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Sedem nových áut pre našich psovodov
BRATISLAVA – 21.12.2021: Naši štvornohí kolegovia a ich psovodi dostanú vianočný darček
v predstihu v podobe siedmich nových služobných vozidiel. Finančná správa obnovuje svoj
vozový park po dlhšej dobe, nové špeciálne upravené automobily sú prioritne určené na
východnú hranicu.
Psovodi finančnej správy spolu s našimi štvornohými kolegami sú neoceniteľnou súčasťou finančnej
správy. Aj vďaka ich zásluhe sa finančnej správe darí odhaľovať nezákonnú činnosť a chrániť tak štátny
rozpočet pred finančnými únikmi. Prácu v teréne budú môcť psovodovi spolu s ich služobnými psami od
dnes vykonávať za komfortnejších podmienok. Viceprezident Michal Šoltes a generálny riaditeľ sekcie
colnej Juraj Kecskés im v utorok odovzdali do užívania sedem nových vozidiel. Tie sú upravené na
prevoz služobných psov tak, aby spĺňali požadované štandardy a súčasne zabezpečovali komfort pre
prepravované zvieratá.
Nákup vozidiel bol financovaný z tzv. tabakového fondu. Celková suma zákazky predstavuje 175 tisíc
eur vrátane DPH. Zo šiestich prihlásených záujemcov bol vybraný dodávateľ s najnižšou cenou, ktorý
splnil všetky podmienky verejnej súťaže.
Nové autá sú prioritne určené pre východnú hranicu, ktorú plánuje finančná správa v nadchádzajúcom
období personálne posilniť, zvýši sa počet psovodov kooperujúcich priamo na hranici s Ukrajinou, čím
sa posilní aj výkon kontroly. Celkovo na východ bude pridelených päť vozidiel, jedno dostane Colný
úrad v Trnave a jedno bude pridelené oddeleniu služobnej kynológie na Finančnom riaditeľstve SR.
Finančná správa má v súčasnosti 35 psovodov a 50 služobných psov vycvičených na špeciálne
pachové práce - drogy, tabak, finančná hotovosť, chránené druhy rastlín a živočíchov (CITES). Len za
minulý rok bolo vykonaných 4642 kontrol s asistenciou služobných psov, v prípade nelegálnych cigariet
je každý rok za ich pomoci zachytených približne 1,5 milióna kusov, ktoré sú zvyčajne pašované
v špeciálne vybudovaných úkrytoch v rámci osobnej, nákladnej alebo vlakovej dopravy.
Vďaka pravidelnému nasadzovaniu služobných psov sa finančnej správe darí výrazne obmedzovať
nelegálny pohyb tovaru a osôb a spolu so špeciálnymi technológiami predstavujú účinný nástroj v boji
proti pašovaniu, čím finančná správa ochraňuje ekonomické záujmy krajiny. Nevyčísliteľný význam majú
služobné psy aj pri potieraní drogovej trestnej činnosti.
Dôkazom sú aj viaceré úspešné záchyty v tomto roku, keď sa napríklad služobnému psovi Yassy Iveron
spolu s príslušníkmi finančnej správy podarilo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhaliť vyše 33
kilogramov pašovaných drog, ktoré boli ukryté v podlahe návesu kamióna. Viacero úspešných záchytov

drog, či pašovaných cigariet má na konte aj služobný pes Argo, Benny, Elyseé Artikau, Queen
Šťastena, Gas, Jena, Ebi Katomar, Akim, Janík, Crew Anrebi a ďalší.

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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