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Nový projekt školení pre verejnosť 
 
BRATISLAVA - 11.04.2018: Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenie - školenia 
s daňovou a colnou tematikou. Možnosť pripravovať školenia pre verejnosť jej umožnila novela 
zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá 
nadobudla účinnosť v januári 2018. Prvé školenie, ktoré finančná správa pripravila, sa týka 
odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti. Nasledovať budú školenia pre 
fyzické osoby podnikateľov na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou.  
 
Finančná správa rozbieha školenia zamerané na daňovú a colnú tematiku. Organizuje ich pre verejnosť. 
Zúčastniť sa na nich bude môcť ktokoľvek, kto bude mať záujem. Výhodou školení organizovaných 
finančnou správou budú nižšie finančné náklady a odborní školitelia priamo z finančnej správy. Prvé 
takéto školenie organizuje finančná správa už v apríli v oblasti colnej agendy. Ide o odborné školenie, 
ktoré je určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, 
zasielateľov, sprostredkovateľov a iných, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike. 
 
Finančná správa za účelom prihlasovania sa na školenia spustila podstránku priamo na portáli finančnej 
správy, na ktorej záujemcovia nájdu podrobné informácie. Na jednotlivé školenia sa budú môcť 
záujemcovia prihlásiť buď zaslaním všeobecnej vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu 
vzdelavanie@financnasprava.sk, alebo tiež prostredníctvom externej stránky www.skolenia.sk.  
 
Finančná správa chce vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti 
školení, preto v prípade, ak záujemca nenájde školenie, o ktoré by mal záujem, alebo ak bude hľadať 
školenie šité na mieru, môže poslať svoj námet, tému alebo požiadavky na adresu 
vzdelavanie@financnasprava.sk. V prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít 
Akadémia finančnej správy takéto školenie vyhlási. Niektoré školenia finančnej správy budú platené, 
avšak len do takej miery, aby mohla finančná správa pokryť výdavky na personálne a priestorové 
kapacity.  
 
Kľúčové budú najmä školenia určené pre daňové subjekty, ktorým od júla 2018 vznikne povinnosť 
komunikovať s finančnou správou elektronicky. Obsahom  školení bude získanie praktických informácií 
o elektronickej komunikácii s finančnou správou – o registrácii na portáli FS, autorizácii či o podávaní 
dokumentov prostredníctvom jej portálu. Tieto školenia budú pre účastníkov zdarma. O jednotlivých 
termínoch školení bude finančná správa informovať nielen prostredníctvom externej webstránky 
www.skolenia.sk, ale aj prostredníctvom portálu finančnej správy a Facebook-ovej stránky finančnej 
správy.  
 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia
mailto:vzdelavanie@financnasprava.sk
http://www.skolenia.sk/d-380394/odborna-kvalifikacia-pre-osoby-zodpovedne-za-colne-zalezitosti-skolenie-bratislava?_fid=hhzy
mailto:vzdelavanie@financnasprava.sk
http://www.skolenia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia
https://www.facebook.com/FinancnaSprava/


Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a 
colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti 
colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného 
predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada bude príjmom štátneho 
rozpočtu. Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi - 
zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. 
Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej 
a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od 
odborného garanta – finančnej správy.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom 

priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 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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