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Vnútorné predpisy zrušené v roku 2010: 
 
Príkazy rektora: 
 
Príkaz rektora č. 3/2005 na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach 
 
Rozhodnutia rektora: 
 
Rozhodnutie rektora č. 12/2003 o menovaní komisie pre posúdenie odvolaní študentov 
PF 
Rozhodnutie rektora č. 4/2006 o určení povinností vysokoškolských učiteľov na UPJŠ 
v Košiciach 
Rozhodnutie rektora č. 6/2008 o určení poplatkov za ubytovanie v ubytovacej časti ŠDaJ 
UPJŠ v Košiciach 
Rozhodnutie rektora č. 7/2008 o zriadení stálych komisií 
Rozhodnutie rektora č. 26/2008 o delegovaní právomocí rektora dekanom fakúlt 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Rozhodnutie rektora č. 2/2009 ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného 
Rozhodnutie rektora č. 3/2009 ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel 
UPJŠ v Košiciach v rámci podnikateľskej činnosti 
 
Smernice: 
 
Smernica č. 1/2005 pre štúdium študentov UPJŠ v Košiciach na zahraničných 
univerzitách v rámci programu SOCRATES – ERASMUS 
 
Ostatné predpisy: 
 
Rokovací poriadok Atestačnej komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 
 
Vnútorné predpisy vydané v roku 2010: 
 
Príkazy rektora: 
 
Príkaz rektora č. 4/2010 na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ, č. j. 2999/2010 zo 
dňa 27.9.2010 
Príkaz rektora č. 3/2010 o stanovení povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a 
vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. 
j. 1757/2010 zo dňa 19.5.2010 
Príkaz rektora č. 2/2010 o stanovení harmonogramu inventarizácie a záväzkov UPJŠ, č. 
j. 795/2010 zo dňa 8.3.2010 
+ Dodatok č. 1, č. j. 3975/2010 z 10.11.2010 
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Príkaz rektora č. 1/2010 na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 123/2010 zo dňa 14.1.2010 
Dodatok č. 3, č. j. 603/2010 z 1.3.2010 k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie 
jednotného Dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu UPJŠ v Košiciach, č. j. 
1798/2008 zo dňa 25.6.2008 
 

Rozhodnutia rektora: 
 
Rozhodnutie rektora č. 16/2010, ktorým sa určujú pravidlá udeľovania povolení na vjazd 
a parkovanie v areáloch UPJŠ zamestnancami UPJŠ v Košiciach, č. j. 3657/2010 zo 
dňa 22.12.2010 
Rozhodnutie rektora č. 15/2010 o určení poplatkov za ubytovanie v ubytovacej časti 
ŠDaJ UPJŠ v Košiciach, č. j.: 4332/2010 zo dňa 15.12.2010 
Rozhodnutie rektora č. 13/2010, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica 
prevádzkovania kamerového a monitorovacieho informačného systém pracovísk 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Rozhodnutie rektora č. 12/2010,  ktorým sa vydáva Rokovací poriadok Atestačnej 
komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4176/2010 zo dňa 26.11.2010 
Rozhodnutie rektora č. 11/2010 o určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby a 
započítavaní pedagogických výkonov v rámci UPJŠ v Košiciach a jej súčastí, č. j.  
3391/2010 zo dňa 30.9.2010 
Rozhodnutie rektora 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 
Rozhodnutie rektora č. 9/2010 ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel 
UPJŠ v Košiciach v rámci podnikateľskej činnosti,, č. j. 3386/2010 zo dňa 30.9.2010 
Rozhodnutie rektora č. 8/2010 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 2993/2010 zo dňa 31.8.2010 
Rozhodnutie rektora č. 7/2010 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 2372/2010 zo dňa 14.7.2010   
Rozhodnutie rektora č. 6/2010 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach,, č. j. 1708/2010 zo dňa 12.5.2010 
Rozhodnutie rektora č. 5/2010 o zriadení stálych komisií,, č. j. 994/2010 zo dňa 
22.3.2010 
+ Dodatok č. 1, č. j.3385/2010 z 28.09.2010 
+ Dodatok č. 2, č. j. 3654/2010 z 16.11.2010 
Rozhodnutie rektora č. 4/2010 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 504/2010 zo dňa 8.3.2010 
Rozhodnutie rektora č. 3/2010 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 
Rozhodnutie rektora č. 2/2010 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach,, č. j. 50/2010 zo dňa 29.1.2010 
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Rozhodnutie rektora č. 1/2010 o určení  školného, poplatkov  spojených so štúdiom 
a o úhradách  nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 
2010/2011 na UPJŠ v Košiciach (ďalej len „Poriadok poplatkov“), č. j. 341/2010 zo dňa 
29.1.2010 
Dodatok č. 1, č. j. 3359/2010 z 4.10.2010 k Rozhodnutiu rektora č. 24/2008 o určení 
obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j. 336/2008 zo dňa 5.11.200 

Metodické pokyny a usmernenia rektora 

k realizácii uplatňovania zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v prostredí UPJŠ v 
Košiciach, č. j. 4591/2010 zo dňa 30.12.2010 
k realizácii cezhraničných platieb prostredníctvom Štátnej pokladnice, č. j. 1921/2010 zo 
dňa 1.6.2010 
č. 1/2010 na zabezpečenie splnenia povinností podľa ust. § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
506/2010 zo dňa 1.3.2010 

Pokyny kvestora 

Pokyn kvestora č. 1/2010 k realizácii úhrad školného, poplatkov spojených so štúdiom, 
úhrad nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie a iných poplatkov na UPJŠ v 
Košiciach v súvislosti s AIS č. j. 710/2010 zo dňa 18.5.2010 

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 zo dňa 31.8.2010 
Smernica č. 2/2010 o postupe zamestnancov UPJŠ a jej súčastí pre prípad záchranných 
prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, č. j. 
1756/2010 zo dňa 19.5.2010 
Smernica č. 1/2010 o bibliografickej registrácii, uchovávaní, sprístupňovaní a 
základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác platná pre UPJŠ v 
Košiciach a jej súčasti, č. j. 53/2010 zo dňa 15.2.2010 
Dodatok č. 1, č. j. 1440/2010 z 26.6.2010 k Smernici č. 1/2009 o edičnej činnosti UPJŠ 
v Košiciach a jej súčastí, č. j. 475/2009 zo dňa 5.2.2009 
 
Dodatok č. 1, č. j. 52/2010 z 9.2.2010 k Smernici č. 6/2008 o evidencii publikačnej 
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastiach, č. j. 3844/2008 zo dňa 11.12.2008 
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Ostatné vnútorné predpisy  

Zásady výberového konania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov, č. j. 505/2010 zo dňa 15.3.2010 
Dodatok č. 3. zo 14.10.2010 ku Kolektívnej zmluve zo dňa  23.3.2009 
Dodatok č. 3 z 10.5.2010 a Dodatok č. 4 zo 14.10.2010 k Prílohe č. 1 ku Kolektívnej 
zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 
Dodatok č. 1, č. j. 2009/2010 zo 6.7.2010 k Pracovnému poriadku Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, platný dňom 24.9.2009 
Dodatok č. 1, č. j. 1152/2010 z 25.2.2010 k Študijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 52/2008 zo dňa 20.3.2008 
Dodatok č. 1, č. j. 1152/2010 z 25.2.2010 k Volebnému poriadku pre voľby do 
Študentskej rady vysokých škôl na UPJŠ v Košiciach, zo dňa 20.3.2008 
Organizačný poriadok Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, č. j. 
1435/2010, zo dňa 25.5.2010 
Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z 7.7.2010 
  

 

 

 

 


