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Ďakujeme Colnému úradu Michalovce, že dňa 25.072014 vyhoveli našej žiadosti o
ukážku práce colníkov pri príležitosti letnej slávnosti 2014 firmy Michatek.

Naši zamestnanci a ich rodinný príslušníci zažili nezvyčajné popoludnie, na ktorom
zamestnanci Colného úradu Michalovce predstavili aktivity, ktoré vykonávajú, ale pre
bežného človeka sú dosť neobvyklé. Ukázali nám, ako zadržia páchateľa, ktorý pašuje
zakázaný tovar - cigarety, drogy, ako ho zneškodnia a odzbroja. Pri tejto činnosti im
pomáhajú psy, ktoré ich počúvajú na slovo a pašovaný tovar odhalili veľmi rýchlo. Celý
tento zásah komentoval veliteľ colnikov, ktorý všetky ich úkony aj náležite vysvetlil.

Nemenej zaujímavé boli aj služobné autá vybavené technikou. Pri stanovišti so
Sit, zbraňami mohli návštevníci vidieť samopal, plynovú pištoľ, nepriestrelnú vestu, putá a

mnoho ďalších veci. Prítomný dostávali rôzne informačné materiály a darčeky s logom
finančnej správy. Dozvedeli sa, že úlohou finančnej správy je vykonávať dohľad nad
dodržiavaním colných zákonov, plniť úlohy v oblasti colnej politiky, vykonávať daňový dozor,
plniť úlohy v oblasti boja proti nelegálnym dovozcom. zisťovať zodpovednosť fyzických a
právnických osôb za porušenie colných a daňových predpisov.

8010 to zaujímavé popoludnie plné nových informácií, za ktoré sa Vám touto cestou
chceme poďakovať

S pozdravom
Ing, Karol Angelovič a celý realizačný tým spoločnosti Michatek.
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