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Zásady prevádzkovania a používania siete LF UPJŠ 
 
 
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
a) Sieť Lekárskej fakulty UPJŠ je súbor technických prostriedkov fakulty 

(t. j. kabeláž, sieťové prvky a centrálný server), umožňujúcich 
zamestnancom a študentom fakulty prístup do siete Internet, prípadne 
do iných verejných počítačových sietí. Koncové zariadenia sú ostatné 
zariadenia výpočtovej techniky (počítače, pracovné stanice a pod.). 
Tieto zásady vymedzujú základné práva a povinnosti 
prevádzkovateľov, správcov a použivateľov siete a prostriedkov 
výpočtovej techniky na fakulte. 

       

b) Správou domény, správou siete v jednotlivých lokalitách fakulty a 
správou koncových zariadení sú poverení zamestnanci, prípadne 
pracovisko fakulty na základe rozhodnutia dekana fakulty. 

 
2. SPRÁVA DOMÉNY A ZÁKLADNEJ SIETE FAKULTY 
 
a) Správa domény a základnej siete fakulty zabezpečuje:  

• prevádzku základnej siete fakulty a jej pripojenie k univerzitnej 
akademickej  sieti  

• pripojenie lokálnych sietí k základnej sieti fakulty, či k univerzitnej 
akademickej sieti  

• prevádzku internetových informačných služieb pre fakultu (WWW, 
elektronická pošta a pod.)  

• zriaďovanie a udržiavanie použivateľských kont pre tieto informačné 
služby  

  

b) Správa domény a základnej siete fakulty schvaľuje pripojenie každého 
nového zariadenia do siete fakulty, prideľuje mu adresu a doménové 
meno. Rovnako schvaľuje zásadné zmeny konfigurácie komunikačných 
prostriedkov, zariadení pripojených do siete (presun stroja, pripojenie 
modemu a pod.) a prevádzkovanie servera sieťových služieb. 

     

c) Správa domény a základnej siete fakulty má právo na nevyhnutnú 
dobu odpojiť lokálnú sieť alebo koncové zariadenie, ktoré narušuje 
prevádzku siete (bez ohľadu na to, koho vinou sa tak stalo). O 
príčinách a postupe pri riešení závad správa domény informuje 
príslušný okruh použivateľov. 

       

d) Bez súhlasu správy domény a základnej siete fakulty nesmie nikto 
ďalší manipulovať s technickými prostriedkami (káblami, sieťovými 
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prvkami, serverom) v okruhu pôsobnosti správy domény a základnej 
siete fakulty (viď bod 2a), resp. na nich prevádzať akékoľvek zásahy 
pomocou softwaru. 

 
3. SPRÁVA LOKÁLNEJ SIETE 
 
  

a)  Správa lokálnej siete zabezpečuje prevádzku siete fakulty v danej 
lokalite. 

  

b) Správa lokálnej siete realizuje pripojenie každého nového zariadenia 
do siete fakulty. Rovnako realizuje zmenu konfigurácie komunikačných 
prostredkov, zariadení pripojených do siete (presun stroja, pripojenie 
modemu a pod.). 

     

c) Správa lokálnej siete má právo na nevyhnutnú  dobu odpojiť koncové 
zariadenie, ktoré narušuje prevádzku siete (bez ohľadu na to, koho 
vinou sa tak stalo). O príčinách a postupe pri riešení závad správa 
lokálnej siete informuje príslušný okruh použivateľov. 

     

d) Bez súhlasu správy lokálnej siete nesmie nikdo ďalší manipulovať s 
technickými prostriedkami (káblami, sieťovými prvkami) v okruhu 
pôsobnosti správy lokálnej siete (viď bod 3a), resp. na nich robiť 
akékoľvek zásahy pomocou softwaru. 

 
4. SPRÁVA KONCOVÉHO ZARIADENIA 
 
a) Okrem pripájania a konfigurácie komunikačných zariadení (viď bod 3b) 

spadajú všetky ostatné činnosti na koncovom zariadení plne do 
kompetencie jeho správy (vrátane konfigurácie, antivirovej ochrany, 
zálohovania, zakladania účtov a pod.). 

  

b) Správa koncového zariadenia zodpovedá za to, že na zariadení sú 
inštalované a používané iba také programy (software), ku ktorým má 
jeho použivateľ oprávnenie (licenciu). Výnimkou sú tzv. voľne šíriteľné 
programy (freeware). 

  

c) Správa koncových zariadení pripojených k sieti zodpovedá za 
akékolvek pokusy o narušenie prevádzky či bezpečnosti siete nimi 
spravovaného zariadenia, a musí preto dodržiavať bezpečnostné 
pravidlá bežné na zariadeniach podobného typu. 
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5. PRAVIDLÁ PRE POUŽIVATEĽOV 
 
a) Poživateľom pre potreby týchto pravidiel je študent, či zamestnanec 

fakulty, prípadne iná osoba schválená správou domény, využívajúca na 
fakulte výpočtovú techniku, či využívajúca výpočtovú techniku 
pripojenú k sieti fakulty. 

     
b) Použivateľské kontá pre centrálne spravované informačné služby 

zriaďuje správa domény na žiadosť vedúceho pracoviska (študentom 
na žiadosť študenta). Keď skončí nárok na používanie výpočtovej 
techniky na fakulte (ukončenie pracovného pomeru, štúdia a pod.), 
uživateľské oprávnenie zaniká. Použivateľské oprávnenie môže byť 
zrušené i v prípade závažného porušenia týchto pravidiel. 

     
c) Použivateľské oprávnenie je striktne viazané na osobu použivateľa. 

Použivateľ je povinný udržiavať v tajnosti svoje prístupové kódy a 
heslá. Ak umožní použivateľ zneužitie svojej identity, je zodpovedný za 
spôsobené škody. Ak použivateľ zistí zneužitie svojho alebo iného 
použivateľského konta, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 
správcovi domény. 

     
d) Výpočtová technika a sieť fakulty sa môže používať len pre aktivity 

schválené, či súvisiace s fakultou (výučba, projekty, samostatné práce 
a pod., vrátane osobnej korešpondencie) a odpovedajúce zásadám 
prijateľného využitia akademickej siete. Je zakázané zneužívať 
výpočtovú techniku a sieť fakulty na komerčné účely, k šíreniu 
politickej, náboženskej, nacionálnej a pod. propagandy. 

     
e) Na výpočtovej technike používanej na fakulte, alebo pripojenej k 

fakultnej sieti je zakázané šíriť softvér a data, ktoré nemá použivateľ 
oprávnenie šíriť (šírením je pritom mienené i šírenie pasívne, t.j. 
napríklad umiestnenie na anonymných FTP či WWW serveroch). Je tiež 
zakázané kopírovať a distribuovať časti inštalovaného softvéru, ktorý 
nie je voľne šíriteľný. 

     
f) Pre používanie elektronickej pošty na fakulte platí rovnaká etika ako 

pre používanie klasickej pošty. Odosielateľ se nesmie vydávať za inú 
osobu (platí aj pre vyplňovanie WWW formulárov) a nesmie obťažovať 
svojou korešpondenciou ostatných použivateľov (predovšetkým 
zasielaním hromadných, či reťazových listov). 

     
g) Použivateľ nesmie cestou siete šíriť informácie, ktoré sú v rozpore so 

zákonom, alebo také, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Lekárskej 
fakulty Univerzity P. J. Šafárika. To sa týka aj náplne WWW stránok a 
priamych odkazov z týchto stránok. Informácie šírené cestou siete 
musia, primerane ich forme, obsahovať identifikáciu autora. 
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h) Použivateľ nesmie vedome preťažovať siete (napr. posielaním listov so 
zbytočne objemnými prílohami). Sú zakázané činnosti, ktoré: 
• nepriaznivo pôsobia na prevádzku siete alebo jej služieb, alebo 
bránia niektorým použivateľom v prístupe k týmto službám, 
ohrozujú činnosť siete alebo nadmerne obmedzujú jej výkon pre 
ostatných použivateľov  

• plýtvajú kapacitou siete, počítačov a pracovných síl  
• ničia integritu informácií uložených v počítačoch  
• obmedzujú súkromie použivateľov.  

  

i) Sú zakázané pokusy o získanie neoprávneného prístupu k programom, 
informáciám, privilegovaným stavom, údajom a koncovým 
zariadeniam iných použivateľov a sieťam alebo sprostredkovanie, či 
umožnenie takého prístupu. Keď nastane taký prístup alebo stav, je 
použivateľ povinný informovať správu zariadenia alebo siete a v 
prípade ich nedostupnosti tento stav podľa možnosti ukončiť. 

     

j) Použivateľ je povinný dodržiavať i špecifické pravidla tých sieti, do 
ktorých cestou počítačovej siete fakulty vstupuje a zákony (napr. 
autorské a exportné) príslušných krajín. 

     

k) Prevádzka siete je monitorovaná za účelom optimalizácie jej 
fungovania, zisťovania a predchádzania abnormálnym stavom a 
pokusom o neoprávnený prístup. Elektronický list je nutné považovať 
za otvorenú zásielku. Správa domény ani fakulta nenesie žiadnu 
právnu zodpovednosť za prípadné nedoručenie, omeškanie, či iné 
defekty v prenose informacií ani za následné škody. 

     

l) Použivateľom je zakázané manipulovať s technickými prostredkami 
(káblami, sieťovými prvkami), či prevádzať na nich akékoľvek zásahy 
pomocou softwaru. Použivateľ je povinný dodržiavať pravidlá 
zaobcházania s konkrétnym technickým vybavením. 

     

m) S týmito pravidlami pre použivateľa musia byť použivatelia 
preukázateľne oboznámení. 

 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
a) Porušenie týchto zásad zo strany študentov je považované za 

porušenie povinností v zmysle Disciplinárneho poriadku pre študentov 
LF UPJŠ (čl. 18 Študijného a skúšobného poriadku LF UPJŠ). Za takéto 
porušenie povinností je možné uložiť študentovi disciplinárne 
opatrenie, zodpovedajúce závažnosti previnenia študenta. 
Návrh na prípadnú náhradu škody bude určený v súlade s prísl. 
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ustanoveniami Občianského zákonníka.  
Porušenie týchto zásad zo strany zamestnancov bude považované za 
porušenie pracovnej disciplíny a bude postihované v zmysle prísl. 
ustanovaní Zákonníka práce. 

     

b) Tieto Zásady platia pre sieť fakulty, pre zariadenie k nej pripojené a 
primerane aj pre zariadenia pripojené do iných sietí, či nepripojené do 
siete. 

     

c) Tieto Zásady platia počnúc dňom 1.9.2001. 
  
 
 
 
 
V Košiciach dňa 5.3.2001 


