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D O D A T O K  č. 1 
k O R G A N I Z A Č N É M U  P O R I A D K U 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
 
 V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písmena b) a ust. § 15 ods. 1 písmena e) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 
neskorších predpisov, Akademický senát UPJŠ v Košiciach  schválil dňa 30.03.2017 tento 
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v nasledovnom znení: 
. 
 

 V Časti III. – Rektorát - Článok 10 znie: 
 

 
Článok 10 

Útvar kvestora 
 

1. Útvar kvestora zabezpečuje výkon funkcie kvestora a všetky ekonomické a prevádzkovo-
technické činnosti na úrovni UPJŠ a poskytuje služby a servis všetkým súčastiam UPJŠ. 
Útvar kvestora sa člení na nasledovné odborné úseky: 
a) Ekonomický úsek 
b) Úsek verejného obstarávania, 
c) Úsek nákupu a výberu dodávateľov, 
d) Prevádzkový úsek, 
e) Úsek investičných činností. 

2. Odborné úseky sa môžu členiť na oddelenia a/alebo samostatné referáty, ktoré 
zabezpečujú zodpovedajúce činnosti, a to najmä:  
a) ekonomické, t. j. mzdové, účtovné, finančné, bankové, pokladničné, rozpočtové, 

plánovacie, analytické a štatistické činnosti, správu daní a s tým súvisiacu agendu na 
úrovni UPJŠ, 

b) technicko-prevádzkovú, investičnú, stavebnú činnosť a údržbu majetku UPJŠ a s tým 
súvisiacu agendu na úrovni UPJŠ, 

c) agendu verejného obstarávania, nákupu tovarov, prác a služieb a výberu dodávateľov 
 

a to  v rozsahu určenom rektorom. 
 

 Príloha č. 1 Organizačného poriadku sa nahrádza Prílohou 1A. 

 Príloha č. 2 Organizačného poriadku sa nahrádza Prílohou 2A. 
 



 V Časti IV. - Článok 11  - Spoločné a záverečné ustanovenia znie:  
 

Článok 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Schéma organizačnej štruktúry UPJŠ tvorí Prílohu č. 1A tohto poriadku. 
2. Schéma kompetenčnej organizačnej štruktúry tvorí Prílohu č. 2A tohto poriadku. 
3. Organizačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nadobudol platnosť 

a účinnosť dňom 17.03.2016. 
4. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04. 

2017. 
 
 
 
 
 
.....................................................      ........................................................ 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.         prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

predseda AS UPJŠ             rektor UPJŠ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 1A 

 

Organizačná štruktúra Rektorátu UPJŠ platná od 1.3.2017 

 

 

 
 

  

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 



Príloha č. 2A 

Kompetenčná organizačná štruktúra UPJŠ platná od 1.3.2017 

 

 

 

 

 

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 


