EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Príkaz rektora č. 8/2007
k e-mailovej komunikácii v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave
V súvislosti s internou smernicou č. 4/2007 „Pravidlá správy a používania elektronickej pošty“

ukladám
1. Povinnosť pre všetkých zamestnancov univerzity s výnimkou pracovníkov, ktorí v rámci svojej
pracovnej činnosti nemajú prístup k výpočtovej technike (napr. upratovačky, vrátnici, údržba,
kuriči, kuchárky a pod.) používať na elektronickú komunikáciu v pracovnom styku e-mailovú
adresu v tvare:
meno.priezvisko@euba.sk
meno.priezvisko@euke.sk

(pre pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave)
(pre pracoviská Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach)

Pri existencii duplicitného mena a priezviska v rámci univerzity bude mať e-mailová adresa tvar:
meno.priezvisko.pracovisko@euba.sk
meno.priezvisko.pracovisko@euke.sk
Iné domény pre pracovnú komunikáciu v rámci celoškolskej počítačovej siete EU nie sú prípustné.
T: 21. 9. 2007

Z: všetci pracovníci EU

2. Oddeleniu pre personálne a sociálne otázky (ďalej OPPaSO) nahlasovať nových zamestnancov pre
pracoviská:
EU v Bratislave zaslaním mailu na adresu admin.posta@euba.sk
(RNDr. Anna Šoltésová, ÚVT, kl. 5141)
PHF EU v Košiciach zaslaním mailu na adresu admin.posta@euke.sk
E-mail musí obsahovať tieto údaje o pracovníkovi: meno, priezvisko, fakulta, pracovisko,
miestnosť a telefónna klapka.
T: priebežne

Z: vedúca OPPaSO

3. Ústavu výpočtovej techniky zriadiť poštovú schránku a e-mailovú adresu do 2 pracovných dní od
nahlásenia OPPaSO v tvare podľa bodu 1 pre pracoviská EU v Bratislave.
T: priebežne

Z: riaditeľ ÚVT

4. Stredisku výpočtovej a didaktickej techniky Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach
zriadiť poštovú schránku a e-mailovú adresu do 2 pracovných dní od nahlásenia OPPaSO v tvare
podľa bodu 1 pre pracoviská v Košiciach a Michalovciach.
T: priebežne

Z: dekan PHF EU v Košiciach
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5. Ústavu výpočtovej techniky EU v Bratislave a SVDT PHF EU v Košiciach uskutočniť
transformáciu existujúcich e-mailových adries na nový tvar a založiť e-mailové kontá ostatným
zamestnancom, ktorým doteraz nebola pridelená e-mailová adresa v rámci Ekonomickej
univerzity v Bratislave podľa bodu 1.
T: 20. 9. 2007

Z: za pracoviská v Bratislave – riaditeľ ÚVT
za pracoviská v Košiciach – dekan PHF EU v Košiciach

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Bratislava, 18. septembra 2007

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor
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