
 

 

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 
 
 

Colníci zaistili údajného drogového dílera 
 
 

BRATISLAVA – 15. 04. 2014: Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) zaistili 
medzinárodne hľadaného údajného šéfa zločineckej skupiny. Zameriavala sa na trestné činy 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie  
a obchodovanie s nimi. Zatknutie zrealizovali počas víkendovej korunovácie rómskeho kráľa. 
 
Príslušníci KÚFS dňa 12.4.2014 v Košiciach zatkli medzinárodne hľadaného Jozefa K. (58) z Nových 
Zámkov. Nitriansky Okresným súd na neho vydal európsky aj slovenský zatykač za trestný čin nedovolenej 
výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.  
 
Jozef K. bol hlavou skupiny, ktorá organizovala pašovanie rôznych druhov omamných a psychotropných 
látok zo Slovenska a Maďarska do Škandinávie. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s políciou  
od septembra 2011 do apríla 2014 postupne odhaľoval jej trestnú činnosť. Na jednotlivých prípadoch 
spolupracovali zahraniční partneri z Nórska, Švédska, Maďarska, Nemecka a Holandska. Výraznú podporu 
v tejto spolupráci zabezpečovali európske inštitúcie EUROPOL a EUROJUST. Europole viedol túto 
operácia pod krycím názvom PROVANCE. 
 
Celkovo bolo v rámci operácie zatknutých 14 osôb, z ktorých minimálne 9 pochádzalo zo Slovenska, 
niektorí z nich vystupovali v škandinávskych krajinách pod zmenenou identitou. Viacerí z obvinených už boli 
medzičasom odsúdení na tresty v rozmedzí 3 – 10 rokov odňatia slobody. 
 
V počas viacerých akcií počas tejto operácie zadržali vyše 200 kg drog: 
- viac ako 180 kg amfetamínov,  
- 3 kg heroínu,  
- 2 kg hašiša, 
- vyše 400 000 kusov tabletiek s obsahom psychotropnej látky klonazepam. 
 
Jozefa K. zatkli po korunovácii rómskeho kráľa v Košiciach, na ktorej sa zúčastnil. Menovaný sa už dlhšie 
skrýval pred zákonom a používal falošnú identitu. Pod cudzím menom bol tiež ubytovaný v penzióne, kde 
došlo k jeho zatknutiu.  
 


