
Prevádzkové predpisy VS 
 
Každý, kto pracuje vo Výpočtovom stredisku (VS), na systémoch spravova-
ných VS a v počítačovej sieti je povinný dodržiavať tieto predpisy. 
 
V prípade porušenia predpisov si VS vyhradzuje právo vyvodiť postih. 
Postihom môže byť vylúčenie z možnosti pracovať na systémoch spra-
vovaných VS, bez ohľadu na dôsledky v štúdiu.  
Závažné porušenie predpisov rieši prodekan pre padagogicko-výchovnú 
činnosť. 
Vážne výhrady voči predpisom je možné riešiť individuálne so správcom 
systému. 
 
Určenie počítačových učební 
Počítačové učebne sú určené pre potreby študentov a zamestnancov FEI a 
FIIT STU: 
- v pedagogickom procese 
- pre individuálnu prácu - semestrálne zadania, diplomové práce a pod. 
 
Vstup do počítačových učební a práca v nich: 
- vzhľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy je nutné dodržiavať max. 

počet študentov pri pracovných staniciach, ktorý je uvedený v dodatku k 
prevádzkovým predpisom pre každú učebňu a nesmie byť prekročený ani z 
dôvodu čakania na uvoľnenie počítača, alebo práce vo dvojiciach, 

- na počítačoch vybavených USB portom na prednom panely je možné 
pripájať prenosné pamäťové zariadenia, ale len také, ktoré nevyžadujú 
elektrické sieťové napájanie, 

- poruchy technických prostriedkov systémov je potrebné okamžite po zistení 
nahlásiť operátorom VS, 

- pripomienky k prevádzke systémov je možné oznámiť pracovníkom systé-
movej a technickej obsluhy VS. 

 
Užívateľ je povinný : 
- rešpektovať pokyny správcu systému , čítať a dodržiavať aktuálne pokyny 

uvedené v úvodnej správe systému pri prihlasovan, 
- preukázať svoju oprávnenosť pracovať v počítačových učebniach VS 

preukazom študenta resp. zamestnanca FEI , FIIT STU na požiadanie 
pracovníkov VS, 

- správať sa tak, aby svojou činnosťou neporušoval práva a súkromie ostat-
ných používateľov. 

 
Je zakázané: 
- robiť akékoľvek systémové zásahy na pracovnej stanici, 



- robiť akékoľvek zásahy, ktoré môžu narušiť prevádzkyschopnosť systémov 
vo VS, 

- hrať sieťové hry na všetkých počítačoch pripojených na fakultnú počítačovú 
sieť, 

- hrať hry na všetkých počítačoch v počítačových učebniach VS, 
- svojvoľne pripájať donesené zariadenia na počítače v laboratóriách VS a na 

počítačovú sieť, 
- prevádzať nekalú činnosť pokusmi o neoprávnený prienik do iných systémov 

a neverejných údajov kdekoľvek v počítačovej sieti, 
- rušiť ostatných užívateľov pri práci (hlasným hovorom, odkazmi cez počítač 

a pod.), 
- poskytnúť svoje konto inému užívateľovi a používať cudzie konto, 
- narábať s licenčne viazanými programovými produktmi inak, ako to dovoľuje 

príslušná licencia. Texty licencií sú k nahliadnutiu vo VS,. 
- prinášať a konzumovať potraviny a nápoje v učebniach,  
- premiestňovať zariadenia, stoličky a ostatný inventár v učebniach, 
- odkladať časti odevu, dáždniky a tašky na stoly, kde sú umiestnené počítače 

a terminály. 
 
Každý je zodpovedný za následky zneužitia svojho konta. 
 
So sťažnosťami, týkajúcimi sa dodržiavania prevádzkových predpisov je 
možné sa obrátiť na pracovníkov VS. 
 
V prípade používania služieb iných sietí je potrebné riadiť sa prevádzkovými 
predpismi týchto sietí. 
 
 
 
V Bratislave, 2.4.2007 
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