
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol  
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orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 
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Napodobeniny výrobkov za viac ako 400 tisíc eur 
 

BRATISLAVA – 23.03.2018: Bratislavskí colníci objavili v skladoch na Starej Vajnorskej stovky 
falzifikátov textilných výrobkov za viac ako 400 tisíc eur. Majitelia ochranných známok potvrdili,  
že ak by tieto šály, deky, pančuchy či ponožky predali obchodníci ako originálne výrobky, zarobili 
by uvedenú sumu. 
Colníci Colného úradu Bratislava pri víkendovej kontrole predajne a skladu na Starej Vajnorskej v Bratislave 
narazili na zaujímavý objav. Hliadka po dôkladnej kontrole v skladových priestoroch podnikateľa zistila,  
že v škatuliach pod neznačkovým textilom sa nachádza aj tovar, ktorý zrejme porušuje práva duševného 
vlastníctva oprávnených osôb. Colníci našli veľmi vydarené falzifikáty textilných výrobkov prestížnych 
módnych značiek. Predmetný tovar preto zaistili. Podľa vyjadrenia oprávnených osôb išlo o napodobneniny 
ich výrobkov. Spôsobenú škodu vyčíslili v celkovej výške na 401 958 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaistený tovar s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v spaľovni. Ak to bude možné, po posúdení jeho 
zdravotnej nezávadnosti a odstránení chráneného označenia, môže byť poskytnutý aj na humanitárne 
účely. 

Druh tovaru a značka Počet Celková suma 

Pyžamo (Smiley) 20 ks 1040,- 

Ponožky (Calvin Klein) 1 440 párov 10 080,- 

Pančuchy (Apple) 372 ks 4836,- 

Deka (Hello Kitty) 28 ks 448,- 

Šál (Louis Vuitton) 237 ks 52 140,- 

Pančuchy (Paul Frank) 346 ks 3114,- 

Šál (Chanel) 337 ks 235 900,- 

Pyžamo (Louis Vuitton) 15 ks 9000,- 

Šál (Gucci) 225 ks 90 000,- 

Deka (Louis Vuitton) 2 ks 2200,- 

Celkovo 1 582 ks, 1 440 párov 401 958, -€ 


