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V kinder vajíčku objavili colníci marihuanu 

 
TRNAVA/SENICA/VEĽKÝ MEDER – 25.07.2016: Colníci z Veľkého Medera pri bežnej kontrole pri obci 
Medveďov objavili u vodiča luxusného automobilu marihuanu. Ukrýval ju v plastovom obale            
od „kinder vajíčka“.  Takmer v rovnakom čase odhalili i senickí colníci omamné a psychotropné 
látky v Holíči a v Brodskom.  
 
Uplynulý piatok (22.07.2016), v popoludňajších hodinách, colníci z Veľkého Medera vykonávali pri obci 
Medveďov kontrolu zameranú na dodržiavanie colných a daňových predpisov. Počas nej zastavili osobné 
auto s galantským evidenčným číslom. Šoféroval 42- ročný občan slovenskej národnosti. Na výzvu 
colníkov, či prepravuje tovar, ktorý podlieha colnému alebo daňovému dohľadu vodič vozidla povedal, že 
nepreváža žiaden taký tovar. Hliadka následne vyzvala vodiča aby otvoril odkladacie priestory vo vozidle. 
Vodič dobrovoľne otvoril a poskytol k nahliadnutiu aj stredovú lakťovú opierku, kde sa nachádzal žltý 
plastový obal z „kinder vajíčka“. Vodič priznal, že je v ňom zelená sušená rastlina. Za účelom zistenia, či ide 
o omamnú a psychotropnú látku colníci nasadili služobného psa, ktorý podozrenie colníkov potvrdil. Ako 
informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava služobný pes vo vozidle označil práve 
stredovú lakťovú opierku, kde sa nachádzal vyššie uvedený žltý plastový obal, v ktorom bola ukrytá zelená 
sušená rastlina.  

 
Takmer v rovnakom čase, senickí colníci objavili na hraničnom prechode s Českou republikou v Brodskom 
v osobnom motorovom vozidle, ktoré viedla 18- ročná občianka českej národnosti marihuanu. Upozornil na 
ňu služobný pes, ktorý označil batožinu vo vozidle. V nej sa nachádzala sklenená dóza so zelenou 
rastlinnou sušinou. Následne 23-ročný spolujazdec taktiež českej národnosti colníkom vydal z oblečených 
krátkych nohavíc kovové puzdro s obsahom rastlinnej sušiny.  
 
V treťom prípade colníci zo Senice zastavili na  hraničnom prechode s Českou republikou v Holíči vozidlo 
s trojčlennou českou posádkou. Hliadka opäť nasadila služobného psa, ktorý označil vo vozidle popolník 
pred riadiacou pákou. Fyzickou kontrolou v ňom colníci našli alobalovú guličku s obsahom dávky LSD.  
Posádka ešte dobrovoľne vydala hliadke plechovú krabičku s obsahom neznámej rastlinnej sušiny.  

 
„Na základe týchto skutočností vzniklo vo všetkých troch prípadoch dôvodné podozrenie z 
nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok. Všetky prípady boli odovzdané orgánom 
činným v trestnom konaní,“ dodala Zlochová. 


