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kpt. Ing. Klára Baloghová, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 917 162 291, patricia.macikova@financnasprava.sk  

DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN 178 174,16 € 2009 
DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN   84 849,26 € 2009 

 
Medzi významné aktivity v rámci spolupráce s americkou vládou patria aj školenia s medzinárodnou 
účasťou, vrátane špecialistov z FBI akými boli napr. Seminár zameraný na koordináciu  bezpečnostných 
zložiek v prípade pašovania rádioaktívneho materiálu na alebo cez územie SR a jeho prípadné následné 
využitie v rámci teroristického útoku, ktorý sa konal na Colnom úrade Michalovce v dňoch 8.-12. februára 
2010 ale aj Medzinárodné školenie colníkov na odhaľovanie rádioaktívneho a nukleárneho materiálu pri 
kontrolách cestných dopravných prostriedkov a kontajnerov, ktoré sa konalo v dňoch 11.-15. novembra 
2013. 
 
 
Slávnostné odovzdanie školiaceho strediska sa uskutočnilo dnes za prítomnosti štátneho tajomníka 
Ministerstva financií SR Radka Kuruca, viceprezidentky finančnej správy Dany Meager a mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Theodora Sedgwicka.  


