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Vnútorné predpisy UPJŠ v Košiciach, zrušené v roku 2011 

 

Príkazy 

1. č. 7/2005 na zjednotenie formátu e-mailových adries na UPJŠ v Košiciach  a jej 

súčastiach, č. j. 2020/2005 zo dňa 30.6.2005 - zrušené Príkazom rektora č. 3/2011 

 

Rozhodnutia: 

1. č. 14/2003, ktorým sa určuje právomoc na podpisovanie písomností na R a 

univerzitných pracoviskách, č. j. 944/03/P zo dňa 28.8.2003 - zrušené RR č. 21/2011 

2. č. 19/2008, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UPJŠ 

v Košiciach, č. j. 2458/2008 zo dňa 26.8.2008 - zrušené RR č. 14/2011 

3. č. 22//2008, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 

UPJŠ v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia, č. j. 2973/2008 zo dňa 3.10.2008 - 

zrušené RR č. 5/2011 

4. č. 24/2008 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 336/2008 zo dňa 5.11.2008 - zrušené RR č. 

24/2011 

5. č. 29/2008 o kategorizácii ubytovacích zariadení UPJŠ v Košiciach pre účely 

podnikateľských aktivít UPJŠ, č. j. 3863/2008 zo dňa 15.12.2008 - zrušené RR č. 

22/2011 

6. č. 16/2009 o určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2764/2009 zo dňa 5.7.2009 - zrušené RR č. 3/2011 

7. 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 - zrušené RR č. 

25/2011 

8. 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 - zrušené RR č. 26/2011 

9. č. 3/2011 o určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a jej súčastiach, č. j. 123/2011 zo dňa 13.1.2011 - zrušené RR č.  10/2011 

10. č. 10/2011 o určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach a jej súčastiach, č. j. 123/2011 zo dňa 1.4.2011 - zrušené RR č. 13/2011 

 

Smernice 

1. 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 - zrušená Smernicou č. 1/2011 
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Vnútorné predpisy UPJŠ z roku 2011 

 

Príkazy rektora: 

1. č. 1/2011 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. 11/2011 zo dňa 02.01.2011 

2. č. 2/2011 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ, č. j. 
851/2011 zo dňa 8.3.2011 

3. č. 3/2011 na zjednotenie formátu e-mailových adries na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 2166/2011 zo dňa 6.6.2011 

4. č. 4/2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého 
diela na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach  

5. 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 
 

Rozhodnutia rektora: 

1. č. 2/2011 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2011/2012 na UPJŠ v 
Košiciach  (ďalej len „Poriadok poplatkov“), č. j.: 313/2011 zo dňa 27.1.2011 

2. 3/2011 o určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastiach, č. j. 123/2011 zo dňa 13.1.2011 

3. č. 4/2011 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 15/2011 zo dňa 28.1.2011 

4. 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 
01.02.2011 

5. + Dodatok č. 1, č. j. 3623/2011 z 16.9.2011 
6. 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 21.02. 2011 

7. č. 7/2011 o určení ceny za prenájom dekoratívnych rastlín, č. j. 664/2011 zo dňa 
1.3.2011 

8. č. 9/2011 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
666/2011 zo dňa 28.2.2011 

9. č. 10/2011 o určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 123/2011 zo dňa 1.4.2011 

10. č. 11/2011 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 1431/2011 zo dňa 18.04.2011 

11. č. 13/2011 určení ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastiach č. j. 3181/2011 z 15.8.2011 

12. č. 14/2011, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1898/2011 zo dňa 29.7.2011 
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13. č. 15/2011 o organizačných zmenách na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 3324/2011 zo dňa 23.8.2011 

14. č. 16/2011 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
3328/2011 zo dňa 30.08.2011 

15. č. 17/2011 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
3329/2011 zo dňa 26.09.2011 

16. č. 18/2011 o zrušení čiastkovej knižnice Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach na Katedre teoretickej fyziky a astrofyziky Ústavu fyzikálnych 
vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty, č. j. 
3330/2011 zo dňa 26.09.2011 

17. č. 21/2011, ktorým sa určuje právomoc na podpisovanie písomností na Rektoráte 
UPJŠ v Košiciach a univerzitných pracoviská, č. j. 4408/2011 zo dňa 28.11.2011 

18. 22/2011 o kategorizácii ubytovacích zariadení UPJŠ v Košiciach pre účely 
podnikateľských aktivít UPJŠ, č. j. 5013/2011 zo dňa 07.12.2011 

19. 24/2011 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j. 5016/2011 zo dňa 13.12.201 

20. 25/2011, ktorým sa určujú ceny za použitie motorových vozidiel UPJŠ v Košiciach, č. 
j. 5418/2011 z 01.10.2011 

 

Metodické pokyny a usmernenia: 

1. na realizáciu Smernice č. 4/2009 upravujúcej jednotný postup pri verejnom 
obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných 
prác a poskytovanie služieb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí, č. j. 17/2011 zo dňa 31.01.2011 

2. na realizáciu Smernice č. 4/2009 upravujúcej jednotný postup pri verejnom 
obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných 
prác a poskytovanie služieb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí, č. j. 17/2011 zo dňa 31.01.2011 

3. na  realizáciu Rozhodnutia rektora č. 10/2010, ktorým sa stanovujú podmienky pre 
odpustenie, zníženie alebo povolenie odkladu splatnosti školného a poplatkov 
spojených so štúdiom, č. j. 703/2011 zo dňa 25.02.2011 

4. k obsahu habilitačného spisu, č. j. 2072/2011 zo dňa 31.5.2011 
 

Smernice: 

1. 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 v Košiciach a jej súčasti, č. j. 
4405/2011 zo dňa 3.11.2011 

 

Ostatné: 

1. Štatút Zlatého fondu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 1892/2011 zo 
dňa 9.6.2011 
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Organizačné poriadky: 

1. Organizačný poriadok účelového zariadenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach - Folklórny súbor Hornád, č. j.  663/2011 zo dňa 24.2.2011 

 

Rozhodnutia o určení nepotrebného majetku: 

1. č. 1/2011 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, z 10.1.2011 

2. č. 12/2011 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j.1893/2011 z 1.6.2011 

3. č. 19/2011 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 3333/2011 z 24.10.2011 

a. určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j. 4403/2011 z 21.11.2011 

4. č. 20/2011 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 4407/2011 z 14.11.2011 

5. č. 23/2011 o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. 5014/2011 z 8.12.2011 

 


