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Riaditeľ  Univerzity  Komenského  v Bratislave,  Vysokoškolského mesta  Ľ.  Štúra  –  Mlyny
vydáva v súlade s čl. 12 ods. 1 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Vysokoškolského mesta  Ľ.  Štúra  –  Mlyny (ďalej  len  „VM Ľ.  Štúra  –  Mlyny UK“)  túto
smernicu:

Článok 1

Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1) Účelom  tejto  smernice  je  stanoviť  jednotné  pravidlá  a podmienky  pri  prideľovaní
a bezplatnom používaní služobných mobilných telefónov a mobilných dátových pripojení
na  Internet  (dátová  karta),  zásady  používania,  systém  evidencie  a kontroly  čerpania
programov a dodržiavania stanovených finančných limitov na služobný mobilný telefón
a dátovú kartu (spoločne „služobný mobilný telefón“).

2) Na účely tejto smernice:

a) užívateľom  je  ten  zamestnanec  VM  Ľ.  Štúra  –  Mlyny  UK,  ktorému  bol  pridelený
služobný mobilný telefón alebo dátová karta;

b) Dodatok  k Pracovnej  zmluve  je  dodatok  uzavretý  medzi  VM Ľ.  Štúra  –  Mlyny  UK
a zamestnancom,  ktorého  predmetom  je  odovzdanie  a prevzatie  mobilného  telefónu
vrátane  jeho  príslušenstva,  prípadne  ochranných  pomôcok,  alebo  dátovej  karty  do
dočasného užívania zamestnanca;

c) dohoda o zrážkach zo mzdy je dohoda medzi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a zamestnancom,
na základe ktorej je VM Ľ. Štúra – Mlyny UK oprávnené zraziť zamestnancovi čiastku
prevyšujúcu  pridelený  maximálny  mesačný  finančný  limit  na  používanie  služobného
mobilného telefónu alebo dátovej karty.

Článok 2

Pravidlá a podmienky prideľovania služobného mobilného telefónu

1) Prideľovanie mobilných telefónov zamestnancom a preberanie mobilných telefónov od
užívateľov zabezpečuje poverený zamestnanec Kancelárie riaditeľa.

2) Mobilný telefón sa prideľuje na dobu určitú a len oprávneným zamestnancom, ktorých
zaradenie  a charakter  práce  si  vyžadujú  operatívne  telefonické  spojenie  počas
vykonávania  pracovnej  činnosti,  a to  aj  mimo  sídla  pracoviska,  resp.  riadneho
pracovného času.

3) Právo používať mobilný telefón je viazané na výkon funkcie, resp. pracovnej činnosti.
Zaniká dňom skončenia funkcie alebo na základe rozhodnutia zamestnávateľa o odobratí
mobilného  telefónu.  Na  nového  zamestnanca  prechádza  dňom  jeho  ustanovenia  do
funkcie alebo dočasného poverenia výkonom funkcie, resp. vznikom pracovného pomeru.
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4) Na pridelenie mobilného telefónu nemá zamestnanec právny nárok.

5) Oprávnenému zamestnancovi sa pridelí telefón na základe Dodatku k Pracovnej zmluve
(Príloha  č.  1).  Obsahom Dodatku  k Pracovnej  zmluve  je  aj  dohoda  zmluvných  strán
o zrážkach zo mzdy. V Dodatku k Pracovnej zmluve sú uvedené podmienky používania
telefónu,  jeho  príslušenstvo  (SIM  karta,  nabíjačka,  slúchadlá),  prípadne  ochranné
pomôcky  (kryt,  obal  atď.),  ako  aj  mesačný  finančný  limit  a schválený  užívateľský
program.

6) Ak zamestnávateľ  vybaví  zamestnanca  ochrannými pomôckami (kryt  na telefón,  obal
atď.),  je  povinný  ich  používať.  Ochranné  pomôcky  sú  špecifikované  v Dodatku
k Pracovnej  zmluve  alebo  v Protokole  o odovzdaní  a prevzatí  ochranných  pomôcok
k služobnému mobilnému telefónu.

7) Užívateľ je povinný oboznámiť sa s návodom na obsluhu mobilného telefónu.

8) Užívateľ je oprávnený používať mobilný telefón len na plnenie pracovných úloh.

9) Užívateľ  je  povinný  dodržiavať  pridelený  maximálny  mesačný  finančný  limit  na
používanie mobilného telefónu.

10) Poverený  zamestnanec  Kancelárie  riaditeľa  informuje  užívateľa  o všetkých  zmenách,
ktoré nastanú v súvislosti s používaním mobilného telefónu, a zabezpečí ich vyhotovenie
v písomnej forme.

11) Zamestnávateľ  môže  rozhodnúť  o odobratí  mobilného  telefónu,  najmä  ak  užívateľ
nedodržiava ustanovenia tejto smernice alebo používanie mobilného telefónu už nie je pre
výkon pracovnej činnosti nevyhnutné.

12) Užívateľ  je  povinný  odovzdať  mobilný  telefón  spolu  s poskytnutým  príslušenstvom
a ochrannými  pomôckami,  ak  mu  boli  pridelené,  v deň,  v ktorom  mu  zaniklo  právo
používať mobilný telefón. Právo používať mobilný telefón môže zaniknúť aj v priebehu
trvania pracovného pomeru, najmä v prípade odchodu na materskú dovolenku a v prípade
dlhodobej  práceneschopnosti  (3  mesiace  a  viac).  Odovzdanie  a prevzatie  mobilného
telefónu  vrátane  jeho  príslušenstva,  prípadne  ochranných  pomôcok,  je  predmetom
Protokolu o odovzdaní a prevzatí služobného mobilného telefónu (Príloha č. 2).

13) Užívateľ  môže počas  doby užívania  mobilného telefónu (alebo len SIM karty)  meniť
vstupný PIN kód, zmenu PIN kódu je však povinný oznámiť poverenému zamestnancovi
Kancelárie  riaditeľa  pri  odovzdávaní  mobilného  telefónu.  Mobilný  telefón,  ktorý  má
užívateľ odovzdať, musí byť zároveň zbavený všetkých ďalších ochranných zabezpečení
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pre  vstup  do  telefónu,  ako  sú  napríklad  odtlačok  prsta  a ochranný  kód  klávesnice
telefónu.  Užívateľ  je  povinný  odstrániť  z mobilného  telefónu  pred  jeho  odovzdaním
súkromný obsah (súkromné kontakty, obrazové záznamy, heslá atď.).

Článok 3

Zásady používania služobného mobilného telefónu a stanovenie limitov

1) Na prevádzku mobilného telefónu má užívateľ pridelený maximálny mesačný finančný
limit, o výške ktorého rozhoduje riaditeľ na základe pracovného zaradenia zamestnanca,
resp.  na  základe  vykonávania  jeho  pracovných  úloh,  a ktorý  zodpovedá  príslušnému
programu. Zamestnanec plne zodpovedá za objem prevádzky na SIM karte a je povinný
dodržiavať pridelený limit na prevádzku mobilného telefónu.

2) Evidenciu  všetkých užívateľov mobilných telefónov a prehľad pridelených finančných
limitov  a programov vedie poverený zamestnanec Kancelárie  riaditeľa.  Do mesačného
limitu nie sú zahrnuté náklady na servis a opravu mobilného telefónu.

3) Kontrolu dodržiavania mesačných limitov zabezpečuje mesačne poverený zamestnanec
Kancelárie  riaditeľa,  a to  vždy do konca  mesiaca,  v ktorom bola  doručená faktúra  od
operátora.

4) Na  základe  mesačných  vyhodnotení  vypracuje  poverený  zamestnanec  Kancelárie
riaditeľa  súhrnný  prehľad  o čerpaní  pridelených  finančných  limitov  (Príloha  č.  3).
V prípade,  ak  dôjde  k prekročeniu  mesačného  finančného  limitu,  uhradí  príslušný
užívateľ  čiastku  prevyšujúcu  tento  limit,  a to  do  pokladne  zamestnávateľa  do  5
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prekročení limitu alebo formou zrážky zo
mzdy.  Zrážka  zo  mzdy  sa  vykoná  v najbližšom  výplatnom  termíne  po  vyhodnotení
čerpania pridelených limitov.

5) V prípade, ak mobilný telefón používajú viacerí zamestnanci, zamestnanci zodpovedajú
za  prekročenie  finančného  limitu  spoločne  rovným dielom.  Ak  sa  však  preukáže,  že
prekročenie mesačného limitu zaviní len niektorý zo zodpovedných zamestnancov, uhradí
túto časť podľa miery svojho zavinenia len tento zamestnanec.

6) Ak bol prekročený limit z dôvodov zabezpečovania pracovných povinností a prekročenie
limitu odsúhlasí vedúci zamestnanca, zamestnancovi nevzniká povinnosť uhradiť sumu
z prekročenia limitu.

7) V prípadoch  opakovaného  prekročenia  limitu  z dôvodov  zabezpečovania  pracovných
povinností  môže  dať  vedúci  zamestnanca  alebo  poverený  zamestnanec  Kancelárie
riaditeľa  návrh  na  zvýšenie  finančného  limitu.  Ak,  naopak,  poverený  zamestnanec
Kancelárie  riaditeľa  pri  kontrole  spotreby  usúdi,  že  pridelený  finančný limit  je  príliš
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vysoký, môže dať návrh na zníženie finančného limitu. K úprave finančného limitu môže
dôjsť aj zmenou pracovného zaradenia zamestnanca alebo zmenou jeho pracovných úloh.
O zvýšení alebo znížení finančného limitu rozhoduje riaditeľ.

8) Zamestnanec  je  počas  pracovného  času  povinný  mať  mobilný  telefón  zapnutý,  a to
s výnimkou  okolností,  ako  sú  napríklad  pracovné  stretnutie  alebo  ak  sa  nachádza  na
mieste,  ktoré  nie  je  pokryté  signálom GSM siete;  je  však  povinný  kontrolovať  SMS
službu. V prípade mimoriadnych okolností môže vedúci zamestnanca nariadiť iný režim
aktivity telefónu.

9) Povinnosťou všetkých oprávnených zamestnancov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorým bol
pridelený  služobný  mobilný  telefón,  je  zachovávať  maximálnu  hospodárnosť
a efektívnosť pri používaní mobilného telefónu.

Článok 4

Dátové karty

1) O pridelení dátovej karty zamestnancovi,  vrátane jej technickej špecifikácie,  rozhoduje
riaditeľ na základe odôvodnenej žiadosti.

2) Nárok  na  pridelenie  a používanie  dátovej  karty  vznikne  zamestnancovi  uzavretím
Dodatku  k Pracovnej  zmluve.  Užívateľ  je  povinný  dodržiavať  mesačný  limit  dátovej
karty, ktorý je špecifikovaný v Dodatku k Pracovnej zmluve.

3) Dátové karty sa prideľujú aj na zabezpečenie bezpečnej prevádzky systémov a zariadení.
Prehľad  dátových  kariet  pridelených  na  zabezpečenie  prevádzky  vedie  poverený
zamestnanec Kancelárie riaditeľa.

4) Na zamestnancov,  ktorým bola  pridelená  dátová  karta,  sa  ustanovenia  tohto  predpisu
vzťahujú primerane.

Článok 5

Zodpovednosť zamestnanca

1) V prípade poškodenia mobilného telefónu alebo dátovej  karty si bude VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK voči zamestnancovi uplatňovať nároky zo všeobecnej zodpovednosti za škodu
podľa § 179 a nasl. Zákonníka práce.
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2) Zamestnanec zodpovedá za stratu mobilného telefónu, jeho príslušenstva a ochranných
pomôcok, ktoré mu boli pridelené, ako aj za stratu pridelenej dátovej karty, a to podľa §
185 Zákonníka práce.

3) V prípade  straty,  odcudzenia,  poškodenia,  poruchy,  zneužitia  služobného  mobilného
telefónu alebo dátovej karty je zamestnanec povinný nahlásiť túto skutočnosť písomne
a ihneď poverenému zamestnancovi Kancelárie riaditeľa, ktorý následne vykoná potrebné
úkony vo  vzťahu  k operátorovi  mobilnej  siete,  prípadne  zabezpečí  zvolanie  škodovej
komisie.

4) V súlade s § 186 až 191 Zákonníka práce bude VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vyžadovať od
zamestnanca  v prípade  straty,  zavineného  odcudzenia,  zavineného  zničenia  mobilného
telefónu úhradu preukázateľne vzniknutej škody v plnej výške, čo predstavuje:

- obvyklú cenu mobilného telefónu toho istého typu a značky s rovnakou dobou užívania;

- cenu  aktivácie  a cenu  zablokovania  vo  výške,  ako  je  uvedená  v cenníku  operátora
mobilnej siete.

5) VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečuje pre prípad poškodenia a odcudzenia mobilného
telefónu  poistné  krytie.  Pre  uplatnenie  poistného  plnenia  predpokladá  odcudzenie
preukázateľné násilné prekonanie fyzických prekážok alebo opatrení chrániacich mobilný
telefón  pred  odcudzením.  V prípade  odcudzenia  mobilného  telefónu  z motorového
vozidla  je  pre  poistné  plnenie  rozhodujúce  umiestnenie  telefónu,  ktorý  sa  v čase
odcudzenia musí nachádzať v kufri vozidla. Zamestnanec je povinný nahlásiť odcudzenie
mobilného telefónu orgánom polície.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1) Ustanovenia  tohto  predpisu  sa  vzťahujú  aj  na  zamestnancov,  ktorým  bol  pridelený
mobilný telefón alebo dátová karta pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

2) Kontrolou  plnenia  úloh  vyplývajúcich  z tejto  smernice  je  poverený  zamestnanec
Oddelenia kontroly a sťažností. 

3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

4) S touto smernicou boli  oboznámení  všetci  zamestnanci,  ktorým bol pridelený mobilný
telefón alebo dátová karta, čo potvrdili svojím podpisom na Dodatku k Pracovnej zmluve.

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Dodatok č. ... k Pracovnej zmluve zo dňa ...
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Príloha č. 2 – Protokol o odovzdaní a prevzatí služobného mobilného telefónu

Príloha č. 3 – Súhrnný prehľad o čerpaní pridelených finančných limitov

V Bratislave 30. októbra 2020

Ing. Peter Petro
                                                                                                    riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny

UK
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Príloha č. 1

Dodatok č. ... k Pracovnej zmluve zo dňa ...

uzatvorenej v zmysle ust. § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v platnom znení (ďalej len
„Dodatok“) medzi:

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 00397865, IČ DPH: SK 2020845332
DIČ: 2020845332
Zastúpený: Ing. Peter Petro, riaditeľ
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
a 
Meno, priezvisko, titul zamestnanca: 
(ďalej len „zamestnanec“) 

spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  dňa  .........  uzatvorili  pracovnú  zmluvu  v zmysle  ust.  §  42  a  nasl.
zákona č.  311/2001 Z.  z.  (Zákonník  práce)  v  platnom znení  (ďalej  len  „Pracovná
zmluva“) a týmto sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Pracovnej zmluve.

2. Predmetom  tohto  Dodatku  je  odovzdanie  a  prevzatie  mobilného  telefónu  ............,
výrobné číslo ......................, telefónne číslo .............., vrátane jeho príslušenstva (SIM
karta,  nabíjačka, slúchadlá)  a ochranných  pomôcok  (ochranné  sklo  a puzdro)  do
dočasného užívania zamestnanca.

Článok II.
Predmet Dodatku

1. Zamestnávateľ  odovzdáva  zamestnancovi  vyššie  uvedený  mobilný  telefón  vrátane
jeho príslušenstva a ochranných pomôcok na zabezpečovanie činností vyplývajúcich z
jeho pracovných úloh a zamestnanec tento mobilný telefón preberá v stave spôsobilom
na obvyklé užívanie, čo potvrdzuje svojím podpisom. 
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Článok III.
Mesačný finančný limit

1. Mesačný finančný limit  určený pre telefónne číslo uvedené v čl.  I. ods. 2 je pevne
stanovený vo výške ...... EUR bez DPH mesačne, čo zodpovedá paušálu č. .............
zmluvys ................. zo dňa ..........., a nesmie byť prekročený. V rámci tohto limitu je
zamestnanec oprávnený uskutočňovať hovory výlučne pri výkone jeho práce, na ktorú
bol prijatý do pracovného pomeru, na základe Pracovnej zmluvy a v rámci plnenia
jeho pracovných činností.

2. Zamestnanec  berie  na  vedomie,  že  v  prípade  prekročenia  limitu  určeného  týmto
Dodatkom je  povinný  bezodkladne  uhradiť  sumu,  o ktorú  tento  limit  prekročí,  do
pokladne  zamestnávateľa  do  5  pracovných  dní  odo  dňa  doručenia  oznámenia
o prekročení  mesačného limitu  alebo formou zrážky zo  mzdy.  Zamestnanec  týmto
súhlasí  s výkonom  zrážky  zo  mzdy.  Ak  bol  prekročený  limit  z  dôvodov
zabezpečovania  pracovných  povinností  a  prekročenie  limitu  odsúhlasí  vedúci
zamestnanca, zamestnancovi v takomto prípade nevzniká povinnosť uhradiť sumu z
prekročenia limitu do odsúhlasenej výšky.

3. V prípade, ak mobilný telefón uvedený v čl. I. ods. 2 používajú viacerí zamestnanci,
zamestnanci zodpovedajú za prekročenie finančného limitu spoločne rovným dielom.
Ak  sa  však  preukáže,  že  prekročenie  mesačného  limitu  zaviní  len  niektorý  zo
zodpovedných zamestnancov, uhradí túto časť podľa miery svojho zavinenia len tento
zamestnanec.

Článok IV.
Zodpovednosť zamestnanca

1. Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú na mobilnom telefóne s prihliadnutím na
jeho bežné opotrebenie v zmysle platných právnych predpisov SR. 

2. Zamestnanec  zodpovedá  za  stratu  mobilného  telefónu,  jeho  príslušenstva
a ochranných  pomôcok  uvedených  v čl.  I.  tohto  Dodatku  podľa  §  185  Zákonníka
práce.

3. Zamestnanec je počas pracovného času povinný mať mobilný telefón zapnutý,  a to
s výnimkou okolností, ako sú napríklad pracovné stretnutie alebo ak sa nachádza na
mieste, ktoré nie je pokryté signálom GSM siete; je však povinný kontrolovať SMS
službu.  V prípade  mimoriadnych  okolností  môže  vedúci  zamestnanca  nariadiť  iný
režim aktivity telefónu.
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4. Zamestnanec  je  povinný  mobilný  telefón  vrátane  jeho  príslušenstva  a ochranných
pomôcok podľa čl. I. ods. 2 odovzdať zamestnávateľovi najneskôr dňom skončenia
jeho pracovného pomeru alebo kedykoľvek v priebehu trvania pracovného pomeru, ak
ho  o tozamestnávateľ  požiada,  najmä  v prípade  odchodu  na  materskú  dovolenku
a v prípadoch  dlhodobej  práceneschopnosti  (3  mesiace  a viac).  O tejto  skutočnosti
spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí služobného mobilného telefónu.

Článok V.
Oprávnenia zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ je oprávnený nahliadať do podrobného výpisu uskutočnených hovorov
v prípade,  že  vznikne  podozrenie  z  využitia  mobilného  telefónu  na  iné  účely  ako
pracovné.  Podnetom  takéhoto  preverovania  môže  byť  aj  prekročenie  mesačného
limitu.

2. Zamestnávateľ  je  oprávnený  odobrať  mobilný  telefón  v  prípade  nedodržania
podmienok uvedených v tomto Dodatku. 

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento  Dodatok  nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  jeho  podpísania  obidvoma
zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok slúži ako doklad o odovzdaní a prebratí
mobilného  telefónu  vrátane  príslušenstva  a ochranných  pomôcok  do  dočasného
užívania.

3. Dodatok  je  vyhotovený  v  dvoch  rovnopisoch,  pričom  každá  zo  zmluvných  strán
obdrží jeden rovnopis podpísaný všetkými zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Pracovnej zmluvy zostávajú
nezmenené  v platnosti  v celom  rozsahu.  Prípadné  zmeny  alebo  doplnenia  tohto
Dodatku  je  možné  vykonať  len  so  súhlasom  zmluvných  strán,  ktoré  musia  mať
písomnú formu.

5. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  si  Dodatok  pred  podpisom  prečítali,  jeho  obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

6. Zamestnanec svojím podpisom zároveň súhlasí, že prevzal jeden výtlačok obchodných
podmienok,  ktoré  tvoria  prílohu  zmluvy  s  .....  zo  dňa  ....,a že  bol  oboznámený
s vnútorným  predpisom  č.  4/2020  –  Smernica  riaditeľa  o stanovení  pravidiel
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a podmienok  na  prideľovanie  a používanie  služobných  mobilných  telefónov
a dátových kariet.

Zamestnávateľ ...........................                                     Zamestnanec .....................

V Bratislave dňa ......................                                                 V  Bratislave dňa ..............

Príloha č. 2                                                                                                              

Protokol o odovzdaní a prevzatí služobného mobilného telefónu

Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 00397865, IČ DPH: SK 2020845332
DIČ: 2020845332
Zastúpený: Ing. Peter Petro, riaditeľ
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
a 
Meno, priezvisko, titul zamestnanca: 
(ďalej len „zamestnanec“) 

Článok I.
Predmet protokolu

1. Predmetom tohto protokolu je odovzdanie a prevzatie služobného mobilného telefónu
............,  výrobné  číslo  ......................, telefónne  číslo  .............., vrátane  jeho
príslušenstva (SIM karta, nabíjačka, slúchadlá) a ochranných pomôcok (ochranné sklo
a puzdro).

Článok II.
                 Odovzdanie a prevzatie služobného mobilného telefónu

2. Zamestnanec  odovzdáva  zamestnávateľovi  vyššie  špecifikovaný  mobilný
telefónvrátane  jeho  príslušenstva  (SIM  karta,  nabíjačka, slúchadlá)  a ochranných
pomôcok  (ochranné  sklo  a puzdro),  ktoré  mu  boli  pridelené  na  základe  Dodatku
č.  ..............  k Pracovnej  zmluve  zo  dňa  ..............,  a zamestnávateľ  preberá  od
zamestnanca vyššie špecifikovaný mobilný telefón spolu s uvedeným príslušenstvom
a uvedenými ochrannými pomôckami, čo obaja potvrdzujú svojimi podpismi.
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Zamestnávateľ  (preberajúci)  .................                           Zamestnanec
(odovzdávajúci) ..................

V Bratislave  dňa  .............................                             V Bratislave
dňa .......................................
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                                                                                                                                                                                                               Príloha č. 3

Súhrnný prehľad o čerpaní pridelených finančných limitov

P.č. Menoužívateľa
Číslo

mobilného
telefónu

Vyhodnotenienákladovnamobilnételefónyadátovékarty za každý
kalendárny mesiac:

za :
Náklady
za rok

Program
Mesačný
finančný

limit

Prečerpanie/
nedočerpanie

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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