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§1
Základné pojmy
1) Centrum Informačno-komunikačných technológií UCM (ďalej len "CIKT") je správcom
internátnej počítačovej siete (ďalej len "ILAN"), zabezpečuje pripojenie do najbližšieho
uzla siete SANETU, zabezpečuje bezpečnosť, správu a servis ILAN.
2) Personálne obsadenie CIKT je: vedúci oddelenia, administrátori počítačových,
informačných systémov a sietí a ďalšie osoby poverené špecializovanými úlohami.
3) ILAN sa skladá zo sieťových prvkov vo vlastníctve UCM (server, prepínač, smerovač,
káble, sieťové zásuvky, atď.) a zo sieťových prvkov vo vlastníctve študentov (počítač,
rozvetvovač, prepínač, káble).
4) Oprávneným používateľom (ďalej len „používateľ“) ILAN a siete internet (ktorá je
prístupná z ILAN) je študent alebo doktorand v rámci štúdia na UCM, ktorý je ubytovaný v
Študentskom domove UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava (ďalej len "ŠD").
5) Zoznam študentov ILAN je zoznam pripojených používateľov, ktorý obsahuje: meno,
priezvisko študenta, číslo ISIC, fakultu, ročník štúdia, číslo izby, MAC sieťovej karty.
6) Registrovaný používateľ' je taký oprávnený používateľ', ktorý je uvedený v zozname
študentov ILAN.
§2
Všeobecné ustanovenia
1) Práca s počítačom v ILAN a v internete je povolená len na plnenie študijných úloh a je
zdarma.
2) Používateľ je povinný dodržiavať túto smernicu ako aj podmienky používania siete
SANET. http://www.sanet.sk/aup.shtm
3) Používateľ berie na vedomie monitorovanie činností v ILAN a možnosť postihu pri
nedodržaní týchto pokynov.
4) Správu ILAN zabezpečuje Referát technickej prevádzky CIKT („ďalej len RTP“).
§3
Povinnosti používateľa

1) Na pripojenie do ILAN vyplní študent, ubytovaný v ŠD UCM, registračný formulár
umiestnený na webovom sídle UCM: http://www.ucm.sk/sk/pripojenie-do-internetu-vsd-herdu/.
2) Používateľ nesmie použiť žiadne prostriedky na získanie iných prístupových práv, či
privilegovaného stavu, ktorý mu nebol pridelený CIKT alebo získať neoprávnený prístup
ku chráneným informáciám alebo údajom iných používateľov bez ich vedomia. Používateľ
je povinný bezodkladne oznámiť zistenie akejkoľvek bezpečnostnej chyby alebo medzery
v systéme.
3) Používateľ nesmie vedome rušiť prácu ostatných používateľov ILAN, ani chod a
výkonnosť ILAN ako celku, (napr. prenosom veľkých súborov počas najväčšej prevádzky
v ILAN), nesmie používať ILAN k neoprávnenému prístupu do iných sietí ani k šíreniu
počítačových vírusov, reťazových e-mailov, nevyžiadanej pošty (spam), poplašných správ
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

(hoax), neznámych (pochybných) programov alebo súborov. Ak sa používateľ takéhoto
konania dopustí neúmyselne, bezodkladne informuje o takejto skutočnosti referát
technickej prevádzky CIKT (ďalej len „RTP CIKT). Používateľ nesmie využívať ILAN na
súkromné komerčné aktivity.
Používateľ nesmie vykonávať zásahy do inštalácie ILAN, poškodzovať akékoľvek súčasti
ILAN vo vlastníctve UCM, rozširovať ILAN a to akýmkoľvek spôsobom. Na izbách sú
povolené len sieťové zariadenia typu rozvetvovač (hub) a prepínač (switch).
Používateľ je povinný mať nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný antivírusový
program. Odporúča sa, aby používateľ mal nainštalovaný aj firewall a program na
detekciu a odstraňovanie spyware-u.
Požívateľ sa riadi pravidlami RFC 1855 (Netiquette) http://tools.ietf.org/html/rfc1855.
Používateľ nesmie využívať ILAN na šírenie a distribúciu nelegálneho softvéru, e-kníh,
filmov, hudby na ktoré sa viažu autorské práva a pod..
Používateľ nesie zodpovednosť za údaje uložené v svojom počítači, ako aj zodpovednosť
za svoje aktivity v ILAN a v internete. CIKT nenesie zodpovednosť za údaje prenášané v
rámci sieťovej infraštruktúry ILAN. V inej sieti sa používateľ riadi pravidlami tej siete.
RTP CIKT má právo odpojiť používateľa od ILAN, ak nebude pracovať v ILAN dlhšie ako 3
mesiace. Ukončením štúdia príslušné používateľské práva zanikajú.
Používateľ žiadnym spôsobom nesmie:
a) meniť pridelenú IP adresu počítača,
b) meniť alebo utajovať identitu svojho konta resp. seba alebo počítača,
c) zasahovať do sieťových prvkov vo vlastníctve UCM,
d) inštalovať a prevádzkovať také programy a aplikácie, ktorých licencia to nedovoľuje,
e) pripájať počítače a iné zariadenia do ILAN bez súhlasu RTP CIKT,
f) nechávať počítač v (nepretržitej) prevádzke bez dozoru,
g) v odôvodnených prípadoch je takáto prevádzka možná iba pri zachovaní zásad
protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti prevádzky ILAN,
h) komerčne využívať ILAN a prístup do internetu bez súhlasu rektora UCM.
Používateľ žiadnym spôsobom (elektronické diskusné fóra, WWW, FTP a pod.) nesmie:
a) publikovať akýkoľvek pornografický alebo iný mravne závadný materiál, alebo uviesť
odkazy na zdroje takých materiálov, či už v rámci internetu alebo mimo neho,
b) publikovať materiály neoprávnene poškodzujúce záujmy alebo česť akejkoľvek osoby
alebo inštitúcie,
c) publikovať materiály a propagovať ideológie, ktorých šírenie zákony SR zakazujú,
alebo uviesť odkazy na zdroje takých materiálov, či už v rámci internetu alebo mimo
neho,
d) publikovať materiály propagujúce náboženské sekty,
e) akékoľvek iné náboženské zoskupenia, ktoré nie sú registrované na Ministerstve
vnútra SR, alebo uviesť odkaz na zdroj takých materiálov, či už v rámci internetu alebo
mimo neho,
f) publikovať propagačné materiály politických strán alebo hnutí alebo vykonávať zjavnú
propagandu v prospech určitej politickej strany alebo hnutia.
Strana 3

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
§4
Práva používateľa
1) Registrovaný používateľ má právo využívať ILAN len v rámci plnenia študijných úloh a
činností spojených so štúdiom. Štandardne povolené sú služby: HTTP, HTTPS, FTP,
POP3(s), IMAP(s). RTMP. Nadštandardnú požiadavku rieši používateľ s vedúcim CIKT
individuálne.
2) Každý registrovaný používateľ má právo podať sťažnosť na RTP CIKT. Sťažnosť sa
podáva vedúcemu CIKT.
3) Registrovaný používateľ má právo na:
a) bezproblémový prístup a prácu v ILAN, prístup do internetu,
b) včasné vyriešenie problému s prihliadnutím na technické možnosti CIKT a UCM,
c) informácie týkajúce sa jeho práv a povinností, tiež na informácie, ktoré sa týkajú jeho
práce s počítačom v ILAN a internete.
§5
RTP CIKT

1) RTP CIKT zabezpečuje prevádzku a údržbu ILAN.
2) RTP CIKT sa zodpovedá zo svojej činnosti vedúcemu CIKT.
3) RTP CIKT postupuje v súlade s týmito pokynmi ako aj s inými pokynmi, pravidlami a
nariadeniami UCM.
4) RTP CIKT má povinnosť:
a) registrovať (schvaľovať) používateľov a viesť si o nich evidenciu,
b) zabezpečiť, aby každý registrovaný používateľ bol oboznámený s týmito pokynmi a
poučený o ich dodržiavaní,
c) riešiť problémy pri pripájaní počítača do ILAN,
d) kontrolovať dodržiavanie týchto pokynov,
e) čo najskôr nahlásiť vedúcemu CIKT každé nežiaduce konanie registrovaných
používateľov v ILAN,
f) čo najskôr riešiť poruchu alebo neštandardné správanie sieťových prvkov vo
vlastníctve UCM, nedostupnosť alebo neštandardné správanie služieb poskytovaných v
ILAN.
5) RTP CIKT má právo:
a) monitorovať ILAN v súlade so zachovaním súkromia registrovaných používateľov ,
b) vstúpiť do izby pri kontrole dodržiavania týchto pokynov, v prítomnosti používateľa
ILAN,
c) navrhovať sankcie za porušenie týchto pravidiel vedúcemu CIKT,
d) odmietnuť registráciu používateľa, ak používateľovi bola v minulosti udelená sankcia
S2 alebo S3.
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§6
Sankcie
1) Každú sankciu (S1, S2 alebo S3) môže dostať používateľ najviac raz.
2) Sankcia prvého stupňa (S1) - odpojenie od ILAN na 7 dní, sankcia druhého stupňa (S2) odpojenie od ILAN na 30 dní, sankcia tretieho stupňa (S3) - trvalé odpojenie od ILAN.
3) S1 - v prípade krátkodobého (najviac 5 dní - nemusí byť vcelku) zaťažovania siete, alebo
iného, menej závažného porušenia týchto pravidiel.
4) S2 - v prípade dlhodobejšieho (viac ako 5 dní) zaťažovania siete, pripojenie zakázaného
zariadenia do ILAN alebo v prípade závažnejšieho porušenia týchto pravidiel.
5) S3 - v prípade narušenia bezpečnosti ILAN alebo hrubého porušenia týchto pravidiel.
Tento prípad sa bude brať ako hrubé porušenie študijných povinností a bude vyvodené
disciplinárne konanie.
§7
Záverečné ustanovenia

1) Táto smernica nadobúda platnosť dňa 8. apríla 2014 a účinnosť dňom 1. mája 2014.
2) Pri aktualizácii či dopĺňaní týchto pokynov, budú používatelia o takejto skutočnosti včas
informovaní.
3) Táto smernica, jej spresnenia a doplnky, ako aj podmienky siete SANET sú k dispozícii na
webovom sídle UCM, http://www.ucm.sk/sk/vnutorne-predpisy/.
4) Výnimky z týchto pokynov posudzuje vedúci CIKT a schvaľuje rektor UCM.
5) V prípade, že v dôsledku neoprávneného alebo úmyselného konania používateľa vznikne
materiálna škoda v ILAN alebo iné náklady potrebné na odstránenie problému
zavineného používateľom, je používateľ povinný tieto škody resp. vzniknuté náklady
uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
rektor UCM

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
predseda AS UCM
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