
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 v uplynulých rokoch 
do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 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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Falzifikáty mobilných telefónov, odevov aj obuvi v poštových zásielkach 
 
 
ŽILINA – 19.10.2018: Žilinskí colníci za posledné štyri mesiace zaistili falzifikáty značkového tovaru 
v celkovej hodnote za takmer 11 000 eur. Väčšina sa nachádzala v zásielkach odoslaných  
zo štátov Východnej Ázie.  
 
Najčastejšie sa s napodobeninami značkového tovaru colníci stretávajú pri kontrole balíkov prichádzajúcich 
z tretích krajín. Cez e – shop sa hlavne kvôli nižšej cene často ľudia nechajú zlákať na kúpu rôznych vecí. Pritom 
si neuvedomia, že práve toto kritérium môže byť signálom, že natrafili na falzifikát. Od júna doteraz na vyclievacej 
pošte v Žilne tak colníci 23 objednávateľom zaistili 106 kusov rôzneho tovaru a 9 párov obuvi. Pochádzali z Číny, 
Hongkongu a Taiwanu. 
  
V balíkoch sa najčastejšie objavili napodobeniny hokejových, basketbalových dresov, dámskej bielizne, plaviek 
a iných druhov oblečenia a športovej obuvi svetových značiek. Výnimkou neboli ani kabelky, USB kľúče, kryty  
na mobilné telefóny a príslušenstvo na vozidlá.  
 
Colníci v zásielkach našli aj 5 mobilných telefónov označených reprodukciou ochrannej známky, pričom ich 
hodnota v krajine odoslania nebola ani 400 USD. Ak by išlo o originálne výrobky, cena by dosiahla sumu  
4740 eur.  
 
Napodobeniny značkového tovaru, ktoré sa vyznačujú zníženou kvalitou použitého materiálu a spôsobom 
spracovania, colníci zaistili. Okrem toho, že porušujú práva duševného vlastníctva, môžu byť pre spotrebiteľov 
nebezpečné.  


