
 

Vzdelávací kurz 
 

                                 Colné postupy 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MIESTO KONANIA 
Žilina 

MIESTO KONANIA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

 ZASADAČKA VEDECKEJ RADY  
V STRAVOVACOM ZARIADENÍ NOVÁ MENZA  

VYSOLOŠKOLÁKOV 26, 010 08 ŽILINA 

 

DÁTUM KONANIA:    13.04.2018      9:00 
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ŠKOLITEĽ 
Ing. Peter HARACH 

Viceprezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, predseda sekcie Colných  záležitostí  Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR, člen pracovnej skupiny Inštitútu pre clo a nepriame dane pri CLECAT. 

 
 

CIEĽ KURZU 
 

Cieľom kurzu  je vysvetlenie Colného kódexu Únie, ozrejmenie výkonu colného dohľadu, 

oboznámenie sa s obsahom colných vyhlásení a informovanie o budúcnosti colných vyhlásení 

z pohľadu objednávateľa prepravy a zasielateľa. 

Súčasťou kurzu budú aj praktické aplikácie a poukázanie na  kritické momenty a najčastejšie 

nedostatky.  

 

V rámci celoživotného vzdelávania oboznámiť účastníkov kurzu  na praktických prípadových štúdiách 
o možných rizikách, ktoré môžu pri neznalosti týchto aspektov vzniknúť. 

 
Cieľové skupiny: 
 
Colný deklaranti zasielateľských a dopravných spoločností  
 
Metódy  výučby 

Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáci a  prípadovými štúdiami  

 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:  6 vyučovacích hodín  (1 vyuč. hodina = 50 min.) 

Začiatok kurzu:  13.04.2018 o 9:00 

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:45    

Ukončenie kurzu: 15:00 

 
 

PROGRAM  KURZU  
 

- Colný kódex Únie 

- Colný dohľad  

- Obsah colného vyhlásenia 

- Budúcnosť colných vyhlásení 
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Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu: 

ZLZ SR vydá úspešným účastníkom osvedčenie o absolvovaní kurzu.    
 
Kurz sa bude počítať absolventom do modulu Colné postupy- akreditovaného kurzu 
„Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA. Čiže bude znížená požiadavka na 
absolvovanie tejto témy v rámci kurzu a tým aj znížená cena za kurz. 
S otvorením kurzu „Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA sa počíta v mesiaci 
október 2018. 
 

 
CENA KURZU PRE ČLENOV ZLZ SR A ČESMAD SLOVAKIA  

                              podmienkou je minimálny počet 20 účastníkov školenia 

50,00  Eur / účastník školenia  

pre nečlenov 60,00 Eur/účastník  

 

Cena je vrátane pracovných materiálov, občerstvenia, obeda a vydania osvedčenia o absolvovaní 
kurzu 
 
V prípade záujmu, prosím o zaslanie objednávky aj s menami účastníkov najneskôr  do 06.04.2018 
vrátane na zlz@zlz.sk 
 
 
 
Objednávkové a fakturačné údaje: 
 
ZLZ SR  
Račianska 66 
831 02 Bratislava 
 
ZLZ SR nie je platiteľom DPH  

IČO: 30 231 728   DIČ: 2020689572 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava,  číslo účtu: 1182848559/0200 
IBAN SK1302000000001182848559 
Telefón: +421 2 5249 1764 
E-mail: zlz@zlz.sk 


