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Názov vzdelávacieho 
programu: 

Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti - odborné 
minimum 

Termín: Prihlasovanie uchádzačov je priebežné počas celého roka. Na základe 
doručenej prihlášky bude uchádzačovi zaslaná pozvánka s podrobnejšími 
informáciami a najbližším termínom konania.  

 

Rozsah: 30 hodín (vyučovacích)  

Cieľ vzdelávania: Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR poskytnúť základné 
legislatívne a metodické poznatky v zmysle Zákona č. 382/2004 Z.z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.  

 

Program kurzu :  Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti 
 Občianske právo pre znalcov 
 Trestné právo pre znalcov 
 Obchodné právo pre znalcov 
 Metodika znaleckého posudku  
 Výkon znaleckej činnosti v konaní pred štátnymi orgánmi  

Cieľová skupina: Uchádzači o zápis do zoznamu znalcov.   
 

Požadované vstupné 
vzdelanie: 

  Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.  

Odborný garant : prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., mail: dusan.katunsky@tuke.sk 

Metódy výučby : Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou formou.  

Forma záverečnej 
skúšky 

Kurz odborného minima končí záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 
Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.  
Znalecký ústav po úspešnom absolvovaní kurzu vydá absolventovi písomný 
doklad o výsledku skúšky, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona  
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 
vykonávacej vyhlášky č. 490/2004 Z.z. jednou z podmienok na zápis do 
zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.  

 

Miesto konania : Priestory Stavebnej fakulty v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice. 

Účastnícky poplatok za 
kurz: 

220 €. Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na lektorské a organizačné 
zabezpečenie kurzu, náklady na študijné materiály a záverečnú skúšku. 

Kontakt: Ing. Rastislav Ručinský, PhD., mail:  rastislav.rucinsky@tuke.sk, 
tel.č.: +421 55 6024106 

 


