
Príloha č. 1 

 

Organizačná štruktúra Rektorátu UPJŠ platná od 1.6.2017 

 

 

 
 

  

Kvestor 

Referát finančnej učtárne 

Referát správy daní 

Referát rozpočtu 

Úsek nákupu a výberu dodávateľov 

Ekonomický úsek 

Rektor 

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou 

Sekretariát rektora  

Úsek BOZP, PO a CO 

Úsek organizačných činností a personalistiky 

Prevádzkový úsek 

Referát pre vedu a výskum 

Referát energetiky 

Referát pre vysokoškolské vzdelávanie 

Referát pre centrálnu správu AIS a registrov 

Referát autodopravy 

Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe 

Referát vnútorných služieb a údržby 

Referát pre zahraničné vzťahy 

Referát právnej agendy 

Referát správy majetku 

Referát správy registratúry 

Referát organizačných činností 

Referát personálnych činností 

Úsek investičných činností 

Úsek právnej agendy a správy majetku 

Referát propagácie a masmediálnej komunikácie 

Referát marketingu a dizajnu 

Sekretariát kvestora 

Úsek kontrolných činností 

Úsek verejného obstarávania 

Referát mzdovej učtárne 

Referát pre akademické tituly a kvalitu vzdelávania 



Príloha č. 2 

Kompetenčná organizačná štruktúra UPJŠ platná od 1.6.2017 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Vedecká 

rada 

Akademický 

senát  

Správna 

rada 

 

Útvary v priamej pôsobnosti rektora Útvary v pôsobnosti prorektorov v zastúpení rektora 

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou 

Úsek kontrolných činností 

Úsek BOZP, PO a CO 

Úsek organizačných činností a personalistiky 

Sekretariát rektora  

Referát propagácie a masmediálnej komunikácie 

Prorektor pre legislatívu 

Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 

Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe 

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu 

Referát pre zahraničné vzťahy 

Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou 

Referát právnej agendy 

Referát správy majetku 

Referát správy registratúry 

Kvestor 

Referát finančnej učtárne 

Referát správy daní 

Referát rozpočtu 

Úsek verejného obstarávania 

Referát organizačných činností 

Referát personálnych činností 

Prevádzkový úsek 

Referát autodopravy 

Referát energetiky 

Referát vnútorných služieb a údržby 

Úsek investičných činností 

Ekonomický úsek 

Rektorát 

Úsek právnej agendy a správy majetku 

Referát marketingu a dizajnu 

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

Referát pre vedu a výskum 

Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie  

Referát pre vysokoškolské vzdelávanie 

Referát pre centrálnu správu AIS a registrov 

Sekretariát kvestora 

Úsek nákupu a výberu dodávateľov 

Referát mzdovej učtárne 

Referát pre akademické tituly a kvalitu vzdelávania 


