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mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov, tel: +421 907 891 029, renata.kravcova@financnasprava.sk 

Pri kontrole využívali colníci aj mobilný detekčný systém, ktorý umožňuje detekciu gama 
žiarenia,  neutrónového žiarenia a identifikáciu rádioaktívnych materiálov. Takýmito mobilnými detekčnými 
systémami okrem Slovenska disponuje aj ďalších 10 európskych krajín. Účelom takýchto kontrol je ochrana 
zdravia a bezpečnosti občanov a tiež životného prostredia.  


