
 

 
 

Úvod 
 

(1) Akadémia finančnej správy osobného úradu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len 
„akadémia FS“) vydáva tento Skúšobný poriadok, ktorého účelom je upraviť priebeh skúšky a kritéria 
hodnotenia účastníkov vzdelávacích aktivít podľa osobitných predpisov1. Účastníci vzdelávacích aktivít 
podľa tohto Skúšobného poriadku nie sú príslušníkmi finančnej správy, ktorých študijný poriadok upravujú 
samostatné smernice.  

 
(2) Skúšobný poriadok je v súlade so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) v súlade s Vyhláškou                
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Colného zákona (ďalej len „Vyhláška“). 

  
 

   1. diel  Skúšky 
 

(3) Skúšky sa vykonávajú v riadnom, alebo náhradnom termíne. 
 

(4) Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorá tvorí prílohu tejto smernice, sa predkladá písomne. 
 

(5) Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky 
a doklad o úhrade nákladov na skúšku účastník predkladá akadémii FS najneskôr 30 dní pred termínom 
skúšky. 

 
(6) V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže 

vykonať v náhradnom termíne určenom predsedom skúšobnej komisie.  
 

                                                 
1 §4 ods. 3 písm. aa) zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 87b zákona č. 199/2004 Z.z. 
Colný zákon a o zmene a doplnení neskorších predpisov 
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(7) Akadémia FS odovzdá po vykonaní skúšky účastníkovi osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky, podľa 
vzoru osvedčenia ustanoveného Vyhláškou, alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.  

(8) Po neúspešnom vykonaní skúšky v riadnom termíne môže poslucháč podať novú žiadosť o vykonanie 
skúšky, najskôr 30 dní odo dňa neúspešného absolvovania skúšky.  

 
 
   2. diel  Skúšobná komisia 

 
(9) Účastníci vykonávajú skúšky pred skúšobnou komisiou. 

 
(10) Skúšobná komisia zodpovedá za dodržiavanie skúšobného poriadku. 

 
(11) Skúšobnú komisiu pre školenie odbornej spôsobilosti podľa Colného zákona tvoria predseda a najmenej 

traja členovia. Jedným z členov skúšobnej komisie je zástupca Ministerstva financií SR (ďalej len 
„ministerstva“), ktorého vymenúva a odvoláva minister financií SR. Predseda skúšobnej komisie je 
príslušníkom finančnej správy. Predsedu a  ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva 
prezident finančnej správy.  

 
(12) Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda 

a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie o výsledku skúšky            
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.  

 
(13) Predseda skúšobnej komisie: 

 
a) navrhuje prezidentovi finančnej správy: 

1. vymenovať za člena skúšobnej komisie príslušníka finančnej správy, 
2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy, 

b) navrhuje ministrovi financií SR: 
1. vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca ministerstva,  
2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií SR, 

 c)  zvoláva skúšobnú komisiu, 
       d)  určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky, 
       e)  určuje náhradný termín skúšky, 
       f)   riadi priebeh skúšky, 
       g)  zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a o výsledku skúšky, 
       h)  podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie, 
       i)   podpisuje osvedčenia a potvrdenia. 
 
(14) So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku                  

13 písm. f) a g). 
 
(15) V sporných prípadoch pri klasifikácií a pri iných závažných skutočnostiach počas skúšok rozhoduje 

predseda skúšobnej komisie. O tejto skutočnosti vyhotoví predseda skúšobnej komisie záznam, ktorý 
podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie a dotknutý účastník vzdelávacej aktivity. 

 
 

3. diel  Preverenie a hodnotenie vedomostí  
 
(16) Preverenie a hodnotenie vedomostí a zručností vyžadovaných pre splnenie podmienok odbornej kvalifikácie 

podľa Colného zákona sa uskutočňuje písomnou a ústnou skúškou. 
 
(17) Na preverenie a hodnotenie vedomostí a zručností účastníkov sa používa nasledovné hodnotenie:  

 
1. vyhovel 
2. nevyhovel 
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(18)   Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne slovným vyjadrením „vyhovel“, alebo „nevyhovel“. Skúška         

je vykonaná úspešne vtedy, ak každá jej časť je hodnotená slovným vyjadrením „vyhovel“.  
 
 
         4. diel  Kritéria hodnotenia 
 
(19) Slovné vyjadrenie hodnotenia pri vzdelávacích aktivitách predpokladá nasledujúcu úroveň vedomostí, a to: 
 

a) vyhovel: 
1. pri ústnej odpovedi sa predpokladá vysoká úroveň požadovaných vedomostí a samostatná 

orientácia v problematike, odpoveď je plynulá, vyjadruje potrebné súvislosti,  
2. v testoch alebo pri praktickej skúške je zodpovedaných viac ako 65 % otázok a viac, resp. postupu 

správne, 
  
        b)  nevyhovel: 

1. vo vedomostiach sú  vážne nedostatky, odpovede na doplňujúce otázky sú nesprávne, resp. 
neúplné a nevýstižné, 

2. v testoch alebo pri praktickej skúške je zodpovedaných 64 % otázok a menej resp. postupu 
správne, 

3. účastník vzdelávania vyhlási pred skúšobnou komisiou nepripravenosť na skúšku. 
 

 
5. diel  Spoločné a prechodné ustanovenia 

 
(20) Metodickú a hospitačnú činnosť vykonávajú príslušníci finančnej správy z Akadémie FS určení jej riaditeľom. 
 
(21) Lektorskú činnosť vo vzdelávacích aktivitách pre vzdelávanie verejnosti zabezpečujú spravidla lektori 

lektorského zboru akadémie FS. 
 
(22) Lektorskú činnosť v podmienkach finančnej správy ustanovuje osobitný interný riadiaci akt.  
 
(23) Systém vzdelávania, formy, rozsah a obsah vzdelávacích aktivít pre vzdelávanie verejnosti upravuje 

osobitný interný riadiaci akt o študijnom poriadku účastníkov, ktorí nie sú príslušníkmi finančnej správy. 
 
(24) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku sa ruší Poriadok č. 8/2017 Skúšobný poriadok zo dňa 

28.12.2017, ktorý upravuje priebeh skúšky a kritéria hodnotenia účastníkov vzdelávacích aktivít. 
 
(25) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2019. 
 
 
Bratislava, 6. augusta 2019 
 
 
                        Ing. Lenka Wittenbergerová  
                        prezidentka finančnej správy 


