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Nezvyčajný tovar v zásielkach 
 

ŽILINA – 26. 01. 2015: Na žilinskej pošte sa colníci stretli s kurióznym obsahom viacerých zásielok. 
Namiesto deklarovanej kabelky sa v balíku nachádzal vypreparovaný exemplár krokodíla olivového. 
Prekvapila ich aj vypracovaná koža a lebka z medveďa baribala či rôzne druhy živých zvierat.  
 
Denne skontrolujú žilinskí colníci na pošte tisíce zásielok prichádzajúcich z tretích krajín. Väčšinou sa v nich 
nachádza tovar, ktorý si občania objednávajú cez stále viac obľúbenejší internet.  
 
V doporučenej zásielke odoslanej zo Singapuru sa prepravovalo mláďa krokodíla olivového. Jednalo  
sa o neživý exemplár zvieraťa vo veľkosti cca 25 cm a hmotnosti 0,5 kg. Podľa informácií zo Štátnej 
ochrany prírody SR sa jeho spoločenská hodnota šplhá k cene 2000 eur za kus. Ide o druh krokodíla 
bezprostredne ohrozený vyhubením. Obchod s exemplármi tohto druhu musí byť predmetom mimoriadne 
prísnych opatrení tak, aby naďalej neohrozoval ich prežitie a možno ho povoľovať len za výnimočných 
okolností. Pre nesplnenie podmienok na dovoz bol krokodíl zaistený a prepadol v prospech štátu. Teraz 
slúži na vzdelávacie účely. 
 
Zaujímavý bol aj tovar doručený z USA v papierovej škatuli vážiacej necelých 9 kg. Išlo o vypracovanú kožu 
a lebku so spodnou čeľusťou medveďa baribala. Príjemcom mal byť lovec, ktorý ju získal ako poľovnícku 
trofej individuálnym odstrelom v Kanade. Na dovoz tohto tovaru, ktorý má osobný alebo rodinný charakter, 
treba predložiť originál povolenia na opätovný vývoz ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 
Ani v tomto prípade neboli dodržané predpisy na prepustenie tovaru a tak skončil v sklade zadržaného 
tovaru. 
 
V ďalšej zásielke doručenej z Thajska sa malo podľa sprievodných dokladov nachádzať tričko. Po jej 
otvorení ostali colníci prekvapení. Namiesto očakávaného tovaru v nej našli sedem živých pavúkov. 
Niektoré z nich boli po preprave v zlom stave. Živé zvieratá sú vylúčené z poštovej prepravy, a preto nebolo 
možné zásielku prepustiť. Po zistení, že tento druh pavúkov nepatrí medzi chránené živočíchy bola vrátená 
späť.  
 
Z Kamerunu prišlo v balíku na vyclievaciu poštu osemnásť neživých exemplárov chrobákov bez bližšej 
identifikácie. Naložené boli vo formaldehyde. Preverením tohto druhu tovaru z pohľadu ochrany chránených 
živočíchov sa zistilo, že nepatria medzi chránené druhy. Po doplnení dokladov, vyjadrení veterinára 
a splnení predpísaných podmienok sa zásielka dostala do rúk adresáta. 


