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Tlačová správa 
 
 

Nový prístroj pre colníkov odhalí nebezpečný tovar do niekoľkých sekúnd 
 
 

ŽILINA – 03. 08. 2016: Nový prístroj Raman, ktorý dostali žilinskí colníci do výbavy na kontrolu 
tovaru, má slúžiť na jeho rýchlejšiu a presnejšiu identifikáciu. Pomôcka pracuje na princípe 
laserového svetla prenikajúceho k látke aj cez sklenený, plastový alebo igelitový obal. V priebehu 
niekoľkých sekúnd sa colníci dozvedia o prepravovaných nebezpečných látkach alebo 
o pašovanom tovare.  
 
Ručný spektrometer, ktorý momentálne testujú žilinskí colníci, má zabezpečiť okamžitú a presnú 
identifikáciu tovaru. Používať sa má hlavne v teréne, kde je najväčšia pravdepodobnosť stretu s takými 
látkami ako sú výbušniny, chemikálie, lieky, drogy a iné nebezpečné materiály. 
 
Prístroj je určený na prácu v náročných podmienkach a dá sa naň spoľahnúť, aj keď sa používa dlhší čas 
v prostredí s vysokou teplotou. Autori vynálezu zaručujú jednoduchú a rýchlu manipuláciu už do 10 sekúnd 
s touto pomôckou. Celý proces má spočívať v zameraní kontrolovanej látky so spektrometrom a spustení 
merania, po ktorom prístroj zanalyzuje stav a na obrazovke ukáže podrobné výsledky. Pokiaľ by zachytil 
niečo nebezpečné, vydá používateľom varovné signály. Výhodou je aj to, že vie merať aj cez sklenený obal, 
igelitové vrecká alebo cez priehľadné plastové fólie a obaly. 
 
Doteraz vyhodnocovali colníci tovar po prehliadke či už v dopravných prostriedkoch, batožinách cestujúcich 
alebo rôznych predajniach podľa znakov viditeľných na prvý pohľad. Pomáhali im röntgeny a služobné psy, 
ale na mieste mohli vysloviť len podozrenie, že ide o niečo nelegálne. Až odbornou expertízou z odobratej 
vzorky sa to buď potvrdilo alebo vyvrátilo. Používanie spektrometra by postupne malo odbúrať niektoré 
úkony a tým aj zrýchliť celé konanie. Navyše tento druh prístroja svojou schopnosťou detekcie výbušnín  
a prekurzorov biologických činiteľov môže byť využitý aj v boji proti terorizmu. 


