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Krst colníckeho psa alebo THC v kurze 
 
Košice – 06.09.2017: Colníci mobilných jednotiek Colného úradu Košice počas uplynulého mesiaca 
zistili prechovávanie omamných a psychotropných látok ich prevozom v osobných motorových 
vozidlách. 
 
Colníci počas uplynulého mesiaca pri výkone cestných kontrol zistili v 3 prípadoch prechovávanie 

omamných a psychotropných látok ich prevozom v osobných motorových vozidlách. Ani neobvyklá invencia 

páchateľov pri ukrývaní omamných látok vo vozidlách voči odhaleniu ich prevozu pri fyzickej prehliadke 

vozidla colníkmi v rámci bežnej cestnej kontroly zďaleka nepostačuje na vycvičený psí čuch služobných 

psov.  

Presvedčila sa o tom aj posádka osobného vozidla maďarskej imatrikulácie, ktorej vodič ukryl prevážanú 

marihuanu do uzatvoreného obalu pod levanduľové vrecúška. Tie však neboli žiadnou prekážkou 

pre služobného psa menom Beny, čerstvého absolventa kynologickej školy, ktorý pachové práce v priamom 

výkone služby vykonával necelý mesiac po úspešnom ukončení kurzu. 

Unikátny spôsob pasívneho značenia služobného psa Beny pri nájdení kontrabandu zúžitkoval psovod 

aj v ďalšom prípade o necelých 10 dní, keď bola rastlinná látka s obsahom THC uložená v uzatvorenej 

krabičke od tabakových výrobkov v interiéri vozidla slovenskej imatrikulácie. O tretiu pozitívnu reakciu 

na vyhľadávanie omamných látok sa postaral v poslenej dekáde mesiaca o rok starší a skúsenejší služobný 

pes Teo, ktorého nasadenie po prvotnom náleze marihuany v rámci fyzickej kontroly colníkmi prinieslo 

dodatočný nález kryštalickej látky s obsahom pervitínu v uzatvorenom sklenenom obale. 

 

 Za účelom posúdenia trestno právnej zodpovednosti boli zistené skutočnosti oznámené a nájdené 

omamné látky odovzdané príslušným orgánom činným v trestnom konaní. 


