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FINANČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:  KRIMINÁLNY ÚRAD FINANČNEJ SPRÁVY

Finančná správa 
Slovenskej republiky
 Kriminálny úrad Finančnej správy

Colný úrad Bratislava 

Kriminalisti inančnej správy v spolupráci s príslušník-
mi Colného úradu Bratislava odhalili v uplynulých dňoch 
nelegálny dovoz 20 kg rastlinnej sušiny katy jedlej. Z poš-
tovej zásielky, ktorá prišla na Slovensko z tretej krajiny, 
odobrali vzorku vykazujúcu prítomnosť látok katinón a ka-
tín. Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu inančnej 
správy zaistili pri akcii osobu irackej národnosti s ochran-
ným pobytom na území SR, ktorá si dala na Slovensko po-
slať danú zásielku. Jej obsah bol deklarovaný ako zelený čaj 
s celkovou hmotnosťou 20 kg. Predbežne odhadovanú hodno-
tu zásielky vyčíslili na 13 tisíc eur. Prípad bol postúpený orgá-
nom činným v trestnom konaní Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru Bratislava 3. Policajti pokračujú vo vyšetrovaní.

Pokusy o dovoz katy jedlej zaznamenali bratislavskí col-
níci aj v roku 2015. Rovnako poštovou zásielkou sa objed-
návateľ snažil prepašovať na Slovensko takmer 40 kg tejto, 
na našom území pomerne neznámej, drogy. A v roku 2017 
pri kontrole ďalšej poštovej zásielky z africkej Zambie našli 
16 balení rastlinnej sušiny s celkovou hmotnosťou 8,64 kg.

Colný úrad Žilina

Príslušníci inančnej správy stopli nedávno balík zo 
Singapuru, v ktorom sa nachádzalo 178 kusov viacerých 
druhov šperkov. Dôvodom boli prekročené hodnoty ne-
bezpečných ťažkých kovov, ktoré v nich namerali pomocou 
röntgenového spektrometra. Keby sa dovážaná bižutéria 
dostala na trh, pre spotrebiteľov by jej používanie pred-
stavovalo zdravotné riziko. Náušnice, prstene, náramky, 
retiazky a kolekcie, celkovo 178 kusov týchto výrobkov 
bolo obsahom balíka, ktorý sa dostal na colné prerokova-
nie žilinským príslušníkom inančnej správy na vyclievacej 
pošte. Pri kontrole zásielky colníci zisťovali, či dovážané 
predmety spĺňajú kritériá bezpečnosti pre spotrebiteľov. 
Chemické zloženie výrobkov merali röntgenovým spektro-
metrom. Prístroj, ktorý sa vyznačuje vysokou presnosťou, 
v priebehu niekoľkých sekúnd vzorky vyhodnotil. Výsled-
ky ukázali, že šperky obsahujú prekročené normy ťažkých 
kovov – niklu a kadmia. Bižutériu následne postúpili prí-
slušníci inančnej správy na odborné posúdenie Slovenskej 
obchodnej inšpekcii. 
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