
 

 
 

Úvod 
 
(1) Akadémia finančnej správy osobného úradu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„akadémia FS“) vydáva tento Študijný poriadok, ktorého účelom je upraviť systém, formy, rozsah a obsah 
a organizačné zabezpečenie vzdelávania účastníkov vzdelávacích aktivít podľa osobitných predpisov1, ktorí 
nie sú príslušníkmi finančnej správy, ktorých študijný poriadok upravujú samostatné smernice.  

  
 
         1. diel  Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní 
 
(2) Vzdelávací proces vzdelávania verejnosti metodicky a organizačne zabezpečuje akadémia FS, 

prostredníctvom oddelenia vzdelávania verejnosti, v spolupráci s inými organizačnými útvarmi akadémie FS 
a inými organizačnými útvarmi finančnej správy. Organizačné útvary finančnej správy sú povinné 
spolupracovať s oddelením vzdelávania verejnosti.  

 
(3) Vzdelávací projekt určuje cieľovú skupinu vzdelávacej aktivity, formu vzdelávania, spôsob preverenia 

vedomostí, druh dokladu o absolvovaní vzdelávacej aktivity, ako aj výšku nákladov súvisiacu 
so vzdelávacou aktivitou. Vzdelávací projekt prispôsobuje akadémia FS podľa aktuálnych potrieb 
a požiadaviek verejnosti, ako aj povinnosti plynúcich z medzinárodnej a národnej legislatívy. Vzdelávací 
projekt vypracúva akadémia FS a schvaľuje riaditeľ akadémie FS.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
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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          2. diel  Formy a druhy vzdelávania verejnosti 
 
 (4) Vzdelávanie verejnosti sa uskutočňuje najmä týmito formami:   

a) prezenčnou formou  
1. hromadné formy – prednášky a konferencie,  
2. skupinové formy – školenia, kurzy, semináre, workshopy, praktické cvičenia, 

b) dištančné formy – e-learning, webinár, 
c) kombinácia foriem písmen a) a b) 

 
(5)   Druhy vzdelávania verejnosti sú najmä: 
              a)    odborné vzdelávanie zamerané na daňové predpisy, 
              b)    odborné vzdelávanie zamerané na colné predpisy, 
 c)    odborné vzdelávanie zamerané na osobitné predpisy, spadajúce do kompetencií finančnej správy.               
 
 

 3. diel  Realizácia vzdelávacích aktivít 
 
(6)   Vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú spravidla v priestoroch finančnej správy. V odôvodnených prípadoch, 

alebo na žiadosť o vykonanie vzdelávacej aktivity v iných priestoroch, je možné uskutočniť vzdelávaciu 
aktivitu aj v priestoroch iných. 

 
(7)   Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu je možné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky na vzdelávaciu 

aktivitu na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu tvorí prílohu 
tohto Študijného poriadku. 

 
(8)    Didaktickú techniku vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy zabezpečuje a spravuje akadémia FS. 
 
(9) Akadémia FS je oprávnená z ekonomických a hospodárskych dôvodov zrušiť plánovanú vzdelávaciu 

aktivitu, alebo stanoviť náhradný termín konania vzdelávacej aktivity.  
 
(10)  O nerealizovaní vzdelávacej aktivity, alebo stanovení náhradného termínu vzdelávacej aktivity akadémia FS 

prihlásených účastníkov bezodkladne informuje. 
 
(11) Doklad o absolvovaní vzdelávacej aktivity vydáva akadémia FS a podpisuje ho riaditeľ akadémie FS. 

Dokladom o absolvovaní vzdelávacej aktivity je osvedčenie alebo potvrdenie. Druh dokladu o absolvovaní 
vzdelávacej aktivity je určený vzdelávacím projektom.  

 
(12) Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity vydáva akadémia FS na základe absolvovania vzdelávacej 

aktivity s minimálnou 75 % účasťou. 
 
(13) Potvrdenie o absolvovaní školenia v rozsahu predpísaných tém pre splnenie podmienok odbornej kvalifikácie        

podľa Colného zákona vydáva akadémia FS na základe absolvovania školenia s  minimálnou 75 % účasťou 
na školení 

 
 
 4. diel  Náklady na vzdelávaciu aktivitu 
 
(14) Náklady na vzdelávaciu aktivitu sú stanovené vo vzdelávacom projekte. Všetky vzdelávacie projekty           

sú uverejnené na portáli finančnej správy.  
 
(15) Doklad o úhrade nákladov na vzdelávaciu aktivitu účastník predkladá akadémii FS bezodkladne po obdržaní 

faktúry. Finančné prostriedky je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, variabilný 
symbol: 224220 a do poznámky uviesť meno a priezvisko účastníka vzdelávacej aktivity. 
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(16) Duplikát dokladu o absolvovaní vzdelávacej aktivity vydáva akadémia FS na základe písomnej žiadosti. 
Vydanie duplikátu dokladu podlieha správnemu poplatku v zmysle  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

  
 

5. diel  Spoločné a prechodné ustanovenia 
 
(17) Metodickú a hospitačnú činnosť vykonávajú príslušníci finančnej správy z akadémie FS určení jej riaditeľom. 
 
(18)  Lektorskú činnosť vo vzdelávacích aktivitách spravidla zabezpečujú lektori lektorského zboru akadémie FS. 
 
(19)  Lektorskú činnosť v podmienkach finančnej správy ustanovuje osobitný interný riadiaci akt. 
 
(20)  Organizačné útvary, ktoré vo svojej gescii zabezpečujú vzdelávacie aktivity pre verejnosť, sú povinné o tejto 

skutočnosti informovať akadémiu FS.  
 
(21) Priebeh skúšky a kritéria hodnotenia účastníkov vzdelávacích aktivít, ktorí nie sú príslušníci finančnej správy, 

upravuje Skúšobný poriadok. 
 
(22) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku sa ruší Poriadok č. 9/2017 Študijný poriadok zo dňa 

28.12.2017, ktorý upravuje systém, formy, rozsah, obsah a organizačné zabezpečenie vzdelávania 
účastníkov vzdelávacích aktivít. 

 
(23) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.septembra 2019. 
 
 
 
 
 
Bratislava, 6. augusta 2019 
 

         
       Ing. Lenka Wittenbergerová  

      prezidentka finančnej správy 


