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Príloha č. 1  
k Výročnej správe o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2013 

 
a) Vnútorné normy UPJŠ v Košiciach, prijaté v roku 2013 

 
Príkazy rektora 

 
- č. 4/2013 na zabezpečovanie realizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j. 4950/2013 zo dňa 25.11.2013 
+ Dodatok č. 1, č. j. 4950/2013 z 24.01.2014 

- č. 3/2013, na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného 
úradu SR na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 4883/2013 zo dňa 15.11.2013 

- č. 2/2013 na zabezpečenie predchádzania škodám v súvislosti s prevádzkou 
registračných pokladníc na UPJŠ a jej súčastiach, č. j. 2110/2013 zo dňa 24.07.2013 

- č. 1/2013 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 
796/2013 zo dňa 04.03.2013 

 
Rozhodnutia rektora 

 
- č. 23/2013, o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 

spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2014/2015 na UPJŠ v 
Košiciach (ďalej len Poriadok poplatkov), č. j. 5468/2013 zo dňa 12.12.2013 

- č. 22/2013, ktorým sa vydávajú  platové podmienky na poskytovanie platových 
náležitostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j. 5376 zo dňa 01.12.2013 

- č. 21/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 5187/2013 zo dňa 
02.12.2013 

- č. 20/2013, ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4318/2013 zo dňa 11.11.2013 

- č. 19/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
3958/2013 zo dňa 01.10.2013 

- č. 18/2013, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 3956/2013 zo dňa 
01.10.2013 

- č. 17/2013 o vybavovaní sťažností, č. j. 3955/2013 z 30.09.2013 
- č. 16/2013 o zrušení vnútorných predpisov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
- č. 15/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 

3637/2013 zo dňa 10.09.2013 
- č. 14/2013 o zriadení univerzitnej predajne kníh v Univerzitnej knižnici UPJŠ 

v Košiciach, č. j. 3067/2013 zo dňa 31.08.2013 
- č. 13/2013, ktorým sa určujú podmienky spolufinancovania portálu projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov  EÚ  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 3064/2013 zo dňa 24.07.2013 

- č. 12/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
2109/2013 zo dňa 17.07.2013 

- č. 11/2013, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie  pracovných miest 
výskumných pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2104/2013 zo dňa 19.06.2013 

- č. 10/2013 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a 
uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 1187/2013 zo dňa 27.05.2013 

- č. 9/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
1188/2013 zo dňa 28.05.2013 

- č. 8/2013, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach, č. 
j. 1157/2013 zo dňa 26.03.2013 
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- č. 7/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
684/2013 zo dňa 01.04.2013 

- č. 6/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 239/2013 
zo dňa 28.02.2013 

- č. 5/2013, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a 
výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. č. j. 681/2013 zo dňa 
06.03.2013 

- č. 3/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a 
monitorovacieho informačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastiach, č. j. 231/2013 zo dňa 13.01.2013 

- č. 2/2013 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 34/2013 
zo dňa 01.02.2013 

- č. 1/2013, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 71/2013 zo dňa 01.01.2013 

 
Metodické usmernenia 

 
- Metodické usmernenie k zabezpečovaniu prekladateľských a tlmočníckych činností na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. J. 4763/2013 zo dňa 16.12.2013 
- Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe  rámcovej dohody s opätovným 

otváraním na dodávku Výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva, č. j. 
5214/2013 zo dňa 06.12.2013 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j. 4993/2013 zo dňa 29.11.2013 
- Metodické usmernenie k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach na Ústave 

telesnej výchovy a športu, č. j. 71/2013 zo dňa 2013 
- Metodické usmernenie k uplatňovaniu reklamácií a nahlasovaniu dodávok 

z uzatvorených zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania na UPJŠ 
v Košiciach, č. j. 1027/2013 z 20.03.2013 
 

 Pokyny kvestora 
 

- č. 1/2013 k realizácii Smernice č. 3/2007 o poskytovaní cestovných náhrad 
zamestnancom UPJŠ v Košiciach, č. j. 25/2013 zo dňa 07.01.2013 

 
 Smernice 
 

- č. 4/2013 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. 5537/2013 zo dňa 
19.12.2013 

- č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2102/2013 zo dňa 31.05.2013 

- č. 1/2013 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach, č. j. 2101/2013 zo dňa 
28.05.2013  

 Ostatné vnútorné predpisy  

- Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach, 
č. j. 5477/2013 zo dňa 12.12.2013 

- Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4320/2013 zo dňa 
4.11.2013 

- + Dodatok č. 1, č. j. 588/2014 zo 04.02.2014 
- Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zo dňa 20.06.2013  22.08.2013 

registrovaný MŠ SR dňa 30.08.2013 
- Kritériá pre prideľovanie výročných cien rektora, bez č. j. zo dňa 26.06.2013 



 3 

- Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 2106/2013 zo dňa 
20.06.2013 

- Kolektívna zmluva, zo dňa  26.3.2013 
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 2013“ 

 
b) Dodatky k vnútorným predpisom, vydaných v roku 2013 

 
Príkazy rektora 

 
- Dodatok č. 2, č. j. 35/2013 z 1.2.2013 k Príkazu rektora č. 4/2011 na zabezpečenie 

realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 1, č. j. 36/2013 z 1.2.2013 k Príkazu 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 – zrušený Príkazom rektora č. 4/2013 

- Dodatok č. 1, č. j. 685/2013 z 19.03.2013 k Príkazu rektora č. 4/2012 o povinnej 

evidencii dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

- Dodatok č. 5, č. j. 4767/2013 z 2.9.2013 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie 

jednotného Dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu UPJŠ v Košiciach 

Rozhodnutia rektora 
 

- Dodatok č. 1, č. j. 2469/2013 z 18.06.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 11/2012 ktorým sa 

určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 2, č. j. 2107/2013 z 3.7.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 11/2012 ktorým sa 

určujú prevádzkové pravidlá Automatickej identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

- Dodatok č. 2, č. j. 3637/2013 z 9.9.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 14/2011, ktorým sa 

vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach 

- Dodatok č. 1, č. j. 4312/2013 z 11.10.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 13/2009, ktorým sa 

vydáva Knižničný a výpožičný poriadok Rakúskej knižnice 

- Dodatok č. 1, č. j. 4762/2013 z 12.11.2013 k Rozhodnutiu rektora č. 3/2013, ktorým sa 

vydáva bezpečnostná smernica prevádzkovania kamerového a monitorovacieho 

informačného systém na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

 
Smernice 

 
- Dodatok č. 4, č. j. 3639/2013 zo 17.09.2013 k Smernici č. 3/2007 o poskytovaní 

cestovných náhrad zamestnancom UPJŠ v Košiciach 

Ostatné vnútorné predpisy 
 

- Dodatok č. 1, 1614/2013 z 26.4.2013 k Študijnému poriadku doktorandského štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

- Dodatok č. 5, č. j. 1613/2013 z 26.4.2013 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
c) Vnútorné predpisy UPJŠ v Košiciach, zrušené v roku 2013 

 
 Príkazy rektora 
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- 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 + Dodatok č. 1, č. j. 36/2013 z 1.2.2013 

 
Rozhodnutia rektora 

 
- č. 1/2009,  ktorým sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí 

zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.  11/2009 zo dňa 2.1.2009 + Dodatok 

č. 1, č. j. 2342/2009 z 30.6.2009 

- č. /2010, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného, č. j. 54/2010 zo dňa 

18.2.2010+ Dodatok č. 1, č. j. 2995/2010 z 31.8.2010, + Dodatok č. 2, č. j. 669/2011 z 

21.3.2011 

- č. 10/2010, ktorým sa stanovujú podmienky pre odpustenie, zníženie alebo povolenie 

odkladu splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom, č. j. 3387/2010 zo dňa 

30.9.2010 

- č. 12/2010 ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej komisie UPJŠ v Košiciach, 

č. j. 4176/2010 zo dňa 26.11.2010 

- č. 5/2011, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a 

výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, č. j. 18/2011 zo dňa 

1.2.2011 + Dodatok č. 1, č. j. 3623/2011 z 16.9.2011 

- č. 6/2011, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie  pracovných miest výskumných 

pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 

súčastiach, č. j. 20/2011 zo dňa 21.2.2011+ Dodatok č. 1, č. j. 2301/2012 z 26.6.2011 

- 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 22.3.2012 

- 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. 4/2013, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 744/2013 zo dňa 

15.2.2013 

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 24.02.2013 

Metodické usmernenia  
 

- Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu, č. j. 2072/2011 zo dňa 31.5.2011 

 
Ostatné vnútorné predpisy 

 
- Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UPJŠ v Košiciach, zo dňa 21.11.2002 

- Požiarny štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j. 3798/2007 zo dňa 

16.11.2007 + Dodatok č. 1, č. j. 3920/2009 z 29.10.2009 

- Štatút UPJŠ v Košiciach zo dňa 21.2.2008 + Dodatok č. 1, č. j. 998/2010 z 19.4.2010 

- Pracovný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platný dňom 24.9.2009 

+ Dodatok č. 1, č. j. 2009/2010 z 6.7.2010  
+ Dodatok č. 2, č. j. 662/2011 z 24.2.2011 
+ Dodatok č. 3, č. j. 2620/2012 z 21.6. 2012 

 


