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Naši psovodi excelovali
BRATISLAVA – 13.02.2017: Psovodi finančnej správy v minulom roku predviedli so svojimi
služobnými psami excelentné výkony. Kooperáciu a umenie spojenia človek - pes predviedli nielen
pri každodenných kontrolách, ale aj na rôznych medzinárodných súťažiach.
Psovodi so služobnými psami vykonali takmer 13 tisíc kontrol. Colnícke psy už tradične vynikali najmä pri
odhaľovaní špeciálne vybudovaných úkrytov v dopravných prostriedkoch, ktoré slúžia na nelegálnu
prepravu cigariet. Najvýraznejšie úspechy pri tejto komodite dosahovali psovodi na hraničných priechodoch
s Ukrajinou. Obdiv si určite zaslúžia všetci psovodi na východnej hranici, so služobnými psami na detekciu
tabaku asistovali alebo priamo odhalili v uplynulom roku pri 356 záchytoch celkovo 1 489 039 ks
tabakových výrobkov a 21 kg tabaku. Okrem tradičných skrýš boli cigarety objavené v pneumatikách
automobilov, v nádržiach, zamaskované v prevážanom tovare, na osobách, ale aj v podvozkoch
nákladných vlakov.
Psovodi so psami na detekciu drog v roku 2016 zaznamenali 56 pozitívnych prípadov odhalenia drog v
celkovom množstve 16 170 gramov od mäkkých drog až po tie najtvrdšie. Zaujímavý bol napríklad záchyt
päť litrov ketamínu, ktorý sa zneužíva ako syntetická droga. Na čiernom trhu by mal hodnotu takmer 50 000
eur. Ďalšou zaujímavou drogou bola halucinogénna látka LSD. Colníci ju objavili v listovej zásielke vo forme
samolepiek s detskými motívmi.
Finančná správa má momentálne päťdesiat špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie drog, tabakových
výrobkov, chránených živočíchov a finančnej hotovosti. Preferujeme tradičné pracovné plemená –
rozvážneho nemeckého ovčiaka či temperamentného belgického ovčiaka. V minulom roku boli do výcviku
zaradení aj predstavitelia poľovných plemien, nemecký krátkosrstý stavač a špringelšpaniel.
Zúčastnili sme sa viacerých európskych medzirezortných a medzinárodných súťaži vo výkone služobnej
kynológie. Naši psovodi boli v uplynulom roku mimoriadne úspešní, dokázali zúročiť dlhoročné skúsenosti
z výcviku a praktického výkonu. Na týchto šampionátoch zvíťazili alebo získali popredné miesta. Za
zmienku stoja Majstrovstvá finančnej správy vo vyhľadávaní tabaku a drog, kde si sily merajú viaceré zložky
z rôznych krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko..). Na súťaži v Českej republike či Rakúsku, kde
súperili o prvenstvo tímy z mnohých krajín sa naši psovodi umiestnili takisto na popredných priečkach.
Napríklad v súťaži v Českej republike, kde sa zúčastnili colníci z Nemecka, Ruska, Poľska, Francúzska,
Moldavska, Slovinska, Maďarska, Íska či Slovinska a zo Slovenska všetky ozbrojené zbory, sa naši psovodi
umiestnili na prvom (vyhľadávanie drog) a treťom (vyhľadávanie tabaku) mieste.
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Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk
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