Garant: Úsek BOZP, PO a CO RUPJŠ
Úsek OČaP R UPJŠ

Košice, 16.01.2019
Č.j. REK000104/2019-UPA/184

Dodatok č. 1

k Príkazu rektora č. 7/2016
na vykonanie Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu
platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v
Košiciach a jej súčastí
V súlade s ust. čl. 4 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v platnom znení a v nadväznosti na ust. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ust. zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydávam
nasledovný Dodatok č. 1 k príkazu rektora na vykonanie Rozhodnutia rektora č. 16/2016 na
realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ a jej súčastí
v znení jeho Dodatku č. 1 (ďalej „rozhodnutie“):
Na zabezpečenie realizácie plnenia vyššie uvedeného rozhodnutia v znení jeho Dodatku č. 1
ukladám
1.

Na fakultách, Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ zabezpečiť plnenie
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia a jeho Dodatku č. 1.
T: ako v texte a stály
Z: dekani fakúlt, vedúci súčastí UPJŠ

2.

Zabezpečiť prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov:
a)

zrozumiteľné a preukázateľné oboznamovanie určených zamestnancov, ktorí
patria do pôsobnosti ich riadenia s obsahom tohto príkazu a jeho Dodatku č. 1
a Rozhodnutia rektora č. 16/2016 a jeho Dodatku č. 1 do 15 dní odo dňa
nadobudnutia ich účinnosti,

b)

po oboznámení zamestnancov podľa písm. a) tohto odseku bezodkladné zaslanie
písomného záznamu o oboznamovaní na Úsek BOZP, PO a CO R UPJŠ podľa
Prílohy č. 2 k rozhodnutiu,

c)

uloženie tohto príkazu a jeho Dodatku č. 1 a Rozhodnutia rektora č. 16/2016 a jeho
Dodatku č. 1 na príslušnom pracovisku na dostupnom mieste.

Z: dekani fakúlt a kvestor UPJŠ
T: ako v texte a stály
Záverečné ustanovenia
1.

Nedeliteľnou súčasťou tohto príkazu v znení jeho Dodatku č. 1 je Rozhodnutie rektora
č. 16/2016 a jeho Dodatok č. 1.

2.

Kontrolou dodržiavania tohto príkazu poverujem kontrolórku UPJŠ, ktorá vykoná
kontrolu najmenej raz ročne.

3.

Porušenie ktoréhokoľvek z ustanovení tohto príkazu v znení Dodatku č. 1 alebo
Rozhodnutia rektora č. 16/2016 v znení Dodatku č. 1 bude UPJŠ ako zamestnávateľ
považovať za porušenie pracovnej disciplíny.

V Košiciach, ................................

V Košiciach, ...............................

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

2

