiek má svoju funk-
ciu. Ako spolu fungujú a načo nám slúžia?

Červené krvinky sú najvzácnejšie. Zatiaľ nie sú na-
hraditeľné a  nedajú sa umelo vyrobiť. Aj preto sú 
najdôležitejšie z  transfúziologického hľadiska. Sú 
zaujímavé tým, že zrelé (ako jediná bunka v ľudskom 
tele) nemajú bunkové jadro. Vypĺňa ich červené krv-
né farbivo hemoglobín obsahujúce železo, ktoré je 
zodpovedné za červenú farbu krvi. Hemoglobín je 
schopný viazať kyslík v pľúcach, preniesť ho ku tka-
nivám a  vymeniť ho za oxid uhličitý, ktorý prinesie 
naspäť do pľúc. Tam ho uvoľní, aby sme ho mohli 
vydýchnuť. Hemoglobín s  kyslíkom je svetlej farby 
a  s  kysličníkom uhličitým je zas tmavý. Preto je krv 
v tepnách svetločervená a v žilách tmavočervená.

Biele krvinky nás chránia. Zabezpečujú ochranu proti 
bakteriálnym, vírusovým, plesňovým, parazitárnym 

infekciám a  cudzorodým látkam. Poznáme niekoľ-
ko druhov bielych krviniek. Každý z  nich má svoju 
špecifickú úlohu - niektoré produkujú protilátky, iné 
dokonca zabíjajú bunky, ktoré vznikli pri rôznych 
chorobných procesoch, napr. nádorové bunky.

Krvné doštičky sa starajú o zrážanlivosť. Sú dôležité 
pri zastavovaní krvácania. Spolu s faktormi zrážania, 
ktoré sú súčasťou krvnej plazmy, tvoria zátku v stene 
narušenej cievy.

Plazma zabezpečuje transport výživy. Táto tekutina 
žltej farby dovoľuje krvinkám pohyb v cievach. Tvorí 
asi polovicu objemu celej krvi. Okrem toho v nej prú-
dia látky potrebné na zrážanie krvi - faktory zráža-
nia, plazmatické bielkoviny (albumíny a  globulíny), 
cukry, minerály, tuky, vitamíny, hormóny... Plazma 
tak zabezpečí, aby sa výživa a všetko, čo je potrebné 
na funkciu orgánov, dostalo ku každej ich bunke.

Koľkým z nás to už napadlo – „pôjdem aj ja“ – a mno-
hí aj naozaj šli. Aj nám, na PCÚ Spišská Nová Ves, „to“ 
napadlo a postupne zážitky prvých pionierov a prí-
klad šíriaci sa ústnym podaním pritiahol aj ďalších 
a šli (sme spolu).

Už približne 3 roky spoločne a pravidelne 6 kolego-
via z  našej pobočky, v  trojmesačných intervaloch 
navštevujeme transfúzne oddelenie a darujeme kus 
seba, kúsok svojho tela – pre iných. Spoločne sme 
my šiesti, spolu s dvomi našimi kolegynkami za roky 
svojho darovania (niektorí už od svojej osemnástky), 
darovali spolu už 224-krát, čo je po jednoduchom 
matematickom úkone (krát 0,45 litra) množstvo spo-
lu 100,80 litra krvi, teda v  duchu vyššie uvedeného, 
množstvo krvi z krvného obehu 20 priemerných do-
spelých ľudí.

Naši štyria kolegovia sú už držiteľmi bronzovej 
Jánskeho plakety, jeden je držiteľom zlatej Jánskeho 
plakety (v súčasnosti má už 61 odberov) a jeden je dr-
žiteľom diamantovej Jánskeho plakety (v súčasnosti 
má už 90 odberov).

Pred niekoľkými rokmi mi po odchode z  transfúzky, 
keď som na ulici míňal neznámych ľudí, napadla 
myšlienka: Možno práve tento chlapec, táto pani, 
tento dedko dostal transfúziu mojej krvi, možno 
práve tomuto človeku, ktorý prechádza okolo teba, 
prúdi v  žilách a  tepnách tvoja krv, kus tvojho tela. 
Nevieš, kto dostal tvoju krv a cez ňu je naveky tvojou 
súčasťou, kúskom teba...

kpt. Ing. Jozef Urban
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Táto strana časopisu prináša postrehy zachytené vašimi objek-
tívmi. Trochu dávnej egyptskej histórie sa podarilo zachytiť aj 
kolegyni Jane Šášikovej z CÚ Nitra, ktorá si zo svojej dovolenky 
priniesla zábery z Luxoru a chrámového komplexu v Karnaku.
 
***

Svoje zážitky či spomienky zachytené v podobe obrazov vašimi 
fotoaparátmi ste mohli aj počas roka 2012 zverejňovať v našom 
časopise. Na jeho stránkach sa vystriedalo mnoho pekných fo-
tografií, ktoré dokumentovali všetko, čo ste počas voľných chvíľ 
videli a zažili. Keďže je záver roka, dovoľujeme si vyhlásiť víťazov 
tohtoročnej fotosúťaže a  ostatným prispievateľom poďakovať 
za zaslané fotopríspevky.

1. miesto: Monika Bolečková
2. miesto: Rastislav Oslej
3. miesto: Peter Juhás


