Smernica č. 4 / 2020 - Organizačný poriadok BKIS

Riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (ďalej len BKIS), so sídlom
Židovská č. 1, 815 15 Bratislava, IČO: 30794544  vydáva tento

Organizačný poriadok BKIS
Smernica č. 4 / 2020
§1
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok BKIS upravuje postavenie a úlohy BKIS, jeho organizačnú štruktúru,
rámcovú náplň činnosti organizačných útvarov, riadenie organizácie a jeho organizačných
útvarov a vzťahy medzi organizačnými útvarmi.

§2
Postavenie a úlohy BKIS
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 225/2003 Z.z. zo
dňa 20.11.2003 zriadilo BKIS splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne
stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu v Bratislave,
v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovení §21 až §23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
2. Základným účelom a predmetom činnosti BKIS v zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa
30.11.2003 v znení jej Dodatkov č. 1 zo dňa 1.6.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 3.3.2011 a
Dodatku č. 3 zo dňa 25.10.2012 je najmä vytváranie podmienok pre organizovanie
programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu
a spoločenského života, ich organizácia a iniciácia.
3. Nadriadeným orgánom BKIS je jeho zriaďovateľ Hlavné mesto SR Bratislava. Po
odbornej stránke vedie BKIS “Oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy”.
4. BKIS môže vykonávať podnikateľskú činnosť a to za predpokladu, že plní úlohy
v oblasti svojej hlavnej činnosti. Prostriedky po zdanení získané podnikateľskou
činnosťou na základe živnostenského oprávnenia využíva na podporu a skvalitňovanie
svojej hlavnej činnosti.
5. Organizačný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov BKIS.

§3
Organizačná štruktúra BKIS
1. BKIS sa člení na sekcie a oddelenia. Do organizačnej štruktúry je začlenený zástupca
riaditeľa, ktorý riadi sekciu riaditeľa.
2. Organizačná schéma BKIS je uvedená v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku.
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§4
Rámcová náplň činnosti organizačných útvarov BKIS
Rámcová náplň činnosti organizačných útvarov BKIS je následovná:
1.

Sekcia riaditeľa - (počet pracovných pozícií: 9)
1.1.
1.2.

2.

Oddelenie právnych služieb (počet pracovných pozícií: 3)
Oddelenie prvého kontaktu (počet pracovných pozícií: 5)

Sekcia manažmentu projektov - (počet pracovných pozícií: 18 bez CI)
2.1.
2.2.

Oddelenie marketingu a komunikácie (počet pracovných pozícií: 6)
Kreatívno-produkčné oddelenie (počet pracovných pozícií: 6)
2.2.1.
Capella Istropolitana (CI) - Komorný orchester mesta Bratislava (11)
2.3.
Oddelenie manažmentu DPOH (počet pracovných pozícií: 5)
3.

Sekcia prevádzkového manažmentu - (počet pracovných pozícií: 25)
3.1.
3.2.

4.

Ekonomické oddelenie (počet pracovných pozícií: 5)
Oddelenie prevádzky budov (počet pracovných pozícií: 19)

Sekcia technickej podpory podujatí - (počet pracovných pozícií: 13)
4.1.
4.2.

Oddelenie technickej realizácie podujatí (počet pracovných pozícií: 8)
Oddelenie technickej administratívy (počet pracovných pozícií: 4)

Spolu počet pracovných pozícií BKIS: 66 vrátane riaditeľa organizácie, bez CI (2.2.1.)

§5
Riadenie BKIS
1. Štatutárnym orgánom BKIS mestskej príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na
návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
Bratislavy.
2. Riaditeľ BKIS riadi organizáciu, organizuje jej prácu a zodpovedá za jej činnosť a
hospodárenie zriaďovateľovi.
3. Riaditeľa BKIS zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa BKIS a to v
plnom rozsahu jeho práv a povinností, okrem vecí, ktoré si riaditeľ BKIS vyhradil.
4. Počas prítomnosti riaditeľa BKIS zástupca riaditeľa riadi činnosti v rozsahu svojej
pracovnej náplne a v rozsahu určenom riaditeľom BKIS.
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§6
Riadenie organizačných útvarov BKIS
1.
2.
3.

Riaditeľ BKIS riadi zástupcu riaditeľa a vedúcich jednotlivých sekcií.
Zástupca riaditeľa BKIS riadi sekciu riaditeľa a vedúcich sekcií v rozsahu určenom
riaditeľom BKIS.
2.1.
Zástupca riaditeľa zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi BKIS.
Vedúci sekcie riadi vedúcich oddelení sekcie a zamestnancov sekcie, ktorí nemajú
prideleného vedúceho oddelenia.
3.1.
Vedúci sekcie zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi BKIS a zástupcovi
riaditeľa v rozsahu určenom riaditeľom BKIS.
Vedúci oddelenia riadi zamestnancov oddelenia.
4.1.
Vedúci oddelenia zodpovedá za svoju činnosť vedúcemu sekcie.
4.2.
Zamestnanci zodpovedajú za svoju činnosť vedúcemu oddelenia a v prípade,
že nemajú prideleného vedúceho oddelenia, tak zodpovedajú za svoju činnosť
priamo vedúcemu sekcie.
Vedúci každého organizačného útvaru BKIS má svojho zástupcu určeného pre
zastupovanie počas jeho neprítomnosti v práci. Zástupca vedúceho alebo riaditeľa
BKIS môže byť pre špecifikované úkony určený aj na základe poverenia podpísaného
riaditeľom BKIS a priamym nadriadeným.

4.

5.

§7
Poradné orgány riaditeľa BKIS
Riaditeľ BKIS zriaďuje v zmysle právnych predpisov a podľa potrieb riadenia BKIS poradné
orgány. Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov upravujú interné
smernice a rokovacie poriadky poradných orgánov, ktoré schvaľuje riaditeľ BKIS. Riaditeľ
určuje ich náplň činnosti a spôsob rokovania.
Poradnými orgánmi sú napríklad:
A) Skupina krízového riadenia
B) Umelecká komisia BKIS
C) Inventarizačná komisia
D) Škodová komisia

§8
Vzťahy medzi organizačnými útvarmi BKIS
1. Zamestnanci všetkých organizačných útvarov BKIS úzko spolupracujú, poskytujú si
odborné informácie a pracovné podklady a podľa potreby sa zúčastňujú na plnení
spoločných úloh.
2. Pri plnení zložitejších úloh a úloh presahujúcich náplň činnosti jednotlivých útvarov,
sú útvary povinné spolupracovať a uplatňovať systém tímovej práce.
3. Kompetenčné spory a iné spory, ktoré vzniknú medzi oddeleniami alebo sekciami pri
zabezpečovaní pracovných úloh, rieši riaditeľ BKIS, alebo zástupca riaditeľa v
rozsahu určenom riaditeľom BKIS.
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4. Ak vznikne spor o výkone činnosti, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
organizačnom poriadku, rozhoduje o spôsobe riešenia riaditeľ BKIS, alebo zástupca
riaditeľa v rozsahu určenom riaditeľom BKIS.

§9
Zamestnanci BKIS
Práva, povinnosti, zodpovednosť zamestnancov BKIS upravujú platné právne predpisy,
Pracovný poriadok, Etický kódex, ich funkčné zaradenie, pracovná náplň, poverenia, príkazy
a pokyny riaditeľa BKIS, pokyny a príkazy vedúcich organizačných útvarov BKIS a ďalšie
platné zákonné a vnútorné predpisy a riadiace akty (napr. smernice).

§10
Zrušovacie ustanovenie
1. Organizačný poriadok je základom sústavy vnútorných predpisov BKIS. Na
organizačný poriadok nadväzujú najmä Pracovný poriadok, Registratúrny plán a
poriadok a ďalšie vnútorné predpisy a riadiace akty.
2. Tento Organizačný poriadok je platný a účinný dňom podpisu a zverejnenia.
3. Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Smernica č. 1/2020, doteraz platný Organizačný
poriadok.
V Bratislave dňa ................

……………………..……..
Mgr. Katarína Hulíková
riaditeľka BKIS
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