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V Článku 8 sa dopĺňa ods. (3):
(3) Doterajšie znenie Prílohy č. 1 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým
znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

V Ružomberku dňa 14. novembra 2017

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Príloha č. 1 k Smernici rektora KU o používaní mobilných zariadení a služieb
a služieb HVPS
(1)

Za správcu HVPS na KU a kontaktnou osobou pre komunikáciu s mobilným operátorom
firmou Orange rektor KU určí zamestnanca KU na základe osobitného poverenia

(2)

Zoznam úrovní:

%
z počtu
tlf.

Názov
úrovne
LA 1

max 50
%

Cena za
mesiac s DPH

Obsah
Neobmedzené volania v rámci KU

1,19 €

LA 4

Neobmedzené volania firma + všetky SK siete + roaming EÚ
Neobmedzené volania (SK) + neobmedzené SMS/MMS (SK) +
min 50 % VPN SR Internet 6 GB + roaming EÚ
Neobmedzené volania (SK/EÚ) + neobmedzené SMS/MMS
VPN EU (SK/EÚ) + Internet 6 GB + roaming EÚ

10,50 €
16,50 €
24,00 €

(3) Určenie skupín: jeden zamestnanec KU môže byť v rámci KU zaradený len v jednej skupine.

Skupina

1.

2.

3.

4.

5.

Zaradení do skupiny

všetci, ktorým je pridelená úroveň LA 1
vybrané skupiny zamestnancov (napr. vrátnice,
študijné oddelenia a pod.), ktorým je na pracovisku
pridelené 1 zariadenie s pridelenou úrovňou LA 4 a je
ponechané na pracovisku
(doplatok účastníka 0 €)
vybraní zamestnanci s pridelenou úrovňou LA 4 odborní zamestnanci, administratívni zamestnanci,
vyučujúci a iní so súhlasom kompetentnej osoby –
(rektor, prorektori, kvestor, riaditeľ VS, dekani fakúlt,
rektor KS KU, riaditelia a vedúci súčastí KU)
(doplatok účastníka 5 €)
pridelená úroveň VPN SR - predseda AS KU,
predseda AS fakulty, vedúci katedier, rektor KS KU,
riaditelia a vedúci súčastí KU, vicerektor KS KU a iní
so súhlasom kompetentnej osoby – (rektor, prorektori,
kvestorka, riaditeľ VS, dekani fakúlt, rektor KS KU,
riaditeľ súčasti KU)
(doplatok účastníka 5 €)
pridelená úroveň VPN EU - rektor, prorektori,
kvestor, riaditeľ VS, dekani, prodekani, tajomníci
fakúlt a iní so súhlasom kompetentnej osoby –
(rektor, dekani fakúlt )
(doplatok účastníka 5 €)

kto určuje zaradenie
do skupiny

Maximálna
výška
príspevku
KU

určí nadriadená
kompetentná osoba

3€

určí nadriadená
kompetentná osoba

10,50 €

určí nadriadená
kompetentná osoba

5,50 €

vyplýva z funkcie

11,50 €

vyplýva z funkcie

19 €

