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Organizačný poriadok Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (ďalej len „Organizačný
poriadok BISLA") sa vydáva na základe ustanovenia § 48 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých školách"), bol prerokovaný v Akademickom senáte Bratislavskej medzinárodnej
školy liberálnych štúdií dňa 29.10.2008 a schválený v Správnej rade Bratislavskej medzinárodnej
školy liberálnych štúdií dňa 8.12.2008.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Organizačný poriadok BISLA je záväzný pre členov akademickej obce Bratislavskej medzinárodnej
školy liberálnych štúdií (ďalej len „BISLA" alebo „vysoká škola"), pre študentov a zamestnancov
rektorátu, ostatných zamestnancov BISLA, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čl. 2
Poslanie vysokej školy
(1) BISLA vykonáva svoju činnosť na základe ustanovení zákona o vysokých školách.

(2) Právnickou osobou, založenou na vzdelávanie a výskum, ktorá na základe štátneho súhlasu,
udeleného jej Uznesením vlády SR č. 513 zo dňa 8. júna 2006, je oprávnená pôsobiť ako súkromná
vysoká škola, s názvom Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.

2

(3) Vysoká škola je súkromnou vysokou školou, poskytujúcou vysokoškolské vzdelávanie v
akreditovaných študijných programoch. Zoznam akreditovaných študijných programov vysoká škola
udržuje a zverejňuje formou, ktorú určí Ministerstvo školstva SR v súlade s § 49 ods. l písm. a)
zákona o vysokých školách.
(4) Poslaním vysokej školy je uskutočňovanie vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania v
sociálnych a humanitných vedách, s dôrazom na liberálne štúdiá a ich rozvíjanie. Vysoká škola
napĺňa toto poslanie uskutočňovaním akreditovaných študijných programov, poskytovaním ďalšieho
vzdelávania, ako aj inými činnosťami, ktoré vysoká škola uskutočňuje v súlade so zákonom o
vysokých školách.

(5) Študijné programy vysoká škola uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje v prvom stupni
štúdia. Organizácia študijných programov je založená na kreditovom systéme. Podrobnosti upraví
osobitný predpis.

(6) Na základe priznaných práv je vysoká škola oprávnená udeľovať absolventom jej bakalárskeho
študijného programu (študijného programu prvého stupňa) akademický titul „bakalár" (v skratke
„Bc.") v zmysle § 52 ods. 5 zákona o vysokých školách.

(7) Vysoká škola vykonáva svoje poslanie v oblasti vzdelávacej, vedeckej a výskumnej činnosti
slobodne a nezávisle. Akademické slobody a akademické práva sa využívajú na vysokej škole v
súlade so zásadami demokracie, humanizmu, slobody vedeckého bádania a pedagogickej práce, a s
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Čl. 3
Organizačná štruktúra vysokej školy

(1) Vysoká škola sa organizačne člení na tieto pracoviská:
a) rektorát;
b) katedry;
c) iné pracoviská.

(2) Rektorát sa člení na:
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a) sekretariát rektora;
b) ekonomicko-personálne oddelenie;
c) študijné oddelenie.
Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom vysokej školy s výkonnou funkciou. Plní úlohy
spojené s organizačným, finančným, hospodárskym a administratívnym zabezpečením činnosti
vysokej školy.

(3) Poslaním katedry je zabezpečovanie pedagogického procesu pre určitú skupinu predmetov, resp.
zameranie, ako aj vedecko-výskumná činnosť. Katedra má názov:
Katedra politológie.

(4) Iné pracoviská:
a) Technicko-prevádzkové pracovisko; je to hospodársko-správne pracovisko vysokej školy.
Jeho poslaním je najmä zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravy majetku vysokej školy;
b) Výpočtové stredisko; je informačným pracoviskom vysokej školy. Jeho poslaním je
najmä

komplexné

zabezpečovanie

prevádzky

výpočtovej techniky

a

informačného

systému na vysokej škole a poskytovanie informačných služieb pracoviskám vysokej
školy

v

tejto

oblasti.

Výpočtové

stredisko

zabezpečuje

vytváranie

a

prevádzku

počítačovej siete vysokej školy a vydáva povolenia pre pripojenie zariadení na túto sieť.

(5) Orgánmi vysokej školy sú:
a) riadiaci a rozhodujúci orgán - správna rada vysokej školy;
b) orgány akademickej samosprávy.

(6) Orgánmi akademickej samosprávy sú:
a) rektor vysokej školy;
b) akademický senát vysokej školy;
c) vedecká rada vysokej školy;
d) disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov.
(7) Funkciu správnej rady vysokej školy vykonáva rozšírená správna rada Bratislavskej
medzinárodnej školy liberálnych štúdii n. o.
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(8) Členmi správnej rady vysokej školy sú všetci členovia správnej rady Bratislavskej medzinárodnej
školy liberálnych štúdii n. o., doplnení o ďalších členov, ktorých na návrh predsedu správnej rady
BISLA, n. o. schvaľuje akademický senát vysokej školy.

Čl. 4
Akademickí funkcionári vysokej školy

(1) Akademickými funkcionármi vysokej školy sú rektor a prorektor.

(2) Rektor je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.

(3) Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu BISLA; vo veciach uvedených v
zákone o vysokých školách aj ministrovi školstva Slovenskej republiky.

(4) Postavenie a pôsobnosť rektora sú stanovené v § 10 zákona o vysokých školách a uvedené v čl. 4
Štatútu BISLA.

(5) Prorektor:
a) garantuje kvalitu a rozvoj študijného programu, ktorý vysoká škola uskutočňuje;
b)určuje s vyučujúcimi projekty kurzov, ich štruktúru, obsah a spôsob hodnotenia;
c) organizuje a koordinuje stretnutia a školenia;
d)zabezpečuje obsahovú koordináciu medzi jednotlivými kurzami;
e) zabezpečuje rovnomerné rozloženie študijných povinností študentov - rozsah študovanej
literatúry, písanie esejí;
f) vyberá a menuje tútorov a školiteľov;
g) diskutuje so školiteľmi o projektoch záverečných prác študentov;
h) koordinuje zakupovanie študijnej literatúry a zodpovedá za knižnicu;
i) navrhuje menovanie komisie na štátne skúšky a obhajoby a podieľa sa na ich zabezpečení;
j) koordinuje vedeckú činnosť, domáce a medzinárodné vedecké podujatia, granty na vedu
a výskum;
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k) spolu s rektorom sa podieľa na koordinácii medzinárodnej spolupráce; l) pripomienkuje
akreditačné materiály, koncepčné materiály a interné dokumenty vysokej školy;
m) vyučuje príslušné kurzy.
Čl. 5
Vedúci zamestnanci vysokej školy
(1) Vedúcimi zamestnancami vysokej školy je kvestor a jednotliví vedúci súčastí vysokej školy.
(2) Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod vysokej školy a koná v
jej mene v rozsahu určenom rektorom. Je podriadený priamo rektorovi. Kvestora vymenúva a
odvoláva rektor.

Čl.
Knižnica

(1) Knižnica je informačné pracovisko vysokej školy.

(2) Poslaním knižnice je získavať, spracúvať, sprostredkúvať, ochraňovať a uchovávať
informačné

pramene,

zabezpečovať

prístup

k

informáciám

registrovaným

čitateľom,

podporovať výchovno-vzdelávací proces a duchovný rozvoj.

(3)

Za knižnicu je zodpovedný prorektor vysokej školy a študijná referentka. Prorektor

koordinuje zakupovanie študijnej literatúry. Študijná referentka eviduje prírastky knižnice,
spravuje a aktualizuje knižničné databázy.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie

Tento Organizačný poriadok BISLA nadobúda platnosť a účinnosť 8. decembra 2008.

Bratislava, 8. decembra 2008
prof. PhDr. František Novosád, CSc.
predseda Správnej rady BISLA

Samuel Abrahám, PhD.
rektor BISLA
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