
Vedeli ste, že na Slovensku máme aj colné laboratórium? Čo sa 
v ňom robí, si priblížime práve v tomto článku.

Základnou funkciou colného laboratória je zabezpečiť ex-
pertíznu činnosť pre potreby odborných útvarov a pracovísk 
Finančnej správy SR (FS), pričom nosná časť expertíznej čin-
nosti sa týka vzoriek tovarov podliehajúcich spotrebnej dani. 
V rámci nej sa colné laboratórium zameriava hlavne na ana-
lýzu vzoriek
– minerálnych olejov a výrobkov z nich,
– liehu, liehovín, piva a vína,
– tabaku a tabakových výrobkov,
– kontrolných známok,
– potravinárskych produktov, ako sú sirupy, cukor, čaje, ocot, 

rastlinné oleje, ryža a ostatné obilniny, šťavy, aromatizujú-
ce a ochucujúce prípravky a pod.,

– rôznych chemikálii a produktov chemického priemyslu 
a ďalších komodít, napr. textilu, plastov, kovov a výrobkov 
z nich.
Okrem tejto základnej funkcie sa colné laboratórium venu-

je aj vypracovávaniu odborných stanovísk a posudkov vyplý-
vajúcich z výsledkov chemického a fyzikálneho rozboru vzo-
riek vykonaného v rámci expertíznej činnosti a ďalším čin-
nostiam súvisiacim s vyššie uvedenými činnosťami.

Z	histórie

Historicky sa dá začiatok činnosti colných laboratórií na úze-
mí SR datovať do roku 1848, keď rakúsky cisár a uhorský 
kráľ Ferdinand I. Dobrotivý/Ferdinand V. založil Hospodár-
sku chemickú skúšobňu, ktorá ukončila svoju činnosť na úze-
mí SR v roku 1918. Význam colnej chémie sa prejavil už po 
vzniku samostatného Československa, a to v súvislosti s fak-
tickým vymeriavaním a platením cla. Predchodca Colného 
laboratória vznikol už v roku 1923 a to na základe vládneho 
nariadenia, ktorým sa zriadila Chemicko-technická skúšobňa 
finančnej správy v Prahe. Jej úlohou bolo „uskutočňovanie 
analytických a mikroskopických rozborov, skúšaní, skúmaní 
a ohľadávaní surovín, výrobkov a tovaru všetkého druhu na 
príkaz ministerstva financií alebo na žiadosť úradov a jednot-
livcov, ako aj podávanie odborných posudkov ministerstvu fi-
nancií a iným úradom podľa pravidiel vydaných minister-
stvom financií“.

Počas II. svetovej vojny colné laboratórium vykonávalo 
svoju činnosť na základe platnej legislatívy Slovenského štá-

tu. Dekrétom prezidenta republiky zo dňa 27. 10. 1945 bola 
skúšobňa premenovaná na Chemicko-technický ústav finanč-
nej správy v Prahe. Tento ústav bol funkčný do roku 1956, 
keď bol zrušený. 

Opätovný rozvoj colného laboratória nastal až od 1. 1. 
1990, keď došlo k úplnému uplatňovaniu ciel. V auguste 
1991 vzniká colnotechnické laboratórium aj v Bratislave ako 
súčasť colného úradu Bratislava. Po vzniku SR toto laborató-
rium pokračovalo ďalej vo svojej činnosti. Prešlo postupne 
jednotlivými etapami svojho budovania hlavne po stránke 
vytvorenia právneho rámca pre zriadenie Colného laboratória 
Colného riaditeľstva SR, ktoré začalo svoju prevádzku v roku 
1998. V súčasnosti colné laboratórium vykonáva svoju čin-
nosť pod názvom Colné laboratórium Finančnej správy Slo-
venskej republiky. V súčasnosti pozostáva z dvoch oddelení 
– Oddelenia laboratórnych analytických činností a Oddelenia 
technicko-administratívnych laboratórnych činností.

Oddelenie	laboratórnych	analytických	činností

Úlohou tohto oddelenia je vykonávať chemický a fyzikálny 
rozbor vzoriek tovarov vhodnými validovanými postupmi, 
udržiavať zavedené metódy, ako aj vyvíjať nové metódy.

Toto oddelenie má 6 sekcií:
1. Sekcia separačných metód I – vysokotlaková kvapalinová 
chromatografia zabezpečuje expertíznu činnosť využitím me-
tód kvapalinovej chromatografie a to hlavne pre vzorky po-
travín, vzorky liehu a liehovín (obsah niektorých druhov  
denaturačných prostriedkov) a vzoriek minerálnych olejov 
(obsah značkovačov). Zabezpečuje aj analýzy vzoriek metó-
dou chromatografie na tenkej vrstve.
2. Sekcia separačných metód II – plynová chromatografia – 
vykonáva expertíznu činnosť metódou plynovej chromato-
grafie. V rámci analýz vykonáva jednak identifikáciu nezná-
mych vzoriek, ako aj zisťovanie obsahu jednotlivých zložiek 
rôznych zmesí látok, ako sú napríklad lieh a liehoviny (obsah 
etanolu a denaturačných činidiel), minerálne oleje (pomerné 
zastúpenie jednotlivých uhľovodíkov v zmesi) a pod.
3. Sekcia optických a spektrálnych metód vykonáva expertíz-
nu činnosť hlavne metódami infračervenej spektrometrie, 
röntgenfluorescenčnej spektrometrie a grafickej analýzy. 
Z pohľadu analyzovaných druhov vzoriek a zisťovaných pa-
rametrov ide hlavne o všeobecnú identifikáciu vzorky nezná-
meho pôvodu, zisťovanie obsahu síry v minerálnych olejoch, 
overovanie jednotlivých merateľných parametrov tabako-
vých výrobkov, overovanie pravosti kontrolných známok lie-
hovín a tabakových výrobkov.
4. Sekcia metód skúšania fyzikálnych veličín ropných pro-
duktov je zameraná na meranie rozhodujúcich fyzikálnych 
parametrov vzoriek ropných produktov potrebných pre správ-
ne hodnotenie tovaru z minerálneho oleja z pohľadu predme-
tu spotrebnej dane z tejto komodity. Ide hlavne o zisťovanie 
destilačnej závislosti, viskozity, hustoty a bodov vzplanutia 
a tuhnutia minerálnych olejov.
5. Sekcia metód skúšania fyzikálnych veličín a metód vše-
obecnej chémie využíva v rámci svojej činnosti laboratórne 
prístroje na zisťovanie fyzikálnych veličín skúšaných vzo-
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– v podstate vodka. Po podrobnejšej analýze sa zistilo, že aj 
obsah fenolftaleínu je taký malý, aby nespôsobil žiadne zaží-
vacie problémy, nakoľko fenolftaleín pri určitej koncentrácii 
pôsobí ako laxatívum.

Modrá vzorka dala laboratóriu poriadne zabrať. Vo vzorke 
nazvanej ako riedidlo sa totiž okrem liehu (96 %) nachádzal 
aj čpavok a metylénová modrá – indikátor, ktorý sfarbil vzor-
ku do svetlomodra. Po skúsenostiach s fialovou vzorkou za-
mestnanci laboratória skúšali odstrániť čpavok zo vzorky, ale 
nie a nie nájsť „múdry a relevantný“ technologický postup. 
Po vyčerpaní všetkých modernejších postupov, ktoré sa dali 
v laboratóriu uplatniť, sa vrátili ku klasike a tá, ako vždy, tak 
aj teraz spoľahlivo poslúžila. Kvapkou kyseliny chlorovodí-
kovej vo forme chloridu amónneho odstránili všetok čpavok 
z riedidla a po nariedení takto upraveného „riedidla“ v pome-
re 1:1 opäť dostali kvalitnú vodku.

Aj	staršia	literatúra	a	historické	názvy	chemikálií	
sú	pre	chemika	pomocníkom

Zamestnanci FS v rámci výkonu služby odobrali vzorku pre 
nich neznámej chemikálie nazvanej „methylcarbinol“ a za-
slali ju do laboratória pre overenie, o čo vlastne ide. Keďže 
vzorka sa v rámci senzorických skúšok podobala liehu, labo-
ratórium zameralo svoje analýzy týmto smerom a výsledky 
potvrdili, že ide o etylalkohol. Otázkou bolo, prečo je vzorka 
tak nezvyklo pomenovaná, a preto začali hľadať v knižnici 
a staršej chemickej literatúre, až sa dopracovali k výsledku. 
Ešte začiatkom 50. rokov minulého storočia bol metylalkohol 
(metanol) známy pod názvom „carbinol“. Ak teda subjekt po-
menoval svoj tovar ako methylcarbinol a laboratórium zisti-
lo, že ide o etylalkohol (etanol), subjekt neklamal, lebo 
methylcarbinol je vlastne metylmetanol, a teda vlastne je to 
etanol.

Ladislav Bystrický, Martin Hriňák

riek, ako sú hlavne hmotnosť, hustota, index lomu, optická 
otáčavosť, veľkosť častíc a ďalších fyzikálnych parametrov. 
Prevažnú časť analyzovaných vzoriek tvoria vzorky potravín 
(lieh, liehoviny, víno, pivo, rastlinné oleje...) a tabakové vý-
robky.
6. Sekcia izotopových metód vykonáva svoju činnosť 
prostredníctvom prístrojového vybavenia využívajúceho 
nukleárnu magnetickú rezonanciu a izotopovú analýzu. Vyu-
žitím uvedených analytických postupov sekcia zabezpečuje 
informáciu o botanickom pôvode liehu obsiahnutého vo vzor-
kách vín, liehovín a nápojov.

Tokajské	víno	máme	aj	vďaka	colnému	 
laboratóriu

Colné laboratórium disponuje špičkovým zariadením, pri-
čom jedným z najdôležitejších je systém izotopovej hmot-
nostnej analýzy, ktorý je dokonca jediný na Slovensku. „Vyu-
žíva sa hlavne na identifikáciu botanického pôvodu liehu. 
Keď napríklad výrobca predáva slivovicu, dá sa zistiť, či ide 
naozaj o čistý destilát, zmes sliviek s cukrom alebo liehom 
a podobne,“ uviedla hovorkyňa Finančnej správy Patrícia 
Macíková.

Laboratórium je dokonca vďaka tomuto systému schopné 
pri niektorých vzorkách zistiť aj geografický pôvod. „Počas 
sporu Slovenska so svojím južným susedom o používanie 
označenia Tokaj skúmalo colné laboratórium tokajské víno 
z Maďarska a zistilo, že pri jeho výrobe bolo použité aj hroz-
no z iných regiónov či dokonca štátov. Potom, ako bola táto 
informácia postúpená ministerstvu zahraničných vecí, ma-
ďarskí kolegovia svoje námietky stiahli,“ vysvetlila hovorky-
ňa.

Nie	každé	riedidlo	je	v	skutočnosti	riedidlom

Odhaľovanie snahy obísť zákony o spotrebných daniach 
a tým platiť nižšiu alebo žiadnu daň je každodennou náplňou 
laboratória. Tak to bolo aj v prípade riedidiel, ktoré malo col-
né laboratórium posudzovať. Išlo o dve vzorky označené ako 
riedidlá, pričom obe boli sfarbené – do modra a do fialova. 
Už skutočnosť, že riedidlá sú farebné, vyvolala určité podo-
zrenie. V prípade fialovej vzorky šlo o zmes liehu (96 %), 
hydroxidu sodného a fenolftaleínu (indikátor). Po nariedení 
vzorky s vodou v pomere 1:1 sa vzorka pôsobením vzdušné-
ho oxidu uhličitého odfarbila a vznikol „piteľný roztok liehu“ 
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