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Tisíce napodobenín známych značiek 
 

BRATISLAVA, 12.12.2018: Takmer 15 000 kusov „fejkov“ objavili colníci z Kriminálneho úradu 
finančnej správy v sklade na Kysuciach. Vzhľadom na veľký rozsah a počet dotknutých značiek, 
bude škoda vyčíslená až po vyjadrení sa oprávnených osôb. Páchateľom hrozí v prípade 
dokázania viny za spáchanie trestného činu trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov. 
 
Kriminalisti finančnej správy na základe operatívnej činnosti získali informácie o potenciálnom porušovaní 
práv duševného vlastníctva v skladových priestoroch v Kysuckom Novom Meste. V jednom 
z priemyselných  areálov si prenajímal skladový priestor a priľahlú parkovaciu plochu poľský subjekt 
zaoberajúci sa obchodovaním s textilom. Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy priestor 
skontrolovali. Našli v sklade značné množstvo tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva 
renomovaných  textilných značiek ako napr. LOUIS VUITTON, ARMANI, FENDI, ADIDAS, PUMA, NIKE, 
BURRBERY, GIVENCHY, CALVIN KLEIN, TOMMY HILFINGER, PHILLIPP PLEIN, LACOSTE, HUGO 
BOSS, COCO CHANEL, MONCLER, MICHAEL KORS, RALPH LAUREN, GUESS, GUCCI. 
 
V areáli sa nachádzal aj príves s poľským evidenčným číslom. Aj v ňom sa nachádzal tovar porušujúci 
práva duševného vlastníctva. Všetok tovar zaistili. Pri akcii zaistili v skladových priestoroch a poľskom 
prívese dokopy 14 795 ks tovaru vykazujúceho znaky porušenia práv duševného vlastníctva. V prípade 
prebiehajú ďalšie úkony, vrátane komunikácie so zástupcami oprávnených osôb jednotlivých zaistených 
textilných značiek. 
 
Vzhľadom na veľký rozsah a počet dotknutých značiek bude škoda vyčíslená až po vyjadrení 
sa oprávnených osôb. Páchateľom hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu podľa § 
281 ods.1 až 4 Trestného zákona trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov. 
 

 

 

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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