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Colníci skontrolujú vaše suveníry z dovoleniek 
 
 

BRATISLAVA – 19. 07. 2016: Pokuta alebo trest odňatia slobody na dobu od šesť mesiacov do troch 
rokov hrozí tomu, kto sa pokúša previezť cez hranice ohrozené druhy rastlín a živočíchov, prípadne 
výrobkov z nich. V súčasnosti je obchod s viac ako 900 druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný 
a s viac ako 33 000 je pod kontrolou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Slovenskí colníci zaznamenali v minulom roku 12 
prípadov nelegálneho dovozu. 
 
V roku 2015 urobili colníci v oblasti CITES 85 kontrol, pričom preverili 3 282 exemplárov. V 12 prípadoch 
nelegálneho dovozu zaistili 3 185 exemplárov ohrozených druhov, z toho 3 030 kapsúl výživových 
doplnkov, ktoré obsahovali časti rastliny rodu Hoodia spp. Všetky druhy tejto rastliny sú podľa dohovoru 
CITES zaradené medzi chránené rastliny. 
 
 

Rok Počet kontrol 
Počet zadržaných 

exemplárov 

2004 75 50 

2005 42 44 

2006 58 25 

2007 74 10 

2008 59 93 

2009 84 3 

2010 70 198 

2011 61 225 

2012 146 9 043 

2013 66 8 

2014 46 4 510 

2015 85 3 185 

 
 
Ak si teda chcete z dovolenky priviesť nejaký suvenír, radšej si overte, či na jeho dovoz nepotrebujete 
príslušné povolenie. Medzi ohrozené druhy patria napr. opice, mačkovité šelmy, papagáje, dravce, 
jašterice, korytnačky, koraly, kaktusy, orchidey. Veľkú úlohu zohrávajú v nelegálnom obchode aj výrobky 
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z ohrozených živočíchov, napr. sošky, šperky zo slonoviny, dažďové palice z kaktusov, šatky z vlny 
tibetskej antilopy, náramky z pancierov korytnačiek, náhrdelníky z koralov, topánky, kabelky, opasky, 
peňaženky z krokodílej alebo hadej kože, kožušiny z mačkovitých šeliem (tiger, leopard, jaguár), či výrobky 
z tradičnej čínskej medicíny (môžu obsahovať časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín – napr. 
nosorožca, kobry, tigra, ženšeňu). Dohovor CITES zahŕňa aj ochranu častí ohrozených exemplárov, 
vzťahuje sa aj na výrobky, ktoré ich obsahujú. 
 
Pri dovoze niektorých suvenírov, ktoré v prímorských destináciách bežne predávajú a pochádzajú z druhov 
zaradených v CITES, však povolenie netreba. Dajte si ale pozor na dovážané množstvo. Pre osobné 
spotrebu si môžete priviezť len: 
 

 125 g kaviáru v individuálne označenom obale, 

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

 do 4 exemplárov mŕtvych spracovaných krokodílov (Crocodylia) z príl. II (okrem mäsa 

a poľovníckych trofejí), 

 do 3 ulít Kridlatca veľkého (Strombus gigas), 

 do 4 exemplárov morských koníkov (Hippocampus spp.), 

 do 3 lastúr čeľade Tridacnidae spp. S celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 kg. 

 
Za posledné roky colníci odhalili viacero prípadov nelegálneho dovozu, aj prostredníctvom kuriérskych 
služieb. Preparovaná hlava krokodíla prišla z USA a mala byť darom pre oslávenca. Cez internet si zberateľ 
objednal z Thajska užovku rybožravú v sklenej fľaši s alkoholom. Kabelka z kože hada pytóna mala byť 
exkluzívnym kúskom v šatníku bohatej Bratislavčanky, skončila však v medzi zabavenými exemplármi. 
Slovenskí colníci evidujú aj tri prípady dovozu vzácnej kožušiny medveďa z roku 2007, 2008 a 2010. 
Naposledy v Bratislave zaistili jeden kus exemplára medveďa hnedého (spracovanú kožu bez lebky). 
Zásielka prišla z Ruska a bola určená fyzickej osobe z Banskej Bystrice. Exempláru zaradenému medzi 
chránené druhy dohovoru CITES chýbalo dovozné povolenie. Spoločenská hodnota kožušiny z medveďa je 
viac ako 2 600 eur. 
 
 
 
 


