
PREHĽAD ZMIEN VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH UPJŠ V KOŠICIACH, 
KTORÉ NASTALI V ROKU 2021 

 
 
A/ Vnútorné predpisy – Vydané v roku 2021 
 

PRÍKAZY REKTORA 
 

 Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2018 na zabezpečenie realizácie Nariadenia   
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000115/2021-UPA/2300 
zo dňa 09.07.2021 

 Dodatok č. 3 k Smernici č. 4/2015 o poskytovaní osobných ochranných 
pracovných prostriedkov zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastí, č. j.: REK000389/2021-UPA/1826 zo dňa 04.06.2021 

 Dodatok č. 3 k Príkazu č. 2/2015 na realizáciu  Smernice č. 4/2015 o poskytovaní   
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí, č. j.: REK000115/2021-UPA/1827 zo 
dňa 04.06.2021 

 č. 12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ 
v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25.11.2021, č. j.: 
REK000115/2021-UPA/5153 zo dňa 25.11.2021 + v ENG mutácií 
Rector's Order No. 12/2021 
to update the conditions of teaching and work activities at UPJŠ in Košice after 
the declaration of a state of emergency from November 25, 2021 

 č. 11/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v 
Košiciach  
v ZS 2021/2022, č. j.: REK000115/2021-UPA/4930  zo dňa 12.11.2021 
  + v ENG mutácii 
Rector's Order No. 11/2021 
to clarify the implementation of teaching and work activities in the winter 
semester     2021/2022 at UPJŠ in Košice 

     + Usmernenie k PR č. 11/2021 v súvislosti s pravidlami COVID Automatu  
              od 22.11.2021 

 č. 10/2021, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
pre bezpečné zaobchádzanie a umiestnenie technických zariadení tlakových, v 
ktorých je umiestnený technický inertný plyn, horľavý plyn alebo horenie 
podporujúci plyn v podmienkach UPJŠ a jej súčastí,  
č. j.: REK000389/2021-UPA/5353 zo dňa 06.12.2021 

 č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na 
UPJŠ v Košiciach v úvode ZS 2021/2022, č. j.: REK000115/2021-UPA/3719 zo 
dňa 06.09.2021 s účinnosťou dňa   06.09.2021 

 +  v ENG mutácii 
  Rector's Order No. 9/2021 
Specifying the Implementation of Teaching and the Implementation of Work 
Activities at UPJŠ in Košice in the Beginning of the Winter Semester 2021/2022 

+ Usmernenie k PR 9/2021 
Postup pre zamestnancov na pracoviskách v závislosti od farby semaforu UPJŠ 
danej    Grafom 1 podľa PR 9/21 



 č. 8/2021, ktorým sa vydávajú opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 
COVID-19 v súvislosti s organizáciou podujatia „Univerzita bez hraníc“ v roku 
2021, č. j.: REK001002/2021-UPA/2646 zo dňa 28.06.2021 

 č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na 
UPJŠ v Košiciach v čase od 29.04.2021, č. j.: REK000115/2021-UPA/1129 zo 
dňa 26.04.2021 s účinnosťou dňa 29.04.2021 

 č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na 
UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021, č. j.: REK000115/2021-UPA/716 zo 
dňa 15.03.2021s účinnosťou dňa 17.03.2021 + v ENG mutácii 
Rector's Order No. 06/2021 to clarify the implementation of teaching and 
implementation of work activities in the period from March 22, 2021 at UPJŠ in 
Košice 

 č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na 
UPJŠ v Košiciach v čase od 22.02.2021, č. j.: REK000115/2021-UPA/456 zo dňa 
22.02.2021 

 č. 4/2021 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ,  
č. j.: REK000115/2021-UPA/399 zo dňa 12.02.2021 

 č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ 
v Košiciach v čase od 08.02.2021,č. j.: REK00115/2021-UPA/321 zo dňa 
03.02.2021, účinný od 08.02.2021 

 č. 2/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ 
v Košiciach v čase od 25.01.2021, č. j.: REK000115/2021-UPA/139 zo dňa 
20.01.2021  

 č. 1/2021   k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ 
v Košiciach v čase od 04.01.2021, č. j.: REK00004/2021-UPA/07 zo dňa 
04.01.2021  

 
ROZHODNUTIA REKTORA 

 
 Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 3/2014, ktorým sa vydáva prevádzkový predpis 

na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy 
elektrického zariadenia platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčasti 

 č. 26/2021, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK 000420/2021-UPA-5619 zo dňa 
20.12.2021, platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022 

 č. 25/2021, ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
č. j.: REK000420/2021-UPA/5516 zo dňa 13.12.2021  

 č. 24/2021, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/5478 zo dňa 
14.12.2021 

 č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 
nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2022/2023 
na UPJŠ  Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/5436  zo dńa 10.12.2021 s 
účinnosťou dňa 01.09.2022 
+ v ENG mutácii Rector’s Decision no. 23/2021 
on the determination of tuition fees, fees associated with studies and on the 
reimbursement of costs associated with raising qualifications in the academic year 
2022/2023 at UPJŠ in Košice 

 č. 22/2021, o organizačných zmenách a o zmene organizačnej štruktúry Centra 
informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach, č. j.: 



REK000420/2021-UPA/5435 zo dňa 17.12.2021 s účinnosťou dňa 01.01.2022 
 č. 21/2021, ktorým sa stanovujú pravidlá posudzovania plagiátorstva na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach,  
 č. j.: REK00420/2021-UPA/ 4174 zo dňa 27.09.2021 

 č. 20/2021, ktorým sa určujú Pravidlá vytvárania a fungovania spoločných 
vedecko-výskumných tímov v Technologickom a inovačnom parku Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č .j.: REK000420/2021-UPA/ 2669 zo dňa 
07.07.2021  

 č. 19/2021, ktorým sa vydáva Štatút Medzinárodnej rady Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j.:  REK000420/2021-UPA/2401 zo dňa 28.06.2021 

 č. 18/2021 o dalšom použití prostriedkov zo sociálneho fondu pri starostlivosti o 
zamestnancov organizačne začlenených na  Rektoráte a univerzitných 
pracoviskách UPJŠ v Košiciach, č.j. REK000420/2020-UPA/1751 zo dňa 
20.05.2021 
č. 17/2021, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného,  
č. j. : REK00420/2021-UPA/1658 zo dňa 18.05.2021 s účinnosťou dňa 01.06.2021 
+ Dodatok č. 1 č. j.: REK001756/2021-UPA/5082 zo dňa 01.11.2021 s účinnosťou 
dňa 01.11.2021 

 č. 15/2021 o poskytovaní dodatkovej dovolenky na Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000420/2021-UPA/1605 zo dňa 
18.05.2021 s účinnosťou dňa 1.6. 2021 

 č. 14/2021, ktorým sa určujú Zásady prijímacieho konania na štúdium na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/1464 
zo dňa 12.05.2021 

 č. 13/2021, ktorým sa vydávajú Zásady pre získavanie spätnej väzby na účely 
hodnotenia kvality vzdelávacej činnosti, tvorivej činnosti a podporných činností na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, č. j.: REK000420/2021-UPA/1451 zo dňa 
12.05.2021 

 č. 12/2021, ktorým sa určuje rozpis platieb za ubytovanie v Študentských 
domovoch UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2020/21,  
č. j. : REK000420/2021-UPA/1395 zo dňa 29.04.2021 

 č.11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných 
a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-
UPA/1382 zo dňa 14.05.2021 s účinnosťou dňa 1. septembra 2021 

 č. 10/2021 o určení  štandardného rozvrhu pedagogickej záťaže na UPJŠ,  
č. j.: REK000420/2021-UPA/847  zo dňa 28.04.2021 

 č. 9/2021 o predkladaní záverečných prác na 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni 
vysokoškolského vzdelávania a uzatváraní  licenčných  zmlúv v akademickom 
roku 2020/2021, č. j.: REK000420/2021-UPA/846 zo dňa 23.03.2021 

 č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a 
overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 
ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/797 zo dňa 22.03.2021  
+ Dodatok č. 1, č.j.: REK00174/2022-UPA/1083 zo dňa 14.03.2022 

 č. 7/2021, ktorým sa vydáva Akreditačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/795 zo dňa 22.03.2021 

 č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá na zriaďovanie  pracovných miest 
výskumných pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j.:REK000420/2021-UPA/741zodňa15.03.2021  



Právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto rozhodnutia, sa posudzujú 
podľa Rozhodnutia rektora č. 1/2014 v znení Dodatku č. 1 do času ich ukončenia. 

 č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach,  
č. j. REK000420/2021-UPA/ 486 zo dňa 22.02.2021 

 č. 4/2021, o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000420/2021-UPA/484 zo dňa 
26.02.2021. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom 
UPJŠ a účinnosť dňom 1. 9. 2021 

 č. 3/2021, o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j.: REK000420/2021-UPA/483 zo dňa 
26.02.2021. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom 
UPJŠ a účinnosť dňom 1. 9. 2021 

 č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov  
a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/482 zo dňa 26.02.2021  
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ a 
účinnosť dňom 1. 9. 2021.  

 č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000420/2021-UPA/481 zo dňa 22.02.2021 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia VR UPJŠ 
v Košiciach dňa 26. februára 2021 a účinnosť dňom 1. septembra 2021. 
 

SMERNICE 
 

 Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2019, ktorou sa stanovuje spôsob evidencie, 
vyradenia a likvidácie majetku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastiach, č. j. : REK000389/2021-UPA/ 5015 zo dňa 16.11.2021 

 č. 3/2021 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárik v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00389/2021-UPA/5091 zo dňa 
25.11.2021 s účinnosťou dňom 01.01.2022 
Dodatok č. 1, č. j.: REK000287/2022-UPA/516 zo dňa 08.02.2022, účinný dňa 
08.02.2022 

 č. 2/2021 o edičnej a vydavateľskej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00389/2021-UPA/5089 zo dňa 
25.11.2021_s účinnosťou dňom 01.01.2022, účinný dňa 08.02.2022 
Dodatok č. 1, č.j.: REK000287/2022-UPA/515 zo dňa 08.02.2022 

 č. 1/2021, ktorou sa stanovuje postup pre administrovanie zahraničných 
pracovných ciest a mobilít a prijímanie zahraničných hostí na UPJŠ v súvislosti 
s ochorením COVID-19, č. j. REK000389/2021-UPA/4216 zo dňa 27.09.2021 
+ Dodatok č. 1, č. j.: REK00287/2022-UPA/433 zo dňa 01.02.2022 
 

PRÍKAZY KVESTORA 
 

 č. 1/2021 k realizácii niektorých zásad BOZP súvisiacich s plnením Príkazu 
rektora č. 3/2014, ktorým sa vydáva prevádzkový predpis na bezpečné 
prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia 
platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí v znení jeho 
dodatkov,  č. j.: REK000389/ÚPA-2021/4418 zo dňa 11.10.2021 



 Príloha č. 1 k Pokynu kvestora č.1/2016, k realizácii úhrad školného, poplatkov 
spojených so štúdiom, úhrad nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie 
a iných poplatkov hlavnej činnosti  na UPJŠ v Košiciach v súvislosti s AIS  
 

POKYNY KVESTORA 
 

 č. 2/2021, ktorým sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastiach stanovujú pravidlá pri realizácii úhrad elektronických služieb zo 
zahraničia - online konferencie a publikovanie článkov, č. j.: REK000389/2021-
UPA/5537 zo dňa 16.12.2021 

 č. 1/2021, k realizácii zásad BOZP pre bezpečné používanie a ošetrovanie 
hliníkových a plastových okien a dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ,  
č. j.: REK000389/2021-UPA/4325 zo dňa 05.10.2021 

 
METODICKÉ POKYNY A USMERNENIA REKTORA 

 
 Metodické usmernenie RVK č. 1/2021, ktorým sa stanovuje postup pri procese 

zosúlaďovania študijných programov so Štandardmi Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo, č. j. REK001617/2021-UPA/4492_schválené 
rektorom dňa 22.10. 2021 

 Metodické usmernenie k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000389/2021-UPA/ 960 zo 
dňa 31.03.2021 

 Metodický pokyn, ktorým sa vydáva metodika finančného riadenia pre projekty 
rámcových programov Európskej komisie realizované na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach, č. j.: REK000389/2021-UPA/2403 zo dňa 29.01.2021 

 
OSTATNÉ VNÚTORNÉ PREDPISY 
 

   Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – konsolidované znenie 
vrátane Dodatkov 1-5, č. j. REK000389/2021-UPA/584 zo dňa 01.03.2021 
+ v ENG mutácii 
Pavol Jozef Šafárik University in Košice Statute (Consolidated Version) 

   Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, č. j.: 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015 v znení jeho Dodatku č. 1 až  č. 
3 s účinosťou Dodatku č. 4 dňa 01.03.2021 

 zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, september 2021 

 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, september 2021 

 Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, september 2021 

 Prevádzkový poriadok TZT pre bezpečné zaobchádzanie a umiestnenie 
technických zariadení tlakových, v ktorých je umiestnený technický inertný plyn, 
horľavý plyn alebo horenie podporujúci plyn v podmienkach UPJŠ a jej súčastí, č. 
j.: REK000389/2021-UPA/5353 zo dňa 06.12.2021 

 Volebný poriadok do Študentskej internátnej rady na UPJŠ_Úplné znenie v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2021 

 č. 19/2021, ktorým sa vydáva Štatút Medzinárodnej rady Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. REK000420/2021-UPA/2401 zo dňa 28.06.2021 

 Rokovací poriadok Rady pre vnútorné overovanie kvality na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. : REK000389/2021-UPA/798 zo dňa 22.03.2021 

https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=4214&version=1
https://intranet.upjs.sk/op/op.ViewOnline.php?documentid=4214&version=1


s účinnosťou 22.03.2021 
 Štatút Rady pre vnútorné overovanie kvality na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, č. j.: REK000389/2021-UPA/799 zo dňa 22.03.2021 s účinnosťou 
22.03.2021 

 Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 22. 02. 2021, Č. sp.: REK000187/2021-UPA/ 
485 s účinnosťou od 01.03.2021 + 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 2021 
+ Dodatok č. 1 k Z á s a d á m pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, ktoré tvoria  
Prílohu č. 1 Kolektívnej zmluvy č. sp.: REK000187/2021-UPA/ 485 

 
 ORGANIZAČNÉ PORIADKY UPJŠ A ÚP UPJŠ V KOŠICIACH 
 

 Organizačný poriadok Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach,  
č. j. REK000389/2021-UPA/4607 zo dňa 25.10.2021 

 Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
č. j.: REK000389/2021-UPA/377 zo dňa Marec 2021, ktorý nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom 01. 03. 2021 
 

B/ Vnútorné predpisy – Zrušené v roku 2021  
 
PRÍKAZY REKTORA 
 
 Príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021 Semafor UPJŠ, ktorý je koncipovaný ako 

výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu na univerzite a 
jej pracoviskác 

 Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Príkazu rektora č. 4/2018  
na zabezpečenie realizácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej 
súčastiach sa ruší:  

- Príloha č. 1 a nahrádza sa Prílohou č. 1A, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto 
príkazu,  

- Príloha č. 5 a nahrádza sa Prílohou č. 5A, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto 
príkazu 
 

ROZHODNUTIA REKTORA 
 
 Dodatok č. 3 k Rozhodnutiu rektora č. 11 /2018, ktorým sa upravuje bezpečnostná 

smernica prevádzkovania kamerového a monitorovacieho informačného systém 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. 
REK000389/2021-UPA/3914 zo dňa 22.09.2021 

 Rozhodnutie rektora 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 v Košiciach a jej súčasti v čase krízovej situácie zo 
16.04.2020, č. j.: REK000231/2020- UPA/1231 

 Rozhodnutie rektora bez č. j.: REK000231/2020-UPA/1370 zo dňa 02.04.2020 



 
 č. 3/2020, ktorým sa určujú ceny stravovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach, č .j.: REK000231/2020-UPA/628 zo dňa 17.02.2020 
 č. 3/2018, ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre tvorivých pracovníkov a 
doktorandov v dennej forme štúdia, č. j. REK000239/2018-ÚPA/1456 zo dňa 
6.3.2018, ako aj Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 3/2018, ktorým sa vydáva 
štatút Vnútorného vedeckého 10 grantového systému Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, č. j. REK000231/2020- UPA/1774 zo dňa 8.6.2020 

 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 15. 
novembra 2017, č. j. REK00580/2017-UPA/13952. 

 č. 17/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00580/2017-UPA/13953 z 15. 11. 
2017, a Dodatok č. 1 zo dňa 5. 6. 2018 

 č. 13/2014, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane jeho príloh, č. j.: 3243/2014 zo dňa 
11.08.2014 

 č. 9/2014, ktorým sa vydávajú Pravidlá prenajímania majetku Univerzity Pavla             
Jozefa Šafárika v Košiciach a určovania minimálnej výšky nájomného č. j.: 
1102/2014 zo dňa 01.04.2014 v znení jeho dodatkov 

 č. 1/2014 zo dňa 14. 1. 2014 č. j. 132/2014 v znení Dodatku č. 1 okrem prípadov 
uvedených v čl. IV. tohto rozhodnutia 

 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 30.09.2010 

 č. 8/2009 o poskytovaní dodatkovej dovolenky na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č.j. 746/2009 zo dňa 29.1.2009 

 
  METODICKÉ POKYNY A USMERNENIA REKTORA 
 
 Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, č. j.: REK000816/2017-UPA/14723 zo dňa 23. 11. 2017 a 
Dodatok č. 1, č. j.: REK00026/2018- ÚPA/3632 zo dňa 5. 6. 2018 

 Metodické usmernenie, ktorým sa vydáva metodika finančného riadenia pre 
projekty rámcových programov Európskej komisie realizovaných na UPJŠ v 
Košiciach a jej súčastiach, č. j.: 1095/2014 zo dňa 18.3.2014 

 
  SMERNICE 
 
 č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a jej súčastí zo dňa 13. 12. 2018, č. j.:  REK00026/2018-
UPA/8575 vrátane jej platných dodatkov 

 č. 7/2018 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí zo dňa 13. 12. 2018, č. j. : REK00026/2018-UPA/8574 vrátane jej platných 
dodatkov 
 

  OSTATNÉ VNÚTORNÉ PREDPISY 
 
 Dňa 01.03.2021 nadobudnutím účinnosti  dodatku č. 4 k Štipendijnému poriadku 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j.: 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
v znení jeho Dodatku č. 1 až  č. 3, stráca platnosť Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3  



 Kolektívna  zmluva na rok 2019-2020, č. sp.: REK000335/2019-UOC a Dodatok 
č. 1 č.sp.: REK000186/2020-UPA/266 

 
ORGANIZAČNÉ PORIADKY UPJŠ A ÚP UPJŠ V KOŠICIACH 

   
 Organizačný poriadok ŠIR zo dňa 22.08.2005 v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 

21.01.2011 
 Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý 

nadobudol platnosť a účinnosť dňom 17. 03. 2016 
 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom 01.04. 2017  
 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom 01. 01. 2018  
 
 
 
 
 
 


