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DODATOK Č. 1 

 K SMERNICI REKTORA  

O SPRÁVE A POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ POŠTY  

NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU  

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis č. 2/2014  Smernica rektora o správe 

a používaní elektronickej pošty na Katolíckej univerzite v Ružomberku zo dňa 24.11.2014.  

 

Čl. 2 sa mení a dopĺňa: 

Pôvodné znenie: 

 

(1) Účet EP na technických prostriedkoch v administratívnej pôsobnosti KU sa zriaďuje 

zamestnancom KU, ktorí sú na KU zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas 

a pre ktorých je komunikácia formou EP nevyhnutnou alebo prirodzenou súčasťou 

plnenia pracovných úloh. 

(2) Ostatným zamestnancom KU môže byť v odôvodnených prípadoch zriadený účet EP 

na technických prostriedkoch v administratívnej pôsobnosti KU na základe písomnej 

žiadosti priameho nadriadeného. O zriadení účtu rozhoduje dekan fakulty alebo 

vedúci súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený. 

(3) Účet EP sa zriaďuje v tvare meno.priezvisko@ku.sk. Ak už bol takýto účet vytvorený 

inej osobe s rovnakým menom a priezviskom, meno a priezvisko sa doplní o ďalšie 

rozlišovacie znaky.  
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Nové znenie: 

(1) Účet EP na technických prostriedkoch v administratívnej pôsobnosti KU sa zriaďuje 

zamestnancom KU a doktorandom, pre ktorých je komunikácia formou EP 

nevyhnutnou alebo prirodzenou súčasťou plnenia pracovných úloh. 

(2) Zamestnancom, ktorí sú na KU zamestnaní na kratší ako je ustanovený týždenný 

pracovný čas, doktorandom a ostatným zamestnancom KU môže byť v odôvodnených 

prípadoch zriadený účet EP na technických prostriedkoch v administratívnej 

pôsobnosti KU na základe písomnej žiadosti priameho nadriadeného. O zriadení účtu 

rozhoduje dekan fakulty alebo vedúci súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený. 

(3) V súlade s čl. 8 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku a na základe súhlasu 

rektora sa účet EP na technických prostriedkoch v administratívnej pôsobnosti KU 

môže zriadiť aj osobám, ktoré nie sú zamestnancami Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, ale ako kňazi, poverení diecéznym biskupom, vykonávajú duchovnú 

starostlivosť pre členov akademickej obce prostredníctvom Univerzitného 

pastoračného centra. 

(4) Účet EP sa zriaďuje v tvare meno.priezvisko@ku.sk. Ak už bol takýto účet vytvorený 

inej osobe s rovnakým menom a priezviskom, meno a priezvisko sa doplní o ďalšie 

rozlišovacie znaky.  

 

 

V Ružomberku dňa 11. decembra 2017 

 

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
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