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Na zabezpe�enie spo�ahlivej a stabilnej prevádzky po�íta�ovej siete a informa�ného systému Fakulty 
managementu Univerzity Komenského (�alej len „FM UK“) pri práci používate�ov s po�íta�om, jeho 
hardvérovým príslušenstvom a programovým vybavením (�alej len „výpo�tová technika“ alebo 
„VT“) vydávam tento príkaz. 
Ustanovenia tohto príkazu sú v súlade s príkazom rektora Univerzity Komenského �. 1/1999 a týmto 
príkazom nie sú žiadnym spôsobom dotknuté. 

 

�lánok 1 

Na ú�ely tohto príkazu sa za používate�a považuje zamestnanec FM UK, ktorému bola v súlade s jeho 
pracovnou nápl�ou na výkon pracovných úloh pridelená výpo�tová technika. 

 

�lánok 2 

Inštaláciu VT na mieste používate�a vykonávajú poverení pracovníci podpory používate�ov oddelenia 
CIT FM UK. 

a) Bez vedomia a súhlasu pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK je zakázané 
pripája� do po�íta�ovej siete VT alebo iné sie�ové zariadenia. 
 

b) Bez vedomia a súhlasu pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK je zakázané 
prepája� VT do iných sie�ových zásuviek. 
 

c) Bez vedomia a súhlasu pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK je zakázané 
meni� hardvérovú konfiguráciu VT. 
 

Právo používate�a pracova� s prenosnými pamä�ovými zariadeniami pripájajúcimi sa k po�íta�u 
prostredníctvom rozhrania USB týmto nie je dotknuté. 

 

�lánok 3 

Inštaláciu programového vybavenia vrátane jeho konfigurácie vykonávajú poverení pracovníci 
podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK. 

a) Bez vedomia a súhlasu pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK je zakázané 
pridáva� alebo odobera� programové vybavenie po�íta�a. 
 

b) Je zakázané inštalova�, používa�, modifikova� alebo inak naklada� s programovým 
vybavením po�íta�a v rozpore s licen�nými podmienkami viazanými k tomuto programovému 
vybaveniu. 
 

c) Je výslovne zakázané vyvíja� akéko�vek aktivity smerujúce k získaniu iných oprávnení, hesiel 
alebo prístupu ku konfigura�ným nastaveniam než k tým, ktoré boli používate�ovi pridelené 
v rámci inštalácie VT pracovníkmi podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK. 



��

�

d) Bez vedomia a súhlasu pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK je zakázané 
deaktivova� alebo modifikova� konfigura�né nastavenia antivírusového softvéru a firewallu 
po�íta�ov. 
 

�lánok 4 

Každý používate� má právo na vytvorenie prístupového ú�tu do informa�ného systému FM UK. 

Každý používate� má právo na pridelenie VT, prostredníctvom ktorého môže pristupova� k zdrojom 
a prostriedkom informa�ného systému FM UK. 

Každý používate� je povinný pri svojej práci v rámci informa�ného systému FM UK trvalo 
vystupova� pod jemu prideleným prístupovým ú�tom. 

Každý používate� je povinný zmeni� si svoje po�iato�né heslo pridelené správcom informa�ného 
systému. 

Každý používate� je povinný chráni� svoje heslo pred jeho vyzradením. Neodporú�a sa heslo 
zapisova� na papier nachádzajúci sa v blízkosti po�íta�a, ktorý používate� používa, v kancelárii 
používate�a alebo kdeko�vek inde, kde je možné da� ho do súvisu s používate�om. 

Každý používate� je povinný si vytvori� heslo, ktoré má minimálne 8 znakov. 

Je zakázané: 

a) prihlasova� sa do systému a vykonáva� akéko�vek aktivity v rámci informa�ného systému 
FM UK pod iným ú�tom, než bol používate�ovi vytvorený a pridelený. 
 

b) vyvíja� akéko�vek aktivity smerujúce k získaniu neoprávneného prístupu k VT, dátam 
a heslám iných používate�ov. 
 

c) pristupova�, kopírova�, maza�, modifikova� alebo inak naklada� s dátami iného používate�a 
bez vedomia a súhlasu daného používate�a (majite�a dát). 
 

V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je každý používate� povinný toto zistenie bezodkladne 
nahlási� pracovníkom podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK. 

 

�lánok 5 

Na pracovníkov správy serverov a pracovníkov podpory používate�ov oddelenia CIT FM UK sa 
ustanovenia �lánkov 2 až 4 vz�ahujú primerane. 
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�lánok 6 

Výpo�tová technika je používate�om pridelená na pracovné ú�ely. Je preto zakázané tieto prostriedky 
a majetok FM UK využíva� na komer�né aktivity nesúvisiace s poslaním FM UK a pracovným 
zaradením/pracovnou nápl�ou používate�a. 

Každý používate� informa�ného systému FM UK je zodpovedný v súlade s platnými právnymi 
predpismi za prípadné škody, ktoré spôsobí úmyselne, svojou nedbalos�ou a/alebo konaním v rozpore 
s príslušnými platnými právnymi predpismi, tu uvedenými pravidlami �i inými pokynmi vydanými 
dekanom FM UK alebo rektorom Univerzity Komenského. 

 

�lánok 7 

Tento príkaz nadobúda ú�innos� d�om 18. októbra 2007. 

 

V Bratislave, d�a 22. októbra 2007 

 

 

 

        prof. Ing. Jozef Papula, PhD. 
         dekan FM UK 


