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Falzifikáty u žilinských colníkov 
 
ŽILINA – 08. 03. 2017: Za posledný rok zaznamenali na Colnom úrade v Žiline takmer 5 000 zaistených 
falzifikátov rôzneho tovaru. Vo veľkom sa v zásielkach dovážali hlavne plastové výrobky na automobily, 
ale aj textil a obuv označené reprodukciou ochrannej známky. V troch balíkoch našli colníci stovky 
falošných kondómov a vo vozidle zas množstvo napodobením mobilov a darčekov pre blízkych.  
 
Celkovo 4 882 kusov zaistených falzifikátov. To je bilancia zo záchytov žilinských colníkov za uplynulý rok. 
Niektoré z nich našli pri kontrole balíkov na vyclievacej pošte, ktoré dorazili najmä z Číny, ale aj z Hong Kongu 
a Singapuru.  
 
Na tomto pracovisko sa častejšie ako v minulosti stretli s falzifikátmi plastových výrobkov na vozidlá rôznych 
svetoznámych značiek. Veľa bolo aj neoriginálnej športovej obuvi, textilu, mobilov a príslušenstva. Colníci tu 
zaistili tiež tri zásielky s celkovo 1 226 napodobeninami kondómov. Väčšinu z tohto množstva si objednal 
príjemca z Čadce. Držiteľ ochrannej známky vtedy jednoznačne potvrdil, že ide o výrobky, ktoré porušujú práva 
duševného vlastníctva.  
 
Ďalšie záchyty pochádzali z kontrol na domácom trhu. Tu sa najčastejšie stretli s falzifikátmi oblečenia, kabeliek, 
pánskych tašiek a peňaženiek. Zaistili aj dve veľké cestovné tašky mobilov, ktoré v batožinovom priestore vozidla 
prepravovala vodička rumunskej národnosti. Vyzerali ako originálne výrobky. Až podrobnejším preskúmaním  
a porovnávaním s viacerými kusmi colníci zistili, že ide o napodobeniny.  
 
Väčšie množstvo značkových kabeliek, šálov, topánok, čižiem a peňaženiek zabalených v nákupných taškách 
našla hliadka pri ďalšej kontrole vozidla. Tieto veci mali vtedy potešiť príbuzných na Vianoce. Išlo však 
o falzifikáty, ktoré neprešli kontrolou a mohli by im viac uškodiť ako pomôcť.  
 
Takmer všetok zaistený tovar bol zničený. Len v troch prípadoch sa zistilo, že ide o originálny výrobok a v ďalších 
troch sa tovar vrátil alebo prepustil adresátovi.  
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť 
príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch 
do štátnej pokladnice viac ako 2,5 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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