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Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) vydáva
podľa článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu EU v Bratislave a článku 6 bodu 13 Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Bratislavskej Business School
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „BBS“):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Organizačný poriadok upravuje organizačnú štruktúru BBS, pôsobnosť a poslanie BBS.

2.

Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovnom
pomere s univerzitou a pre tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo sa svojou činnosťou akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na aktivitách BBS.
Článok 2
Pôsobnosť a poslanie BBS

1.

BBS je celouniverzitné vzdelávacie, projektové a konzultačné pracovisko univerzity bez
právnej subjektivity.

2.

BBS je výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu a
Znaleckej organizácie Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Znalecký ústav“).

3.

Poslaním BBS je uskutočňovať celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych
a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožniť
účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo
pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite. Plnením svojich úloh efektívnym
a tvorivým spôsobom BBS prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej a
vedecko-výskumnej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s
dlhodobým zámerom univerzity. BBS pripravuje projekty, programy a organizuje
vzdelávanie manažérov formou ucelených programov MBA v spolupráci so
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj formou špecializovaných kratších
programov dvoch typov – otvorených špecializovaných programov s rôznou dĺžkou
trvania a programov pripravených na mieru podľa požiadaviek firemných klientov.

4.

Pri plnení úloh BBS spolupracuje s pracoviskami pôsobiacimi v oblasti ďalšieho
a celoživotného vzdelávania, s vysokými školami, výskumnými pracoviskami a
organizáciami doma i v zahraničí.
Článok 3
Riaditeľ BBS

1.

BBS riadi vedúci zamestnanec – riaditeľ BBS, s ktorým uzatvára pracovný pomer na
základe výberového konania podľa „Zásad výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
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pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.
2.

Riaditeľ BBS koná v mene BBS v rozsahu určenom rektorom univerzity. Riaditeľ BBS
priamo riadi zamestnancov BBS a koordinuje ich činnosť.

3.

Riaditeľ BBS zodpovedá za činnosť BBS prorektorovi pre manažovanie akademických
projektov.

4.

Riaditeľ BBS je zodpovedný za riadenie a za výkon podnikateľskej činnosti a zverených
činností BBS, zodpovedá za hospodárenie BBS, za efektívne a hospodárne využívanie
majetku univerzity, ktorý používa BBS na svoju činnosť. Plní najmä tieto úlohy:
a) zodpovedá za plánovanie úloh a aktivít BBS, ich realizáciu a vyhodnocuje ich plnenie,
b) predkladá rektorovi univerzity personálne návrhy na obsadenie miest zamestnancov
BBS a návrhy mzdových náležitostí zamestnancov BBS,
c) rozhoduje o cene vzdelávacích aktivít stanovenej na základe kalkulácie ekonomicky
oprávnených nákladov vrátane primeraného zisku.

5.

Riaditeľa BBS v čase jeho neprítomnosti zastupuje na základe písomného splnomocnenia
zamestnanec BBS v stanovenom rozsahu.

6.

Pri odovzdávaní funkcie riaditeľa BBS sa vyhotoví zápis, odovzdávací protokol o stave
plnenia úloh BBS, o zamestnancoch, spisoch, korešpondencii, o stave finančných
prostriedkov a ostatných majetkových hodnôt. Protokol podpíšu odovzdávajúci,
preberajúci a bezprostredne nadriadený zamestnanec.
Článok 4
Organizačná štruktúra BBS

1.

BBS sa organizačne člení podľa charakteru práce na administratívne, marketingové,
vzdelávacie a ekonomické činnosti.

2.

V rámci BBS pôsobí pracovisko „Znalecký ústav“.

3.

Marketingové činnosti zahŕňajú komplexný systém propagácie BBS, styk BBS
s verejnosťou, návrhy účinných marketingových aktivít, koordináciu a vyhodnocovanie ich
efektivity, zodpovednosť za úspešný vstup vzdelávacích aktivít na trh vzdelávania.

4.

V rámci vzdelávacích činností úlohou manažérov vzdelávacích aktivít je ich organizačné
a technické zabezpečenie.

5.

Ekonomické činnosti zahŕňajú činnosti v oblasti financovania, rozpočtu, správy a evidencie
majetku univerzity v rozsahu pôsobnosti BBS.

7.

Znalecký ústav zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a odborných
posudkov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment,
ako aj znalecké posudky pre účely výpočtu škody a ušlého zisku, cenových kalkulácií,
daňových a účtovných sporov a pod. Znalecký ústav riadi vedúci Znaleckého ústavu,
s ktorým uzatvára pracovný pomer na základe výberového konania podľa „Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.
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Článok 5
Zamestnanci BBS
Zamestnanci BBS sú v pracovnom pomere s EU v Bratislave. Pracovnoprávne vzťahy,
práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne záväzných platných
právnych predpisov, pracovnoprávnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov EU
v Bratislave a Organizačného poriadku BBS. Pracovná náplň zamestnancov BBS sa
určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú. Za výkon svojej práce zodpovedajú
príslušnému vedúcemu oddelenia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Tento Organizačný poriadok BBS nadobúda účinnosť dňom 5. 11. 2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti toho Organizačného poriadku BBS stráca platnosť a
účinnosť Organizačný poriadok BBS v znení dodatku číslo 1 zo dňa 31. 1. 2017.

Bratislava 25. 10. 2018

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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