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Odborník a lektor s univerzitným vzdelaním a špecializovaným odborným colným vzdelaním. 
Disponuje vyše 29 ročnou odbornou praxou, skúsenosťami a znalosťami z uplatňovania colných 
predpisov a colného práva. Do svojho odchodu v roku 2007 z radov colnej správy pôsobil ako 
dlhoročný vedúci katedry Colnej politiky a medzinárodného obchodu Colného inštitútu Colného 
riaditeľstva Slovenskej republiky. V súčasnosti od roku 2007 pôsobí ako expert na colnú problematiku 
v komerčnej sfére, je konateľom  spoločnosti C&D Services s.r.o., ktorá poskytuje služby Colného 
a daňového poradenstva a zabezpečuje odborné semináre, školenia, kurzy pre túto oblasť.  
V radoch colnej správy pôsobil ako metodik a colný špecialista na celoštátnej úrovni najmä v oblasti 
zjednodušených postupov, osobitných colných režimov, tranzitu Únie a  automatizovaného systému 
NCTS pre colný režim tranzit Únie v Slovenskej republike. Podieľal na zavedení používania 
Jednotného colného dokladu v Slovenskej republike, je expertom pre oblasť železničnej nákladnej a 
kombinovanej dopravy, riešil a zaviedol systém schvaľovania colných a osobitných uzáver.   
V roku 2003 obnovil ako zakladajúci člen činnosť Spolku colníkov v Slovenskej republike a naďalej 
pôsobí ako predseda Spolku colníkov SR. V roku 2007 bol v Prahe za prínos k rozvoju spolkovej 
činnosti ocenený striebornou medailou Spolku celníku ČR.  V roku 2008 mu vedenie Spolku colníkov 
ČR udelilo čestné členstvo. Je nositeľom čestného titulu „emeritný hlavný colný inšpektor“.   
Aktívne prednáša a školí v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou oblasť 
colnej problematiky a súvisiacich tém ako INCOTERMS 2010, INTRASTAT-SK, BREXIT a ďalšie.  Je 
považovaný za jedného z popredných colných špecialistov v tomto odbore v Slovenskej republike. 
Podieľal sa ako procedurálny expert na zavedení a propagácií elektronického colného konania pri 
vývoze a dovoze. Aktívne vstupuje do správnych konaní vo vzťahu k colným úradom pri obhajobe a 
presadzovaní správneho uplatňovania colného práva.     
Podieľal sa na: 

• odbornej príprave vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na Colnom riaditeľstve SR, 
• celoštátnej koordinácii činností splnomocnencov pre tranzit v Spoločnom tranzitnom režime, 
• aktívne pracoval v skúšobných komisiách Colného inštitútu pri vzdelávaní, 
• vedení katedry „Colnej politiky“ Colného inštitútu na Colnom riaditeľstve SR,  
• na práci ako dlhoročný lektor pre predmet „Colná politika a medzinárodný obchod“, 
• vypracovaní a zavedení  jednotných  učebných osnov a skrípt pre „Colnú politiku“, 
• aktívne na práci medzirezortných komisií pre cezhraničnú spoluprácu, 
• aktívne pracoval v oblasti projektov kombinovanej a železničnej nákladnej dopravy v rámci 

krajín V4, UIC a OSŽD, 
• príprave metodiky a metodicky riadil colné úrady na celoštátnej úrovni,    
• realizácii projektu: "Moderné stredisko Kontroly medzinárodnej železničnej prepravy Košice“, 
• riadení a implementácii projektu "Koncepcia nácestných stredísk v SR", 
• na pristúpení Slovenskej republiky k Dohode o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o 

zjednodušení formalít pri preprave tovaru,  
• riešení otázok procedurálnej časti zavedenia projektu NCTS v SR,  
• celoštátnom metodickom a odbornom riešení otázok pri preprave tovaru v colnom režime 

tranzit vo všetkých druhoch dopravy,  
• propagácii pri zavedení elektronického colného konania pri vývoze a dovoze v SR. 

Portfólio klientov, ktorým poskytuje svoje služby:    
Slovnaft a.s.; Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.; Micro IT s.r.o.; Slovenské elektrárne, a.s.; 
Johns Manville Slovakia, a.s.; KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. ; OMS, a.s; RIEKER OBUV s.r.o.;  
RD Slowakei, s.r.o.; SOPK BRK Bratislava, SOPK BBRK Banská Bystrica, SOPK TNRK Trenčín, Johnson 
Controls Lučenec, s.r.o. ; MATADOR Industries, a.s.; ZF Slovakia, a.s.; AGRO TAMI, a.s.; Saneca 
Pharmaceuticals a. s.; ON Semiconductor Slovakia, a.s.; KON-RAD spol. s r.o.; FedEx Trade Networks 
Transport & Brokerage (Slovakia) s.r.o.; Hanon Systems Slovakia s.r.o.; Gabor spol. s r.o.; cargo-
partner SR s.r.o.; myWood Polomka Timber s.r.o.; DONGHEE Slovakia s.r.o.; CRH (Slovensko) a.s.; 
METRANS /Danubia/, a.s.; LEONI Slovakia spol. s r.o., NES Nová Dubnica s.r.o.; TNT Express 
Worldwide spol. s r.o. ; TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.; Sylex s.r.o.; FM SLOVENSKÁ s.r.o. a iné.   
 


