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Program vystúpení prednášajúcich a názvy tém ich príspevkov na 11. medzinárodnom vedeckom seminári na tému: 

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZNALECKÉHO DOKAZOVANIA 

 

9:00 Otvorenie  

9:00 - 9:10 Príhovor rektorky Žilinskej univerzity v Žiline 

 
9:10 - 9:40 

JUDr. Ján Dankovčík,  
riaditeľ Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MSSR 
“Pripravované zmeny v Zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch“ 

9:40 - 10:10 JUDr. Martin Maliar, 
generálny riaditeľ sekcie civilného práva MSSR 
"Posledné legislatívne zmeny a ich dopady (aj) na znaleckú činnosť" 

10:10 – 10:40 JUDr. Beáta Svediaková,  
sudkyňa Okresný súd Žilina 
“Civilný sporový poriadok v aplikačnej praxi“ 

10:40 – 11:10 diskusia 

11:10 – 11:30 prestávka na kávu a občerstvenie 

 
11:30 – 12:00 

Dr.h.c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., 
prokurátor, zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality, Generálna prokuratúra SR 
"Znalecká činnosť z pohľadu prokurátora" 



 
12:00 – 12:30 

pplk. Mgr. Robert Hrušovský, 
starší vyšetrovateľ špecialista, Národná kriminálna agentúra, národná jednotka finančnej polície, expozitúra Východ 
"Výsluch znalca a jeho prítomnosť pri výsluchoch obvinených a svedkov v trestnom konaní z pohľadu vyšetrovateľa" 

12:30 – 13:00 diskusia 

13:00 – 13:50 prestávka na obed 

13:50 – 14:10 Ing. Beáta Jarošová, PhD., 
štátny radca na Finančnom riaditeľstve SR, Odbor daňového konania;  
“Zneužitie práva a konanie poznačené podvodom z hľadiska Finančnej správy SR“ 

14:10 – 14:30 prof. Ing. Miloš Mařík, PhD., 
vedúci Katedry financí a oceňování podniku, riaditeľ Institutu oceňování majetku, Vysoká škola ekonomická v Praze  
“Jak chápat tržní strukturu kapitálu v diskontní míře při odhadu tržní hodnoty podniku“ 

14:30 – 14:50 prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ing. Daniela Rybárová ,PhD.,  
Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave 
“Využitie stresových techník v znaleckej činnosti“ 

14:50 – 15:10 Ing. Iveta Sedláková, PhD., 
znalec znaleckého odboru Ekonómia a manažment, Katedra ekonomiky, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline 
"Hľadanie odpovedí znalca ekonomických znaleckých odborov na vybrané otázky" 

15:10 – 15:30 prestávka na kávu a občerstvenie 

15:30 – 15:50 Ing. Vladimír Kulil, PhD.,  
riaditeľ Ústavu oceňování majetku pri EkF VŠB - Technické univerzity Ostrava 
‘Identifikace nehmotných součástí ceny při tržním ocenění majetku“ 

15:50 – 16:10 Ing. Jakub Kintler, PhD., 
Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave 
“Využitie Morseho modelu dynamického stanovenia hodnoty ľudského kapitálu v znaleckej činnosti“ 

16:10 – 16:30 Ing. Darina Luščíková, 
znalec znaleckého odboru  Ekonómia a manažment 
“Prehľad zadefinovania platobnej schopnosti, resp. platobnej neschopnosti v jednotlivých zákonoch Slovenskej 
republiky, porovnanie rozdielov a vplyv legislatívnych úprav na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment“ 

16:30 - .... záverečná diskusia 

 


