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Razia na pašerákov cigariet na východe Slovenska 

 
BRATISLAVA – 13. 11. 2013: Finančná správa v spolupráci s Národnou jednotkou boja proti 

nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru rozložili  

14 -člennú skupinu zaoberajúcu sa pašovaním cigariet. Vyšetrovateľ obvinil 14 osôb zo zločinu 

porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, prečinu porušovania predpisov o štátnych 

technických opatreniach na označenie tovaru a prečinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Hrozí im trest 

odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Šesť osôb je stíhaných väzobne. 

 

Podľa zistení polície sa za účelom získania finančného zisku spolčila na území Prešovského a Košického 

kraja skupina najmenej 14 osôb. V období od 08.11.2012 do 16.09.2013 organizovali doposiaľ minimálne 

v 39 prípadoch nelegálny prevoz cigariet rôznych značiek, ktorý bol v rozpore so zákonom o spotrebnej 

dani z tabakových výrobkov. Prevážať ich mali z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Najskôr sa mal 

organizátor dohodnúť so službukonajúcimi colníkmi, pracujúcimi na hraničnom priechode Vyšné 

Nemecké cez hraničný prechod Užhorod – Vyšné Nemecké, následne z Maďarska na územie Slovenskej 

republiky prechodom Veľký Kamenec – Pácin. Pri prechode hraničným prechodom na základe požiadavky 

organizátora mal jeden z členov vycestovať na územie Ukrajiny a zabezpečiť nákup cigariet a prevoz. 

Službukonajúci colník v rozpore so zákonmi ukončil colnú kontrolu osobného vozidla bez závad.  

A to aj napriek tomu, že vedel, že vo vozidle sú prevážané cigarety rôznych značiek opatrených ukrajinskou 

kontrolnou známkou na označenie tovaru. Rovnakým spôsobom mali prevážať aj cigarety z Ukrajiny  

do Maďarska a následne z Maďarska na územie Slovenskej republiky. Pri prvom aj druhom spôsobe 

prevozu sa mal k nemu pridať organizátor spolu s vopred dohodnutým vodičom a robil mu doprovod  

do miesta vyskladnenia v Michalovciach. Po vyskladnení cigariet boli tieto ďalšími členmi v súčinnosti 

s organizátorom distribuované najmä do oblasti Prešovského a Košického kraja, kde boli predávané ďalším 

spotrebiteľom za sumu od 15 do 18 eur za kartón cigariet. Takýmto spôsobom spôsobili škodu, 

respektíve colný dlh, najmenej 200 000 eur. 

 

Po dlhodobom rozpracovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti bola v okresoch Košice, Michalovce, 

Vranov nad Topľou, Martin, Trebišov, Levice, Nitra vykonaná akcia s krycím názvom Spojka. Zasahovalo 

62 príslušníkov polície z KR PZ Nitra, Žilina, Prešov, Košice, UHCP P PZ a to RHCP Sobrance,  

RCP Banská Bystrica, RHCP Bratislava, RHCP Prešov a 8 príslušníkov Finančnej správy SR. Vykonali 

sedem domových prehliadok a 8 prehliadok iných priestorov. Pri prehliadkach zaistili dve krátke guľové 

zbrane, štyri zásobníky a desiatky nábojov v nelegálnej držbe. Ďalej dve osobné motorové vozidlá, finančnú 
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hotovosť vo výške viac ako 14 tisíc eur a ďalšiu hotovosť v cudzej mene (hrivny, kanadské doláre, forinty, 

americké doláre). Taktiež zaistili 233 kartónov cigariet označených kolkom „ For Duty Free only“, viac ako 

60 kartónov cigariet bez kolkových známok, mobilné telefóny a počítače. Tovar rôznych továrenských 

značiek: 140 búnd, 321 mikín, 297 tričiek, 492 športových nohavíc, takmer tisíc párov ponožiek, 496 čiapok, 

52 tašiek, tielka, spodnú bielizeň, šatky, peňaženky, krémy, parfémy a toaletné vody rôznych značiek. 

 


