
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
 

Vnútorný predpis JLF UK, ktorý prerokovalo a schválilo vedenie JLF UK v Martine na 
svojom zasadaní dňa 19. januára 2004 a v súlade s ČI. 21 ods. 2 písm. t) Štatútu 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine vydal dekan JLF UK 
 

Prevádzkový poriadok siete ŠD JLFUK v Martine 
 

Používateľ sa rozhodnutím pripojiť sa so svojim počítačom v osobnom vlastníctve do 
počítačovej siete ŠD Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine alebo používaním   
počítača v majetku JLF UK svojim podpisom zaväzuje dodržiavať tento prevádzkový 
poriadok, Všeobecné pravidlá používania siete Slovenskej akademickej siete SANET a 
Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK - Príkaz rektora UK. 

 

ČI. 1  

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy: 

 
a) sieťou sa rozumie počítačová sieť existujúca v rámci ŠD JLFUK, Novomeského 7, 

sieť Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, vrátane ústavov a jednotlivých 
pracovísk, tzn. jej hardvérových, softvérových a technických prostriedkov (kabeláž, 
zásuvky, lišty, smerovače, prepínače, rozbočovače, atď. ) spravovaná Ústavom 
informačných technológií (ďalej len ÚIT), 

b) serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky a  
služby sú k dispozícii používateľom siete a ktorý je plne spravovaný ÚIT resp. v 
rámci uzla SANET-u, 

c) používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky a služby  
siete. Oprávnený je každý študent ubytovaný podľa ubytovacieho poriadku v ŠD 
JLFUK, ktorý požiadal o možnosť pripojenia do siete zaregistrovaním počítača,   
ktorý je vo vlastníctve študenta, ako aj študent, ktorý používa sieť z iných miestností 
ako izieb, počítačové miestnosti 225, 625, Študentská samospráva, MKM, ROŠT, 
Omphalus, kde sú počítače vo vlastníctve JLF UK a pod. 

 

ČI. 2 

Práva a povinnosti používateľov 

(1) Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v 

sieti. 

 
(2) Používateľ má právo: 

 

a) v plnom rozsahu využívať všetky sieťové služby a pristupovať na servery, ku 
ktorým má oprávnenie, 

b) v prípade poruchy v súvislosti so sieťou informovať o tejto skutočnosti 
príslušného zamestnanca ÚIT a žiadať nápravu, 

c) predkladať na zamestnancov ÚIT otázky súvisiace s prevádzkou siete, 
d) byť informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete. 
 

(3) Používateľ nesmie: 
 

a) zmeniť meno počítača na iné ako registrované ÚIT, 
b) zmeniť IP adresu pridelenú (prostredníctvom DHCP servera) alebo MAC 

adresu na inú ako registrovanú ÚIT,  



 

 

c) pripojovať nové počítače, vytvárať nové segmenty, predlžovať existujúce 
segmenty za účelom presťahovania počítača), 

d) dlhodobo preťažovať linku mimo lokálnej siete, 
e) svojím konaním na sieti obmedzovať, obťažovať ostatných používateľov   

alebo narušovať súkromie iného používateľa, 
f) vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, 
g) akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni 

sami neposkytujú, 
h) používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača 

pripojeného do siete alebo jeho dát, 
i) používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť 

siete, 
j) používať počítač ako server, to znamená inštalovať akékoľvek serverové 

služby za účelom ich používania inými používateľmi,  
k) používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného  

charakteru. 
 

(4) Používateľ je povinný: 
a) riadiť sa informáciami uverejnenými na www.jfmed.uniba.sk/pocitace, 
b) informovať ÚIT pri zmene konfigurácie počítača v súvislosti so sieťou (napr. 

zmena sieťovej karty), 
c) konzultovať väčší prenos dát mimo lokálnu sieť s ÚIT, 
d) nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, 

za ktorý je ÚIT zodpovedný, 
e) umožniť prístup do izby s počítačom a k sieťovej kabeláži pracovníkom ÚIT. 

 

ČI. 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) ÚIT prevádzkuje za účelom vzájomnej výmeny informácií, oznamov, technických 
otázok, konzultácií uzavretý mailing list, ktorého členom je každý používateľ. 
 

(2) V prípade, ak nedodržaním ustanovení tohto poriadku dôjde dokázateľne k jeho 
porušeniu, bude voči používateľovi uplatnený nasledovný postih: 
 

a) trvalé  odpojenie používateľa od  siete vrátane straty všetkých práv     
používateľa, 

b) postih v zmysle Ubytovacieho poriadku ŠD JLF UK, 
c) disciplinárne konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom JLF UK. 

 
(3) Návrh na postih podľa predchádzajúceho odseku navrhuje vedúci Ústavu 

informačných technológií dekanovi JLF UK. 
 

(4) Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná    

za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového 

poriadku. 

 

(5) ÚIT nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti   

resp. niektorej sieťovej služby a tiež akúkoľvek zodpovednosť za nepovolenú     

činnosť vychádzajúcu z počítača používateľa. 

 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
                                                               dekan JLF UK 

 


