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Za suvenír z dovolenky môžete skončiť vo väzení 
 
BRATISLAVA – 22. 5. 2013: Priviezť si kúsok exotiky je pre Slovákov veľmi lákavé. Suveníry 
z dovolenky vám však colníci môžu zhabať a ešte budete mať problémy aj s políciou. Ak  
sú zakúpené darčeky vyrobené z chránených druhov rastlín alebo živočíchov, nedostanú sa na čestné 
miesta v domácnostiach ani do rúk tých, ktorým boli určené. Najskôr skončia v colných skladoch a dovozca 
nelegálneho suveníru zakončí dovolenku pokutou, v horších prípadoch aj trestom odňatia slobody  
na dobu od šesť mesiacov až tri roky. 
 
Colné úrady sa každoročne stretávajú s prípadmi, keď dovolenkárom nájdu v batožine exempláre 
podliehajúce medzinárodnej kontrole v rámci „Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES“. Cieľom tohto dohovoru z roku 1973 je postaviť svetový obchod 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, 
aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhynutím vplyvom bezohľadného obchodovania. V súčasnosti 
je pod ochranou CITES viac ako 900 druhov rastlín a zvierat z voľnej prírody, ktoré je zakázané 
predávať. Na asi 33 000 druhov je potrebné zvláštne povolenie. 
 
Medzi ohrozené druhy patria napr. opice, mačkovité šelmy, papagáje, dravce, jašterice, korytnačky, 
orchidey. Veľkú úlohu zohrávajú v nelegálnom obchode tiež výrobky z týchto ohrozených druhov rastlín 
a zvierat. Medzi najčastejšie patria náhrdelníky z koralov, slonovina, dažďové palice, šperky a panciere 
z morských korytnačiek, niektoré mušle a lastúry, kaviár, šatky vyrobené z vlny tibetskej antilopy, 
peňaženky z krokodílej alebo hadej kože, topánky, kabelky, opasky či kožušiny z mačkovitých šeliem (tiger, 
leopard, jaguár). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok Počet kontrol 
Počet skontrolovaných 

exemplárov 
Počet zadržaných 

exemplárov 

2004 75 20 928 50 

2005 42 4 693 44 

2006 58 5 844 25 

2007 74 2 725 10 

2008 59 2 920 93 

2009 84 2 378 3 

2010 70 604 198 

2011 61 704 225 

2012 146 9 223 9 043 
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V Afrike a v Ázii si treba dávať veľký pozor na predavačov so soškami alebo šperkmi zo slonoviny. V Južnej 
Amerike sú zase veľmi obľúbeným suvenírom dažďové palice, ktoré vydávajú zvuk dažďa. Sú však 
vyrobené z chráneného druhu kaktusu. Najčastejšie sa predávajú v Peru, Bolívii a Čile. Bez povolenia je 
možný dovoz len troch kusov na osobu. Časti tiel ohrozených druhov živočíchov (nosorožec, kobra, tiger) 
a rastlín (ženšen) môžu obsahovať i výrobky z tradičnej čínskej medicíny. 
 
Pri kúpe exotických predmetov z Tuniska, Egyptu, Thajska či Turecka je potrebné dohliadnuť, aby vám 
k nim pribalili aj oficiálne sprievodné doklady, čiže certifikát k výrobku, ktoré colné orgány budú vyžadovať.  
 
V rámci cestovného styku je však možné si doviezť zo zahraničia pre vlastnú potrebu aj suveníry 
pochádzajúce z druhov zaradených v dohovore CITES, avšak v obmedzenom množstve: 

 125 g kaviáru v individuálne označenom obale, 

 do 3 exemplárov dažďových palíc z kaktusov čeľade opunciovitých (Cactaceae). 

 
Odporúčame preto dovolenkárom pred zakúpením suveníru sa informovať, z čoho je vyrobený.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


