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V súlade s odporučením EKOPRAKTIK, s. r. o. Trnava, spoločnosti pre daňové a ekonomické 
poradenstvo  vydávam  smernicu,  ktorou  určujem  pravidlá  používania  služobných  telefónnych 
účastníckych staníc a mobilných telefónov. 

                                                                Čl. 1
Predmet úpravy

1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí majú pracovnoprávny vzťah s  
Filozofickou fakultou UK v Bratislave.

2. Zamestnanec Filozofickej  fakulty  UK má právo používať služobnú telefónnu stanicu pre 
komunikáciu na služobné účely. V komunikácii je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti 
a efektívnosti.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1. Pre účely tejto smernice sa rozumie:

a) služobná telefónna stanica ju účastnícka stanica na katedre/pracovisku určená k  plneniu 
pracovných úloh,

b) služobný mobilný telefón je prístroj  zverený zamestnancovi fakulty k plneniu pracovných 
úloh,  slúži  k zabezpečeniu  činnosti  fakulty  v čase  pracovnej  doby  a  k zabezpečeniu 
kontaktu  pre  prípad mimoriadnych  situácií  (živelné udalosti,  havárie,  ohrozenie  majetku 
a pod.),

c) súkromný mobilný telefón je prístroj vo vlastníctve a užívaní zamestnanca.

Čl. 3
Zásady pre používanie služobných telefónnych staníc a služobných mobilných telefónov

1. Používanie  služobných  telefónnych  staníc  a  služobných  mobilných  telefónov  na  súkromné 
účely nie je povolené. Telefónnu stanicu alebo mobilných telefón na súkromné účely môže 
zamestnanec  použiť  iba  v  mimoriadnych  a neodkladných  prípadoch,  ktoré  zamestnanec 
nemôže zabezpečiť iným spôsobom.

2. Výpisy o uskutočnených hovoroch zo služobných telefónnych staníc a zo služobných mobilov 
sú mesačne v elektronickej podobe zasielané vedúcim zamestnanom fakulty, vedúcim oddelení  
dekanátu a zamestnancom referátov dekanátu (ďalej len „zodpovední zamestnanci“). 

3. Služobné  telefónne  hovory  hradia  katedry  a pracoviská  z  finančných  zdrojov 
katedry/pracoviska.

4. Zodpovední  zamestnanci  zabezpečia,  v rámci  svojej  pôsobnosti,  úhradu  uskutočnených 
súkromných telefónnych hovorov do pokladnice fakulty najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca.

Čl. 4
Zásady pre používanie mobilných telefónov v osobnom vlastníctve

1. Zamestnanci, ktorí používajú mobilný telefón v osobnom vlastníctve aj na služobné účely sú 
povinní  k  požiadavke  o úhradu  služobných  telefónnych  hovorov  predložiť  mesačný  výpis 
uskutočnených  hovorov  od príslušného mobilného  operátora,  na  ktorom vyznačia  služobné 
telefónne hovory. Uhradené im budú výlučne služobné hovory. 
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Ruší sa Pokyn dekana fakulty z 31. 08. 1995 a Doplnok č. k tomuto pokynu z 23. 08. 1999.
2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 10. 2012.

V Bratislave 23. 09. 2012 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan fakulty
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