
 
             mjr. Ing. Božena Chríbiková, finančná správa - hovorkyňa CÚ Žilina, tel: +421 905 488 727, bozena.chribikova@financnasprava.sk 

 
 

 
 
 
 

FINANČNÁ SPRÁVA 
Colný úrad Žilina 

 
 
 

Tlačová správa 
 
 

Detekčný systém colníkov odhalil rádioaktivitu osôb  
 
 
ŽILINA – 20. 07. 2017: Od začiatku roka vykonali žilinskí colníci 277 kontrol so špeciálnou technikou, ktorú 
používajú na odhaľovanie nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych materiálov, tovarov so 
zvýšeným obsahom kovov ako aj nebezpečných, zakázaných a omamných látok.  U Rusky a Poľky 
namerali prekračujúce hodnoty rádioaktivity. 
 
 
Vyškolená skupina colníkov, ktorá sa zameriava na pátranie po nelegálnom tovare pomocou špeciálnej techniky 
pri kontrolách v tomto roku použila röntgenový analyzátor, ktorým sa zisťuje obsah kovov v potravinách, pôde, 
farbivách a prevážaných tovaroch 83 – krát. Ani v jednom prípade zariadenie neodhalilo kontamináciu ťažkými 
kovmi rýb, živočíšnych produktov, pôdy ani plastov, medzi ktorými boli preverované napríklad hračky.       
 
Nebezpečné, zakázané, omamné látky, lieh a pohonné látky colníci kontrolovali so spektrometrom. Vykonali 107 
meraní na identifikáciu škodlivého alkoholu s metanolom, nebezpečných odpadov a chemikálií, liekov, výbušnín 
a drog. Nestretli sa s vážnejším prípadom.  
 
Za posledných 6 mesiacov hliadka urobila 87 jadrových a rádioaktívnych meraní detekčným systémom. 
V prípadoch zvýšeného gama žiarenia si overila výsledky aj ručnými meracími prístrojmi. Zvýšené hodnoty 
odhalila u dvoch cestujúcich. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o osoby poľskej a ruskej národnosti, ktoré podstúpili 
liečbu rádionuklidmi. Aj napriek tomu, že boli lekárom poučené, jedna z nich nemala pri sebe potvrdenie o terapii. 
Ostatné poplachy vznikli pri prepravách umelých hnojív, zemného plynu a rôznych stavebných materiáloch. Tieto 
obsahovali prírodné rádionuklidy a po následnom domeraní boli uvoľnené na ďalšiu prepravu. 
 
Colníci upozorňujú verejnosť, aby v prípade, že absolvujú liečbu rádioterapiou, nosili so sebou potvrdenie od 
lekára a vedeli sa ním pri kontrole preukázať.  
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť 
príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch 
do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť 
elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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