
Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete 

FMFI UK 

(schválené Akademickým senátom FMFI UK dňa 17.6.1996) 

Spoľahlivá prevádzka fakultného počítačového vybavenia vrátane fakultnej počítačovej siete a 

prostredníctvom nej aj siete Internet a zodpovedné využívanie týchto zariadení je spoločným 

záujmom ich používateľov, správcov a tých, ktorí hradia náklady na ich prevádzku. Jednou 

z podmienok zabezpečujúcich takúto prevádzku je dodržiavanie stanovených pravidiel práce 

v sieti jej používateľmi.  

Nasledujúce pravidlá určené pre používateľov počítačovej siete FMFI UK vychádzajú 

z odporúčaní Internet Activity Board (uvedených v dokumente RFC 1087) a sú v nich zahrnuté 

aj požiadavky stanovené v dokumente „Pravidlá požívania siete SANET“, prostredníctvom 

ktorej je fakulta pripojená do Internetu.  

Pri práci na počítačových zariadeniach pripojených do siete FMFI UK je zakázané:  

1. Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom siete (ako sú jednotlivé 

počítačové uzly, komunikačné zariadenia, uložené resp. prenášané údaje a iné), hľadať 

akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu (zneužívanie nevedomosti iných, 

odchytávanie hesiel a pod.), ako aj umožniť prístup k počítačovým zariadeniam iným 

osobám napríklad poskytnutím svojho hesla. Údaje patriace iným používateľom sa musia 

pokladať za súkromné, technická možnosť ich čítania alebo zmeny neznamená, že túto 

činnosť je povolené realizovať.  

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, resp. chod siete ako celku jej vedomým 

nadmerným zaťažovaním, napríklad súčasným prenosom viacerých súborov alebo 

využívaním siete na hry v dobách jej veľkého zaťaženia (obvykle počas normálnej 

pracovnej doby). Explicitne sú zakázané reťazové listy.  

4. Vyvíjať aktivity (napríklad tvorbou programových produktov) s cieľom spomaliť alebo 

narušiť činnosť akéhokoľvek uzla siete alebo funkčnosť služieb siete.  

5. Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia príslušného 

zodpovedného pracovníka.  

6. Komerčne využívať sieť bez povolenia dekana alebo ním povereného pracovníka.  

7. Využívať sieť pre politickú alebo náboženskú propagáciu. Diskusie na politické a 

náboženské témy sú povolené len medzi záujemcami, ktorí sa do nich dobrovoľne 

prihlásia (napríklad prihlásením sa do odpovedajúceho mailing listu alebo diskusnej 

skupiny v NEWS).  

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

s vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich materiálov, materiálov propagujúcich 

násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť. 

Prodekan fakulty pre informačné technológie v spolupráci so správcami odpovedajúcich 

počítačov má právo nepovoliť prístup do fakultnej siete a Internetu osobám, ktoré porušili tieto 

pravidlá a oznámiť takéto priestupky nadriadeným používateľa, ktorý sa ich dopustil. Vychádza 



sa pritom zo zásady, že každý používateľ je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia 

prostredníctvom jeho konta s výnimkou prípadu, keď sa preukáže, že zneužitiu nemohol 

zabrániť. Preto je každý používateľ povinný udržiavať svoje prístupové heslo v tajnosti a 

odporúča sa ho najmenej raz za pol roka zmeniť.  

Výňatok z Vykonávacích predpisov k Zásadám prevádzky a rozvoja  

počítačového vybavenia a informačného systému FMFI UK 

Zisťovanie cudzích hesiel, ich využívanie pre neoprávnené vnikanie do systémov, ako aj 

vnikanie do systémov využitím nedokonalostí ich ochranných mechanizmov, úmyselné 

narušovanie funkčnosti siete alebo iné závažné a úmyselné porušenie pravidiel správania sa 

používateľa počítačovej siete FMFI UK poškodzujúce iných používateľov, resp. meno fakulty 

študentami je spravidla dôvodom pre uloženie najprísnejšieho disciplinárneho opatrenia – 

vylúčenia zo štúdia. 

  

  

  

Podpísaný ............................................................ prehlasujem, že som sa oboznámil 

s horeuvedenými pravidlami a zaväzujem sa, že ich budem dodržiavať.  

  

  

V Bratislave dňa  

  

................................................... 

podpis                    

 


