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Skoro každá druhá cigareta na 
východe Slovensku je nelegálna. 

Skutočne na východe nič nie je?

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.

A veľká časť komunikácie prebiehala 
práve na východe krajina, priamo na 
ukrajinskej hranici!

Riešenie



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



Veľká tlačová konferencia na východnej hranici

Naštartovanie kooperácie s Finančnou správou Slovenskej republiky

71 mediálnych výstupov počas 2 mesiacov trvania kampane

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



Na východnej hranici
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RTVS – TV (Prvé správy o 16:00 h)
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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.
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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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