
Všeobecné pravidlá správania sa používateľa 

informačných technológií na FMFI UK 

Verzia 2016-08 - prodekan pre informačné technológie 

E-mailová komunikácia 

1. Každý študent FMFI UK má pridelenú e-mailovú adresu v tvare login@uniba.sk v systéme 

Office365 spravovanom Univerzitou Komenského (login je identifikátor používateľa v 

Centrálnej databáze osôb Univerzity Komenského). Túto adresu FMFI UK využíva na 

oficiálnu komunikáciu so študentom. Je povinnosťou študentov čítať správy doručené na 

túto e-mailovú adresu. (Je možné nastaviť forward na inú adresu.) 

2. Neprečítanie komunikácie doručenej na vyššieuvedenú e-mailovú adresu môže viesť k 

závažným dôsledkom, ako napríklad ku vyrúbeniu pokút, neinformovanosti ohľadom termínov 

plnenia študijných povinností alebo strate niektorých typov štipendií. Neprečítanie 

komunikácie nemôže byť považované za ospravedlnenie nesplnenia si povinnosti. 

Pripojenie ku počítačovej sieti 

FMFI UK poskytuje svojim študentom a zamestnancom pripojenie do internetu prostredníctvom 

počítačovej siete. Pri práci na zariadeniach pripojených do siete FMFI UK je zakázané najmä: 

 

1. Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom počítačovej siete UK a sietí 

jej súčastí (ďalej len “sieť”), hľadať akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu, 

ako aj umožniť neoprávnený prístup k počítačovým zariadeniam iným osobám. Údaje 

patriace iným používateľom sú osobnými údajmi a ako také požívajú právnu ochranu.  

2. Pokúšať sa meniť identitu svojho konta alebo počítača. Každý používateľ musí pri svojej práci 

trvalo vystupovať pod jemu pridelenou počítačovou identifikáciou.  

3. Narušovať prácu ostatných používateľov alebo prevádzku siete ako celku jej vedomým 

nadmerným zaťažovaním.  

4. Vyvíjať aktivity s cieľom spomaliť alebo narušiť činnosť ktoréhokoľvek uzla siete alebo 

funkčnosť služieb siete. 

5. Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia príslušného zodpovedného 

pracovníka.  

6. Komerčne využívať sieť. 

7. Využívať sieť pre akúkoľvek formu politickej alebo konfesnej agitácie. 

8. Používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov 

propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym 

obsahom, pornografických materiálov, materiálov urážlivého charakteru. Šírenie anonymných 

informácií a poškodzovanie dobrého mena jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií, šírenie údajov, 

ktorých šírenie je zakázané zo zákona alebo patria medzi dôverné, prípadne utajované 

informácie. 

 

Každý používateľ počítačovej siete UK je zodpovedný v súlade s platnými právnymi predpismi za 

prípadné škody, ktoré spôsobil pri používaní elektronických zariadení pripojených do počítačovej 

siete UK a jej súčastí v rozpore s právnym poriadkom. V prípade porušenia týchto pravidiel majú 

zodpovední zamestnanci FMFI UK právo nepovoliť prístup do univerzitnej siete osobám, ktoré ich 

porušili. Navyše, správanie v rozpore s týmito pravidlami môže byť hodnotené ako hrubé porušenie 
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pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce alebo hrubé porušenie povinností študenta v zmysle 

Disciplinárneho poriadku. (Bližšie informácie obsahuje Príkaz rektora UK č. 1/1999.) 

Počítačové učebne 

Fakulta prevádzkuje pre účely výučby a samoštúdia počítačové učebne I-H3, I-H6, M-208. M-217, F1-

248 a F2-128 (T3). Tieto učebne sú v čase rozvrhovanej výuky vyhradené pre túto výuku, v 

ostatných časoch v rámci otváracích hodín sú voľne prístupné pre všetkých študentov. V 

počítačových učebniach je zakázané najmä: 

● vstupovať do učebne s jedlom alebo nápojmi, ktoré nie sú dostatočne bezpečne zabalené 

tak, aby samovoľne alebo omylom nenarobili špinu,  

● vstupovať do učebne v špinavej obuvi alebo so špinavým oblečením, 

● jesť, piť alebo fajčiť v učebni, 

● znečisťovať alebo poškodzovať učebňu, jej okolie, ako aj vybavenie (stoly, stoličky, počítače 

a ich príslušenstvo), 

● meniť vzhľad vybavenia učebne (napr. písať po klávesnici, lepiť nálepky na počítač alebo 

nábytok a podobne), 

● premiestňovať vybavenie v učebni (stoly, počítače, myši, klávesnice a ostatné príslušenstvo, 

ako aj káble a podobne), 

● vynášať akékoľvek vybavenie z učebne (stoly, stoličky, počítače, myši, klávesnice a ostatné 

príslušenstvo, ako aj káble a podobne), 

● rozmontovať (otvoriť) počítače alebo ich príslušenstvo, 

● meniť umiestnenie alebo zapojenie komponentov počítača, 

● meniť nastavenie BIOS (rôzne parametre, poradie štartovania OS, heslo, ...), 

● naštartovať (nabootovať) operačný systém po zapnutí ináč ako je štandardne počítač 

nastavený (napríklad naštartovať počítač z USB, preinštalovať existujúci systém na iný a 

podobne), 

● meniť základné nastavenie počítača (spôsob bootovania, rozdelenie partícií a pod.), 

● obchádzať zabezpečenie počítača (obchádzať nutnosť prihlásenia, spôsob štartovania 

systému, nastavenie systému a podobne), 

● narušovať činnosť počítača (úmyselne odchytávať heslá, inštalovať sledovacie programy na 

počítače, inštalovať vírusy a podobne), 

● narušovať činnosť siete (úmyselne odchytávať komunikáciu medzi počítačmi, odchytávať 

heslá, inštalovať sledovacie programy na počítače, inštalovať vírusy, odpájať sieťové káble a 

podobne), 

● útočiť na iné dostupné siete a počítače, 

● porušovať autorské práva ako aj platné zákony a predpisy SR, 

● využívať vybavenie učebne pre iné účely ako výučbu alebo samoštúdium. 

 

V prípade, že dôjde k poškodeniu počítača alebo k porušeniu niektorého z pravidiel, ste povinný to 

bezodkladne oznámiť správcovi učebne. Podrobné pravidlá používania počítačových učební sú 

vyvesené na jednotlivých učebniach. 

Kontakty 

Fakultný helpdesk: helpdesk@fmph.uniba.sk, M-169, tel. 02/60295842 pracovné dni 9:30-11:00 

Správcovia počítačových učební:  

Miroslav Wagner (Windows), wagner@fmph.uniba.sk, I-22, tel. 02/60295211 

Jaroslav Janáček (Linux), janacek@dcs.fmph.uniba.sk, M-253, tel. 02/60295578  
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Meno a priezvisko: ………………………………………………….. 

 

Login UK: ……………………………………………………………. 

 

Prehlasujem, že som sa oboznámil s dokumentom “Všeobecné pravidlá správania sa 

používateľa informačných technológií na FMFI UK” (verzia 2016-08) a zaväzujem sa tieto 

pravidlá dodržiavať. 

 

 

V Bratislave, dňa ……………………………. 

 

 

 

                                                                           ………………………………… 

                                                                                               podpis 


