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Smernica o používaní elektronickej komunikácie na Katolíckej
univerzite v Ružomberku

 

 1  Význam použitých pojmov a skratiek 
 1.1  univerzita – Katolícka univerzita v Ružomberku 
 1.2  odosielateľ – fyzická osoba alebo technické zariadenie odosielajúce informáciu 
 1.3  príjemca – fyzická osoba alebo technické zariadenie prijímajúce informáciu 
 1.4  komunikácia – prenos informácie medzi odosielateľom a príjemcom 
 1.5  elektronická komunikácia – komunikácia, pri ktorej je v niektorej fáze prenosu  

nositeľom prenášanej informácie elektrický signál 
 1.6  komunikačná infraštruktúra – súbor technických a programových prostriedkov 

zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu 
 1.7  používateľ – fyzická osoba povinná rešpektovať vnútorné predpisy univerzity na 

základe právne definovaného vzťahu k univerzite, používajúca, zriaďujúca alebo 
riadiaca elektronickú komunikáciu využívajúcu komunikačnú infraštruktúru univerzity,  

 1.8  osobné použitie – použitie nesúvisiace s plnením úloh vyplývajúcich používateľovi z 
jeho vzťahu k univerzite, slúžiace výhradne osobným potrebám používateľa, pričom toto 
použitie nesmie byť zdrojom priameho ani nepriameho osobného obohatenia 
používateľa alebo osôb s ním spriaznených 

 2  Účel 
Smernica zavádza základné pravidlá používania elektronickej komunikácie so zreteľom na 
úlohy, poslanie a morálny kredit univerzity, s cieľom zabezpečiť účelné, efektívne a 
bezpečné využívanie tohoto spôsobu komunikácie. Používanie elektronickej komunikácie v 
súlade s touto  smernicou je považované za akceptovateľné. 

 3  Rozsah pôsobnosti 
Vzťahuje sa na všetkých používateľov. 

 4  Pravidlá 
 4.1   Používateľ je oprávnený používať jednotlivé formy elektronickej komunikácie len 

spôsobom a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh vyplývajúcich mu z jeho vzťahu k 
univerzite. 
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 4.2  Používateľ nemá nárok na používanie foriem elektronickej komunikácie, ktoré nie sú 
bezpodmienečne nevyhnutné na plnenie úloh vyplývajúcich mu z jeho vzťahu k 
univerzite.  

 4.3  Osobné použitie elektronickej komunikácie je v primeranom rozsahu prípustné,  ak 
inak nie je v rozpore s touto smernicou.  

 4.4  Osobné použitie niektorých foriem elektronickej komunikácie môže byť 
rozhodnutím univerzity spoplatnené, limitované alebo úplne vylúčené. 

 4.5  Obsah, rozsah a spôsob elektronickej komunikácie musí byť v súlade s platnými 
právnymi normami a vnútornými predpismi univerzity. 

 4.6  Elektronická komunikácia nesmie byť používaná spôsobom obmedzujúcim, 
ohrozujúcim alebo porušujúcim práva iných subjektov. 

 4.7  Pri používaní elektronickej komunikácie má používateľ v súlade s aplikovateľnými 
právnymi normami a vnútornými predpismi univerzity právo na primeranú ochranu 
súkromia v rozsahu, ktorý umožňuje kontrolu dodržiavania tejto smernice. 

 4.8  Používateľ je v rámci svojej pôsobnosti a svojich technických možností povinný 
primerane zabezpečiť ochranu citlivých alebo dôverných informácií prenášaných formou 
elektronickej komunikácie.  

 5  Kontrola dodržiavania a sankcie 
 5.1  Za kontrolu dodržiavania smernice je v rámci svojej pôsobnosti, svojich možností a 

svojej odbornej spôsobilosti zodpovedný každý používateľ. 
 5.2  Používateľ je povinný ohlásiť ním zistené porušenia smernice vedúcemu najbližšieho 

útvaru informačných a komunikačných technológií. 
 5.3  Vedúci útvarov informačných a komunikačných technológií sú povinní každé zistené 

alebo ohlásené porušenie smernice oznámiť osobe, ktorá je kompetentná porušenie 
smernice riešiť v zmysle predpisov zodpovedajúcich právnemu vzťahu používateľa k 
univerzite.  

 5.4  Porušenie smernice je kvalifikované ako porušenie povinností používateľa voči 
univerzite a bude riešené v zmysle predpisov zodpovedajúcich právnemu vzťahu 
používateľa k univerzite. 

 5.5  Správcovia informačných a komunikačných systémov sú v rámci svojej pôsobnosti 
oprávnení kontrolovať dodržiavanie smernice. V prípadoch zisteného alebo ohláseného 
závažného porušenia smernice sú v rámci svojej pôsobnosti a technických možností 
oprávnení obmedziť alebo znemožniť používateľovi ďaľšie používanie elektronickej 
komunikácie až do vyriešenia incidentu. 

 6  Výnimky 
 6.1  Na správcov informačných a komunikačných systémov univerzity sa smernica 
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vzťahuje v rozsahu, ktorý nevylučuje plnenie ich špecifických pracovných povinností. 
 6.2  Používateľom vykonávajúcim špecifickú vedeckú alebo výskumnú činnosť môže byť 

v odôvodnených prípadoch udelená časovo a obsahovo limitovaná výnimka. Výnimku 
môže udeliť rektor univerzity na základe písomnej žiadosti používateľa schválenej jeho 
priamym nadriadeným alebo inou osobou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z právneho 
vzťahu používateľa k univerzite a písomného súhlasného stanoviska riaditeľa ÚIKT. 

 7  Záverečné ustanovenia 
 7.1  V sporných prípadoch podáva záväzný výklad smernice rektor univerzity po 

prerokovaní s riaditeľom ÚIKT  a právnikom univerzity. 
 7.2  Metodické odporúčania a záväzné štandardy v oblasti normalizácie a bezpečnosti 

informačných a komunikačných systémov nadväzujúce na túto smernicu vydáva Ústav 
informačných a komunikačných technológií univerzity.  

 7.3  Dokumenty vydané podľa 7.2 sa stávajú prílohou tejto smernice. 
 7.4  Smernicu prerokúva Kolégium rektora univerzity a schvaľuje rektor univerzity. 
 7.5  Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu rektorom univerzity.  
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