Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
Palisády 46, 810 00 Bratislava
Interné pravidlá pre vstup do Hlasovej virtuálnej privátnej siete ECAV

Hlasová virtuálna privátna sieť (ďalej HVPS) bola u operátora Orange zriadená s cieľom podporiť celocirkevnú
komunikáciu.
HVPS je učená pre nasledovných účastníkov:
1. pre fyzické osoby duchovných v službe a zamestnancov ECAV na Slovensku maximálne 2 telefóny (klapky) na
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osobu:
a) duchovní v službe ECAV na Slovensku
b) zamestnanci generálneho biskupského úradu
2. pre právnické osoby organizácie zriadené ECAV alebo spolupracujúce s ECAV
a) dištriktuálne biskupské úrady
b) organizácie zriadené ECAV alebo spolupracujúce s ECAV, a to na základe dopredu uzatvorenej dohody o
podmienkach prístupu do HVPS
Voliteľné paušály:
LA1 volania iba v HVPS čiže v rámci ECAV;
LA3 volania v rámci HVPS a v sieti Orange a v sieti pevných liniek spoločnosti T-Com.
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LA4 volania v rámci všetkých sietí v SR
Aktuálny cenník jednotlivých paušálov bude zverejňovaný na internete.
Výber mobilných telefónov
Podľa aktuálne platnej ponuky operátora Orange.
Proces zaradenia žiadateľa do HVPS:
1. Vyplnenie žiadosti na predpísanom type tlačiva a jej doručenie na adresu GBÚ ECAV, Palisády 46, 810
00 Bratislava. V žiadosti žiadateľ uvedie okrem predpísaných osobných údajov žiadateľa a/alebo budúceho
užívateľa tiež typ zvoleného paušálu (pozri vyššie) a model vybraného telefónu. V prípade právnických osôb
žiadosť musí byť podpísaná zodpovedným zástupcom menovaným v zmluve o podmienkach vstupu do HVPS.
Podaním žiadosti žiadateľ súhlasí so zverejnením svojho telefónneho čísla (a podľa vlastného rozhodnutia aj so
zverejnením čísla budúceho užívateľa ak ním nie je žiadateľ) na internetovej stránke www.ecav.sk.
2. Kontrola správnosti údajov na žiadosti a rozhodnutie o akceptovaní alebo zamietnutí žiadosti.
Uvedenou kontrolou žiadosti finančné a personálne oddelenie GBÚ preverí správnosť uvádzaných údajov
a posúdi oprávnenosť nároku na zaradenie žiadateľa do HVPS.
3. Pridelenie čísla z intervalu schválenému účastníkovi. Evidenciu účastníkov a prideľovanie nových
telefónnych čísiel vykonáva správca informačných sietí GBÚ.
4. Zaslanie hromadnej požiadavky operátorovi. Správca informačných sietí GBÚ minimálne 1x za mesiac
hromadne postúpi odsúhlasené žiadosti operátorovi siete na vybavenie.
o pripojení. Zmluvnými stranami v zmluve je operátor a ECAV. Podpisom zmluvy sa žiadateľ stáva účastníkom
HPVS.
6. Dodanie telefónneho aparátu. Účastníkovi HVPS bude mobilný telefón a pridelená klapka doručená kuriérom
na adresu uvedenú v žiadosti.
7. Aktivácia telefónu. Po obdržaní telefónu účastník oznámi správcovi informačných sietí, že telefón obdržal.
Správca potom požiada operátora o hromadnú aktiváciu novo distribuovaných SIM kariet.
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Je na rozhodnutí žiadateľa budúceho účastníka HVPS, kto bude ďalším užívateľom druhého mobilného telefónu; v praxi ním môže
byť napríklad zborový dozorca alebo iný funkcionár CZ, rodinný príslušník a podobne.
ECAV umožní zamestnancom alebo funkcionárom organizácií zriadených ECAV alebo spolupracujúcich s ECAV v oblasti misie,
náboženskej výchovy a vzdelávania, evanjelického školstva a podobne (ďalej len organizácia) prístup do HVPS, a to za rovnakých
podmienok, za akých prístup do tejto siete majú duchovní ECAV a zamestnanci ECAV.
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uplatňuje sa limit 3000 minút mesačne na jedno telefónne číslo

Úhrada nákladov za služby HVPS:
Faktúry vystavené spoločnosťou Orange, a. s., uhrádza ECAV. Vzniknutými nákladmi sú následne zaťažovaní
účastníci bez ohľadu na to, kto je u účastníka HVPS konkrétnym užívateľom:
1. u fyzických osôb duchovných a zamestnancov ECAV sa príslušné náklady na prevádzku HVPS realizujú
zrážkou zo mzdy,
2. u právnických osôb sú náklady na prevádzku HVPS uhrádzané organizáciou na základe výzvy GBÚ ECAV.
Záverečné ustanovenie:
Tieto podmienky bude ECAV ďalšími rokovaniami s poskytovateľom HPVS spresňovať a vylepšovať v prospech
žiadateľov. O zmenách sa môžu účastníci siete HVPS, užívatelia ako aj ostatní záujemcovia informovať
prostredníctvom www.ecav.sk.
V Bratislave 15. decembra 2008

Dušan Vagaský riaditeľ GBÚ
ECAV na Slovensku

