
 

 

Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 908 902 369, patricia.macikova@financnasprava.sk 

 
 
 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Kriminálny úrad finančnej správy 
 

Tlačová správa 
 

Kukláči zadržali drogy za takmer 10 000 eur 
 
BRATISLAVA – 20.5.2013: Za minulý týždeň zaistili pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy – 
naši „kukláči“ spolu s políciou viac ako 7 kg marihuany a pervitínu. Hodnota zadržaných drog by  
na čiernom trhu bola 9 530 eur.  
 
Prvý úspešný zásah bol 14. 5. 2013 vo večerných hodinách v Tatranskej Lomnici. Tu bolo pri domovej 
prehliadke zadržaných takmer 300 gramov marihuany. Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť 2 822 
obvyklých dávok a hodnota na čiernom trhu by bola 2 500 eur. Zadržaný bol občan českej národnosti. 
Prípad prevzal vyšetrovateľ OR PZ Poprad. 
 
Druhý úspešný zásah bol taktiež 14. 5. 2013. V tomto prípade sa drogy našli počas dvoch domových 
prehliadok v obciach Žitavany a Volkovce. Na domových prehliadkach zaistili: 

- digitálna váha s označením Digital scale, 
- odrezky rastliny zelenej farby, 
- sušená rastlina zelenej farby, 
- nadrobená sušina zelenej farby s plastovou trubkou, 
- ster z kovovej krabičky, 
- nadrobená sušina zelenej farby, 
- 6 ks alobalov s neznámym obsahom, 
- 1 ks zatavenej striekačky s obsahom bielej kryštalickej látky, 
- 73 ks rastlín zelenej farby vrátane koreňového obalu, 40 ks sadeníc rastlín zelenej farby, 
- 10 ks rastlín zelenej farby oddelených od koreňového systému, 
- sušené odrezky rastlín zelenej farby, 
- 8 ks rastlín zelenej farby oddelených od koreňového systému 
- alobal s obsahom bieleho kryštalického prášku  

 
Expertíza potvrdila, že ide o 7 kilogramov marihuany a 2 gramy pervitínu. Cena týchto omamných 
látok by na čiernom trhu predstavovala 7 030 eur.  
 
V tomto prípade vyšetrovateľ v Skalici obvinil slovenského občana vietnamskej národnosti (51) zo zločinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie  
a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona.  
 


