Vnútorný predpis
Ekonomickej univerzity v Bratislave
[vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 9 bodu 1 Štatútu
EU v Bratislave a článku 9 bodu 3 písm. a) Organizačného poriadku EU v Bratislave]

Organizačný poriadok
Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave

2020

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“ ) vydáva
podľa článku 9 bodu 1 Štatútu EU v Bratislave a článku 9 bodu 3 písm. a) Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Znaleckého ústavu EU v Bratislave“:
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Organizačný poriadok Znaleckého ústavu EU v Bratislave (ďalej len „ZÚ EU v Bratislave“)
nadväzuje na Štatút EU v Bratislave a na Organizačný poriadok EU v Bratislave.
2. Organizačný poriadok ZÚ EU v Bratislave je záväzný pre všetkých zamestnancov ZÚ
EU v Bratislave.
Článok 2
Právne postavenie a pôsobnosť
1.

ZÚ EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej
subjektivity.

2.

ZÚ EU v Bratislave je samostatné znalecké, vzdelávacie a vedecké pracovisko univerzity,
so zaradením v organizačnej štruktúre univerzity podľa príslušných ustanovení jej Štatútu.

3.

EU v Bratislave je v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zapísaná
do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky ako znalecký ústav s evidenčným číslom: 900016, v odbore 090000
- Ekonómia a manažment a odbore 510000 - Ekonomika a riadenie podnikov.

4.

EU v Bratislave je v zmysle zákona zapísaná do zoznamu znalcov, prekladateľov
a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalecká
organizácia s evidenčným číslom: 900125, v odbore 090000 - Ekonómia a manažment,
odvetvia: 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo, 090200 – Personalistika, 090300 –
Kontroling, 090400 – Financie, 090200 – Personalistika.

5.

Obsahové vymedzenie odborov a odvetví je upravené osobitným predpisom (Príloha č. 2
vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z. z.).

6.

ZÚ EU v Bratislave vykonáva v rozsahu svojho oprávnenia znaleckú činnosť podľa § 16
a nasl. zákona ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 alebo ako znalecká organizácia
v zmysle čl. 2 bod 4 tohto organizačného poriadku.

7.

ZÚ EU v Bratislave vykonáva znalecké úkony a iné ako znalecké úkony pre zadávateľa,
ktorým sa rozumejú orgány verejnej moci, iné fyzické a právnické osoby, na objednávku,
v zmysle uznesenia, iného rozhodnutia o pribratí znaleckého ústavu alebo znaleckej
organizácie do konania, predvolania alebo v zmysle osobitne uzatvorenej zmluvy, ktorej
predmetom je vypracovanie znaleckého alebo iného ako znaleckého úkonu.

8.

Znaleckými úkonmi sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko
alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie, podľa § 16 a nasl. zákona.

9.

Iným ako znaleckým úkonom je najmä odborný posudok, odborná štúdia, expertíza,
forenzný audit, odborné konzultácie alebo akýkoľvek iný úkon odborného alebo vedeckého
charakteru, ktorý nie je úkonom v zmysle § 16 zákona.

10. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku
zároveň plní funkciu rezortného a metodického centra v zmysle § 19 zákona a vykonáva
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znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké
posúdenie.
11. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku
ďalej zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v
rozsahu a obsahu určenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a poskytuje
ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej
spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a
konzultačnej činnosti.
12. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku
spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pri tvorbe novej
legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore
Ekonómia a manažment.
13. Hlavným poslaním ZÚ EU v Bratislave ako znaleckého ústavu v zmysle čl. 2 bod 3 tohto
organizačného poriadku, je:
a) vykonávať znaleckú činnosť,
b) vykonávať odbornú a expertíznu činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto
organizačného poriadku,
c) realizovať vzdelávaciu činnosť so zameraním na výučbu a ďalšie vzdelávanie
znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť, ako aj ostatnú prednáškovú činnosť v
zapísaných odboroch,
d) rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v oblasti znaleckej činnosti,
e) tvoriť a rozvíjať metodiku štruktúry znaleckého úkonu a metodiku znaleckej
činnosti v zapísaných znaleckých odboroch,
f) získané poznatky prenášať do výučby a praxe,
g) spolupracovať s fakultami a inými pracoviskami univerzity, s inými znaleckými
ústavmi, právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku i zahraničí, v odbore
svojej pôsobnosti,
h) organizovať odbornú pomoc pre orgány štátnej správy pri harmonizácii našej
legislatívy s predpismi EÚ,
i) vykonávať aj ďalšiu odbornú činnosť podľa osobitného poverenia rektora.
14. Hlavným poslaním ZÚ EU v Bratislave ako znaleckej organizácie v zmysle čl. 2 bod 4
tohto organizačného poriadku je:
a) vykonávať znaleckú činnosť,
b) vykonávať odbornú a expertíznu činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto
organizačného poriadku.
15. ZÚ EU v Bratislave ako znalecký ústav v zmysle čl. 2 bod 3 tohto organizačného poriadku
zabezpečuje plnenie úloh na týchto hlavných úsekoch činnosti:
a) znalecká činnosť,
b) odborná a expertízna činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku,
c) vzdelávacia činnosť,
d) vedeckovýskumná činnosť,
e) metodická činnosť.
16. ZÚ EU v Bratislave ako znalecká organizácia v zmysle čl. 2 bod 4 tohto organizačného
poriadku zabezpečuje plnenie úloh na týchto hlavných úsekoch činnosti:
a) znalecká činnosť,
b) odborná a expertízna činnosť v zmysle čl. 2 bod 9 tohto organizačného poriadku.
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Článok 3
Organizačná štruktúra
1.

Organizačné členenie ZÚ EU v Bratislave je nasledovné:
a) Vedúci pracoviska,
b) Zástupca vedúceho pracoviska,
c) Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti,
d) Znalec,
e) Odborný pracovník.

2.

ZÚ EU v Bratislave je v zmysle § 16 ods. 6 zákona oprávnený pri vykonávaní úkonu
znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného
odboru.
Článok 4
Vedúci a zamestnanci

Vedúci ZÚ EU v Bratislave je vymenovaný rektorom na základe výberového konania.
Vedúci ZÚ EU v Bratislave zodpovedá za činnosť ZÚ EU v Bratislave rektorovi.
Zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti menuje rektor.
Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti môže byť len osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené § 19 ods. 3 písm. c) zákona, t. j. ktorá získala v príslušnom odbore
alebo príbuznom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, je
zapísaná v zozname ako znalec a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo zamestnancom EU v Bratislave.
5. Zástupca vedúceho pracoviska je vymenovaný vedúcim pracoviska a zodpovedá za svoju
činnosť vedúcemu pracoviska.
6. Za znalca sa považuje zamestnanec ZÚ EU v Bratislave, ktorý je zapísaný v zozname
znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
7. Za odborného pracovníka sa považuje zamestnanec ZÚ EU v Bratislave, ktorý nie je
zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR.
8. Znalec a odborný pracovník zodpovedá za svoju činnosť s výnimkou činnosti uvedenej
v čl. 4, bod 9 tohto organizačného poriadku vedúcemu pracoviska.
9. Znalec zodpovedá za kvalitu ním vypracovaného znaleckého úkonu osobe zodpovednej za
výkon znaleckej činnosti.
10. Prizvaný konzultant zodpovedá za úkony vykonávané pre ZÚ EU v Bratislave osobe
zodpovednej za výkon znaleckej činnosti.
1.
2.
3.
4.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. 1. 2021.
Bratislava 9. 12. 2020
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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