
 

 

Štatút 

Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 
 
 

Základné ustanovenia 

 

Čl. 1 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (ďalej „vysoká škola“) vykonáva 

svoju činnosť na základe ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). 

Čl. 2 

(1) Právnickou osobou, založenou na vzdelávanie a výskum, ktorá na základe štátneho 

súhlasu, udeleného jej Uznesením vlády SR č. 513 zo dňa 7. júna 2006, je oprávnená pôsobiť 

ako súkromná vysoká škola, s názvom Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

(ďalej „vysoká škola“), so sídlom v Bratislave, je Bratislavský inštitút humanistiky n. o. so 

sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava. Právnou formou právnickej osoby je nezisková 

organizácia. Štatutárnym zástupcom tejto právnickej osoby je riaditeľ, volený a uvedený do 

funkcie správnou radou Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

(2) 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 VŠ. 

(3) 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 VŠ. 

(4) 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. 

(5) 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 VŠ. 

(6) 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. 
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Čl. 3 

Organizačná štruktúra vysokej školy 

(1) Organizačná štruktúra vysokej školy sa riadi platným organizačným poriadkom 

vysokej školy. Organizačný poriadok vysokej školy je verejne prístupný členom akademickej 

obce. 

(2) Vysoká škola sa organizačne člení na tieto súčasti: 

 

a) rektorát, 

b) katedry, 

c) iné pedagogické, výskumné, hospodársko-správne a informačné pracoviská (ďalej len 

„pracoviská vysokej školy“), 

d) účelové zariadenia vysokej školy, 

e) obslužné a detašované pracoviská (útvary, oddelenia). 

(3) Konkrétne aktuálne súčasti vysokej školy podľa odseku 2 budú uvedené 

v organizačnom poriadku vysokej školy. 

 

(4) Orgánmi vysokej školy sú: 

a) riadiaci a rozhodujúci orgán vysokej školy – správna rada vysokej školy 

b) orgány akademickej samosprávy, ktorými sú akademický senát vysokej školy, rektor 

vysokej školy, vedecká rada vysokej školy a disciplinárna komisia vysokej školy pre 

študentov. 

(5) Funkciu správnej rady vysokej školy vykonáva rozšírená správna rada 

Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

(6) Členmi správnej rady vysokej školy sú všetci členovia správnej rady Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o., doplnení o ďalších členov, ktorých na návrh predsedu správnej 

rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. schvaľuje akademický senát vysokej školy.  

(7) Počet členov správnej rady vysokej školy, schválených akademickým senátom 

vysokej školy, je rovný počtu členov správnej rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

zníženému o jedného člena. 

 

Čl. 4  

Rektor 

(1) Rektor vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce vysokej školy. Rektor 

vysokej školy za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu súkromnej vysokej školy, 

okrem vecí uvedených v tomto štatúte, za ktoré zodpovedá správnej rade vysokej školy. 

Rektor vysokej školy je najvyšším akademickým predstaviteľom vysokej školy a riadi jej 

akademické (pedagogické, vedecké a výskumné) aktivity a s tým súvisiacu činnosť priamo 

alebo v zastúpení príslušnými pracovníkmi vysokej školy. Rektor v oblasti tejto pôsobnosti 

koná v mene vysokej školy a zastupuje ju navonok. 

(2) Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu 

rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 
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(3) Rektor vysokej školy: 

 

a) sa v súčinnosti s riaditeľom Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. podieľa na 

príprave dlhodobého zámeru vysokej školy v personálnej, vzdelávacej, výskumnej, vedeckej 

a ďalšej tvorivej činnosti, na jeho vytváraní, prerokovaní s ministerstvom a prerokovaní 

v správnej rade vysokej školy a vo vedeckej rade vysokej školy. 

b) pred schválením správnou radou vysokej školy predkladá na vyjadrenie 

akademickému senátu vysokej školy štatút vysokej školy, študijný poriadok vysokej školy, 

zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov, pracovný poriadok súkromnej 

vysokej školy, organizačný poriadok súkromnej vysokej školy, štipendijný poriadok vysokej 

školy, disciplinárny poriadok vysokej školy, rokovací poriadok disciplinárnej komisie vysokej 

školy. 

c) predkladá na schválenie akademickému senátu vysokej školy návrh na vymenovanie a 

odvolanie prorektorov. 

d) predkladá akademickému senátu vysokej školy na schválenie návrh na vymenovanie 

a odvolanie členov vedeckej rady vysokej školy. 

e) predkladá na vyjadrenie akademickému senátu vysokej školy návrh študijných 

programov, ktoré sa budú uskutočňovať na vysokej škole. 

f) predkladá akademickému senátu vysokej školy na schválenie návrh podmienok 

prijatia na štúdium. 

g) predkladá akademickému senátu vysokej školy na schválenie výročnú správu o 

činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak ju vysoká škola predkladá ministerstvu. 

h) predkladá akademickému senátu vysokej školy na schválenie rozpočet vysokej školy. 

(4) Rektor rozhoduje najmä: 

 

a) o spôsobe prijímacieho konania a o prijatí uchádzača na štúdium. 

b) o prerušení alebo skončení štúdia na základe žiadosti študenta. 

c) o vylúčení študenta zo štúdia. 

d) o disciplinárnom opatrení voči študentom po prerokovaní v disciplinárnej komisii 

vysokej školy. 

e) o pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov vysokej školy s výnimkou funkcií 

uvedených v tomto štatúte. 

f) o vypísaní výberového konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov na 

vysokej škole a vyjadruje sa ku kritériám na obsadenie týchto funkcií. 

g) o otázkach vyplývajúcich zo študijného poriadku. 

h) o riadení vedeckého, výskumného a pedagogického procesu. 

(5) Rektor riadi najmä: 

 

a)  pedagogický proces na vysokej škole, 

b)  zasadania vedeckej rady, 

c)  výskumný proces na vysokej škole, 

d)  zapájanie sa pracovníkov vysokej školy do spolupráce s inými ustanovizňami a 

inštitúciami, 

e)  spoluprácu inštitútov a pracovísk pri pedagogickom a výskumnom procese, 

f)  vytváranie podmienok pre kvalitu pedagogického a výskumného procesu, 

g)  zapojenie sa vysokej školy do medzinárodnej spolupráce. 

(6) Rektor plní úlohy vyplývajúce zo samosprávnej pôsobnosti vysokej školy a z 

rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy vysokej školy. 
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(7) Rektor reprezentuje vysokú školu na národných a medzinárodných akademických a 

vedeckých fórach. Zastupuje vysokú školu v Slovenskej rektorskej konferencii. 

(8) Rektor zodpovedá najmä : 

 

a)  za dodržiavanie stanoveného študijného programu, študijného, organizačného 

a pracovného poriadku a za dosahovanie dlhodobého zámeru, cieľov a úloh vysokej školy 

v oblasti pedagogickej, vedeckej a výskumnej, 

b)  za dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na pôde 

vysokej školy, 

c)  za dodržiavanie akademických slobôd a akademických práv na vysokej škole, 

d)  za plnenie úloh, ktoré mu uložila správna rada vysokej školy, 

e)  za hospodárne využívanie majetku a prostriedkov zverených vysokej škole, 

f)  za predloženie návrhu ročného rozpočtu najneskôr do 60 dní pred skončením 

predchádzajúceho rozpočtového obdobia a za predloženie materiálu o vyhodnotení plnenia 

rozpočtu za minulý rok najneskôr do 60 dní po skončení tohto obdobia, správnej rade 

vysokej školy na prerokovanie a akademickému senátu vysokej školy na schválenie, 

g) za objektívne hodnotenie kvality a odbornosti jednotlivých pedagogických a 

výskumných pracovníkov, 

h) za predkladanie odporúčaní akademického senátu v oblasti hospodárenia a 

financovania vysokej školy na rokovanie správnej rady vysokej školy. 

(9) Rektor má právo: 

 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady vysokej školy,  

b) predkladať správnej rade vysokej školy návrhy na prijatie, zmenu, doplnenie a 

zrušenie štatútu vysokej školy po vyjadrení akademického senátu vysokej školy, 

c) uzatvárať, meniť a rušiť pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami vysokej školy, 

d) voči tretím osobám vystupovať ako najvyšší akademický funkcionár a reprezentant 

vysokej školy, zastupovať ju a konať v jej mene navonok, okrem vecí, ktoré sú týmto 

štatútom zverené do výlučnej pôsobnosti riaditeľa Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. a 

správnej rady vysokej školy, 

e) požadovať od všetkých zamestnancov vysokej školy plnenie si povinností 

vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu a z kvality plnenia vyvodzovať dôsledky, 

f) na zabezpečenie a splnenie úloh vysokej školy využívať v súlade s organizačným a 

pracovným poriadkom vysokej školy a pracovnými zmluvami všetky pracoviská a 

zamestnancov vysokej školy. 

 

Čl. 5 

Správna rada vysokej školy 

(1) Členmi správnej rady vysokej školy sú členovia Správnej rady Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o. doplnení o ďalších členov, ktorých na návrh predsedu správnej 

rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. schvaľuje akademický senát vysokej školy. 

Predseda a podpredseda Správnej rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o., vykonávajú 

funkciu predsedu a podpredsedu správnej rady vysokej školy. 

(2) Spôsob tvorby správnej rady vysokej školy sa určuje v súlade so Štatútom 

Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. a týmto štatútom. Funkčné obdobie členov správnej 

rady vysokej školy upravuje Štatút Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

(3) Členovia správnej rady vysokej školy môžu byť v pracovnoprávnom vzťahu s 
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Bratislavským inštitútom humanistiky n. o. za rovnakých podmienok ako členovia správnej 

rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. a za podiel na výkone riadenia vysokej školy 

môžu byť odmeňovaní. Na čele správnej rady vysokej školy stojí predseda správnej rady 

vysokej školy, ktorý je v čase svojej neprítomnosti zastupovaný podpredsedom správnej rady 

vysokej školy. O finančných, majetkovo-právnych a organizačných záležitostiach rozhoduje 

a realizuje ich riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. po prerokovaní správnou 

radou vysokej školy. 

(4) Správna rada vysokej školy pracuje podľa plánu práce. Z rokovania správnej rady 

vysokej školy sa vyhotovuje zápis, obsahujúci dôležité náležitosti z rokovania a prijaté 

rozhodnutia. Predseda správnej rady vysokej školy môže rozhodnúť o vyhotovovaní 

zvukového alebo obrazového záznamu z rokovania rady. 

(5) Správna rada vysokej školy prijíma uznesenia, prostredníctvom rektora zaväzuje 

funkcionárov a zamestnancov vysokej školy a rozhoduje hlasovaním, pričom každý člen rady 

má jeden hlas. Rozhodnutie správnej rady vysokej školy je platné, ak za prijatie hlasovalo 

viac ako 50 % členov správnej rady vysokej školy. Členovia správnej rady vysokej školy, 

ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť hlasovania osobne, sa zúčastňujú hlasovania 

prostredníctvom písomného vyjadrenia svojej mienky alebo formou dištančného hlasovania 

(využitie videokonferencie alebo internetu), alebo písomne splnomocnením iného člena 

správnej rady vysokej školy. 

 

(6) Správna rada vysokej školy môže na prípravu riešenia čiastkových problémov 

vytvoriť pracovné komisie, ktoré vypracúvajú návrhy, podnety príp. koncepčné materiály pre 

rokovanie správnej rady vysokej školy. 

(7) Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o., ako aj rektor vysokej školy majú 

právo aktívne sa zúčastňovať rokovania správnej rady vysokej školy, predkladať nové návrhy 

a pripomienky k prerokovávaným otázkam a zúčastňovať sa hlasovania s poradným hlasom. 

(8) Zasadnutia správnej rady vysokej školy, časový harmonogram a program musia byť 

členom správnej rady vysokej školy oznámené písomne minimálne 7 dní vopred. Uvedená 

časová podmienka neplatí, pokiaľ všetci riadni členovia správnej rady vysokej školy 

odsúhlasia zaradenie neplánovaného bodu do programu rokovania. Takýto súhlas musí byť 

uvedený v zápisnici z rokovania. 

 

Čl. 6 

Pôsobnosť správnej rady vysokej školy a riaditeľa 

(1) Správna rada vysokej školy rozhoduje vo všeobecných otázkach rozvoja vysokej 

školy vrátane zásadných majetkových, finančných a obchodných vzťahov. O konkrétnych 

majetkových, finančných a obchodných vzťahoch rozhoduje a realizuje ich štatutárny orgán 

vysokej školy. Predseda správnej rady vysokej školy a riaditeľ za svoju činnosť zodpovedajú 

správnej rade vysokej školy. 

(2) Štatutárnym orgánom vysokej školy je riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky 

n. o., ktorého volí a uvádza do funkcie Správna rada Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

podľa čl. 2 ods. 1 poslednej vety tohto štatútu; s vysokou školou je v pracovnoprávnom 

vzťahu a je za výkon svojej funkcie honorovaný. 

(3) Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. v naliehavých záležitostiach, 

ktoré nestrpia odklad, má právo rozhodnúť a konať v mene vysokej školy; v týchto prípadoch 
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však musí byť bez zbytočného odkladu zvolané mimoriadne zasadnutie správnej rady vysokej 

školy, na ktorom sa daná záležitosť prerokuje. 

(4) Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. má právo udeliť akademickému 

funkcionárovi vysokej školy, alebo inej vhodnej osobe plnú moc v písomnej forme, 

umožňujúcu splnomocnencovi zastupovať vysokú školu a konať v jeho mene v určenom 

rozsahu a po určený čas. 

(5) Správna rada vysokej školy prijíma, mení, dopĺňa a ruší so súhlasom riaditeľa 

Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. a po vyjadrení akademického senátu vysokej školy 

štatút vysokej školy, ktorý vrátane vykonaných zmien a doplnkov nadobúda platnosť po 

registrovaní Ministerstvom školstva SR a účinnosť po doručení rozhodnutia o zaregistrovaní 

štatútu vysokej škole. 

(6) Správna rada vysokej školy na návrh akademického senátu vysokej školy schvaľuje 

kandidáta na rektora vysokej školy a na návrh akademického senátu vysokej školy schvaľuje 

návrh na odvolanie rektora vysokej školy. Správna rada vysokej školy je povinná tieto návrhy 

prerorokovať a rozhodnúť o nich v lehote najneskôr do 10 dní od ich doručenia. Ak správna 

rada vysokej školy návrh schváli, najneskôr do 5 dní od schválenia je predseda správnej rady 

vysokej školy povinný predložiť ministrovi školstva SR návrh na menovanie alebo odvolanie 

rektora vysokej školy. Rektora vysokej školy menuje a odvoláva prezident Slovenskej 

republiky. 

(7) Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. uzatvára, mení a ruší 

pracovnoprávne vzťahy s rektorom. Pre túto funkciu stanovuje ciele a úlohy, ako aj motivačné 

podmienky pre odmeňovanie 

(8) Správna rada vysokej školy schválením štatútu vysokej školy ustanovuje spôsob 

určovania a počtu pracovných miest. 

(9) Výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov na vysokej škole 

vypisuje rektor vysokej školy a o ich výsledku informuje riaditeľa Bratislavského inštitútu 

humanistiky n. o. a správnu radu vysokej školy. Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky 

n. o. dáva predchádzajúci písomný súhlas rektorovi na uzavretie pracovných pomerov do 

funkcií docenta a  profesora s osobami, ktoré sa zúčastnili výberového konania a ktoré navrhla 

na obsadenie týchto funkcií výberová komisia a rektor. 

(10) Na základe rozhodnutia správnej rady vysokej školy a po vyjadrení akademického 

senátu vysokej školy môže rektor vysokej školy zriadiť alebo zrušiť katedry, pracoviská 

vysokej školy, obslužné a detašované pracoviská po príslušnej zmene vnútorných predpisov, 

najmä organizačného poriadku. 

(11) Správna rada vysokej školy schvaľuje so súhlasom riaditeľa Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o. rozpočet vysokej školy na bežný rok po jeho schválení 

akademickým senátom vysokej školy a rozhoduje o použití finančných prostriedkov 

získaných z poplatkov, zo školného, z príspevkov, darov a iných platieb a prevodov v 

prospech vysokej školy.  

(12) Správna rada vysokej školy prerokováva výročnú správu o činnosti vysokej školy 

pred jej schválením akademickým senátom vysokej školy, schvaľuje výročnú správu o 

hospodárení vysokej školy a správu o vyhodnotení plnenia rozpočtu za minulý rok. Pokiaľ sa 

výročná správa o hospodárení vysokej školy predkladá na ministerstvo školstva, schvaľuje ju 
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zároveň aj akademický senát vysokej školy. 

(13) Správna rada vysokej školy sa po prerokovaní vo vedeckej rade vysokej školy a 

pred schválením akademickým senátom vysokej školy vyjadruje k dlhodobému zámeru 

vysokej školy v personálnej, vzdelávacej, výskumnej, vedeckej a ďalšej tvorivej činnosti. 

(14) Správna rada vysokej školy so súhlasom riaditeľa Bratislavského inštitútu 

humanistiky n. o. schvaľuje výšku školného a poplatkov spojených z vysokoškolským 

štúdiom. 

(15) Riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. prostredníctvom poverených 

právnických osôb, fyzických osôb, alebo zamestnancov vysokej  školy zabezpečuje 

ekonomickú, hospodársku a finančnú agendu vysokej školy a pravidelne hodnotí 

hospodárenie vysokej školy a jej vývoj a prijíma opatrenia a úlohy na zabezpečenie ďalšej 

činnosti vysokej školy. Správna rada vysokej školy so súhlasom riaditeľa Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o. schvaľuje riadne a mimoriadne odmeny rektora v prípade 

dosiahnutia mimoriadnych výsledkov a úspechov. 

(16) Správna rada vysokej školy má právo so súhlasom riaditeľa Bratislavského inštitútu 

humanistiky n. o. vypísať mimoriadne odmeny na vyriešenie potrebných úloh 

nezabezpečených v riadnom režime. 

(17) Správna rada vysokej školy sa taktiež vyjadruje a podľa svojho uváženia a 

pôsobnosti rozhoduje so súhlasom riaditeľa Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. o 

ďalších  veciach, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického 

senátu vysokej školy. 

 

Čl. 7 

Hospodárenie vysokej školy 

(1) Hospodárenie vysokej školy, ekonomickú, administratívnu a právnu agendu vysokej 

školy zabezpečuje riaditeľ Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

(2) Bratislavský inštitút humanistiky n. o. využíva svoj majetok, základné fondy a 

prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté na základe zmluvných vzťahov inými osobami na 

zabezpečenie činnosti vysokej školy. 

(3) Školné, poplatky spojené s vysokoškolským štúdiom a iné platby sú príjmami 

Bratislavského inštitútu humanistiky n. o., ktoré využíva na zabezpečenie činnosti vysokej 

školy. 

(4) Príjem vysokej školy tvoria najmä: 

 

a) Školné a poplatky spojené so štúdiom na vysokej škole od prijatých a študujúcich 

študentov, 

b) získané granty na pedagogický a výskumný proces, 

c) obchodné platby od odberateľov výkonov vysokej školy, 

d) dary získané od darcov, 

e) sponzorské príspevky, 

f) dotácie od ministerstva školstva a iných štátnych orgánov, 

g) ceny, odmeny a výhry získané za svoju činnosť od rôznych inštitúcií. 
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(5) Výdavky na zabezpečenie činnosti vysokej školy tvoria najmä: 

 

a) výdavky na personálne zabezpečenie pedagogického a výskumného procesu, ako aj 

prevádzky vysokej školy, 

b) výdavky na prevádzkové a technické zabezpečenie pedagogického a výskumného 

procesu, 

c) výdavky vysokej školy na zabezpečenie účasti vysokej školy a jej zamestnancov na 

spolupracujúcich programoch, 

d) výdavky vysokej školy na informovanie o svojej činnosti a získavanie študentov. 

(6) Hospodárenie vysokej školy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

vrátane zákona č. 213/1997 Z. z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby v znení neskorších predpisov a týmto štatútom.  

 

Čl. 8 

Dozorná rada vysokej školy 

(1) Členmi dozornej rady vysokej školy sú členovia dozornej rady Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o. 

(2) Dozorná rada vysokej školy plní úlohy v súlade s § 25 zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov v podmienkach vysokej školy najmä v oblasti hospodárenia a účtovníctva. 

 

Čl. 9 

Akademická obec, akademická pôda 

(1) Akademickú obec tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ostatní 

zamestnanci vysokej školy a študenti vysokej školy. 

(2) Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká 

škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokej školy. 

Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor. 

(3) Na vysokej škole sa zaručujú akademické slobody a akademické práva v súlade so 

zákonom, najmä právo na slobodné bádanie a šírenie informácií, ako aj práva študentov 

podieľať sa na výučbe, výskume a akademickej samospráve. 

 

 

Čl. 10 

Akademický senát 

(1) Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov 

akademickej obce vysokej školy. Má 15 členov, z toho 7 členov tvoria študenti. 

(2) Akademický senát verejnej vysokej školy sa člení na zamestnaneckú časť a na 

študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu vysokej školy volia 

tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov 

študentskej časti akademického senátu vysokej školy volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia študentskej časti akademickej obce. Členom zamestnaneckej časti akademického 

senátu vysokej školy môže byť len člen zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Členom 

študentskej časti akademického senátu vysokej školy môže byť len člen študentskej časti jej 
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akademickej obce. 

(3) Funkcia člena akademického senátu vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou rektora 

vysokej školy a prorektora vysokej školy. 

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy je štvorročné (členovia 

zamestnaneckej časti) a trojročné (členovia študentskej časti). 

(5) Zasadnutia akademického senátu vysokej školy sú verejné. Rektor vysokej školy 

alebo v jeho zastúpení prorektor má právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím 

poriadkom akademického senátu kedykoľvek, keď o to požiada. Na žiadosť rektora vysokej 

školy je predseda akademického senátu vysokej školy povinný bezodkladne, najneskôr však 

do 14 dní zvolať zasadnutie akademického senátu vysokej školy. Ak tak predseda 

akademického senátu vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu vysokej 

školy rektor vysokej školy. 

(6) Členstvo v akademickom senáte vysokej školy zaniká 

 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3, 

c) skončením pracovného pomeru s vysokou školou členov zamestnaneckej časti 

akademického senátu vysokej školy a prerušením alebo skončením štúdia členov študentskej 

časti akademického senátu vysokej školy, 

d) vzdaním sa funkcie člena, 

e) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce vysokej školy; 

dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určujú zásady volieb do akademického senátu 

vysokej školy, 

f) smrťou člena, 

(7) Ak zaniklo členovi akademického senátu vysokej školy členstvo pred skončením 

funkčného obdobia podľa odseku 6 písm. b) až f), zvolí príslušná časť akademickej obce na 

uvoľnené miesto nového člena akademického senátu vysokej školy, ktorého funkčné obdobie 

trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. 

(8) Akademický senát vysokej školy 

 

a) sa vyjadruje sa k návrhom študijného poriadku vysokej školy, štipendijného poriadku 

vysokej školy, disciplinárneho poriadku vysokej školy predložených rektorom vysokej školy a 

schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu vysokej školy zásady volieb do 

akademického senátu vysokej školy a rokovací poriadok akademického senátu  vysokej školy.  

b) sa vyjadruje k návrhom štatútu vysokej školy, zásad výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a 

funkcií profesorov a docentov, pracovného poriadku vysokej školy a organizačného poriadku 

vysokej školy predložených rektorom vysokej školy. 

c) navrhuje kandidátov na rektora správnej rade vysokej školy a navrhuje odvolanie 

rektora z funkcie správnej rade vysokej školy. Správna rada vysokej školy do 15 dní návrh 

kandidáta na rektora potvrdí a predloží ho ministrovi alebo návrh kandidáta zamietne. 

d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov.  

e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady vysokej 

školy. 

f) schvaľuje na návrh predsedu správnej rady Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. 

členov správnej rady vysokej školy, ktorí nie sú členmi správnej rady Bratislavského inštitútu 
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humanistiky n. o. 

g) schvaľuje návrh rozpočtu vysokej školy, ktorý predloží riaditeľ Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o.  

h) schvaľuje dlhodobý zámer vysokej školy predložený riaditeľom Bratislavského 

inštitútu humanistiky n. o. po prerokovaní vo vedeckej rade vysokej školy a jeho aktualizácii, 

i) schvaľuje na výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak ju vysoká 

škola predkladá ministerstvu, 

j) pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných 

programov na vysokej škole, predložený rektorom vysokej školy. 

k) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom vysokej školy, 

l) vyjadruje sa k návrhu riaditeľa Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. na zriadenie, 

zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí vysokej školy, 

m) volí zástupcu vysokej školy do Rady vysokých škôl, 

n) volí zástupcu vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl; tohto zástupcu volí 

len jeho študentská časť, 

o) raz za rok podáva akademickej obci vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú 

vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke vysokej školy, 

p) plní iné úlohy podľa tohto štatútu. 

(9) Akademický senát vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 8 písm. c), e) a f) 

rozhoduje tajným hlasovaním, ako aj v ostatných otázkach, uvedených v odseku 8, ak o 

tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne. 

(10) Akademický senát spolupracuje so správnou radou vysokej školy a riaditeľom 

Bratislavského inštitútu humanistiky n. o. ako štatutárnym orgánom vysokej školy a predkladá 

im návrhy na zlepšenie a zefektívnenie práce vysokej školy, ako aj na riešenie vzniknutých 

nedostatkov. 

(11) Rektor vysokej školy alebo ním poverená osoba má právo zúčastňovať sa zasadnutí 

senátu s poradným hlasom. 

 

Čl. 11 

Vedecká rada vysokej školy 

(1) Vedecká rada vysokej školy je samosprávny, rozhodovací, koncepčný a iniciatívny 

orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej a vedeckej činnosti vysokej 

školy, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho rozvoj a napomáha rozvoju 

medzinárodných stykov. 

(2) Členmi vedeckej rady sú menovaní významní odborníci z oblastí, v ktorých pôsobí 

vysoká škola. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna polovica členov vedeckej rady sú 

osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce vysokej školy. Počet členov vedeckej rady je 

spravidla 15. 

(3) Predsedom vedeckej rady je rektor vysokej školy. Funkčné obdobie členov vedeckej 

rady je štvorročné. 

(4) Návrh na členov vedeckej rady predkladá rektor na schválenie akademickému 

senátu. 

(5) Rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy schvaľuje na návrh rektora vedecká 

rada vysokej školy. Pred prerokúvaním vo vedeckej rade vysokej školy rektor predloží 
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rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy na prerokovanie správnej rade vysokej školy. 

 

Čl. 12 

Pôsobnosť vedeckej rady 

(1) Vedecká rada vysokej školy : 

a) prerokúva dlhodobý zámer rozvoja vysokej školy, 

b) najmenej raz ročne hodnotí úroveň vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 

vedy, 

c) schvaľuje návrh študijných programov, prerokovaný akademickým senátom, 

d) schvaľuje odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na vysokej škole, 

e) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie miest hosťujúcich profesorov, 

f)  navrhuje rektorovi udeliť čestný titul „profesor emeritus“ profesorom starším 

ako 65 rokov,  

g) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady vysokej školy, po prerokovaní 

správnou radou vysokej školy, rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy . 

(2) Vedecká rada vysokej školy rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda 

vedeckej rady alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie. 

 

Čl. 13 

Disciplinárna komisia 

(1) Disciplinárna komisia vysokej školy prerokúva disciplinárne priestupky študentov a 

predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi vysokej školy. Členov disciplinárnej komisie a jej 

predsedu vymenúva z radov členov akademickej obce rektor vysokej školy. 

(2) Pôsobnosť disciplinárnej komisie bližšie upravuje Disciplinárny poriadok vysokej 

školy. Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi jej rokovacím poriadkom. 

 

Čl. 14 

Prijímanie na štúdium 

(1) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium schvaľuje akademický senát vysokej školy 

a o spôsobe prijímania uchádzačov na štúdium rozhoduje rektor vysokej školy. Schválené 

podmienky prijatia a spôsob prijímania budú vhodnou formou zverejnené. Platia základné 

podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium a ďalšie podmienky prijatia na vysokoškolské 

štúdium v súlade so zákonom o VŠ. 

(2) Súčasťou podmienok prijatia musia byť i finančné informácie o školnom a 

poplatkoch spojených so štúdiom a ich určovanie podľa výsledkov štúdia. 

(3) Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači, ktorí splnia podmienky v poradí 

hodnotenia do počtu zodpovedajúcemu kapacitným možnostiam vysokej školy, resp. do počtu 

prijímaných študentov, ktorý určí rektor na základe rozhodnutia správnej rady vysokej školy, 

po prerokovaní v akademickom senáte vysokej školy. 

(4) O prijatí na štúdium rozhoduje rektor vysokej školy v súlade s podmienkami 

stanovenými pre prijatie. O preskúmaní rozhodnutia rektora rozhoduje akademický senát 

vysokej školy. 
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(5) Uchádzač sa po prijatí na štúdium stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na 

štúdium. 

 

Čl. 15 

Priebeh štúdia a jeho ukončenie 

(1) Štúdium sa uskutočňuje podľa schváleného a akreditovaného študijného programu. 

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Podrobnosti ustanoví študijný 

poriadok a osobitné predpisy. 

(2) Priebeh štúdia, jeho organizáciu, práva a povinnosti študentov a učiteľov upravuje 

študijný poriadok vysokej školy a rozhodnutia rektora. 

(3) Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho 

kalendárneho roku. Akademický rok sa delí na dva semestre. 

 

(4) Vysokoškolské štúdium sa poskytuje za úhradu, ktorou je školné. Úhrada 

stanoveného školného a poplatkov spojených so štúdiom sú nevyhnutnými podmienkami pre 

zápis do ďalšieho roku štúdia, pokiaľ rektor školné neznížil alebo neodpustil. 

(5) Študentovi, ktorý z vážnych dôvodov nesplnil včas podmienky študijného programu 

a súvisiacich predpisov, môže rektor na základe písomnej žiadosti študenta povoliť prerušenie 

štúdia na nevyhnutnú dobu, minimálne do začiatku budúceho akademického roku. 

(6) Prijatie študenta po absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole je možné len na 

základe prijímacieho konania. V rozhodnutí o prijatí rektor zároveň stanoví študijné a 

ekonomické podmienky prestupu. 

(7) Štúdium môže študent skončiť: 

 

a) riadnym splnením všetkých podmienok stanovených študijným programom, 

b) iným skončením štúdia. 

 

(8) Vysoká škola môže poskytovať aj ďalšie vzdelávanie. Podrobnosti upraví osobitný 

predpis. 

 

 

Čl. 16 

Školné a poplatky spojené so štúdiom 

(1) Správna rada vysokej školy so súhlasom riaditeľa Bratislavského inštitútu 

humanistiky n. o. schvaľuje výšku školného, navrhnutú rektorom, pre každý rok štúdia v 

danom akademickom roku. 

(2) Školné sa určuje a uhrádza na jeden akademický rok. Odkladacou podmienkou pri 

prijímaní na vysokú školu je súhlas študenta s výškou poplatku za štúdium. 

(3) Poplatky spojené so štúdiom sa uhrádzajú na jeden akademický rok a určuje ich 

Správna rada vysokej školy na návrh rektora. 

(4) Na študentov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, ani členských štátov 

Európskej únie, alebo ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ani na území 
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členských štátov Európskej únie, sa ustanovenia vzťahujú primerane. 

 

Čl. 17 

Sociálna podpora študentov 

(1) Vysoká škola bude v závislosti od svojich finančných možností vytvárať fondy pre 

zabezpečenie sociálnej podpory študentov. 

(2) Sociálna podpora bude spočívať vo vytvorení štipendijného fondu, v organizačnom 

vytváraní podmienok pre ubytovanie, športové, kultúrne a vedecké činnosti študentov a 

sprostredkovanie študijných pobytov v spolupráci s inštitúciami doma i v zahraničí. 

 

Čl. 18 

Používanie insígnií a vykonávanie akademických obradov 

(1) Vysoká škola používa ako insígnie: 

a) rektorskú reťaz, 

b) rektorskú pečať.  

 

(2) Pre vykonávanie akademických obradov, slávnostného otvorenia akademického 

roku, promócií, slávnostného zasadnutia vedeckej rady sú spracované samostatné protokoly 

uložené na rektoráte vysokej školy. 

 

Čl. 19 

Pracovnoprávne vzťahy 

(1) Pracovný pomer na ustanovaný týždenný pracovný čas na miesto vysokoškolského 

učiteľa so zamestnancom, ktorý má vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ 

uzatvára v mene vysokej školy rektor. Rektor tak koná na základe výsledkov výberového 

konania vypísaného na obsadenie tohto miesta, podľa výsledkov výberového konania a na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľa Bratislavského inštitútu humanistiky 

n. o. a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie vedúcich funkcií vysokej 

školy. Do právomoci rektora patrí aj zmena a zrušenie týchto pracovnoprávnych vzťahov, 

rovnako po predchádzajúcom písomnom súhlase riaditeľa Bratislavského inštitútu 

humanistiky n. o. 

(2) Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas uzatvára so zamestnancom, 

ktorý nemá vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ rektor. 

(3) Iné pracovné pomery uzatvára, mení alebo ruší v mene vysokej školy rektor. 

(4) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov na pozíciách nepedagogických zamestnancov 

vznikajú, menia sa a rušia na základe právnych úkonov rektora. 

(5) Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov sa riadia platným znením Zákonníka 

práce. 

 

Čl. 20 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Správna rada Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v súlade s čl. 6, 

ods. 5 po prerokovaní v akademickom senáte dňa 21. januára 2009 podľa čl. 10, ods. 6, písm. 
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b) platného štatútu Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, registrovaného 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 9. júna 2006 pod č. CD-2005-21428/30861-

1:sekr. schválila tento Štatút Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií dňa 23. 

januára 2009. 

 

(2) Týmto sa zrušuje Štatút Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 

registrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 9. júna 2006 pod č. CD-2005-

21428/30861-1:sekr. 

 

(3) Tento štatút Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií nadobúda platnosť 

odo dňa registrácie Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a účinnosť odo dňa 

doručenia rozhodnutia vysokej škole o jeho zaregistrovaní Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky. 

 

V Bratislave 26. januára 2009 

 

 

_______________________________                ________________________________ 

  prof. PhDr. František Novosád, CSc.   Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

      predseda Správnej rady BISLA          predseda Akademického senátu BISLA 

 

 

 

                                       _______________________________ 

Samuel Abrahám, PhD. 

rektor BISLA 

 


