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Vynovené stredisko psovodov 

BRATISLAVA/GAJARY – 22.08.2018: Kynologóvia finančnej správy majú k dispozícii vynovené 
stredisko. Po 22 rokoch prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Areál za obcou Gajary je jediným 
zariadením s nepretržitou prevádzkou určeným pre psovodov finančnej správy na Slovensku. 

Kynologóvia finančnej správy majú po 22 rokoch k dispozícii zrekonštruovaný areál. Areál v Gajaroch 
prešiel rekonštrukciou nielen ubytovacej časti, ale aj skladov, strešnej krytiny, vonkajšej izolácie, 
elektrických rozvodov, vodoinštalácie, vykurovania. Zaradil sa tak medzi najvyspelejšie kynologické 
strediská ozbrojených zborov Európskej únie. Zateplením objektu sa zabezpečilo zníženie prevádzkových 
nákladov, zvýšenie bezpečnosti a estetickej hodnoty. Náklady na rekonštrukciu dosiahli sumu 400 tisíc eur. 
 
Finančná správa v súčasnosti využíva 17 psov pri hľadaní omamných a psychotropných látok, 25 na 
vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov, štyroch na obranné práce, dvoch na nelegálne 
dovážané chránené živočíchy a jedného na kontrolu finančnej hotovosti.  V Gajaroch sa vykonáva 
základná príprava – poslušnosť, pachové a obranné práce. Výcvik a prípravu služobných psov zabezpečujú 
štyria inštruktori.  

Služobné psy finančnej správy sú veľmi úspešné pri vyhľadávaní cigariet. Ročne zaznamenajú 300 až 400 
záchytov v celkovom množstve 1,5 milióna kusov cigariet rôznych značiek. K top záchytom v tomto roku 
určite patrilo aj odhalenie pašovaných cigariet v osobnom aute pri Sobranciach na východe Slovenska. 
V máji pri colnej kontrole služobný pes označil podozrivé miesta v konštrukčných dutinách a špeciálne 
vybudovaných schránkach. Odhalených bolo celkovo 153 340 kusov cigariet.  

Areál v Gajaroch pôvodne slúžil pre pohraničnú stráž, kým ho v roku 1991 neprevzalo vtedajšie Colné 
riaditeľstvo SR. 
 
 
 
 
 
 
 
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 3,7 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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