PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA POČÍTAČOVEJ SIETE
Každý používateľ počítačovej siete Univerzity Komenského v Bratislave nesie nielen
morálnu, ale aj právnu zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil pri používaní elektronických
zariadení pripojených do počítačovej siete Univerzity Komenského v Bratislave a jej súčastí.
Správanie používateľov v univerzitnej a fakultnej sieti upravuje Vnútorný predpis č. 2/2011
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej
bezpečnosti Univerzity Komenského v Bratislave. Pri práci na počítačových zariadeniach je
zakázané:
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Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom siete (ako sú jednotlivé
počítačové uzly, komunikačné zariadenia, uložené resp. prenášané údaje a iné), hľadať
akékoľvek cesty na získanie neoprávneného prístupu (zneužívanie nevedomosti iných,
odchytávanie hesiel apod.), 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. Práca so súbormi iného používateľa, ku ktorým má používateľ prístup je povolená
len so súhlasom tohto používateľa. Výnimku tvorí prístup správcov k súborom ostatných
používateľov v prípadoch explicitne stanovených prevádzkovými pravidlami IIKS. Súhlas
používateľa môže mať aj formu umiestnenia súborov, ku ktorým chce umožniť prístup
ostatným, do podadresára so všeobecne dohodnutým menom (napríklad export).
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom monitorovať činnosť iného používateľa (s výnimkou
použitia štandardných nástrojov napríklad typu „finger“), ako aj komunikáciu medzi
používateľmi s výnimkou prípadov explicitne uvedených v prevádzkových pravidlách IIKS.
Pokúšať sa meniť identitu svojho konta alebo počítača. Každý používateľ musí pri svojej práci
trvalo vystupovať pod jemu pridelenou počítačovou identifikáciou.Pod pokusom meniť svoju
identitu sa chápe aj posielanie elektronickej pošty s uvedením inej ako svojej skutočnej adresy.
Narušovať prácu ostatných používateľov resp. chod siete ako celku jej vedomým nadmerným
zaťažovaním, napríklad súčasným prenosom viacerých súborov. Explicitne sú zakázané
reťazové listy.
Vyvíjať aktivity (napríklad tvorbou programových produktov) s cieľom spomaliť alebo
narušiť činnosť ktoréhokoľvek uzla siete alebo funkčnosť služieb siete. Je zakázané inštalovať
a spúšťať alebo šíriť programy, ktoré môžu spôsobovať stratu údajov alebo iné škody na
počítačovom systéme, vyvíjať, prenášať a šíriť počítačové vírusy.
Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia príslušného zodpovedného
pracovníka.
Komerčne využívať sieť bez písomného povolenia vedúceho súčasti alebo ním povereného
pracovníka.
Komerčným využívaním siete sa rozumie jej využívanie na súkromné podnikateľské účely.

Využívať sieť na politickú alebo náboženskú agitáciu. Diskusie na politické a náboženské
témy sú povolené len medzi záujemcami, ktorí sa do nich dobrovoľne prihlásia (napríklad
prihlásením sa do zodpovedajúceho mailing listu alebo diskusnej skupiny).
10. Používať počítačové vybavenie na vytváranie, zobrazenie alebo distribúciu materiálov s
vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich materiálov, materiálov propagujúcich násilie,
rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť.
11. Pripájať akékoľvek zariadenia do siete bez predošlej konzultácie so správcom siete, okrem
miest, ktoré sú na to správcom vyhradené. Súčasne aj všetky súkromné externé zariadenia,
ktoré neboli správcom povolené.
9.

FM UK akceptuje všeobecné pravidlo slobody prejavu, ale trvá na tom, aby sa používatelia
pri komunikácii prostredníctvom jej zariadení vyhli používaniu vulgárnych materiálov alebo
výrazov, alebo šíreniu myšlienok a materiálov, ktoré nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, a ktoré môžu poškodiť meno fakulty resp. univerzity.
Správca informačného systému univerzity v spolupráci so správcami informačných
systémov súčastí a správcami zodpovedajúcich počítačov majú právo nepovoliť prístup do
univerzitnej siete a siete Internet 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.
Pri dôvodnom podozrení zo zneužívania konta má správca zodpovedajúceho server právo
okamžite zablokovať toto konto až do vyriešenia prípadu.
Ak sa preukáže, že používateľ porušil tieto pravidlá, môže to mať za následok výpoveď pre
závažné porušenie pracovných povinností, resp. vylúčenie zo štúdia pre porušenie povinností
študenta.
Povinnosťou správcu LVT je zabezpečiť vstup a ochranu majetku v LVT, zabezpečovať
výpočtovú a informačnú techniku pre učiteľov podľa ich požiadaviek.

