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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 (1) Interné pravidlá upravujú používanie e-mailového účtu Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulty“). Predmetom pravidiel je stanovenie základných pravidiel, 
práv a povinností používateľov fakultného e-mailového účtu. 
 

(2) Interné pravidlá sú záväzné pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s 
fakultou a pre študentov fakulty. 

 

Čl. 2 
Definícia pojmov 

 

(1) Fakultný e-mailový účet – je schránka elektronickej pošty vytvorená na poštovom serveri 
fakulty za účelom práce s elektronickou poštou (e-mailom). Každá schránka má elektronickú adresu, 
tzv. e-mailovú adresu, ktorá jednoznačne identifikuje (autenticita), odkiaľ bola správa poslaná a kam má 
byť doručená. 

(2) Zamestnanecký e-mailový účet – je vytvorený zamestnancovi fakulty k plneniu 
pracovných úloh a ku komunikácii v rámci fakulty, ako aj smerom von (reprezentatívna funkcia). 
Zamestnanecký e-mailový účet neslúži na súkromné účely. 
 

(3) Študentský e-mailový účet -  je vytvorený študentovi fakulty pre potreby komunikácie s 
pracoviskami fakulty po dobu štúdia. 
 

(4) E-mailový alias – je náhradný názov pre e-mailový účet. 
 

(5) Veľkost kvóty – je veľkosť schránky elektronickej pošty. 
 

(5) CDO – je centrálna databáza osôb Univerzity Komenského. Všetky používateľské účty 
(počítač, e-mail, redakčný systém Typo3, WiFi Eduroam a pod.) sa vytvárajú na základe údajov 
získaných z CDO. 
 

(6) JAS – jednotný autentifikačný systém Univerzity Komenského. 
 

Čl. 3 
Zamestnanecký  e-mailový účet 

 

(1) Zamestnanec fakulty môže používať na elektronickú komunikáciu v rámci fakulty, ale aj 
smerom von (reprezentácia fakulty) len pridelený fakultný e-mailový účet (ďalej len „e-mailový účet“). 
 

(2) Komunikácia v rámci fakulty z akejkoľvek inej e-mailovej adresy, ktorá nie je v tvare 
priezvisko@fphil.uniba.sk bude považovaná za neoprávnenú. 
 

(3) Výnimku tvorí náhla odstávka/výpadok systému, prípadne taká nefunkčnosť fakultného 
e-mailového účtu, ktorá by znemožnila odoslanie e-mailu. Za výnimku sa nepovažuje úmyselné 
zablokovanie e-mailového účtu zamestnancom, ani zablokovanie účtu spôsobené nesprávnym 
postupom pri práci s e-mailovým účtom. 

mailto:priezvisko@fphil.uniba.sk
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(4) Zamestnanecký e-mailový účet možno používať len na komunikáciu, ktorá bezprostredne 

súvisí s pracovnou činnosťou zamestnanca. Nie je povolené používať ho na súkromnú komunikáciu. 
 

(5) Oddelenie informačných technológií (ďalej len „OIT“)  neakceptuje sťažnosti ohľadne 
nefunkčnosti e-mailového účtu spôsobenú preplnenou kvótou z dôvodu súkromnej korešpondencie. 

 

Čl. 4 
Študentský e-mailový účet 

 

(1) Študent fakulty môže používať na elektronickú komunikáciu v rámci fakulty len pridelený  
fakultný e-mailový účet. (ďalej len „e-mailový účet“). 

(2) Pracoviská fakulty komunikujú so študentom prostredníctvom  e-mailového účtu. 
 

(3) Pracoviská fakulty nezodpovedajú za neinformovanosť študenta spôsobenú nepoužívaním 
e-mailového účtu. 
 

(4) E-mailovú komunikáciu študenta s pracoviskami fakulty zo súkromnej e-mailovej adresy 
študenta fakulta nemusí akceptovať. 
 

(5) Všetky hromadné informácie z pracovísk fakulty môžu byť odosielané len na e-mailové účty 
študentov. 
 

(6) Pracoviská fakulty nekomunikujú so študentmi prostredníctvom ich súkromných 
e-mailových účtov. 
 

Čl. 5 
Pravidlá pre vytváranie e-mailových účtov a aliasov 

 

(1) Zamestnanecké e-mailové účty sa vytvárajú zamestnancom až po overení v CDO do 
domény fphil.uniba.sk. E-mailový účet má tvar priezvisko@fphil.uniba.sk. V prípade duplicity priezviska 
sa k priezvisku pridá iniciálka krstného mena. Každému zamestnancovi sa súčasne vytvára alias v 
podobe meno.priezvisko@fphil.uniba.sk. E-mailové účty sa vytvárajú v súlade s „Výnosom Ministerstva 
financií SR č. MF/013261/2008-132. 

(2) Študentské e-mailové účty sa vytvárajú z LOGIN-u získaného z CDO a vytvoreného na 
základe JAS-u. E-mailové účty sa pridávajú do domény: st.fphil.uniba.sk. 

(3) Pre potreby pracovísk fakulty sa zásadne vytvárajú len e-mailové aliasy, ktoré slúžia na ro-
zosielanie prichádzajúcej pošty na konkrétnych používateľov. Ak pracovisko fakulty disponuje viacerými 
aliasmi, môže byť správou (aktualizáciou) týchto aliasov poverený zamestnanec tohto pracoviska. 

(4) Vytvorenie, zrušenie alebo zmenu e-mailových účtov a aliasov zamestnancov zabezpečuje 
OIT len na podnet zamestnanca personálneho referátu po zaevidovaní v CDO. 

 

Čl. 6 

mailto:PRIEZVISKO@FPHIL.UNIBA.SK
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Veľkosť kvóty 

 
(1) Veľkosť kvóty na fakulte, s prihliadnutím na zaužívané štandardy a na pracovné využívanie 

e-mailových účtov, stanovuje OIT. 
 

Stanovené veľkosti kvót: 
 zamestnanci 500MB, 
 doktorandi 100MB, 
 študenti  20MB. 

 
(2) Zmeny veľkosti kvót môže upraviť OIT iba na základe zdôvodnenej písomnej požiadavke 

používateľa. 
 
(3) Pokiaľ používateľ nebude dlhšiu dobu požívať e-mailový účet, je povinný urobiť opatrenia, 

ktoré zabránia prepĺňaniu kapacity poštovej schránky, t. zn. presmerovaním pošty na miesto, na ktorom 
bude pracovať alebo minimalizovaním prísunu pošty, t. j. odhlásením sa z konferencií, oznámením 
svojej neprítomnosti a pod. 
 

Čl. 7 
Zrušenie poštového účtu 

 

(1) Zamestnanecký e-mailový účet OIT zruší po skončení pracovného pomeru zamestnanca na 
podnet zamestnanca personálneho referátu. 

(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, študentský e-mailový účet zruší OIT po troch mesiacoch od 
ukončenia štúdia. 

(3) Alias OIT zruší ak nie je používaný alebo pri zmenách názvov pracovísk. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. decembra 2009. 

 

 

V Bratislave 30. 11. 2009  

 

 

 

        doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD. 

                    dekan fakulty 

 

 


