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Colníci už zadržali viac ako 220 kg pašovaného jantáru 
 
 

MICHALOVCE/BRATISLAVA – 19. 10. 2015: Colný úrad Michalovce zaznamenal do polovice októbra 
štyri pokusy o nelegálny dovoz jantáru. Pašeráci sa snažili previezť cez hranicu viac ako 220 kíl 
tohto nerastu. Podľa neoficiálnych informácií to súvisí s objavením nového náleziska jantáru na 
Ukrajine.      
  
Podľa odhadov sa na Ukrajine ročne vyťaží jantár za pol miliardy dolárov. Štátom kontrolovaná ťažba je len 
minimálna. Neoficiálne zdroje hovoria o novom jantárovom ložisku a takzvanej „zlatej jantárovej horúčke“ , 
ktorá súvisí so zvýšeným počtom záchytov jantáru na hraniciach s Ukrajinou. Jantár nie je možné z Ukrajiny 
legálne vyviezť, nakoľko je to nerastné bohatstvo krajiny. 
 
Prvý záchyt zaznamenali colníci na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom, dňa 09.08.2015. Išlo 
o 130,386 kg jantáru. Tovar bol ukrytý v batožinovom priestore, podlahe a konštrukčných dutinách 
osobného motorového vozidla. Motorové vozidlo so slovenskými značkami viedol občan Ukrajiny. 
 
V druhom prípade, dňa 23.09.2015, na hraničnom priechode Ubľa, zadržali colníci 9,8 kg jantáru. Tovar 
našli ukrytý v podlahe pod čalúnením pod sedadlami vodiča a spolujazdca, osobné motorové vozidlo 
s českým evidenčným číslom viedol občan Ukrajiny.  
 
Tretí záchyt bol zaznamenaný dňa 09.10.2015 vo vnútrozemí v katastri obce Veľké Kapušany. Pašovaný 
jantár s hmotnosťou 60,215 kg bol v osobnom motorovom vozidle s maďarským značkami, ktoré opäť 
šoféroval Ukrajinec. Nerast bol ukrytý vo vystuženej konštrukcii pod rezervnou pneumatikou, vodič k tovaru 
nepredložil žiadne doklady.  
 
Štvrtý záchyt bol 10.10.2015 v katastri obce Kráľovský Chlmec. 20 kíl jantáru bolo ukrytých v odkladacom 
priestore pod zadnými sedadlami, motorové vozidlo so slovenskými značkami viedol občan Ukrajiny. 
 
Jantár colníci zaistili v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti colnej legislatívy. V súčasnosti ešte 
nie je ukončené riešenie porušenia colných predpisov a následne bude v danej veci rozhodnuté.  

 
 
 


