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(1) základné informácie o BISLA(1) základné informácie o BISLA(1) základné informácie o BISLA(1) základné informácie o BISLA    

    
Názov vysokej školy: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych Bratislavská medzinárodná škola liberálnych Bratislavská medzinárodná škola liberálnych Bratislavská medzinárodná škola liberálnych     

                                                                                    štúdiíštúdiíštúdiíštúdií (BISLA)(BISLA)(BISLA)(BISLA)    

 

Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorvysoká škola, ktorvysoká škola, ktorvysoká škola, ktorá nie je začlenená á nie je začlenená á nie je začlenená á nie je začlenená     

                                                                                                        medzi univerzitné vysoké školy ani medzi medzi univerzitné vysoké školy ani medzi medzi univerzitné vysoké školy ani medzi medzi univerzitné vysoké školy ani medzi     

                                                                                                        odborné vysoké školyodborné vysoké školyodborné vysoké školyodborné vysoké školy    

 

Typ vysokej školy: súkromná vysoká školasúkromná vysoká školasúkromná vysoká školasúkromná vysoká škola    

 

Poslanie vysokej školy:  

    Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

((((Bratislava International School of Liberal Arts Bratislava International School of Liberal Arts Bratislava International School of Liberal Arts Bratislava International School of Liberal Arts ––––    BISLA) ako BISLA) ako BISLA) ako BISLA) ako 

nástupca občianskeho združenia Výberový vzdelávací spolok (VVS), nástupca občianskeho združenia Výberový vzdelávací spolok (VVS), nástupca občianskeho združenia Výberový vzdelávací spolok (VVS), nástupca občianskeho združenia Výberový vzdelávací spolok (VVS), 

pôsobiaceho od roku 1996, zahájila svoju činnosť v septembri 2006 pôsobiaceho od roku 1996, zahájila svoju činnosť v septembri 2006 pôsobiaceho od roku 1996, zahájila svoju činnosť v septembri 2006 pôsobiaceho od roku 1996, zahájila svoju činnosť v septembri 2006 

prijímacím konaním pre študijný program Liberálne štúdiá v prijímacím konaním pre študijný program Liberálne štúdiá v prijímacím konaním pre študijný program Liberálne štúdiá v prijímacím konaním pre študijný program Liberálne štúdiá v 

študištudištudištudijnom odbore Politológia. Politológia sa na BISLA študuje jnom odbore Politológia. Politológia sa na BISLA študuje jnom odbore Politológia. Politológia sa na BISLA študuje jnom odbore Politológia. Politológia sa na BISLA študuje 

vvvv    nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: 

filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu afilozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu afilozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu afilozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a    teóriu teóriu teóriu teóriu 

umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanizmu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanizmu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanizmu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanizmu 

(BIH(BIH(BIH(BIH), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových ), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových ), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových ), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových 

intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska 

i Európy a vydáva časopis Kritika & Kontext. i Európy a vydáva časopis Kritika & Kontext. i Európy a vydáva časopis Kritika & Kontext. i Európy a vydáva časopis Kritika & Kontext.     

    BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o 

počet študentov a vyučujúpočet študentov a vyučujúpočet študentov a vyučujúpočet študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z cich. Zdroje pre svoju činnosť získava z cich. Zdroje pre svoju činnosť získava z cich. Zdroje pre svoju činnosť získava z 

príspevku Christian Johnson Endeavor Foundation zpríspevku Christian Johnson Endeavor Foundation zpríspevku Christian Johnson Endeavor Foundation zpríspevku Christian Johnson Endeavor Foundation z    USA, ďalej z USA, ďalej z USA, ďalej z USA, ďalej z 

grantov, školného a iných súkromných príspevkov. grantov, školného a iných súkromných príspevkov. grantov, školného a iných súkromných príspevkov. grantov, školného a iných súkromných príspevkov.     

    Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale 

záujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vízáujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vízáujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vízáujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. Dve tretiny taní. Dve tretiny taní. Dve tretiny taní. Dve tretiny 

študijného programu sú vyučované v anglickom jazyku a zvyšok v študijného programu sú vyučované v anglickom jazyku a zvyšok v študijného programu sú vyučované v anglickom jazyku a zvyšok v študijného programu sú vyučované v anglickom jazyku a zvyšok v 

slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na 

pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v 

zahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyzahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyzahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyzahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú žadujú žadujú žadujú 

vysokoškolské bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na vysokoškolské bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na vysokoškolské bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na vysokoškolské bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na 

seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom 

(tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. 



Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interaHlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interaHlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interaHlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi kcie medzi kcie medzi kcie medzi 

študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas 

výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna 

komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej 

publikačnej činnosti. publikačnej činnosti. publikačnej činnosti. publikačnej činnosti.     

    BISLA sa usiluje ustavične pBISLA sa usiluje ustavične pBISLA sa usiluje ustavične pBISLA sa usiluje ustavične posilňovať svoje zázemie ako osilňovať svoje zázemie ako osilňovať svoje zázemie ako osilňovať svoje zázemie ako 

súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej 

európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences 

(ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.(ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.(ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.(ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.    

 

Vedenie vysokej školy: 

 

Samuel Abrahám, PhD., Samuel Abrahám, PhD., Samuel Abrahám, PhD., Samuel Abrahám, PhD., M. A.     prof. PhDr. František Novosád, CSc.M. A.     prof. PhDr. František Novosád, CSc.M. A.     prof. PhDr. František Novosád, CSc.M. A.     prof. PhDr. František Novosád, CSc.    

rektor                          prorektorrektor                          prorektorrektor                          prorektorrektor                          prorektor    

 

funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 2010101010    ––––    2012012012014444                funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 20funkčné obdobie: 2010101010    ----    2012012012014444    

 

  

 

 

 

 

 



 

akademický senát BISLA: 

 

predsedníčka:  

Mgr. Dagmar KUSÁ, PhD.Mgr. Dagmar KUSÁ, PhD.Mgr. Dagmar KUSÁ, PhD.Mgr. Dagmar KUSÁ, PhD.    

členovia: 

Ing. Egon Gál, CSc. (zIng. Egon Gál, CSc. (zIng. Egon Gál, CSc. (zIng. Egon Gál, CSc. (zamestnanecká časť)amestnanecká časť)amestnanecká časť)amestnanecká časť)    

Mgr. Andrej Čierny (zamestnanecká časť)Mgr. Andrej Čierny (zamestnanecká časť)Mgr. Andrej Čierny (zamestnanecká časť)Mgr. Andrej Čierny (zamestnanecká časť)    

Lucia Sulíková (zamestnanecká časť)Lucia Sulíková (zamestnanecká časť)Lucia Sulíková (zamestnanecká časť)Lucia Sulíková (zamestnanecká časť)    

Marta Holečková (zamestnanecká časť)Marta Holečková (zamestnanecká časť)Marta Holečková (zamestnanecká časť)Marta Holečková (zamestnanecká časť)    

Matthew Post, PhD. (zamestnanecká časť)Matthew Post, PhD. (zamestnanecká časť)Matthew Post, PhD. (zamestnanecká časť)Matthew Post, PhD. (zamestnanecká časť)    

Petra Hayek Petra Hayek Petra Hayek Petra Hayek (študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)    

Jarmila Mikušová (Jarmila Mikušová (Jarmila Mikušová (Jarmila Mikušová (študentská časť) študentská časť) študentská časť) študentská časť)     

Tomáš Barborík Tomáš Barborík Tomáš Barborík Tomáš Barborík (št(št(št(študentská časť)udentská časť)udentská časť)udentská časť)    

Petra Ďurošiová Petra Ďurošiová Petra Ďurošiová Petra Ďurošiová (študentská časť) (študentská časť) (študentská časť) (študentská časť)     

Andrej Kurucz Andrej Kurucz Andrej Kurucz Andrej Kurucz (študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)    

Tomáš Beniak Tomáš Beniak Tomáš Beniak Tomáš Beniak (študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)    

Miloš zeman Miloš zeman Miloš zeman Miloš zeman (študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)(študentská časť)    

    

vedecká rada BISLA: 

 

predseda: 

Samuel Abrahám, PhD., M. A. (politológia)Samuel Abrahám, PhD., M. A. (politológia)Samuel Abrahám, PhD., M. A. (politológia)Samuel Abrahám, PhD., M. A. (politológia)    

členovia akademickej obce BISLA: 

prof. prof. prof. prof. PhDr. František Novosád, CSc. (filozofia)PhDr. František Novosád, CSc. (filozofia)PhDr. František Novosád, CSc. (filozofia)PhDr. František Novosád, CSc. (filozofia)    

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia)doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia)doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia)doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia)    

Ing. Egon Gál, CSc. (filozofia)Ing. Egon Gál, CSc. (filozofia)Ing. Egon Gál, CSc. (filozofia)Ing. Egon Gál, CSc. (filozofia)    

ostatní členovia: 

prof. PhDr. Iveta Radičová, CSc. (sociológia)prof. PhDr. Iveta Radičová, CSc. (sociológia)prof. PhDr. Iveta Radičová, CSc. (sociológia)prof. PhDr. Iveta Radičová, CSc. (sociológia)    

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (filozofia)prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (filozofia)prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (filozofia)prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (filozofia)    

Mag. Veit DengMag. Veit DengMag. Veit DengMag. Veit Dengler (Dell Slovakia, politológia)ler (Dell Slovakia, politológia)ler (Dell Slovakia, politológia)ler (Dell Slovakia, politológia)    

 
 
správna rada BISLA: 
 
prof. PhDr. František Novosád, CSc.prof. PhDr. František Novosád, CSc.prof. PhDr. František Novosád, CSc.prof. PhDr. František Novosád, CSc. (predseda) 

Julie J. Kidd, M. A.Julie J. Kidd, M. A.Julie J. Kidd, M. A.Julie J. Kidd, M. A. (Christian Johnson Endeavor Foundation) 

prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc. (Univerzita Komenského) 

Ing. Egon Gál, CSc. Ing. Egon Gál, CSc. Ing. Egon Gál, CSc. Ing. Egon Gál, CSc. (BISLA) 

doc.doc.doc.doc.    Mgr. Martin Kanovský, PhD. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (Univerzita Komenského) 



    
(2) Činnosti a najdôležitejšie udalosti (2) Činnosti a najdôležitejšie udalosti (2) Činnosti a najdôležitejšie udalosti (2) Činnosti a najdôležitejšie udalosti 

BISLA za rok 20BISLA za rok 20BISLA za rok 20BISLA za rok 2010101010    
 
 

    dlhodobý zámer BISLA 2006dlhodobý zámer BISLA 2006dlhodobý zámer BISLA 2006dlhodobý zámer BISLA 2006----2011201120112011    

 

    Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), 

si v súlade so svojím poslaním určuje na roky 2006-2011 tieto 

hlavné strategické zámery:  

 

 (1) V priebehu troch akademických rokov (2006-2009) 

dosiahnuť plný početný stav všetkých troch ročníkov v bakalárskom 

študijnom programe Liberálne štúdiá (študijný odbor Politológia), 

teda 60-70 študentov.  

 

 (2) Personálne dobudovať štruktúru pedagógov takým spôsobom, 

aby k 1. 10. 2010 povinné a povinne voliteľné predmety študijného 

programu vyučovali interní učitelia s príslušnou kvalifikáciou.  

 

 (3) V priebehu roku 2008 vypracovať a predložiť Akreditačnej 

komisii žiadosť o opätovnú akreditáciu študijného programu 

Liberálne štúdiá.   

 

 (4) V roku 2007 prijať stratégiu budovania medzinárodných 

kontaktov BISLA, a to tak v oblasti mobilít učiteľov, ako aj 

a najmä v oblasti mobilít študentov – kľúčovou prioritou je 

zabezpečiť možnosť študentov BISLA stráviť časť štúdia v zahraničí, 

rovnako ako zabezpečiť možnosť študovať na BISLA zahraničným 

záujemcom.  

 

 (5) Do konca roku 2007 prijať a v roku 2008 implementovať 

kritériá hodnotenia kvality výučby a výskumu BISLA, ktoré 

zabezpečia transparentný a prehľadný systém posudzovania 

a zvyšovania kvality výučby a výskumu na BISLA. Súčasťou týchto 

kritérií musí byť aj anonymné hodnotenie výučby zo strany 

študentov.  

 



 

 

 (6) V roku 2010 alebo najneskôr 2011 zabezpečiť medzinárodnú 

evaluáciu BISLA prostredníctvom rešpektovanej a renomovanej 

medzinárodnej inštitúcie.  

    

    (7) V spolupráci s Bratislavským inštitútom humanizmu 

dosiahnuť, aby BISLA bola vzdelávacou inštitúciou otvorenou voči 

verejnosti, najmä prostredníctvom organizovania verejných diskusií, 

seminárov a stretnutí o témach, ktoré sú dôležité a podnetné pre 

verejný diskurz. 

 

 Hlavnou činnosťou BISLA bolo venovať sa vysokoškolskému 

vzdelávaniu pre kompletné tri ročníky bakalárskeho študijného 

programu. Prvýkrát sa na BISLA uskutočnili štátne skúšky a BISLA 

zastúpená rektorom mohla 24. 6. 2010 odovzdať diplomy prvým 

absolventom. Pri tejto príležitosti zaznel filozofa Teodora Münza: 

 

    AAAAbsolventský ročník 20bsolventský ročník 20bsolventský ročník 20bsolventský ročník 2010101010    na BISLA:na BISLA:na BISLA:na BISLA:    
    

Prejav Teodora Münza pri príležitosti promócií absolventov Prejav Teodora Münza pri príležitosti promócií absolventov Prejav Teodora Münza pri príležitosti promócií absolventov Prejav Teodora Münza pri príležitosti promócií absolventov 
BISLA dňa 24. júna 2010BISLA dňa 24. júna 2010BISLA dňa 24. júna 2010BISLA dňa 24. júna 2010    
  
 Vážené dámy a páni, milí priatelia študenti, 

rád som prijal oslovenie zo strany vedenia školy povedať vám 
niekoľko slov pri príležitosti vašej promócie. Vy ste však 
politológovia a ja som filozof. Starší filozof. Keď som ja bol 
promovaný, existencia vašej Bratislavskej medzinárodnej školy 
liberálnych štúdií bola nemysliteľná. Našťastie, máme toto obdobie 
za sebou. Žijete a budete ďalej študovať a pracovať v demokracii, 
máte slobodu myslenia a prejavu, svet je pre vás otvorený. Tým 
nechcem povedať, že máte na ružiach ustlané. Také zriadenie 
existuje len v ľudských snoch. Vieme veľmi dobre, že aj demokracia 
má svoje úskalia a ani o kapitalizme, s ktorým k nám zavítala, si 
nerobíme ilúzie. Na tieto úskalia budete narážať aj vy a tvrdo s 
nimi bojovať. Myslím si, že kapitalizmus spolu s demokraciou 
dokonca vyhrotili určité protiklady a protirečenia, ktoré existujú 
oddávna. Tieto systémy postavili človeka na vlastné nohy a povedali 



mu: dosť bolo poručníkovania, si slobodný, staraj sa o seba sám, 
máš určité schopnosti, uplatni ich, snaž sa, čo si vydobyješ, to 
bude tvoje. Tým legalizovali a kodifikovali prírodnú a prirodzenú 
nerovnosť medzi ľuďmi, nerovnosť schopností v získavaní výhodných 
ekonomických, politických, sociálnych, kultúrnych a iných pozícií. 
Povedané Nietzscheho slovami, nerovnosť v boji o moc. 

Ľudia však nie sú rovnakí ani morálne, ani charakterovo a 
vieme, ako to dopadá. Slabší, ale prípadne morálnejší sa k výhodám 
nedostávajú, vynárajú sa sťažnosti, dochádza k rebéliám a 
revolúciám, lebo toto je jeden z najstarších a najbolestivejších 
problémov ľudstva. Tento stav kodifikoval už dávno z náboženského 
hľadiska apoštol Pavol, keď vo svojom Liste Rimanom konštatoval, že 
Boh nehodnotí ľudí podľa ich skutkov, ale ešte skôr, než sa 
narodili, vyvolil jedných na česť a druhých na nečesť, a že teda 
dary rozdeľuje len podľa svojej milosti a predurčenia. Keď 
preložíme tieto slová do svetského jazyka, nachádzame tu schválenú 
prirodzenú nerovnosť ľudí. 

Na druhej strane však počúvame, že pred zákonom sme si všetci 
rovní. Aj v možnostiach na získanie spomenutej moci sme si vraj 
rovní. Rovnosť medzi ľuďmi je tiež starý ideál, vzniknutý ako 
protiklad k nerovnosti. Platón ju vyniesol až do transcendentna 
medzi idey, odkiaľ nám má medzi inými ideami svietiť na ceste 
dejinami a priťahovať nás k sebe a Nietzsche zase konštatoval, že 
my sme si už ,,privykli učeniu o rovnosti ľudí, nie však rovnosti 
samej”. Naša prirodzenosť je totiž v tejto súvislosti silnejšia než 
predsavzatia a zase nemusím poukazovať na to, ako táto rovnosť pred 
zákonom vyzerá. V podhubí nášho života prebieha boj o moc ďalej, 
mnohoraká záujmovosť a korupcia nechávajú rovnosť len na papieri, 
navyše zákon možno tiež vykladať mnohorako a je až obdivuhodné, ako 
všelijako ho dokáže človek prekrúcať a dokazovať, že jeho činy sú s 
ním v súlade. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa 
poobzerať okolo seba. Po tejto stránke neprinášajú kapitalizmus s 
demokraciou veľa nového, ba kodifikáciou nerovnosti podkopávajú 
rovnosť, ktorú tiež kodifikovali. Rovnosť s nerovnosťou sú v 
dejinách v ustavičnom a mnohorakom konflikte, lebo človek zostáva v 
každom sociálno-politickom systéme človekom. 

V dejinách teda navzájom bojujú okrem iných tieto dva 
protiklady. Jeden prírodný, ktorý je aj v nás ako prírodných 
tvoroch, a jeden ľudský, povedal by som, že kultúrny. Sme 



kultúrotvorné bytosti a zakladáme si na tom, že sa nad prírodu aj 
povznášame, že ju aj v sebe samých pretvárame, čím ju premáhame, a 
práve snaha o rovnosť má byť jedným z dôkazov tohto pretvárania. Je 
to však len ideál, kým nerovnosť je tvrdá realita. Myslím, že 
pôvodcom tohto ideálu je vzdor, nespokojnosť človeka s nerovnosťou, 
a potreba ju odstraňovať. Prečo nerovnosť, keď sme všetci ľudia a 
sme si teda aspoň v tomto od prírody rovní?! Prečo nerovnosť, keď 
sme všetci deti jedného Boha? Odpoveď zo žiadnej strany 
neprichádza, vo chvíľach našich existenciálnych otrasov sa cítime 
až strašidelne sami a musíme si to aj sami riešiť. No práve preto, 
že tu bojuje ideál s realitou, realita často víťazí. 

Kapitalizmus a demokracia teda tento problém tiež nevyriešili, 
a preto si myslím, že nie sú posledným štádiom dejín, ako sme tiež 
už počuli. Takých štádií bolo viac, ešte pred nedávnom mal byť ním 
aj nacizmus, ešte viac komunizmus, ktorý však padol skôr, než sa 
stačil uskutočniť. Našou útechou je, že oba tieto obludné systémy 
zmietla snaha po slobode, tolerancii, humánnosti, teda snaha 
namierená proti surovej, egoistickej moci, že, povedané inak, 
kultúrnosť zvíťazila nad prírodnosťou. Darmo si však lichotíme, že 
sa kultúrou povnášame nad prírodu a odpútavame sa od nej. Sme 
naskrze prírodné tvory a nad prírodu sa povznášame len v samej 
prírode. Aj kultúra je prírodný jav a kultúrnosť je v nás slabšia 
než surová prírodnosť preto, lebo, je oveľa mladšia. 
Vzniká otázka či vôbec niekedy dospejeme do štádia, keď ideál 
natrvalo zvíťazí nad realitou. Myslím si, že nie, a nie je to ani 
žiaduce. Aby sa to stalo, museli by sme z človeka vyoperovať 
spomenutú nerovnakosť, ale to by ochromilo v nejednej súvislosti 
spoločenský život, lebo by to vyradilo súťaženie medzi ľuďmi, ktoré 
hýbe spoločnosťou a núti ju napredovať. Stále platí to prastaré 
Herakleitovo: boj je otcom všetkého. Desí ma myšlienka, že by sme 
mali raz vyklonovať dokonca nielen celkom rovných, ale aj rovnakých 
ľudí, vraj takých, ktorých, ako sa u nás hovorí, ani vlastná mater 
nerozozná. Čo by takí ľudia navzájom asi robili, veď by nemali 
dôvod ani hrať rôzne hry, lebo by nepotrebovali zvíťaziť jeden nad 
druhým, nemali by dôvod diskutovať, chcieť mať pravdu, niečo 
presadzovať. Prípadne by sa pobili, lebo by chceli všetci zvíťaziť. 
No my už aj vieme, na čo by nám boli dobrí: ako poslušní vojaci. O 
to však stojíme najmenej. Ideály nie sú na to, aby sa dosahovali, 
ale aby priťahovali. Či sa nám to páči alebo nie, sme nastavení na 



život a jeho protiklady vo svete, v ktorom žijeme a tým, že sme 
tento život prijali, prijali sme aj jeho zlo v tisícorakých 
podobách. Budeme stále a znovu proti nemu bojovať, nie však márne, 
lebo si pritom aj niečo vydobyjeme. Inak by tento život nemal pre 
nás zmysel. 

Pýtame sa teda: Ak nerovnakosť a nerovnosť sú aj nevyhnutné, 
kam sme to s nimi doteraz dotiahli? Dejiny nám ukazujú, že aj po 
morálnej stránke sme určité úspechy dosiahli. Získali sme väčšiu 
citlivosť voči bolestiam a neduhom druhých ľudí, staráme sa o nich 
viac a v tomto sme dospeli dokonca tak ďaleko, že sme si vytvorili 
problémy a nebývalé protirečenia, ktorých riešenie bude práve na 
vás, mladých, uchopujúcich veslá spoločenského života. Spomeniem 
len niektoré, už všeobecne známe: preľudnenie, predlžovanie 
priemerného ľudského veku, starostlivosť o neduživých, ktorých by 
nemilosrdná príroda odstránila, zvyšovanie nárokov na pohodlný 
život, teda aj na prírodu, ekologická kríza atď., atď. Najviac sa z 
toho obviňujú lekárske vedy – obviňujú neprávom, lebo plnia len 
svoju morálnu povinnosť. Na jednej strane to musíme robiť, na 
druhej vieme, že sa tým vháňame do ťažkostí. Jedno zlo odstránime, 
druhé sa vynorí a bude stále naším verným sprievodcom. 
Ako sa dostať z tohto paradoxu? Myslím si, že pokiaľ ide o prírodu, 
vec nie je taká ťažká. Príroda nám neustúpi ani o piaď a ako už 
dávno konštatoval Francis Bacon, premôžeme ju len poslušnosťou. V 
našom prípade to znamená, že nerovnakosť prijmeme ako fakt, ako 
nevyhnutnosť, ktorá sa nedá odstrániť. Žiada si to toleranciu, 
skromnosť, uvedomenie si toho, že ani tí, čo ponad nás prečnievajú, 
nemajú na svojom dare nijakú zásluhu, ba že museli veľa pracovať, 
aby svoju hrivnu nezakopali a poskytli z nej niečo aj spoločnosti. 
Veď práve oni nás často posúvajú v dejinách dopredu. Pravda, 
predovšetkým ak ide o čestných ľudí a nie o tiež nadaných 
širokolakťových karieristov, ktorých je medzi nami dosť a ktorým 
sa, žiaľ, tiež darí. Príroda totiž nevytvára dobrých a zlých, 
delíme ich takto len my a často svoje hodnotenia aj prehodnocujeme. 

Horšie je to so spoločenskou nevyhnutnosťou, lebo tu je v hre 
človek so svojou neistotou v poznávaní a hodnotení. Čo všetko bolo 
v dejinách už nevyhnutné a padlo to! Za druhej svetovej vojny mal 
byť pre nás nevyhnutný nacizmus a jeho svetovláda na čele s 
nadradenou čistou rasou, po nej zase komunizmus na čele s 
robotníckou triedou a komunistickou stranou. Čo však po nich 



zostalo? Len horká chuť v ústach, no u niektorých aj nostalgia. Aj 
dnes máme mnoho rôznych spoločenských nevyhnutností. Našťastie, 
žiaden politický spasiteľ nám ich zhora nediktuje a pre mnohé sa 
môžeme slobodne rozhodnúť. Každý si zvolí asi tú, ktorá vyhovuje 
jeho osobnému založeniu najlepšie. Rád verím, milí priatelia 
študenti, že sa vám podarí nájsť si svoje miesto v našej zložitej 
spoločenskej sieti, a to nielen navonok, ako dobrý zdroj príjmov, 
ale aj vo svojom vnútri, často dôležitejšom, než je to prvé. A tiež 
rád verím, že sa vám podarí čestne spolukormidlovať náš život tak, 
aby ste pomáhali riešiť viaceré z protirečení, ktoré nás 
prenasledujú a aby ste tak spoluposúvali pokrok našej spoločnosti. 
Nedávno zosnulý americký novopragmatista Rorty veľmi výstižne 
hovorí, že nás ľudí spája „vnímavosť k bolesti a najmä k tej 
zvláštnej bolesti, ktorá ľudí odlišuje od zvierat – k poníženiu“. 
Už Spinoza dávno pred ním poznamenal, že človek najťažšie zo 
všetkého znáša poručníkovanie druhého človeka, seberovného tvora. 
Prajem vám, aby ste tohto ponižovania a poručníkovania zažili čo 
najmenej, ale aj, aby ste mohli pracovať na tom, aby sa z nášho 
života vytratilo. Teda prajem vám mnoho zdravia, elánu do práce a 
veľa úspechov v nej. 

 
Teodor Münz 

 

Absolventi BISLA Absolventi BISLA Absolventi BISLA Absolventi BISLA vvvv    roku 2010 roku 2010 roku 2010 roku 2010 a ich bakaa ich bakaa ich bakaa ich bakalárske práce:lárske práce:lárske práce:lárske práce:    
 
 
David David David David BaBaBaBabunashvilibunashvilibunashvilibunashvili            Petra HayekPetra HayekPetra HayekPetra Hayek    
Georgia´s European Identity Integration of minorities in Slovakia 

as a structural issue  
 
BožidaraBožidaraBožidaraBožidara    HamarHamarHamarHamarováováováová            Tomáš HollýTomáš HollýTomáš HollýTomáš Hollý    
Náboženstvo a politika   Politická propaganda v Československu 
(Vplyv náboženstva na   1945-1968 
americkú politickú scénu) 
    
Adriana Horecká Adriana Horecká Adriana Horecká Adriana Horecká             Matej ChochlíkMatej ChochlíkMatej ChochlíkMatej Chochlík    
Ethical business    Koncepcia spravodlivosti Johna Rawlsa 
and advertising   a kritika komunitaristov 
    
Silvia Gajdošíková, Silvia Gajdošíková, Silvia Gajdošíková, Silvia Gajdošíková,         Roman KalinaRoman KalinaRoman KalinaRoman Kalina    
rod. Jurgovárod. Jurgovárod. Jurgovárod. Jurgová                End of History or Clash of  
Challenges Westen States  Civilizations? 
are facing and the  
contribution of immigration  
towards resolving these  
challenges 



    
Veronika KubikVeronika KubikVeronika KubikVeronika Kubik                Natália LazovskáNatália LazovskáNatália LazovskáNatália Lazovská    
Issues of Sustainability  Ženy v politike  
in a Social and Political  
Context    
    
Eduard MrvaEduard MrvaEduard MrvaEduard Mrva                RoRoRoRoman Nečesanýman Nečesanýman Nečesanýman Nečesaný    
Question of Identity  Rozvojová pomoc a Slovensko  
and LGBTQ Rights    
    
Paula NürnbergerováPaula NürnbergerováPaula NürnbergerováPaula Nürnbergerová            Ľuboslava RiapošováĽuboslava RiapošováĽuboslava RiapošováĽuboslava Riapošová    
Immigration to the    Konformita a kontrola sociálneho 
European Union    správania    
    
Martin SemričMartin SemričMartin SemričMartin Semrič                Timea SimonováTimea SimonováTimea SimonováTimea Simonová    
The Political Mind   Európska dimenzia politiky strán 
(Problems of deliberative  reprezentujúcich maďarskú menšinu 
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 Činnosť BISLA v druhom polroku 2010 sa sústredila najmä na 

vypracovanie podkladov a predloženie žiadosti o komplexnú 

akreditáciu BISLA v súlade so zákonom. Tento cieľ bol úspešne 

splnený a BISLA predložila v decembri 2010 všetky požadované 

podklady Akreditačnej komisii. 

 

 Ďalšie činnosti BISLA boli orientované najmä na personálne 

dobudovanie a stabilizovanie vysokoškolského vzdelávania na BISLA, 

opäť v súlade s dlhodobým zámerom BISLA, ako aj na rozširovanie 

medzinárodných kontaktov, najmä prostredníctvom programu 

LLP/Erasmus a pôsobenia v medzinárodnom združení vysokých škôl 

ECOLAS. 

 

 Na pôde BISLA sa ďalej uskutočňovali každý týždeň verejné 

prednášky v rámci Bratislavského inštitútu humanizmu.  

 

    Bratislavský inštitút humanizmu (BIH)Bratislavský inštitút humanizmu (BIH)Bratislavský inštitút humanizmu (BIH)Bratislavský inštitút humanizmu (BIH)    

    

        vznik a cielevznik a cielevznik a cielevznik a ciele    

    

        Bratislavský inštitút humanizmu (BIH) ako súčasť 

Bratislavského inštitútu humanistiky, n. o. v spolupráci s BISLA 

organizoval aj v roku 2007 verejné diskusie a prednášky v oblasti 

sociálnych a humanitných vied a otázok domáceho i zahraničného 

verejného a politického života. Na tieto pravidelné prednášky a 



diskusie o sociálnych, politických a kultúrnych problémoch 

spoločnosti pozýva významných odborníkov z rôznych spoločenských a 

humanitných zameraní, ako aj odborníkov z praxe. Jednotlivé 

prednášky sú prístupné verejnosti a nadväzujú na seba v cykloch, 

ktoré sa uskutočňovali počas celého roku 2010. Diskusie BIH na 

Grösslingovej 53 v sídle BISLA majú ambíciu dať priestor nestrannej 

intelektuálnej diskusii. 

 

    
        

    verejné prednášky a diskusie vverejné prednášky a diskusie vverejné prednášky a diskusie vverejné prednášky a diskusie v    roku 20roku 20roku 20roku 2010101010        

Bratislavský inštitút humanizmu (BIH – www.bih.sk) usporiadal 

v roku 2010 tieto verejné diskusie a prednášky: 

  
 December 2010December 2010December 2010December 2010    
 
15.12.2010  
 
“Bežný chod diplomacie a vplyv Wikileaks na jej budúcnosť” 
Jean-Marie Bruno, Stanislav Vidovič, Theodore Sedgwick, Samuel 
Abrahám, Matthew Post 
 
 
 November 2010November 2010November 2010November 2010    
 
10.11.2010 
 
"Postavenie prokuratúry v slovenskom súdnom systéme" 
Branislav Fábry, Andrej Šabík, Ján Hrubala, František Novosád  
 
4.11.2010  
 
"Evolučná teória 150 rokov po Darwinovi"  
V. Ferák, V. Kováč, J. Krajčovič, J. Nosek, Ľ. Tomaška  
 
3.11.2010  
 
Diskusia o knihe Petra Sýkoru "Etické aspekty raných ľudských 
embryí v biomedicíne"  
Ľ. Batka, P. Sýkora, E. Gál  
  
  



 OOOOktóber 2010 któber 2010 któber 2010 któber 2010     
  

27.10.2010  
 
Diskusia o knihe Františka Novosáda Útržky o Slovensku  
S. Abrahám, E. Gál, F. Novosád  

  
 
 September 2010September 2010September 2010September 2010  

 
30.9.2010  
 
"Multiculturalism at its Limits."  
K. Malik, F. Šebej, S. Abrahám 

  
 
 Jún 2010Jún 2010Jún 2010Jún 2010 
  

22.06.2010 
 
"Faces of liberalism in Central Europe"  
S. Abrahám, T. Bauer, P. Marczewski, M. Ehl 
 
2.06.2010  
 
"Vzostup autoritárstva a úpadok participatívnosti v dnešnom 
svete"  
M. Hrubec, F. Novosád, E. Gál 

    
     
 Máj 2010Máj 2010Máj 2010Máj 2010    
  

12.05.2010 
 
"Kríza v Grecku: rozdeľuje Slovensko aj celú Európu"  
J. Marušinec, M. Bruncko, J. Karpiš, S. Abrahám 
 
07.05.2010  
 
"The Day after the General Election in the UK"  
J. Baron, B. Stanley, V. Dengler    

    
 Apríl 2010Apríl 2010Apríl 2010Apríl 2010 
  

29.04.2010  
 
"Cirkvi na Slovensku: Morálne a politické aspekty dnes"  
K. Moravčík, J. Filo, F. Novosád 
 
14.04.2010  
 
"Voľby v Maďarsku: Hrozba pre Slovensko?"  
P. Morvay, K. Petöcz, S. Abrahám 

  
 
 
 
 



 Marec 2010Marec 2010Marec 2010Marec 2010 
  

24.03.2010 
 
"Verejná mienka a prieskumy o verejnej mienke"  
O. Gyarfášová, I. Dianička, P. Haulík, F. Novosád  
 
17.03.2010 
 
"Malé a veľké dejiny Milana Šimečku"  
L. Procházková, M. Kusý, S. Abrahám, D. Kusá 
 
04.03.2010 
 
"The State of Bachelor of Arts Degree in post-Bologna Europe and 
in United States"  
J. Fried, R. Warner, moderátor: S. Abrahám 

  
 
 Február 2010Február 2010Február 2010Február 2010 

  
24.02.2010  
 
"Atentát na nežnú revolúciu?"  
V. Ondruš, J. Hrabko, F. Novosád 
 
17.02.2010  
"Barack Obama - Rok po..."  
E. Stredňanský, F. Novosád 

  
10.02.2010  
"Nihilism and Buddhism"  
B. Egyed, S. Abrahám 
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Akreditovaný študijný program: 

Liberálne štúdiá, v odbore 3. 1. 6 PolitológiaLiberálne štúdiá, v odbore 3. 1. 6 PolitológiaLiberálne štúdiá, v odbore 3. 1. 6 PolitológiaLiberálne štúdiá, v odbore 3. 1. 6 Politológia    

 

Dátum priznania práv:  

31. augusta 200931. augusta 200931. augusta 200931. augusta 2009    

 

študenti BISLA v roku 2010: 

  

 3. ročník:     

Zuzana Barysz,Zuzana Barysz,Zuzana Barysz,Zuzana Barysz, Katarína Boboničová, Patrik Korda, Ján Kralovič, Katarína Boboničová, Patrik Korda, Ján Kralovič, Katarína Boboničová, Patrik Korda, Ján Kralovič, Katarína Boboničová, Patrik Korda, Ján Kralovič, 

Zuzana Laslopová, Jarmila MZuzana Laslopová, Jarmila MZuzana Laslopová, Jarmila MZuzana Laslopová, Jarmila Mikušová, Martin Pažitný, Marián ikušová, Martin Pažitný, Marián ikušová, Martin Pažitný, Marián ikušová, Martin Pažitný, Marián 

Švagerko, Peter Václavík, Eva VitekováŠvagerko, Peter Václavík, Eva VitekováŠvagerko, Peter Václavík, Eva VitekováŠvagerko, Peter Václavík, Eva Viteková    

 

 2. ročník: Zuzana Achbergerová, Tomáš Bakoš, Tomáš Beniak, Zuzana Achbergerová, Tomáš Bakoš, Tomáš Beniak, Zuzana Achbergerová, Tomáš Bakoš, Tomáš Beniak, Zuzana Achbergerová, Tomáš Bakoš, Tomáš Beniak, 

Lenka Bilská, Michaela Dujíčková, Diana Dušeková, Zuzana Jasenková, Lenka Bilská, Michaela Dujíčková, Diana Dušeková, Zuzana Jasenková, Lenka Bilská, Michaela Dujíčková, Diana Dušeková, Zuzana Jasenková, Lenka Bilská, Michaela Dujíčková, Diana Dušeková, Zuzana Jasenková, 

Šimon Jeseňák, Veronika Jursová, Roman Korenek, Maroš KoŠimon Jeseňák, Veronika Jursová, Roman Korenek, Maroš KoŠimon Jeseňák, Veronika Jursová, Roman Korenek, Maroš KoŠimon Jeseňák, Veronika Jursová, Roman Korenek, Maroš Kosť, Eva sť, Eva sť, Eva sť, Eva 

Krajňáková, Alžbeta Králiková, Yvonne Lootsma, Jozef Majerník, Krajňáková, Alžbeta Králiková, Yvonne Lootsma, Jozef Majerník, Krajňáková, Alžbeta Králiková, Yvonne Lootsma, Jozef Majerník, Krajňáková, Alžbeta Králiková, Yvonne Lootsma, Jozef Majerník, 

Maroš Rojko, Alexandra Tóthová, Maroš ZemanMaroš Rojko, Alexandra Tóthová, Maroš ZemanMaroš Rojko, Alexandra Tóthová, Maroš ZemanMaroš Rojko, Alexandra Tóthová, Maroš Zeman, Yvonne Lootsma, Yvonne Lootsma, Yvonne Lootsma, Yvonne Lootsma    

    

    1. ročník: Simona Andrejová, Tomáš Barborík, Tatiana Simona Andrejová, Tomáš Barborík, Tatiana Simona Andrejová, Tomáš Barborík, Tatiana Simona Andrejová, Tomáš Barborík, Tatiana 

Blaszeková, Filip Bužek, Petra Ďurošiová, Veronika Fajbíková, Blaszeková, Filip Bužek, Petra Ďurošiová, Veronika Fajbíková, Blaszeková, Filip Bužek, Petra Ďurošiová, Veronika Fajbíková, Blaszeková, Filip Bužek, Petra Ďurošiová, Veronika Fajbíková, 

Barbora Barbora Barbora Barbora Hrozeková, Alžbeta Hájková, Sabrina Kajvanová, Veronika Hrozeková, Alžbeta Hájková, Sabrina Kajvanová, Veronika Hrozeková, Alžbeta Hájková, Sabrina Kajvanová, Veronika Hrozeková, Alžbeta Hájková, Sabrina Kajvanová, Veronika 

Klempová, Andrej Kurucz, Áron Macsicza, Katarína Mrvová, Marián Klempová, Andrej Kurucz, Áron Macsicza, Katarína Mrvová, Marián Klempová, Andrej Kurucz, Áron Macsicza, Katarína Mrvová, Marián Klempová, Andrej Kurucz, Áron Macsicza, Katarína Mrvová, Marián 

Rehák, Nikola Revická, Peter Rosinský, Dávid Sipos, Dária Slamová, Rehák, Nikola Revická, Peter Rosinský, Dávid Sipos, Dária Slamová, Rehák, Nikola Revická, Peter Rosinský, Dávid Sipos, Dária Slamová, Rehák, Nikola Revická, Peter Rosinský, Dávid Sipos, Dária Slamová, 

Ivana Sopóciová, Natália Stanovská, Jakub Štulajter, Juraj Vinš, Ivana Sopóciová, Natália Stanovská, Jakub Štulajter, Juraj Vinš, Ivana Sopóciová, Natália Stanovská, Jakub Štulajter, Juraj Vinš, Ivana Sopóciová, Natália Stanovská, Jakub Štulajter, Juraj Vinš, 

RichRichRichRichard Vizváry, Marek Vlášekard Vizváry, Marek Vlášekard Vizváry, Marek Vlášekard Vizváry, Marek Vlášek 

 



Odporúčaný študijný plán: 

 

Status kurzuStatus kurzuStatus kurzuStatus kurzu    Názov kurzuNázov kurzuNázov kurzuNázov kurzu    Hodiny Hodiny Hodiny Hodiny 

výučbyvýučbyvýučbyvýučby    

PočetPočetPočetPočet    

kreditov kreditov kreditov kreditov     

1. ročník1. ročník1. ročník1. ročník    20202020    60 60 60 60     

Povinný Politická sociológia 4   6   

Povinný Úvod do politológie 4   6   

Povinný Verejná správa 4   6   

Povinný Esejistika a písomný prejav 1 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Úvod do antropológie 

Úvod do filozofie 

4   6   

   

Povinný Dejiny politického myslenia 1 4   6   

Povinný Ľudské a občianske práva 4 6 

Povinný Umenie a politika 4   6   

Povinný Esejistika a písomný prejav 2 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Úvod do antropológie 

Úvod do filozofie 

4 

   

6   

   

2. ročník2. ročník2. ročník2. ročník    20202020    60606060    

Povinný Komparatívna politológia 4 6   

Povinný Dejiny politického myslenia 2 4 6   

Povinný  Svet a politika po 2. svetovej vojne 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Antropologické teórie 

Etika 

4 6   

Voliteľný Voliteľný kurz 4 6   

Povinný Dejiny politického myslenia 3 4 6   

Povinný Politická a sociálna geografia 4 6  

Povinný Teórie politických systémov a strán 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Terénne metódy a techniky 

Sociálna filozofia 

4 6 

Voliteľný Voliteľný kurz 4 6 

3. ročník3. ročník3. ročník3. ročník    20202020    60606060    

Povinný Bakalársky seminár 4 6   

Povinný  Medzinárodné vzťahy 4 6   

Povinný  Dejiny politického myslenia 4 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Politická antropológia 

Epistemológia 

4 6 

Voliteľný Voliteľný kurz 4 6   

Povinný Teórie demokracie 4 6  

Povinný  Európska únia 4 6 

Povinný Základy prírodných vied 4 6 

Povinne 

voliteľný 

Antropológia a psychológia 

Súčasná filozofia 

4 6 

Voliteľný Voliteľný kurz 4 6 



 
Prijímacie konanie Prijímacie konanie Prijímacie konanie Prijímacie konanie     

 

 Prijímacie konanie v roku 2010 pre akademický rok 2010/2011 

bolo už piatym prijímacím konaním na BISLA.  

 Celkový počet doručených prihlášok bol 54. Ako je zrejmé 

z doleuvedenej tabuľky, prijímacej skúšky sa v roku 2010 zúčastnilo 

49 uchádzačov, teda celkovo 91 % z tých, ktorí doručili prihlášku. 

Pre akademický rok 2010/2011 sa z celkového počtu 37 prijatých 

uchádzačov zapísalo 27 študentov, z toho 24 študentov zostalo 

študentmi BISLA aj k 31. 12. 2010.  

 

        

PlánPlánPlánPlán    

    

DoručenéDoručenéDoručenéDoručené    

prihláškyprihláškyprihláškyprihlášky    

    

PočetPočetPočetPočet    

zúčastnenýchzúčastnenýchzúčastnenýchzúčastnených    

    

PočetPočetPočetPočet    

prijatýchprijatýchprijatýchprijatých    

    

PočetPočetPočetPočet    

zapísanýchzapísanýchzapísanýchzapísaných    

    

ŠtudentiŠtudentiŠtudentiŠtudenti    

(31.12.(31.12.(31.12.(31.12.10101010))))    

    

2006200620062006    
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----    
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19191919    
    

2008200820082008    
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62626262    

    

52525252    
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11111111    
    

2009200920092009    
    

20202020    

    

73737373    

    

60606060    

    

33333333    

    

19191919    

    

19191919    
    

2010201020102010    
    

20202020    

    

54545454    
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27272727    
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(4) Zamestnanci BISLA(4) Zamestnanci BISLA(4) Zamestnanci BISLA(4) Zamestnanci BISLA    
    

vyučujúci BISLA vvyučujúci BISLA vvyučujúci BISLA vvyučujúci BISLA v    roku 20roku 20roku 20roku 2010101010    

    

Samuel Abrahám, M. A., PhD.  

Mgr. Art. Darina Abrahámová, ArtD.   

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc. 

Mgr. Richard Cedzo 

prof. Béla Egyed, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry 

Ing. Egon Gál, CSc.   

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.  

Mgr. Simon Gruber, PhD. 

Ing. František Gyarfáš, CSc. 

prof. Dušan Hanák  

Mgr. Dagmar Kusá, PhD. 

Mgr. Róbert Maco, PhD.   

Mgr. Jana Muránska 

prof. Arthur McCardle, PhD.  

Prof. PhDr. František Novosád, CSc.  

PhDr. Kálmán Petöcz   

Mgr. Alena Rochovská, PhD. 

Mgr. Peter Šajda, PhD. 

 

(5) Podpora študentov(5) Podpora študentov(5) Podpora študentov(5) Podpora študentov    
 

štipendiá BISLA vštipendiá BISLA vštipendiá BISLA vštipendiá BISLA v    roku 20roku 20roku 20roku 2010101010    

    

 V roku 2010 poskytla BISLA celkovo 3 druhy štipendií, a to 

sociálne štipendium, na ktoré majú študenti právny nárok,  

motivačné štipendium v zmysle zákona, na ktoré získala BISLA 

dotáciu od Ministerstva školstva SR pre 10 % najlepších študentov 

podľa výsledkov ich štúdia, a štipendiá rektora BISLA.  

 V roku 2010 bolo priznané sociálne štipendium 2 študentom, 

a to v celkovej výške 1 830,- €. 



 V roku 2010 mali nárok na poskytnutie motivačného štipendia 

zo štátneho rozpočtu celkovo 5 najlepší študenti, a to vo výške 

530,- €, teda celkovo 2 650,- €.  

    V roku 2010 poskytol rektor BISLA celkovo 5 štipendií 

rektora vo výške 490,- € študentom, ktorí dosiahli najlepšie 

výsledky v prijímacom konaní na rok 2010/2011, teda celkovo 2 450,- 

€. 

 

(6) Hospodárenie BISLA(6) Hospodárenie BISLA(6) Hospodárenie BISLA(6) Hospodárenie BISLA    
    

preprepreprehľad ohľad ohľad ohľad o    peňažných príjmoch apeňažných príjmoch apeňažných príjmoch apeňažných príjmoch a    výdavkochvýdavkochvýdavkochvýdavkoch    BISLABISLABISLABISLA    

(všetky údaje sú uvádzané v eurách) 

    

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku  

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

7 8 9 

501 Spotreba materiálu 01 6 836,30  6 836,30 

511 Opravy a udržiavanie 04 702,10  702,10 

512 Cestovné 05 5 210,55  5 210,55 

513 Náklady na reprezentáciu 06 3 369,20  3 369,20 

518 Ostatné služby 07 109 581,67  109 581,67 

521 Mzdové náklady 08 211 387,27  211 387,27 

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 09 41 680,55  41 680,55 

527 Zákonné sociálne náklady 11 2 200,61  2 200,61 

538 Ostatné dane a poplatky 15 25,95  25,95 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 3,99  3,99 

545 Kurzové straty 20 8,47  8,47 

546 Dary 21 5 018,40  5 018,40 

547 Osobitné náklady 22 14 703,20  14 703,20 

549 Iné ostatné náklady 24 866,02  866,02 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 25 10 381,43  10 381,43 

Účtová trieda 5 celkom                 r. 01 až 37 38 412 002,71  412 002,71 

Kontrolné číslo                                r. 01 až 36 994 824 005,42  824 005,42 

 

 



 

 

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

7 8 9 

602 Tržby z predaja služieb 40 471,00  471,00 

644 Úroky 53 31,51  31,51 

645 Kurzové zisky 54 15 697,44  15 697,44 

646 Prijaté dary 55 2 000,00  2 000,00 

661 Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek 67 21 499,60  21 499,60 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 294 938,16  294 938,16 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 59 192,43  59 192,43 

691 Dotácie 73 473,00  473,00 

Účtová trieda 6 celkom                 r. 39 až 73  74 394 303,14  394 303,14 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                
r. 74 – 38 75   - 17 699,57    - 17 699,57 

591 Daň z príjmov 
76    

Výsledok hospodárenia po zdanení                          
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      78 - 17 699,57  - 17 699,57 

Kontrolné číslo                                r. 37 až 76 995 753 207,14  753 207,14 

 

 

(7) Kontaktné údaje(7) Kontaktné údaje(7) Kontaktné údaje(7) Kontaktné údaje    
    

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁBRATISLAVSKÁ MEDZINÁBRATISLAVSKÁ MEDZINÁBRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIRODNÁ ŠKOLA LIRODNÁ ŠKOLA LIRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍBERÁLNYCH ŠTÚDIÍBERÁLNYCH ŠTÚDIÍBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ    
(BISLA)(BISLA)(BISLA)(BISLA)    

GRÖSSLINGOVA 53GRÖSSLINGOVA 53GRÖSSLINGOVA 53GRÖSSLINGOVA 53    
811 09 BRATISLAVA811 09 BRATISLAVA811 09 BRATISLAVA811 09 BRATISLAVA    

    
www.bisla.skwww.bisla.skwww.bisla.skwww.bisla.sk    

    

Samuel Abrahám, PhD.Samuel Abrahám, PhD.Samuel Abrahám, PhD.Samuel Abrahám, PhD.    ----    rektor 02/59 234 200rektor 02/59 234 200rektor 02/59 234 200rektor 02/59 234 200    

prof. PhDr. František Novosád, CSc. prof. PhDr. František Novosád, CSc. prof. PhDr. František Novosád, CSc. prof. PhDr. František Novosád, CSc. ----    prorektorprorektorprorektorprorektor    02/59 234 20302/59 234 20302/59 234 20302/59 234 203    

Mgr. Dagmar Kusá, PhD Mgr. Dagmar Kusá, PhD Mgr. Dagmar Kusá, PhD Mgr. Dagmar Kusá, PhD ----    zahraničné vzťahy 02/59 234 303 zahraničné vzťahy 02/59 234 303 zahraničné vzťahy 02/59 234 303 zahraničné vzťahy 02/59 234 303     

Lucia SulíkováLucia SulíkováLucia SulíkováLucia Sulíková    ----    asasasasistentka rektora 02/59 234 312istentka rektora 02/59 234 312istentka rektora 02/59 234 312istentka rektora 02/59 234 312    

Marta HolečkováMarta HolečkováMarta HolečkováMarta Holečková    ----    študijná referentka 02/59 234 201študijná referentka 02/59 234 201študijná referentka 02/59 234 201študijná referentka 02/59 234 201    

odkazovač 02/59 234 311odkazovač 02/59 234 311odkazovač 02/59 234 311odkazovač 02/59 234 311    

fax02/59 234 450 fax02/59 234 450 fax02/59 234 450 fax02/59 234 450     


