Základné ustanovenia ŠPBN
1. Študentská polícia je klubom občianskeho združenia: Študentská rada Boženy Němcovej 1,
040 01 Košice (ďalej len ŠRBN).
2. Študentská polícia za svoju činnosť zodpovedá ŠRBN.
3. Štatút ŠP vychádza a riadi sa stanovami ŠRBN.
4. Názov študentskej polície znie: Študentská polícia Boženy Němcovej( ďalej len ŠPBN)
Člen má právo:
1. Člen ŠPBN má právo požiadať o preukázanie sa ISIC kartou študenta v priestore ŠDBN.
V prípade, ak ubytovaný nemá ISIC kartu, alebo ho systém nedokáže identifikovať je povinný
poskytnúť svoje meno pre identifikáciu v zozname ubytovaných.
2. Člen ŠPBN má rovnaké práva ako všetci ostatní členovia občianskeho združenia ŠRBN.
3. Člen ŠPBN má právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach ŠRBN.
4. Člen ŠPBN má právo podávať návrhy predsedovi ŠPBN a žiadať o ich prerokovanie.
5. Člen ŠPBN má právo hlasovať a spolurozhodovať o vnútroklubových rozhodnutiach
a činnostiach v rámci ŠPBN.
6. Člen ŠPBN má právo vypísať “ predvolanku „študentovi, ktorý porušil ubytovací poriadok.
Povinnosti člena:
1. Riadne vykonávať funkciu a úlohy, ktorými bol poverený a ktoré prijal, a to ako v rámci klubu
ŠPBN, tak i zo strany vedenia ŠRBN.
2. V plnej miere sa riadiť pokynmi vedenia ŠRBN a prijímať nimi poverené úlohy.
3. Zúčastňovať sa na rokovaniach ŠPBN.
4. Vedome neohrozovať záujmy ŠPBN, ŠRBN, študentských domovov, TUKE a svojou činnosťou
naopak tieto kluby a organizácie reprezentovať a zveľaďovať.
5. Služby ŠPBN:
a.) Služba na vrátnici začína o 22:00 a končí najneskôr o 02:00, v prípade určí dĺžku trvania
služby predseda ŠPBN. V prípade, že služba na vrátnici trvá kratšie, je službu konajúci člen
povinný byť dostupný na telefóne.
b.) Člen ŠPBN dbá o dodržiavanie nočného pokoja, riadi sa stanovami.
c.) Člen ŠPBN vykonáva obchôdzku blokov minimálne toľkokrát, koľko je potrebné v plnom
rozsahu, minimálne 1 krát za hodinu.
d.) Člen ŠPBN je počas celej služby v odeve ŠPBN.
e.) Člen ŠPBN je počas služby nápomocný službukonajúcemu vrátnikovi. Pomáha mu
kontrolovať ubytovaných študentov. Pre tento úkon využíva v plnej miere len systém.
f.) Člen ŠPBN využíva čítačku kariet v prípade obchôdzky blokov k identifikácii ubytovaných
študentov, alebo k fotodokumentácii vzniknutej situácie.
g.) Člen ŠPBN NIE JE povinný kontrolovať ľudí, ktorí navštevujú bar“ Béčko“, taktiež člen
ŠPBN nerieši konflikty spojené s týmto barom. Jeho právomoc nadobúda účinnosť, ak
študent ruší nočný pokoj a ubytovací poriadok v priestoroch vrátnice a pri presune na
jednotlivé bloky.
h.) Člen ŠPBN na konci služby zapíše priebeh služby do knihy študentskej polície.
6. Člen ŠPBN počas svojej prítomnosti v ŠDBN dbá na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i
mimo služby.

7. pri porušovaní ubytovacieho poriadku ŠDBN študentom je člen ŠPBN povinný tohto študenta
upozorniť na danú skutočnosť a podľa závažnosti porušenia vykonať patričné opatrenia v rámci
svojich kompetencií.
8. Po prvom upozornení alebo po ignorovaní prvého upozornenia člena ŠPBN, prípadne pri závažných
porušeniach ubytovacieho poriadku je povinný tohto študenta, resp. izbu poznačiť do knihy
študentskej polície umiestnenej na vrátnici.
9. Člen ŠPBN má právo vypísať predvolanku pred predsedu ŠPBN, ktorú odovzdá študentovi, ktorý
porušil ubytovací poriadok.
10. Pri fyzickom napadnutí člena ŠPBN osobou ubytovanou v ŠDBN bude vec postúpená ŠRBN.
11. V prípade, že si člen ŠPBN nebude plniť svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠPBN a stráca nárok na
výhody člena ŠPBN a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠPBN vylúčený.
12. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku členom ŠPBN, bude tento člen riadne predvolaný
pred predsedu ŠPBN, kde sa toto porušenie bude prešetrovať.
13. Na základe zápisu do knihy študentskej polície sa udeľujú jednotlivé postihy zapísaným
študentom. Jednotlivé postihy sa riadia pravidlami postihov za nedodržanie ubytovacieho poriadku a
stanov jednotlivých klubov.

