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Pozor na falošné ložiská 

 
TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 05.02.2019: Trnavskí colníci pri dovoze tovaru odhalili falzifikáty 
guľkových a valčekových ložísk. Napodobeniny takéhoto druhu tovaru môžu predstavovať 
technické, ekonomické a v krajnom prípade i bezpečnostné riziká. Škoda bola vyčíslená držiteľmi 
práv duševného vlastníctva na takmer 150 000 eur. 
 
Colníci v Dunajskej Strede kontrolovali zásielku tovaru smerujúcu podľa predložených dokladov z Číny 
príjemcovi na Slovensku. Pri fyzickej kontrole zásielky colníkom neuniklo, že sa v nej nachádzajú balenia 
ložísk označené názvami svetových lídrov v oblasti ich výroby a predaja. Tovar svojím balením a cenou 
však nezodpovedal originálnym výrobkom. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie z porušovania práva 
duševného vlastníctva, colníci tovar zaistili a svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcom 
majiteľov ochranných známok. Títo po preverení tovaru potvrdili, že ide o falzifikáty ich značiek. Práve oni 
teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru, alebo podajú 
návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.  

Celkovo colníci zaistili 956 napodobenín, ktorých hodnota bola viac ako 10-násobne nižšia ako u ich 
originálov. Podľa vyjadrenia majiteľov ochranných známok originálne ložiská spĺňajúce prísne kvalitatívne  
a bezpečnostné kritéria by totiž v rovnakom množstve mali hodnotu takmer 150 000 eur.  

Na prvý pohľad nie sú podobné priemyselné výrobky tak atraktívne ako spotrebný tovar, avšak  
pre falšovateľov znamenajú vysoké zisky. Preto je dôležité aj pri kúpe takéhoto tovaru uvažovať  
či kupujeme originálny výrobok. Pre spotrebiteľa je veľmi ťažké rozpoznať originál od falzifikátu. Falšované 
ložiská môžu na prvý pohľad vyzerať ako tie pravé, avšak sprievodnými znakmi, že ide o falzifikát, býva ich 
kratšia životnosť spôsobená nevyhovujúcou kvalitou. Pri nákupe nám však môže veľa napovedať cena, 
balenie, prípadne dodávateľ. Najistejšie je nakupovať takéto výrobky od autorizovaných distribútorov. 
 
Napodobeniny ložísk môžu mať technické nedostatky, použitie takýchto výrobkov môže v konečnom 
dôsledku spôsobiť nemalé ekonomické straty a v neposlednom rade môže predstavovať ich používanie 
v strojoch a zariadeniach značné bezpečnostné riziká pre obsluhu. 


