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Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

V súlade s Vnútorným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2011 Smernica 
rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej 
bezpečnosti Univerzity Komenského v Bratislave, vydávam príkaz o schránkach elektronickej 
pošty administratívnych zamestnancov (ďalej len „zamestnanci“) a pedagógov 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len „fakulta“) z dôvodu zabezpečenia dôvernosti dát, zvýšenia bezpečnosti 
počítačových systémov používaných na fakulte a jej teologických inštitútoch, resp. kňazských 
seminároch, zabezpečenia ochrany osobných údajov a existencie stabilnej e-mailovej adresy.  

Čl. 2  
Predmet príkazu 

(1) Pedagógovia a zamestnanci fakulty a teologických inštitútov majú zriadenú fakultnú 
schránku elektronickej pošty v tvare Meno.Priezvisko@frcth.uniba.sk.  

(2) Dňom účinnosti príkazu sú všetci zamestnanci a pedagógovia povinní v oficiálnej 
elektronickej komunikácii používať fakultnú schránku elektronickej pošty podľa 
odseku 1.  

(3) Fakultná schránka elektronickej pošty je určená na pracovnú komunikáciu, je majetkom 
fakulty a fakulta ju môže kontrolovať. 

(4) Bezpečnostný incident, t.j. zneužitie schránky elektronickej pošty, únik osobných údajov, 
kompromitáciu hesla a pod., treba nahlásiť technickému správcovi IIKS fakulty. 

(5) Pedagógovia a zamestnanci, ktorí majú vytvorenú schránku elektronickej pošty na iných 
súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, používajú v oficiálnej elektronickej 
komunikácii už zriadenú schránku elektronickej pošty na danej súčasti UK. 

Čl. 3  
Plnenie príkazu 

(1) Pedagógovia a zamestnanci biskupských a arcibiskupských úradov, ktoré používajú 
zabezpečené e-mailové systémy, môžu požiadať o presmerovanie fakultnej elektronickej 
adresy na e-mailovú adresu zabezpečeného e-mailového systému biskupského úradu. 

(2) Technickú stránku plnenia príkazu zabezpečuje technický správca IIKS fakulty. 

(6) S obsahom tohto príkazu oboznámia príslušných pedagógov a zamestnancov prodekan pre 
vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS na fakulte v Bratislave a moderátori štúdia 
na jednotlivých teologických inštitútoch. 

Čl. 4  
Záverečné ustanovenia 

Tento príkaz nadobúda účinnosť od 1. septembra 2012. 

 

V Bratislave dňa 1. 8. 2012 
 
 

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. 
dekan fakulty 


