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Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte 
nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s 
tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo 
len 1 %, v tom minulom sa podiel vyšplhal na 6 %.

Až každá štrnásta cigareta na 
Slovensku je nelegálna. Na 
východnom dokonca každá tretia.

Problém



Rozhodli sme sa aktívne upozorniť na tento 
problém, keďže slovenská spoločnosť má značnú 
mieru tolerancie voči nelegálnemu obchodu. 
Konzumenti si neuvedomujú, že práve z takto 
získaných zdrojov zločinecké skupiny financujú 
svoje nelegálne aktivity.

Riešenie



Hlavnú úlohou kampane bolo zaktivizovať 
Finančnú správu Slovenskej republiky a jej 
Kriminálny úrad a spoločne s tabakovou sekciou 
Združenia pre značkové výrobky naštartovať 
spoluprácu pri odhaľovaní a informovaní 
o nelegálnych cigaretách prevažne na východom 
Slovensku. 

Cieľ



Kúriš? Názov aj jazyk kampane sme prispôsobili 
mladšej generácií a preto vznikol názov Nekur
fejky. 

Názov Nekur fejky sme zvolili zámerne na 
upútanie pozornosti a aj preto, že problém 
nelegálnych cigariet sa týka najviac 
východného Slovenska, kde je podľa 
našich analýz nelegálnou takmer každá 
tretia škatuľka.

Kreatíva



NEKURFEJKY V ČÍSLACH

33M
Reach

71
výstupov

8TV
Markíza, RTVS,

JOJ a TA3

8
Pravda, HN, Új Szó, 

Korzár, Nový čas
MY, Plus1deň



Naštartovanie kooperácie s Finančnou správou Slovenskej republiky

71 mediálnych výstupov počas 2 mesiacov trvania kampane

2 tlačové konferencie na západe a východe Slovenska

8 veľkých článkov v tlačených médiách

8 televíznych výstupov na Markíze, RTVS, TA3 a TV JOJ

Celkový reach kampane: 33 miliónov

Vďaka SEO je web nekurfejky.sk na prvej strane v Google

16, 500 ľudí navštívilo web Nekurfejky.sk

Viac ako 150 hlásení z webu nekurfejky.sk na nelegálne cigarety

Projekt pokračuje aj v roku 2020

Výsledky



Celkovo: 16 500 ľudí

Počet pozretí: 111 030

Lead kontakty: 150

Priemerná doba: 51s

Vek: 25-34 (34 %)

Bratislava (37 %) a východ (30 %)

Obsah: Nahlás fejky (700 ľudí)

WEB NEKURFEJKY.SK
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VÝSTUPY REACH

DNES24.SK Na Slovensko prúdia milióny kusov nelegálnych cigariet: Ich počet stále 
rastie

727 932

DNESKY.SK Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie 300 000

24HOD.SK Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie 200 000

TERAZ.SK Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie 547 512

SME.SK Počet nelegálnych cigariet stúpa 2 704 383

HNONLINE.SK Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie. Združenie spustilo 
kampaň

1 359 930

WEBNOVINY.SK Falšované cigarety (fotogaléria) 1 201 745

RETAILMAGAZÍN.SK Každá štrnásta cigareta je nelegálna 10 000

TASR.SK Number of Illegal Cigarettes on Slovak Market Growing 0

DENNIKN.SK Minúta po minúte 918 032

POSTOJ.SK Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie 150 000

RTVS-TV Počet nelegálnych cigariet stúpa (čas: 15:09) 307 000

TV MARKÍZA Prvé TV noviny – Počet nelegálnych cigariet stále rastie (čas: 1:45) 300 000

TV MARKÍZA Televízne noviny – Počet nelegálnych cigariet stále rastie (čas: 0:34; 
1:48)

530 000

TV JOJ Nelegálne cigarety (čas: 5:05) 305 000

TA3 Boj s nelegálnymi cigaretami 250 000

PRAVDA.SK Cigarety sa na východe vozia v chlebe aj v džúsoch. Pozrite sa na 
praktiky pašerákov

1 719 191

https://www.dnes24.sk/na-slovensko-prudia-miliony-kusov-nelegalnych-cigariet-ich-pocet-stale-rastie-332545
https://www.dnesky.sk/pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensku-rastie/
https://www.24hod.sk/pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensku-rastie-cl682616.html
https://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensk/399875-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22138931/pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensku-rastie.html
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1954246-pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensku-rastie-zdruzenie-spustilo-kampan
https://www.webnoviny.sk/fotogaleria/falsovane-cigarety/
http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/3993-az-kazda-strnasta-cigareta-na-slovensku-je-nelegalna
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190606TBA01425
https://dennikn.sk/minuta/1491141/
https://www.postoj.sk/44201/pocet-nelegalnych-cigariet-na-slovensku-rastie
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14028/189315#909
http://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-televizne-noviny/epizoda/21994-prve-televizne-noviny
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/21997-televizne-noviny
https://videoportal.joj.sk/krimi/epizoda/64995-krimi
https://www.ta3.com/clanok/1156864/fajcite-kazda-strnasta-cigareta-na-slovensku-je-nelegalna.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/515049-cigarety-sa-na-vychode-pasuju-v-chlebe-aj-dzusoch-pozrite-si-pripady-vo-videu/


VÝSTUPY REACH

TECHPEDIA.SK Projekt Nekur fejky upozorňuje na všetko, čo súvisí s nelegálnymi 
cigaretami

9 555

HNONLINE.SK Ukrajinské nelegálne cigarety zaplavujú trh 1 359 930

SVET-KOMUNIKACIE.SK Každá štrnásta cigareta je nelegálna 5 000

WEBNOVINY.SK Falošné cigarety lákajú nízkou cenou, ale obsahujú jedy a toxické lepidlá 1 201 745

FINANCNASPRAVA.SK Až každá štrnásta cigareta na Slovensku je nelegálna 0

HLAVNESPRAVY.SK Podľa Finančnej správy Slováci nákupom pašovaných cigariet pomáhajú 
financovať islamský terorizmus

1 200 000

SPUTNIKNEWS.CZ Jak se Slováci díky nákupu cigaret mohou otrávit a ještě financovat 
terorismus?

100 000

PUDINK.SK Každá štrnásta cigareta na Slovensku je fejková! 10 000

PLUSKA.SK Problém s pašovaním a výrobou cigariet: Finančná správa našla riešenie! 2 146 814

BANKY.SK Počet nelegálnych cigariet v SR narástol, prevažne sme však tranzitnou 
krajinou 

5 000

SZZV.SK Až každá štrnásta cigareta na Slovensku je nelegálna. Na východnom 
dokonca každá tretia.

0

UJSZO.COM Egyre több a csempészett cigi (Stále viac pašovaných cigariet) 155 893

DENNIK PRAVDA (print) Tretina cigariet na východe Slovenska je falošná 250 000

HOSPODÁRSKE NOVINY 
(print)

Ukrajinské nelegálne cigarety zaplavujú trh 20 000

ÚJ SZÓ (print) Egyre több a csempészett cigi (Stále viac pašovaných cigariet) 30 000

DNES24.SK "Nekur fejky" je názov projektu, ktorý má zabrániť pašovaniu cigariet z 
Ukrajiny

718 982

https://techpedia.ta3.com/technologie-pre-ludi/novinky/vzdelavanie/6720/projekt-nekur-fejky-upozornuje-na-vsetko-co-suvisi-s-nelegalnymi-cigaretami
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1954669-ukrajinske-nelegalne-cigarety-zaplavuju-trh
https://www.svet-komunikacie.sk/2019/06/sr-kazda-strnasta-cigareta-je-nelegalna.html
https://www.webnoviny.sk/falosne-cigarety-klamu-nizkou-cenou-su-v-ich-jedy-a-toxicke-lepidla/
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_fejky-cig-ts
https://www.hlavnespravy.sk/podla-financnej-spravy-slovaci-nakupom-pasovanych-cigariet-pomahaju-financovat-islamsky-terorizmus/1781301
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019060610085789-jak-se-slovaci-diky-nakupu-cigaret-mohou-otravit-a-jeste-financovat-terorismus/
https://pudink.sk/zdravie/kazda-strnasta-cigareta-na-slovensku-je-fejkova/
https://www1.pluska.sk/krimi/problem-pasovanim-vyrobou-cigariet-financna-sprava-nasla-riesenie
https://banky.sk/pocet-nelegalnych-cigariet-v-sr-narastol-prevazne-sme-vsak-tranzitnou-krajinou/?utm_source=newsletter_week_BANKY.sk&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_week_BANKY.sk
http://www.szzv.sk/az-kazda-strnasta-cigareta-na-slovensku-je-nelegalna-na-vychodnom-dokonca-kazda-tretia/
https://ujszo.com/kozelet/egyre-tobb-a-csempeszett-cigi
https://kosice.dnes24.sk/nekur-fejky-je-nazov-projektu-ktory-ma-zabranit-pasovaniu-cigariet-z-ukrajiny-foto-337322


VÝSTUPY REACH

KOSICEDNES.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 274 298

HLAVNYDENNIK.SK Boju proti nelegálnym cigaretám má pomôcť projekt Nekur fejky 449 519

TERAZ.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 409 736

24HOD.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 200 000

HNONLINE.SK Obľuba pašovaných cigariet na slovenskom trhu rastie 1 929 949 

PRAVDA.SK Boju proti nelegálnym cigaretám má pomôcť projekt Nekur fejky 1 748 084 

HLAVNESPRAVY.SK Boju proti nelegálnym cigaretám má pomôcť projekt Nekur fejky

KORZAR.SME.SK Nekur fejky. Na východe je nelegálna každá tretia cigareta 149 214

DNESKY.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 300 000

NOVINYZEMPLINA.SK Nekur fejky! Na východe Slovenska je každá tretia cigareta nelegálna 50 000

TASR.SK Vyšné Nemecké: Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových 
výrobkov

0

PARAMETER.SK Nekur fejky, pretože zomrieš! 92 601

HLAVNE.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 39 642

PARLAMENTNELISTY.SK Nekur fejky, znie výzva užívateľom tabakových výrobkov 155 708

PRIEKOPNIK.SK Až každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna 90 000

FINANCNASPRAVA.SK Až každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna. V 
Kráľovskom Chlmci dokonca takmer každá druhá.

0

CAS.SK Vynaliezavosť ziskuchtivcov nepozná hranice: Takto pašujú cigarety z 
Ukrajiny

1 748 713

TA3 - TV Pašeráci sú veľmi kreatívni, myslia si pracovníci finančnej správy 250 000

https://kosicednes.sk/udalosti/nekur-fejky-znie-vyzva-uzivateom-tabakovych-vyrobkov/
http://www.hlavnydennik.sk/2019/07/30/boju-proti-nelegalnym-cigaretam-ma-pomoct-projekt-nekur-fejky/
https://www.teraz.sk/presovsky-kraj/nekur-fejky-znie-vyzva-uzivatelom-t/410071-clanok.html
https://www.24hod.sk/nekur-fejky-znie-vyzva-uzivatelom-tabakovych-vyrobkov-cl695365.html
https://slovensko.hnonline.sk/1982654-obluba-pasovanych-cigariet-na-slovenskom-trhu-rastie
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/520901-boju-proti-nelegalnym-cigaretam-ma-pomoct-projekt-nekur-fejky/
https://www.hlavnespravy.sk/boju-proti-nelegalnym-cigaretam-ma-pomoct-projekt-nekur-fejky/1837074
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22178775/nekur-fejky-na-vychode-je-nelegalna-kazda-tretia-cigareta.html
https://www.dnesky.sk/nekur-fejky-znie-vyzva-uzivatelom-tabakovych-vyrobkov/
http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=12176
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190730TBB00255
https://parameter.sk/ne-szivj-hamisat-mert-belehalsz
https://hlavne.sk/regiony/nekur-fejky-znie-vyzva-uzivatelom-tabakovych-vyrobkov/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Nekur-fejky-znie-vyzva-uzivatelom-tabakovych-vyrobkov-315679
https://www.priekopnik.sk/az-kazda-tretia-cigareta-na-vychodnom-slovensku-je-nelegalna/
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_neleg-cigar-ts
https://www.cas.sk/clanok/867767/vynaliezavost-ziskuchtivcov-nepozna-hranice-takto-pasuju-cigarety-z-ukrajiny/?fbclid=IwAR2crutzj8FSHgcK_bXjhANGfomz3fN85I592XFzdmxwdBVkI41Kx3SaoQY
https://www.ta3.com/clanok/1161019/paseraci-su-velmi-kreativni-myslia-si-pracovnici-financnej-spravy.html


VÝSTUPY REACH

RTVS - TV Políciu zamestnávajú stále nelegálne cigarety 500 000

HOSPODÁRSKE NOVINY
(print)

Obľuba pašovaných cigariet na Slovensku rastie 20 000

NOVÝ ČAS (print) Takto pašujú cigarety z Ukrajiny 140 000

PLUS 1 DEŇ (print) Každá tretia cigareta je pašovaná 68 000

KORZÁR, KOŠICKÝ DENNÍK 
(print)

Nekur fejky. Každá tretia škatuľka cigariet na východe je nelegálna 14 000

MY NOVINY VÝCHODU (print) Nekur fejky, tak znie výzva pre fajčiarov 20 000

RÁDIO REGINA (rádio) Žurnál 250 000

AKTUALITY.SK Vyše 100-tisíc cigariet chceli prepašovať vlakom z Kyjeva do 
Bratislavy

2 670 678 

FINREPORT.SK Nelegálnych cigariet je na Slovensku čoraz viac 30 000

PLUS7DNI.PLUSKA.SK Bzučiace balíky: Pašovanie vzdušnou cestou za pomoci dronov sa 
neustále rozmáha

2 040 082

DERSI.RTVS.SK Nelegálny obchod s cigaretami na východnom Slovensku 490 158

PUDINK.SK Každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna! 10 000

SZZV.SK Až každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna. V 
Kráľovskom Chlmci dokonca takmer každá druhá.

0

HIREK.SK Stále rastie počet nelegálne dovážaných cigariet na Slovensko 20 000

RTVS-TV (SPRÁVY-HÍREK) Na Slovensku je čoraz viac nelegálne dovezených cigariet (čas:2:15) 25 000

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/194165
https://www.aktuality.sk/clanok/713437/vyse-100-tisic-cigariet-chceli-prepasovat-vlakom-z-kyjeva-do-bratislavy/
https://www.finreport.sk/ekonomika/nelegalnych-cigariet-je-na-slovensku-coraz-viac/
https://plus7dni.pluska.sk/domov/bzuciace-baliky-pasovanie-vzdusnou-cestou-pomoci-dronov-neustale-rozmaha
http://dersi.rtvs.sk/clanky/tagesthema/202412/illegaler-zigarettenhandel-im-osten-der-slowakei
https://pudink.sk/zdravie/kazda-tretia-cigareta-na-vychodnom-slovensku-je-nelegalna/
https://www.szzv.sk/az-kazda-tretia-cigareta-na-vychodnom-slovensku-je-nelegalna-v-kralovskom-chlmci-dokonca-takmer-kazda-druha/
https://www.hirek.sk/videok?op=2318#&gid=1&pid=2318
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14037/195000


VÝSTUPY REACH

REFRESHER.SK Nekur fejky: Kampaň bojuje slovníkom obyvateľov východu proti 
zdravotným a ekonomickým rizikám nelegálnych cigariet

1 039 519

STRATEGIE.SK Kampaň Nekur fejky bojuje proti nelegálnym cigaretám 117 676

KLOCHER.SK Nová kampaň Nekur Fejky bojuje proti nelegálnym cigaretám. O čo 
ide?

10 000

STARTITUP.SK Každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna. Na 
problém upozorňuje kampaň

764 668

NEOPUBLIC.SK Ako sme východniarsky slovník využili pri komunikácii 
celospoločenského problému s nelegálnymi cigaretami

0

SPOLU 71 výstupov 34,86 MM

https://refresher.sk/68270-Nekur-fejky-Kampan-bojuje-slovnikom-obyvatelov-vychodu-proti-zdravotnym-a-ekonomickym-rizikam-nelegalnych-cigariet?fbclid=IwAR2eLzi4xzwxBogRh6GsCRrOm2U6EL80G5YsVhTeYEzDdZ1urVFQoOInckI
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1989570-kampan-nekur-fejky-bojuje-proti-nelegalnym-cigaretam
https://klocher.sk/nekur-fejky/
https://www.startitup.sk/kazda-tretia-cigareta-na-vychodnom-slovensku-je-nelegalna-na-problem-upozornuje-kampan/
https://neopublic.sk/ako-sme-vychodniarsky-slovnik-vyuzili-pri-komunikacii-celospolocenskeho-problemu-s-nelegalnymi-cigaretami/


RTVS – TV (Prvé správy o 16:00 h)



TV MARKÍZA



TV MARKÍZA



TV JOJ (Krimi noviny)



TA3



TA3.COM



RTVS



HIREK.SK

RTVS-TV (SPRÁVY –HÍREK)



HOSPODÁRSKE NOVINY



NOVÝ ČAS
regióny

PLUS 1 DEŇ



KORZÁR,
KOŠICKÝ DENNÍK



MY, NOVINY VÝCHODU



DENNÍK PRAVDA



HOSPODÁRSKE NOVINY



PRAVDA.SK TECHPEDIA.SK HNONLINE.SK



TASR.SK DENNIKN.SK POSTOJ.SK



DNES.SK DNESKY.COM 24HOD.SK



TERAZ.SK SME.SK HNONLINE.SK



WEBNOVINY.SK RETAILMAGAZIN.SK



SVET-KOMUNIKACIE.SK WEBNOVINY.SK FINANCNASPRAVA.SK



PLUSKA.SK BANKY.SK SZZV.SK



HLAVNESPRAVY.SK SPUTNIKNEWS.SK PUDINK.SK



ÚJ SZÓ

Voľný preklad článku:
Stále viac pašovaných cigariet
Počas piatich rokov predstavovali nelegálne tabakové výrobky iba 1 % tovaru, vlani 6 %. Aspoň, 
podľa oficiálnej správy. Pašované cigarety sú ešte škodlivejšie pre zdravie a štátna strana je vážne 
ohrozená.
Bratislava. Aktuálne údaje o čiernom trhu s cigaretami vydala Slovenské združenie pre značkové 
výrobky (SZZV). "Nezákonné cigarety sú najväčšou zdravotnou hrozbou, zachytili sme aj zásielky, 
ktoré obsahovali aj jed na potkany," povedal Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV. Ako 
povedal, nelegálny tabak je pre zločinecké gangy veľmi výnosný obchod. Na západe stojí krabička 
cigariet v priemere 7 EUR, cena na čiernom trhu je okolo 3 EUR a výroba nelegálnych cigariet stojí 
pár centov. Slovenské združenie pre značkové výrobky chce tiež obmedziť čierny trh a preto 
spustilo novú webovú stránku s názvom nekurfejky.sk. "Chceme sa primárne venovaní tým, ktorí 
často prichádzajú do styku s nelegálnymi tabakovými výrobkami, a chceme ich upozorniť na to, aké 
sú škodlivé," povedal Tuchscher. Internetová stránka zverejňuje aktuálne štatistiky o čiernom trhu s 
tabakovými výrobkami a každý môže nahlásiť daňovému a colnému oddeleniu anonymné 
informácie o nezákonnom predaji.
Vývozná expanzia bola potvrdená aj colným úradom. Len v tomto roku sa zaznamenalo viac ako 
400 prípadov, keď sa pokúšali cigarety prepašovať cez ukrajinskú hranicu. Zhruba 1,3 milióna 
cigariet bolo zadržaných. "Cigarety sú najpredávanejším výrobkom," uviedol Tomáš Prochocký, 
vedúci colnej správy. Ale nie je to len pašovanie. "Nedávno sme objavili množstvo nelegálnych 
tabakových výrobní v Maďarsku a tento rok sa na Slovensku vyrobilo až 30 miliónov cigariet," 
povedal Makó, riaditeľ Kriminálneho úradu FS.

UJSZO.COM



DNES24.SK KOSICEDNES.SK HLAVNYDENNIK.SK



TERAZ.SK 24HOD.SK HNONLINE.SK



PRAVDA.SK HLAVNE SPRAVY.SK KORZAR.SME.SK



DNESKY.SK NOVINYZEMPLINA.SK TASR.SK



PARAMETER.SK HLAVNE.SK PARLAMENTNELISTY.SK



PRIEKOPNIK.SK FINANACNASPRAVA.SK CAS.SK



RÁDIO REGINA



DERSI.RTVS.SK

Voľný preklad článku:
Nelegálny obchod s cigaretami na východnom Slovensku

Pašovanie cigariet a nelegálne továrne na cigarety sú pre políciu, najmä na východnom 
Slovensku, každodennou výzvou, pričom pašeráci obvykle prepravujú tovar cez zelenú 
hranicu z Ukrajiny pomocou najmodernejších technológií, ako sú bezpilotné lietadlá. Na 
Slovensku sa však pašujú nielen cigarety, ale tiež sa nezákonne vyrábajú. Len nedávno 
polícia zatvorila takú továreň na cigarety, ktorej výrobky boli určené pre slovenský aj širší 
stredoeurópsky trh. Úrady však uznávajú, že ide iba o špičku ľadovca, pretože výrobcovia 
nelegálnych cigariet sú často o krok pred políciou. Pavol Špavelko z oddelenia vyšetrovania 
trestných činov vysvetľuje: „Ak sa páchatelia domnievajú, že situácia je príliš riskantná, celá 
továreň sa môže do niekoľkých hodín presunúť. Takýto presun sa potom uskutoční nielen v 
rámci Slovenska, ale budú môcť utiecť aj do inej krajiny. ““

Pokiaľ ide o pašovanie cigariet, zelená hranica zostáva najbezpečnejšou cestou, ale mnohé 
pokusy prepraviť nelegálny výrobok na Slovensko a do EÚ sa zaznamenávajú aj na 
hraničných priechodoch, na železničných tratiach alebo v riekach. Iba v júli oznámila polícia 
v priemere dva pašerácke pokusy denne. Hovorkyňa colného úradu v Michalovciach na 
východnom Slovensku Klára Baloghová: „Od 1. januára 2019 sme na východnej hranici 
zaznamenali 826 prípadov pašovania tabaku. Celkovo to bolo niečo vyše 2,17 milióna kusov 
cigariet. ““

Obce Kráľovský Chlmec, Snina a Sobrance sú považované za hotspoty pri pašovaní cigariet. 
Odtiaľ sa na trh dostávajú nelegálne vyrobené alebo nezdanené cigarety zo zahraničia. 
Podiel nelegálne obchodovaných alebo falšovaných tabakových výrobkov však na Slovensku 
nie je príliš vysoký. Odhaduje sa, že to predstavuje asi šesť percent cigariet spotrebovaných 
v jednotlivých štátoch. V EÚ je to v priemere deväť percent. Z dlhodobého hľadiska sa však 
zvyšuje nezákonný obchod s cigaretami. To má za následok finančné straty pre štát a ďalšie 
zdravotné riziká pre spotrebiteľov. Okrem toho bezpečnostní experti varujú, že príjmy z 
nelegálneho obchodu s cigaretami sa financuje organizovaný zločin a teroristické 
organizácie.
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