
ŠTATÚT  
Centra podpory pre študentov VŠBM v Košiciach 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Tento štatút stanovuje poslanie, činnosti a oblasti podpory študentov, ktoré sa budú realizovať. 
 
 
 

Článok 2 
Zriadenie a organizácia 

 
Centrum podpory má primárne plniť úlohy vyplývajúce z § 100 a § 100a Zákona č. 131/2002 
Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zákonom 
definovaných úloh centrum realizuje aj ďalšiu podporu vyplývajúcu z charakteru a potrieb 
VŠBM v Košiciach. 
 Centrum podpory s poradenskými  službami zaručí, že študenti budú mať ľahký prístup k 
poradenským a ďalším podporným službám, zodpovedajúcim ich rôznym potrebám. Jeho 
poslaním je pomôcť študentom zvládnuť štúdium, pripraviť ich na vstup na trh práce.  
Úlohou centra podpory je: 

- poskytovať poradenstvo na účely zlepšovania duševného zdravia študentov, 
- poskytovať pomoc pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia, 
- poskytovať motivačné nástroje pre študentov k štúdiu, 
- poskytovať pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, 
- poskytovať bezproblémovú adaptáciu na štúdium i pobyt zahraničným študentom  

 
 

Článok 3 
Zameranie a poslanie  

 
Centrum podpory pre študentov sa zameriava na súbor poradenských služieb sociálneho 
charakteru (sociálne štipendiá, sprostredkovanie ubytovania, študentské preukazy ISIC, 
ubytovanie v študentských domovoch); na poradenstvo pre študentov so špecifickými 
potrebami. Poradenské služby sú poskytované všetkým vekovým kategóriám študentov od 
nástupu na štúdium v dennej i v externej forme až po ukončenie štúdia.  
 
 

Článok 4 
Činnosť Centra podpory  

 
Sociálne poradenstvo: 

- poradenstvo v oblasti štipendií 
- pomoc zahraničným študentov  
- sprostredkovanie ubytovania 
- podpora v rámci adaptačného procesu zo SŠ na VŠ s využitím statusu tútora počas 

celého štúdia 
Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami 



- poskytovanie poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom na VŠBM 
v Košiciach 

- pomoc pri riešení problémových situácií vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, ktoré 
by mohli ohroziť plnenie študijných povinností, 

- spolupráca na úlohách pri riešení podmienok podpory študentov so špecifickými 
potrebami  

- vyhodnotenie potrieb a podporných služieb pre študentov zo znevýhodneného 
prostredia. 
 

Informovanie študentov prvých ročníkov o zriadení Centra podpory študentov na VŠBM 
v Košiciach a zároveň priebežné informovanie študentov vyšších ročníkov. 
 
 

Článok 5 
Zásady poskytovania služieb centra 

 
Pri poskytovaní poradenských a podporných služieb sa dodržuje zásada dôvernosti 
poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov klienta. Centrum podpory pre študentov si 
zachováva status nezávislej služby a tí, ktorí ho navštevujú robia tak dobrovoľne a z vlastného 
rozhodnutia. Informácie nadobudnuté v poradenskom vzťahu nemôžu byť ďalej rozširované, 
ani poskytované tretím osobám. Poradenský vzťah sa vyznačuje otvorenosťou so zárukou 
diskrétnosti. 
 
 

Článok 6 
Spôsoby kontaktu 

 
Internetová stránka https://www.vsbm.sk/centrum_podpory.html poskytuje študentom prvotný 
elektronický i telefonický kontakt a v ďalšom podľa charakteru predneseného dopytu vedenie 
centra deleguje príslušných poradcov a koordinátorov.  
 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

 
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 
 
 
V Košiciach, dňa 20.6.2022 
 

 

 

 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., 

       DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH 

            rektor a štatutárny zástupca VŠBM v Košiciach 


