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Zoro je mimoriadne úspešný  

 
TRNAVA/SENICA – 18.01.2018: Dvojročný pes trnavských colníkov má za sebou prvý a zároveň 
mimoriadne úspešný polrok. Vlani počas kontrol až v  28 prípadoch odhalil pašerákov. 
V rozbehnutom trende Zoro pokračuje i tento rok. Stihol už odhaliť marihuanu v Trnave a v 
Hlohovci.  
 

Len v júli minulého roka bol trnavským colníkom pridelený nový štvornohý pomocník Zoro a od samého 
začiatku žal jeden úspech za druhým. Za prvý polrok svojho pôsobenia na Colnom úrade Trnava sa Zorovi 
podarilo až 28 pozitívnych reakcií na omamné a psychotropné látky. Zorov prvý úspech po základnom 
výcviku sa dostavil hneď prvý týždeň, keď pri obci Veľké Bierovce v Trenčianskom okrese na festivale 
Pohoda 2017 zacítil v batožine osobného automobilu neznámu rastlinnú sušinu. Medzi drogy, ktoré sa už 
vďaka Zorovi podarilo zaistiť, patrí marihuana, hašiš, amfetamín, extáza, pervitín, kokaín a LSD.  
 
Najväčší úspech zaznamenal vlani v auguste, keď u českej posádky osobného automobilu našiel naraz 
extázu, hašiš aj marihuanu. V rozbehnutom trende Zoro pokračuje i tento rok, keď hneď v prvé januárové 
dni odhalil počas kontrol v Trnave a v Hlohovci u dunajskostredskej a hlohoveckej posádky áut marihuanu. 
 

Pri dnešných typoch áut colník nemá možnosť nazrieť do všetkých rafinovaných úkrytov vozidiel. Práca 
vycvičeného psa je tu nezastupiteľná a Zoro je toho príkladom. 
 

Zoro je 2-ročný belgický ovčiak so špecifikáciou na omamné a psychotronické látky. V marci minulého roka 
bol pridelený senickému psovodovi. Od marca absolvoval spolu so psovodom povinný kynologický výcvik 
vo  Výcvikovom stredisku služobnej kynológie v Gajaroch na Záhorí a od júla minulého roka bol nasadený 
do služby v Trnavskom kraji. 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou 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 o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 

http://www.financnasprava.sk/

