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Nové školenia finančnej správy – aj na tému finančnej gramotnosti 
 
BRATISLAVA - 10.01.2019: Finančná správa organizuje školenia pre svojich klientov aj v roku 2019. 
Chce aj naďalej pomáhať daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich 
zaujímajú. Navyše, prichádza s novinkou – školeniami v oblasti finančnej gramotnosti. V minulom 
roku preškolila približne 500 záujemcov v 11 daňových a colných oblastiach. Tematické zameranie 
školení určovala finančná správa, pričom vychádzala aj z dopytov od občanov a podnikateľov.  
 
Finančná správa chce aj naďalej vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj 
v oblasti školení. Preto aj v roku 2019 pokračuje so školeniami na rôzne daňové a colné témy. Aktuálne 
zverejnila viaceré termíny školení na šesť rôznych tém. Konať sa budú počas februára a marca v troch 
mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Banská Bystrica). Ide o školenia orientované na pôvod tovaru, 
predaj alkoholu, obchodovanie s vybraným minerálnym olejom a ďalšie.  
 
Novinkou roka 2019 je aj školenie „Učíme (sa) dane“, ktoré je určené pre učiteľov škôl, ktorí sa venujú 
téme finančnej gramotnosti. „Cieľom tohto nového projektu je poskytnúť učiteľom ucelené informácie 
o našej daňovej sústave, daňovej legislatíve a daňových povinnostiach. Získané vedomosti budú vedieť 
využiť vo svojej pedagogickej praxi pri výučbe tém finančnej gramotnosti. Školenie nebude nijako 
spoplatnené,“ informovala o novom projekte finančnej správy prezidentka finančnej správy Lenka 
Wittenbergerová. „Zatiaľ sme zaradili dva termíny školení.  V prípade záujmu zorganizujeme aj ďalšie,“ 
dodala prezidentka finančnej správy. Školenia na túto tému zaradila finančná správa na základe 
konzultácií so zástupcami škôl.  
 
Finančná správa môže školiť daňové subjekty na rôzne daňové a colné témy od januára 2018. Za prvý 
rok fungovania preškolila vo viacerých mestách približne 500 daňových subjektov. Najviac z nich v oblasti 
elektronickej komunikácie, pôvodu tovaru, medzinárodného zdaňovania, ale napríklad aj v oblasti 
vypĺňania daňových priznaní k DPH.  
 
Niektoré zo školení zorganizovala finančná správa aj na základe dopytov priamo od daňových subjektov. 
Tie mohli nahlasovať prostredníctvom stránky finančnej správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-
mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk.  To platí aj pre rok 2019. Pri organizovaní školení má 
finančná správa na zreteli dostatočný záujem o jednotlivé navrhnuté témy školenia a posudzuje 
personálne a priestorové kapacity.  
 
Prípravu 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.  
 

mailto:vzdelavanie@financnasprava.sk


Všetky podrobnejšie informácie k aktuálnym školeniam a prihlasovací formulár nájdu záujemcovia na 
portáli finančnej správy v časti Infoservis – Školenia. Informácie sú dostupné aj na stránke 
www.skolenia.sk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 908 191 203, ivana.skokanova@financnasprava.sk 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia
http://www.skolenia.sk/
http://www.financnasprava.sk/

