
 
JUDr. Maroš Prosman  
 
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
štúdium ktorej ukončil v roku 1998. Po skončení štúdia a absolvovaní 
povinnej vojenskej služby pracoval ako právnik 7 rokov v colnej správe na 
rôznych pozíciách druhostupňového orgánu, vrátane vedúcich pozícií, 
v ktorých rozhodoval o opravných prostriedkoch prvostupňových orgánov, 
zúčastňoval sa rokovaní výborov Európskej komisie v príslušných výboroch, 
spracovával legislatívne návrhy a metodicky usmerňoval aplikačnú prax. 
Následne po absolvovaní koncipientskej praxe založil vlastnú advokátsku 
kanceláriu v roku 2008 a v roku 2010 sa stal konateľom a partnerom 
advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. V 

činnosti advokátskej kancelárie sa špecializuje najmä na poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva 
colného, daňového, prepravného a špedičného, ale takisto zastrešuje právne najnáročnejšie prípady 
z oblasti občianskeho a obchodného práva. Ako konateľ riadi a zastupuje advokátsku kanceláriu 
navonok. 
 

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. 

Základ pre jeho právnu profesiu bol položený úspešným absolvovaním 
Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhodobé 
pôsobenie v colnej správe mu predurčilo jeho profesijný osud budúcej právnej 
kariéry, kde sa od radového colníka postupne prepracoval na námestníka 
riaditeľa colného úradu, čo mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej 
problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku colného práva a práva 
spotrebných daní, bol právnym garantom vo viacerých právnych oblastiach 
spojených s colníctvom. Pôsobil v rôznych odborných a pracovných komisiách 
generálneho riaditeľa a riaditeľa colného úradu, zastupoval colnú správu na 

lokálnej a medzinárodnej úrovni. Momentálne pôsobí ako právny špecialista v advokátskej kancelárii 
Prosman & Pavlovič, kde sa venuje problematike poskytovania právnych služieb pre oblasť colného 
a daňového práva vrátane občianskeho a obchodného práva. Svoje nadobudnuté skúsenosti v colnej 
a daňovej problematike pravidelne odovzdáva formou poskytovania prednášok odbornej, ale aj 
širokej verejnosti.  

 
 

Ing. Tibor Vojtko  
 
Má vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, ktoré získal na Univerzite 
Tomáše Bati v Zlíne. Je odborným poradcom pre oblasť cla. V colnej správe 
pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového 
colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného 
riaditeľstva SR. Špecializoval sa najmä na oblasť colného dohľadu a colného 
konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Aktívne sa zapojil 

do procesu príprav colnej správy na členstvo v EÚ, neskôr zastupoval Slovenskú republiku vo 
viacerých výboroch a pracovných skupinách pri EK. Svoje vedomosti a kontakty rozširoval aj na poli 
medzinárodnej spolupráce. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy 
colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. V súčasnosti pôsobí 
v spoločnosti DAC Consulting. 


