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Vnútorné predpisy UPJŠ v Košiciach, zrušené v roku 2012 

Príkazy rektora UPJŠ 

 č. 5/2012 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov  na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 5235/2012 zo dňa 12.11.2012 

 č. 4/2012 o povinnej evidencii dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 3230/2012 zo dňa 08.11.2012  

 č. 3/2012 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2305/2012 zo dňa 26.07.2012 

+ Dodatok č. 1, č. j. 4688/2012 z 18.12.2012 

 č. 2/2012 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j.: 
897/2012 zo dňa 15.03.2012  

 č. 1/2012 na zabezpečenie povinností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
a jej súčastí vyplývajúcich zo zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, č. j. 59/2012 zo dňa 17.2.2012 

Rozhodnutia rektora 

 č. 20/2012 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 
nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2013/2014 na 
UPJŠ v Košiciach (ďalej len Poriadok poplatkov), č. j. 4244/2012 zo dňa 15.11.2012 

 č. 19/2012 o organizácii výučby študijných programov realizovaných na UPJŠ v 
Košiciach a zásady použitia finančných prostriedkov, č. j. 3227/2012 zo dňa 
09.10.2012 

 č. 18/2012 na určenie podpisových právomocí rektora a dekanov fakúlt pri 
uzatváraní zmlúv na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2099/2012 zo dňa 
02.10.2012 

 č. 17/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2617/2012 zo dňa 1.9.2012 

 č. 16/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
2091/2012 zo dňa 15.06.2012 

 č. 14/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok vrátnej a monitorovacej služby 
v objekte FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ul. č. 66 v Košiciach, č. j.2303/2012 
zo dňa 09.07.2012 

 č. 13/2012, ktorým sa určuje postup pri udeľovaní čestného titulu "profesor emeritus" 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 2092/2012 zo dňa 15.06.2012 

 č. 12/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
2091/2012 zo dňa 15.06.2012 

 č. 11/2012, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie osôb 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2030/2012 zo 
dňa 25.05.2012 
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 č. 8/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 439/2012 zo dňa 29.3.2012 

 č. 9/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1251/2012 zo dňa 3.4.2012 

 č. 7/2012, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, č. j. 1115/2012 zo dňa 22.03.2012 

 č. 6/2012, ktorým sa stanovujú kritériá  pre obsadzovanie funkcií hosťujúci profesor 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach, č. j. 436/2012 zo 
dňa 16.03.2012 

 č. 5/2012 o zriadení stálych komisií,, č. j. 431/2012 zo dňa 01.03.2012 

 č. 4/2012 ktorým sa vydávajú pravidlá pre udeľovanie Zlatej medaily Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Striebornej medaily Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 435/2012 zo dňa 12.03.2012  

 č. 3/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre talentovaných 
študentov UPJŠ v Košiciach, č. j 58/2012 zo dňa 16.03.2012 

 č. 2/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
55/2012 zo dňa 26.1.2012 

 č. 1/2012 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2012/2013 na UPJŠ v 
Košiciach  (ďalej len „Poriadok poplatkov“), č. j. 4925/2011 zo dňa 20.1.2012 
+ Dodatok č. 2, č. j. 2152/2012 z 15.06.2012 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 Metodické usmernenie k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach na Ústave 
telesnej výchovy a športu, č. j. 3228/2012 zo dňa 09.10.2012 

 Metodické usmernenie k podpisovým právomociam zodpovedných osôb pri riešení 
projektov zo ŠF EÚ na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2710/2012 zo dňa 31.07.2012 

 Metodický pokyn rektora č. 1/2012 k organizácii obhajob doktorských dizertačných 
prác (DDP) na Univerzite Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach vo vedných odboroch, 
v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v 
Košiciach, č. j. 1255/2012 zo dňa 16.04.2012 

 Metodické usmernenie k Príkazu rektora č. 4/2011 na  zabezpečenie realizácie 
výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 196/2012 zo dňa 17.1.2012 

Smernice 

 č. 1/2012 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie 
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 740/2012 zo dňa 
24.02.2012 
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Ostatné vnútorné predpisy  

 Kritériá pre prideľovanie výročných cien rektora, bez č. j. zo dňa 20.06.2012 

 Kolektívna zmluva, zo dňa  29.3.2012 
Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ 
Príloha č. 2 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre realizáciu doplnkového 
dôchodkového sporenia na rok 2012“ 

 
 

Vnútorné predpisy UPJŠ z roku 2012 

Príkazy rektora  

 č. 5/2012 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov  na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 5235/2012 zo dňa 12.11.2012 

 č. 4/2012 o povinnej evidencii dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 3230/2012 zo dňa 08.11.2012  

 č. 3/2012 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2305/2012 zo dňa 26.07.2012 

 + Dodatok č. 1, č. j. 4688/2012 z 18.12.2012 

 č. 2/2012 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, 
č. j.: 897/2012 zo dňa 15.03.2012  

 č. 1/2012 na zabezpečenie povinností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach  a jej súčastí vyplývajúcich zo zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, č. j. 59/2012 zo dňa 17.2.2012 

Rozhodnutia rektora 

 č. 20/2012 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 
nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 
2013/2014 na UPJŠ v Košiciach (ďalej len Poriadok poplatkov), č. j. 
4244/2012 zo dňa 15.11.2012 

 č. 19/2012 o organizácii výučby študijných programov realizovaných na UPJŠ 
v Košiciach a zásady použitia finančných prostriedkov, č. j. 3227/2012 zo dňa 
09.10.2012 

 č. 18/2012 na určenie podpisových právomocí rektora a dekanov fakúlt pri 
uzatváraní zmlúv na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2099/2012 zo 
dňa 02.10.2012 

 č. 17/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2617/2012 zo dňa 1.9.2012 

 č. 16/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j. 2091/2012 zo dňa 15.06.2012 
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 č. 14/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok vrátnej a monitorovacej 
služby v objekte FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ul. č. 66 v Košiciach, 
č. j.2303/2012 zo dňa 09.07.2012 

 č. 13/2012, ktorým sa určuje postup pri udeľovaní čestného titulu "profesor 
emeritus" na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 2092/2012 zo 
dňa 15.06.2012 

 č. 12/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j. 2091/2012 zo dňa 15.06.2012 

 č. 11/2012, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie 
osôb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
2030/2012 zo dňa 25.05.2012 

 č. 8/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 439/2012 zo dňa 29.3.2012 

 č. 9/2012, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1251/2012 zo dňa 3.4.2012 

 č. 7/2012, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, č. j. 1115/2012 zo dňa 
22.03.2012 

 č. 6/2012, ktorým sa stanovujú kritériá  pre obsadzovanie funkcií hosťujúci 
profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach, č. 
j. 436/2012 zo dňa 16.03.2012 

 č. 5/2012 o zriadení stálych komisií,, č. j. 431/2012 zo dňa 01.03.2012 

 č. 4/2012 ktorým sa vydávajú pravidlá pre udeľovanie Zlatej medaily 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Striebornej medaily Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 435/2012 zo dňa 12.03.2012  

 č. 3/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre 
talentovaných študentov UPJŠ v Košiciach, č. j 58/2012 zo dňa 16.03.2012 

 č. 2/2012 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. 
j. 55/2012 zo dňa 26.1.2012 

 č. 1/2012 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 
nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 
2012/2013 na UPJŠ v Košiciach  (ďalej len „Poriadok poplatkov“), č. j. 
4925/2011 zo dňa 20.1.2012 

 + Dodatok č. 2, č. j. 2152/2012 z 15.06.2012 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 Metodické usmernenie k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach na 
Ústave telesnej výchovy a športu, č. j. 3228/2012 zo dňa 09.10.2012 

 Metodické usmernenie k podpisovým právomociam zodpovedných osôb pri 
riešení projektov zo ŠF EÚ na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2710/2012 zo dňa 
31.07.2012 

 Metodický pokyn rektora č. 1/2012 k organizácii obhajob doktorských 
dizertačných prác (DDP) na Univerzite Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach vo 
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vedných odboroch, v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci Univerzity 
Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach, č. j. 1255/2012 zo dňa 16.04.2012 

 Metodické usmernenie k Príkazu rektora č. 4/2011 na  zabezpečenie realizácie 
výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 196/2012 zo dňa 17.1.2012 

Smernice 

 č. 1/2012 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na 
dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie 
služieb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
740/2012 zo dňa 24.02.2012 

Ostatné vnútorné predpisy  

 Kritériá pre prideľovanie výročných cien rektora, bez č. j. zo dňa 20.06.2012 

 Kolektívna zmluva (KZ) zo dňa  29.3.2012 
Príloha č. 1 ku KZ „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ 
Príloha č. 2 ku KZ „Zásady pre realizáciu doplnkového dôchodkového sporenia 
na rok 2012“ 

 

 

 


