
PREHĽAD ZMIEN VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH UPJŠ V KOŠICIACH, 

KTORÉ NASTALI V ROKU 2020 

 

 
A/ Vnútorné predpisy – Vydané v roku 2020 

Príkazy rektora 
 
 

▪ č. 21/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach 

v čase od 21.12.2020, č. j.: REK000425/2020-UPA/5173 zo dňa 14.12.2020  

▪ č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach  

v čase od 16. 11. 2020, č. j.: REK000425/2020-UPA/4617 zo dňa 11.11.2020  

s účinnosťou dňa 16.11.2020 

▪ č.19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach od 

09.11.2020 do 14.11.2020, č. j.: REK000425/2020-UPA/4598 zo dňa 05.11.2020 

▪ č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11.2020 do 

08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach,  

č. j.: REK000425/2020-UPA/ 4494 zo dňa 26.10.2020 

▪ č. 17/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 

30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach, č. j.: REK 000218/2020-UPA/4464 zo dňa 

23.10.2020 

▪ č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu  

COVID-19 na UPJŠ v Košiciach,  

č. j.: REK000425/2020-UPA/4205 zo dňa 12.10.2020 + v ENG mutácii 

Rector's order No 16/2020 for the adoption of measures in connection with the 

occurrence and spread of coronavirus COVID-19 at UPJŠ in Košice 

▪ č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu 

a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021,  

č. j.: REK000425/2020-UPA/3348 zo dňa 20.08.2020 

+ Usmernenie k aplikácii PR 15_2020 

▪ č. 14/2020 o ochrane nefajčiarov, 

 č. j.: REK000425/2020-UPA/ 2718 zo dňa 03.08.2020 

▪ č. 13/2020, na realizáciu plnenia osobitných úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie 

a civilnej ochrany zamestnancami zaradenými do nepretržitej dosiahnuteľnosti  a plánu 

vyrozumenia na UPJŠ, č. j.: REK000425/2020/UPA/2425 zo dňa 01.07.2020 

▪ č. 12/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých 

na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 pri organizovaní detských hromadných 

podujatí,  

č .j. :REK000425/2020-UPA/2329 zo dňa 06.07.2020 

▪ č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých 

na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, REK000425/2020-UPA/1755 zo dňa 

16.06.2020 

+ Dodatok č.1 č. j.: REK000425/2020-UPA/1940 zo dňa 22.06.2020 

+ Dodatok č.2 č. j.: REK000425/2020-UPA/2269 zo dňa 06.07.2020 

   



▪ č. 10/2020 na zabezpečenie  postupu pri uzatváraní a evidencii zmlúv na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

▪ č. 9/2020 na uvoľnenie prijatých opatrení v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti 

so šírením ochorenia COVID-19, č. j.: REK000425/2020-UPA/1558 zo dňa 25.05.2020 

▪ č. 8/2020 na zabezpečenie protiepidemických opatrení pri realizácii štátnych skúšok 

prezenčnou formou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

č. j. : REK000425/2020-UPA/1431 zo dňa 07.05.2020 

▪ č. 7/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely 

konania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000231/2020-UPA/1081 zo dňa 30.03.2020 

+ Usmernenie k aplikácii PR č. 7/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a 

šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov 

▪ č. 6/2020 o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku prijatých na základe Správy z kontroly na mieste č. OM26220220185008 

zo dňa 02.03.2020 č. j.: REK000425/2020-UPA/1141 zo dňa 31.03.2020 

▪ č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID19  

č. j.: REK000425/2020-UPA/1059 zo dňa 30.03.2020 

+ Usmernenie k aplikácii PR č. 2/2020, PR č. 3/2020 a PR č. 5/2020,  

▪ č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného semestra AR 2019/2020 na 

UPJŠ v Košiciach, č. j.: REK000425/2020-UPA/1054 zo dňa 25.03.2020 

▪ č. 3/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 

na UPJŠ v   Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000425/2020-UPA/1009 zo dňa 

16.03.2020 

+ Usmernenie k aplikácii Príkazu rektora č. 2/2020 a Príkazu rektora č. 3/2020 na prijatie 

opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach 

a jej súčastiach 

▪ č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 

na UPJŠ v   Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000425/2020-UPA/935 zo dňa 

09.03.2020 

+ v ENG mutácií Rector'sOrdinance No. 2/2020 foradoptingmeasures in relation to 

theoccurrence and spread of COVID-19 coronavirus at UPJŠ in Košice and itsparts 

▪ č. 1/2020 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ,  

č. j.: REK000425/2020-UPA/518 zo dňa 05.02.2020 

 
 

Rozhodnutia rektora 
 
▪ Dodatok č. 2 k RR č. 18/2016, 

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok budovy MINERVA, Moyzesova ul. č. 9, Košice, 
č. j.: REK000231/2019-UPA/ 2549 zo dňa 21.07.2020 

▪ Dodatok č. 1 k RR č. 3/2018, 

ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000231/2020-UPA/1774 zo dňa 08.06.2020 

▪ Dodatok č. 1 k RR č. 23/2018 
o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených 
so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2019/2020 na UPJŚ v Košiciach, 
č. j.: REK0002312020-UPA/838 zo dňa 28.05.2020 

https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=3810&version=1
https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=3810&version=1


▪ Dodatok č. 1 k Rozhodnutia rektora č. 15/2019  

o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených 

so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020- UPA/839, zo dňa 28.05.2020, účinný od 01.09.2020 

▪ Dodatok č. 2 k RR č. 9/2018 

na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, 

č. j.: REK000231/2020-UPA/1635 zo dňa 28.05.2020 

▪ Dodatok č. 2 k PR č. 3/2017  
na realizáciu povinnosti zamestnávateľa pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 
na prácu zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, 
č. j.: REK000425/2020-UPA/1514 zo dňa 20.05.2020 

▪ Dodatok č. 2 k RR č. 8/2017, 

ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a jej súčastí, 

č. j.: REK000493/2020-UPA; REK000742/2020 zo dňa 03.04.2020 

▪ Dodatok č. 2 k RR č. 11/2018,  

ktorým  sa   vydáva  bezpečnostná  smernica  prevádzkovania  kamerového  a 

monitorovacieho informačného systému na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach  a jeho súčastiach, 

č. j.: REK0000231/2020-UPA/1044 zo dňa 31.03.2020 

▪ Dodatok č. 2 k RR č. 15/2010  
o určení poplatkov za ubytovanie v ubytovacej časti ŠDaJ UPJŠ v Košiciach,  
č. j.: REK0000231/2020-UPA/1049 zo dňa 25.03.2020 

▪ č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 

spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2021/2022 na UPJŠ 

v Košiciach, č. j.: REK000231/2020- UPA/5441, zo dňa 18.12.2020.  

Tento Poriadok poplatkov nadobudol platnosť dňa 17.12.2020 

 a účinnosť dňom 1.9.2021 

 + v ENG mutácii 

▪ Rector's decision No. 25/2020 on the determination of tuitionfees, feesassociated 

with studiesand on thereimbursement of costsassociated with raisingqualifications in 

the academic year 2021/2022 at UPJŠ in Košice 

▪ č. 24/2020 o refundácii poplatkov na úhradu nákladov spojených s habilitačným 

aleboinauguračným konaním na inej vysokej škole,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/5147 zo dňa 01.10.2020 

▪ č. 23/2020 STORNO ev. čísla 

▪ č. 22/2020 o vyhotovovaní a používaní zvukovo-obrazových záznamov 

z telekonferenčnýchvzdelávacích, popularizačných a prezentačných aktivít na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárikav Košiciach a jej súčastiach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/ 4729  zo dňa 18.11.2020                                

▪ č. 21/2020, ktorým sa vydáva Kľúčový poriadok pre budovu Rektorátu  a ostatné 

budovy v areáli Šrobárova 2 a v areáli Moyzesova 9,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/3830 zo dňa 21.10.2020 

▪ č. 20/2020 STORNO ev. čísla 

▪ č. 19/2020 STORNO ev. čísla 

 

 

https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=3238&version=1
https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=2740&version=1
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▪ č. 18/2020, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo a  

MIKROBUSU PEUGEOT - BOXER pre PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ UPJŠ 

v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/ 2735 zo dňa 20.08.2020 

▪ č. 17/2020 o organizačných zmenách 

▪ č. 16/2020, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach 

pre potreby fakúlt a univerzitných pracovísk,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1971 zo dňa 24.06.2020  

▪ č. 15/2020, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a 

univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1889 zo dňa 23.06.2020 

▪ č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na 

priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov Atestačnej komisii Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, č. j. REK000231/2020-UPA/1813 zo dňa 11.06.2020 

▪ č. 13/2020 nebolo vydané 

▪ č. 12/2020, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/ 1330 zo dňa 29.04.2020, účinné od 01.05.2020 

▪ č. 11/2020, ktorým sa zriaďujú jednotky civilnej ochrany Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000231/2020-UPA/1313 zo dňa 20.04.2020_účinné od 

20.04.2020 

▪ č. 10/2020 o stanovení podmienok vyhotovovania a archivácie zvukových záznamov z 

priebehu štátnych skúšok realizovaných prostredníctvom videokonferencie,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1251 zo dňa 17.04.2020 

+ v ENG mutácií Rector'sDecision No. 10/2020 on stating the conditions for the 

production and archiving of the soundrecordings of state 

examinationscarriedoutviavideoconference 

▪ č. 9/2020, ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení 

Smernice č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole 

originality platná pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach a jej súčasti  v čase 

krízovej situácie, 

č. j.: REK000231/2020-UPA/1231 zo dňa 16.04.2020 

▪ + v ENG mutácií Rector'sDecision No. 9/2020 issuingdirectivesfortheimplementation 

of certainprovisions of Directive No.1/2011 on EssentialPrerequisites of FinalTheses, 

DoctorateDegreeTheses, and AssociateProfessorshipDegreeTheses, Release and 

MakingAvailableThereofDuringtheTime of KeepingtheSame, and Originality 

CheckValidforthe Pavol Jozef Šafárik University in Košice and ItsConstituents at a time 

of a crisissituation 

▪ č. 8/2020, ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení 

▪ Študijného poriadkuUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachpre 1., 2. a spojený 

1. a 2.stupeň štúdia v čase krízovej situácie,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1230 zo dňa 16.04.2020 

 

 

 



+ v ENG mutácií Rector's Decision No. 8/2020 issuing directive 

sfortheimplementation of certainprovisions of the Study Ruleso Procedure at Pavol 

Jozef Šafárik University in Košice forthe 1st, the 2nd, and the Conjunct 1stand 

2ndLevels of Study at a time of a crisissituation 

▪ č. 7/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely 

konania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000231/2020-UPA/1081 zo dňa 30.03.2020 

▪ č. 6/2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely 

habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1080 zo dňa 30.03.2020 

▪ č. 5/2020 STORNO ev. čísla 

▪ č. 4/2020, na zabezpečenie plnenia povinností podľa ust. § 10 zákona  č. 552/2003 

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov  na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  UPJŠ a jej súčastiach 

č .j.: REK000231/2020-UPA/796 zo dňa 28.02.2020 s účinnosťou dňa 01.03.2020 

▪ č. 3/2020, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite PavlaJozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach,  

č.j.: REK000231/2020-UPA/628 zo dňa 17.02.2020 s účinnosťou dňa 01.03.2020. 

▪ č. 2/2020, ktorým sa vydávajú Pravidlá pre udeľovanie čestného titulu 

„Doctorhonoriscausa“  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020UPA/1656 zo dňa 29.05.2020. 

▪ č. 1/2020, o tvorbe, vydávaní a zverejňovaní vnútorných predpisov Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK00231/2020-UPA/393 zo dňa 30.01.2020 

 

 

Smernice 

 
▪ Dodatok č. 2 k Smernici č. 2/2019  

na realizáciu verejného obstarávania a nákupu v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach,  

č. j.: REK000171/2020-UPA/ 244 zo dňa 20.01.2020 

▪ č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach,  

č. j. REK00171/2020-UPA/631 zo dňa 04.05.2020 

▪ č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi 

Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou,  

č. j.: REK000171/2020-UPA/941 zo dňa 10.03.2020 

 
 

Pokyn rektora 
 

▪ č. 1/2020, upravujúci podmienky a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia zamestnancov a študentov na pracoviskách UPJŠ a jej súčastiach pred 

šírením ochorenia COVID -19, č. j.: REK01301/2020--UPA/ 3609 zo dňa 02.09.2020 

v súlade s Príkazom rektora č. 15_2020 

 
 

https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=1601&version=1


 

Príkaz kvestora 
 

▪ Dodatok č. 1 k Príkazu kvestora č. 1/2019, ktorým sa vydáva  Prevádzkový poriadok  

používania elektrických kolobežiek   zamestnancami UPJŠ v Košiciach a jej súčastí 

č. j.: REK000416/2020-UPA/490 zo dňa 04.02.2020 

 
 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 
▪ Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie 

na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov Atestačnej 

komisii Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

č. j. REK000231/2020-UPA/1813 zo dňa 11.06.2020 

▪ Metodické usmernenie k zadávaniu zákaziek na základe Dynamického nákupného 

systému, č. j.: REK000416/2020-UPA/854 zo dňa 05.03.2020. 

 
Ostatné vnútorné predpisy 

▪ Dodatok č. 5 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
č. j.:  REK00009/2020-UPA/5463 zo dňa 17.12.2020 

▪ Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 3/2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného 

vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

č. j.: REK000231/2020-UPA/1774 zo dňa 08.06.2020 

▪ Štatút Krízového štábu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

č. j.:   REK000416/2020-UPA/1252 zo dňa 01.03.2020 

+ Dodatok č. 1, č. j.: REK001287/2020-UPA zo dňa 28.08.2020 

 
 
 
 

 Organizačné poriadky UPJŠ a ÚP UPJŠ v Košiciach 
 

▪ Rozhodnutie rektora č. 12/2020, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej 

identifikácie osôb na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 

súčastiach, 

č. j. REK000231/2020-UPA/ 1330, zo dňa 29.04.2020 s účinnosťou dňa 01.05.2020 

▪ Organizačný poriadok Centra informačných a komunikačných technológií 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. január 2020 

▪ Rozhodnutie rektora č. 14/2019, ktorým sa vydáva  

Organizačný poriadok Botanickej záhrady  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach,  

č. j.: REK00098/2019-UPA/6220 zo dňa 10.12.2019 s účinnosťou dňa 02.01.2020 

  
 
 
 
 
 
 

https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=3829&version=1
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B/ Vnútorné predpisy – Zrušené v roku 2020 

Príkazy rektora 
 

 
• Príloha č. 1A k Príkazu rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti  

s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

• Dodatok č. 1 k Príkazu č. 11/2020, č j.: REK00000/2020-UPA/ 1940 

• č. 5/2011 na zabezpečenie postupu pri uzatváraní a evidencii zmlúv na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4410/2011 zo dňa 05.12.2011 v znení jeho 
Dodatkov 

• č.8/2003 pre zamestnancov zaradených do nepretržitej dosiahnuteľnosti a plánu 

vyrozumenia pre plnenie osobitných úloh, č. j. 966/2003/P zo dňa 9.9.2003 

• č. 11/2009 o ochrane nefajčiarov, č. j. 2150/2009 zo dňa 1.6.2009 

 

 
Rozhodnutia rektora 
 

 

▪ č. 1/2008 o tvorbe a vydávaní vnútorných predpisov Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach zo dňa 18.01.2008, č. j.: 185/2008 

▪ č. 17/2019, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK: 000098/2019-UPA/6383 zo dňa 11.12.2019 

▪ č. 5/2016, na zabezpečenie plnenia povinností podľa ust. § 10 zákona č. 522/2003 Z.z. 

▪ o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 776/2016, zo dňa 08.03.2016 

▪ č. 5/2019, ktorým sa určujú prevádzkové pravidlá automatickej identifikácie osôb na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č.j.: REK00098/2019-
UPA/1504 zo dňa 01.04.2019 

▪ č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a 
univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach, č. j. 1576/2016, zo dňa 20.05.2016 

+ Dodatok č.1, č. j.: REK000239/2018-ÚPA/2323 zo dňa 29. 03. 2018 s účinnosťou 
01.04.2018 

▪ č. 4/2019, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach pre 

potreby fakúlt a univerzitných pracovísk,  

č. j.: REK00098/2019-UPA/1490 zo dňa 3.4.2019 

▪ č. 12/2019, ktorým sa určujú ceny za použitie MIDIBUSU ISUZU – Novo pre   
PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, č .j.: REK00098/2019-UPA/5328 zo dňa 01.10.2019 

▪ č. 23/2018, o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2019/2020 na UPJŚ v 
Košiciach č. j. REK00239/2018-UPA/8609 zo dňa 30.11.2018 

▪ Nadobudnutím účinnosti Rozhodnutia rektora č. 2/2020, strácajú platnosť a účinnosť 
Pravidlá pre udeľovanie čestného titulu „Doctorhonoriscausa“  Univerzitou Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 28.04.2006 

 

Pokyn rektora 
xxxx 
 
Metodické pokyny a usmernenia rektora 

 
▪ Metodické usmernenie k zadávanie zákaziek na základe dynamického 

nákupného systému, č. j.: REK00026/2018-ÚPA/ 4249 zo dňa 01.07.2018 

 



 
 Smernice 
 
▪ Smernica č. 3/2010, ktorou sa stanovujú pravidlá pre štúdium študentov UPJŠ v 

Košiciach na zahraničných univerzitách v rámci programu LLP/Erasmus,  
č. j. 2991/2010  
(Mobility študentov a zamestnancov UPJŠ, ktoré začali realizáciu pred platnosťou 
Smernice č. 1/2020, a ktorých ukončenie bude neskôr ako deň, ktorým nadobúda 
účinnosť táto smernica, sa riadia pravidlami, ktoré sú v súlade s pravidlami Smernice č. 
1/2020) 

▪ Smernice č. 4/2017 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením 
medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zahraničnou partnerskou 
univerzitou zo dňa 2.8.2017, č. j.: REK496/2017- UKR-8720 

 
 

 

  Ostatné vnútorné predpisy 

 
 

Organizačné poriadky UPJŠ a ÚP UPJŠ v Košiciach 
 
 
▪ Organizačný poriadok Centra informačných a komunikačných technológií 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. marec 2015 

▪ Organizačný poriadok Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, č. j. 325/03/P zo dňa 17. 2. 2003. 
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