
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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Záchyty „fejkov“  
BRATISLAVA – 07.06.2021: Viac ako dvadsať záchytov tovaru porušujúceho práva duševného 
vlastníctva zaznamenali v prvom štvrťroku tohto roku príslušníci finančnej správy z Colného úradu 
(CÚ) Bratislava. Výška škody predstavuje tisícky eur. 
Protipandemické opatrenia prijaté koncom minulého roka ovplyvnili aj výkon kontroly a colného dohľadu 
príslušníkmi finančnej správy z CÚ Bratislava. Napriek tomu však bratislavskí colníci neustále riešia tovar 
porušujúci colné predpisy. Za prvé mesiace tohto roka zaistili 23 zásielok porušujúcich práva duševného 
vlastníctva, z nich 13 zaznamenala poštová pobočka a 10 pobočka na medzinárodnom letisku  
M. R. Štefánika. Výška škody predstavuje tisícky eur. 
Falzifikáty obuvi, odevov, kabeliek i hračiek sa vyskytovali najčastejšie v zachytených zásielkach. Príslušníci 
finančnej správy na poštovej pobočke zadržali napríklad deväť zásielok preposlaných z Holandska, ktorých 
odosielateľom však boli osoby z Číny. V balíkoch sa nachádzali napodobeniny tenisiek značky NIKE 
a Converse. K príjemcom sa už nedostali tak, ako ani oblečenie, ktoré nebolo originálom od výrobcov značiek 
Calvin Klein či Louis Vuitton. V rukách colníkov zostali aj stavebnice značky LEGO. Tieto obľúbené hračky 
patria medzi rozšírené falzifikáty na trhu. 
Aj príslušníci finančnej správy z pobočky na letisku sa tento rok stretli s rôznymi imitáciami oblečenia  
či módnych doplnkov svetoznámych značiek, ktoré si fyzické osoby dali poslať z Taiwanu, Číny či Malajzie. 
„Fejkové“ kabelky od firmy Christian Dior, Hermés či Louis Vuitton sa už objednávateľom do rúk nedostali.  
CÚ opakovanie upozorňuje verejnosť, že falzifikáty môžu byť zdraviu škodlivé a porušujú práva duševného 
vlastníctva. Na ich výrobu sa používajú nekvalitné materiály alebo ich lacné náhrady. Výrobky  
nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou kontrolou. Spotrebitelia by mali mať na pamäti, že touto 
kúpou podporujú organizovaný zločin, kriminalitu, šedú ekonomiku, detskú prácu, nezamestnanosť  
aj terorizmus. 


