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Použili donucovacie prostriedky, hmaty, chvaty, putá a aj sa strieľalo  

 
 
ŽILINA – 09. 05. 2017: Páchateľmi a zasahujúcimi v akcii boli inštruktori telesnej a streleckej prípravy  
pre colníkov z celého Slovenska, ktorí sa stretli v Žiline, aby absolvovali praktický výcvik ako prípravu  
na reálnu situáciu vo výkone.  
 

Colníci sa pri výkone svojho povolania pomerne často stretávajú s osobami, ktoré im sťažujú prácu, 
nespolupracujú, kladú pasívny, aktívny odpor alebo sa snažia z miesta ujsť. To sú momenty, kedy musia rýchlo 
a profesionálne zasiahnuť tak, aby nedošlo ku škodám na majetku a zdraví alebo boli minimálne. Preto je pre nich 
nevyhnutné vzdelávať sa aj v tejto oblasti. 

Oddelenie výcviku z Akadémie FS pripravilo v Žiline celoslovenskú akciu v podobe praktického tréningu 
colníckych inštruktorov výcviku. Bol zameraný na tri druhy špeciálnych cvičení. Vyskúšali si služobné zákroky 
s použitím donucovacích prostriedkov. Učili sa rýchle a správne nasadiť putá, nacvičili si hmaty a chvaty, hrozbu 
služobnou zbraňou a nakoniec aj jej použitie. 

Ďalšia časť cvičení bola venovaná taktickej príprave v skupinách. Tu si vyskúšali nenápadne a bezpečne vstúpiť 
do neznámych priestorov a následne ich zabezpečiť. V praxi sa s podobnou situáciou stretávajú pri kontrolách 
rôznych budov a skladov.  

Posledné cvičenie prebiehalo na strelnici, kde sa inštruktori zdokonaľovali v samotnej streľbe vo dvojiciach. 
Dôležitá bola nielen presnosť pri mierení na fiktívneho páchateľa, ale aj rýchlosť, keďže pri výkone svojho 
povolania sú tieto atribúty mimoriadne dôležité. 

Aj napriek tomu, že po takomto nácviku sú colníci pripravení zakročiť voči páchateľovi, želajú si, aby 
nebezpečných situácií bolo čo najmenej.  

 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy  
do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice 
viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac 
informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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