
Vnútorný predpis 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
[vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. m) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu 

EU v Bratislave] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizačný poriadok 

 

 

Ústavu ekonómie a manažmentu 
 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
 



 

2 

 

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 Ústavu ekonómie a manažmentu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „ÚEaM“, alebo „ ústavu“): 

 

 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

 

1. Organizačný poriadok ÚEaM nadväzuje na Štatút EU v Bratislave a Organizačný 

poriadok EU v Bratislave. 

2. Organizačný poriadok ÚEaM upravuje právne postavenie, poslanie a pôsobnosť, 

organizačné usporiadanie, vzťahy ÚEaM s  fakultami a ostatnými pracoviskami EU 

v Bratislave a s externým prostredím. 

3. Organizačný poriadok ÚEaM je záväzný pre všetkých zamestnancov ÚEaM, ktorí sú 

v pracovnom pomere s  EU v Bratislave.  

 

Článok 2 

Právne postavenie ÚEaM 

 

1. ÚEaM je celouniverzitným výskumným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej 

subjektivity. 

2. ÚEaM podlieha priamo prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave. 

 

 

Článok 3 

 Poslanie a pôsobnosť ÚEaM 

 

1. Poslaním ÚEaM je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na 

EU v Bratislave. Na naplnenie tohto cieľa vytvára ÚEaM výskumné a inovačné tímy, ktoré 

integrujú výskum a vzdelávanie na najvyššej úrovni. 

2. ÚEaM v súlade so svojím poslaním plní tieto úlohy: 

a) vo výskumnej oblasti: 

• identifikuje strategické dlhodobé výskumné zamerania v oblastiach, ktoré majú 

pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré budú predstavovať 

nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM,  

• definuje prioritné témy, ktoré budú predmetom výskumu ÚEaM,  

• zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v odsúhlasených prioritných témach, 

• vytvára výskumné a inovačné  tímy v prioritných oblastiach výskumu,  

• organizuje semináre, konferencie a iné akademické aktivity na prezentáciu 

výsledkov svojho výskumu, 

• svojimi výskumnými činnosťami a inými aktivitami získava finančné prostriedky 

z verejných a súkromných zdrojov a tieto využíva v prospech podpory výskumu; 

b) v podpornej oblasti – v informačnej, dokumentačnej, koordinačnej a komunikačnej 

oblasti: 
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• realizuje aktivity na šírenie výsledkov svojho výskumu a ekonomickej vedy 

v spoločnosti (konzultačné, poradenské a i.), 

• pripravuje podklady pre rozhodovanie univerzity pri tvorbe koncepcií rozvoja 

vedy a výskumu na EU v Bratislave, 

• koordinuje výskumné aktivity EU v Bratislave s výskumnými činnosťami 

externých subjektov, 

• vedie evidenciu a dokumentáciu svojich výskumných a podporných aktivít.  

 

Článok 4 

Činnosť ÚEaM  

 

1. ÚEaM plní najmä tieto úlohy: 

a)  realizuje vedecké aktivity, ktoré integrujú výskumný a vzdelávací rozmer, 

b) vykonáva výskum v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre univerzitu, 

ekonomiku Slovenskej republiky a excelentné vzdelávanie na EU v Bratislave. 

2. Na riešení výskumných úloh sa zúčastňujú, okrem zamestnancov ÚEaM, aj zamestnanci 

z iných pracovísk univerzity. 

3. Pri výbere členov do výskumných a inovačných tímov sa zohľadňuje najmä: 

- existujúca a potenciálna výskumná kapacita tvorivého zamestnanca a jeho doterajšie 

výsledky vo vede a výskume, 

- schopnosť zamestnanca prispieť k dosiahnutiu cieľov výskumného projektu 

konkrétnej výskumnej a inovačnej komunity. 

4. ÚEaM môže do riešenia výskumných tém zapájať aj doktorandov EU v Bratislave.  

 

Článok 5 

Riaditeľ a zamestnanci ústavu 

 

1. ÚEaM riadi vedúci zamestnanec – riaditeľ ÚEaM, 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.  

2. Riaditeľ ÚEaM zodpovedá za činnosť ústavu prorektorovi pre vedu a doktorandské 

štúdium EU v Bratislave.  

3. Riaditeľ ÚEaM najmä: 

- rozhoduje o rozvoji ÚEaM v súlade s cieľmi stanovenými v Organizačnom poriadku 

ÚEaM a v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave, 

- koordinuje spoluprácu s fakultami a celouniverzitnými pracoviskami EU v Bratislave 

pri plnení úloh ÚEaM, 

- koordinuje spoluprácu s inými univerzitami a výskumnými inštitúciami v SR 

a v zahraničí pri riešení výskumných úloh, 

- predkladá personálne návrhy na pracovné pozície v ÚEaM, 

- predkladá návrhy na zmenu organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku ÚEaM. 

 

4. Riaditeľ ÚEaM zodpovedá za: 

- odbornú a organizačnú úroveň aktivít realizovaných ÚEaM, 

- hospodárenie ÚEaM, 
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- dodržiavanie predpisov BOZP, predpisov PO a interných predpisov EU v Bratislave pri 

aktivitách a činnosti ÚEaM, 

- poriadok na pracoviskách ÚEaM, pracovnú disciplínu zamestnancov ÚEaM 

a zabezpečuje účinné opatrenia na ochranu majetku zvereného ÚEaM na realizáciu jeho 

aktivít. 

5. Riaditeľa ÚEaM počas neprítomnosti zastupuje v stanovenom rozsahu kompetencií jeho 

zástupca. Zástupcu určuje riaditeľ ÚEaM spomedzi výskumných pracovníkov ÚEaM. 

6. Ďalšími zamestnancami ÚEaM sú výskumní pracovníci, manažéri výskumu a  

administratívny pracovník. Zamestnanci ÚEaM 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 

ÚEaM. Pracovná náplň zamestnancov ÚEaM sa  určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú 

vykonávajú.  

 

Článok 6 

Vzťahy medzi ÚEaM, fakultami, katedrami  

a celouniverzitnými pracoviskami EU v Bratislave 

 

1. Pri plnení svojho cieľa a z neho vyplývajúcich úloh ÚEaM spolupracuje s  fakultami, 

katedrami a celouniverzitnými pracoviskami EU v Bratislave. 

2. Spolupráca s fakultami a katedrami EU v Bratislave sa zameriava hlavne na: 

- identifikovanie nosných tém ekonomického výskumu, 

- koordináciu participácie členov katedier na riešení výskumných tém.  

 

3. Vzťahy ÚEaM so subjektami mimo univerzity sa riadia zmluvami a dohodami, ktoré sa 

uzatvárajú v súlade so Štatútom EU a s internými smernicami EU v Bratislave. 

 

Článok 7 

                                                       Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Organizačný poriadok ÚEaM nadobúda účinnosť dňa  5. 11. 2018.   

 

 

 

Bratislava  25. 10. 2018.  

 

 

 

                                              prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                rektor EU v Bratislave 

  


