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Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

Tento dokument vydáva Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVŠ“)
v súlade s disciplinárnym poriadkom školy.

2.

Prevádzkový poriadok PC - učební SEVŠ je vnútorný predpis školy, ktorý upravuje
organizáciu využívania počítačových učební SEVŠ ako aj stanovuje pravidlá počítačových
systémov.

3.

Tento disciplinárny poriadok platí pre všetkých používateľov počítačov a ďalších
zariadení pripojených do siete SEVŠ. Termín sieť zahrnuje ako technické
a programové prostriedky, tak aj dáta, jej prostredníctvom získané a odovzdávané ďalej.
Užívateľom sa rozumie každý, kto používa ktorýkoľvek z týchto prostriedkov.

Čl. 2
Základné pokyny využívania počítačových učební
1.

Vstup do počítačovej učebne je povolený iba s identifikačnou kartou. Každý je povinný
mať identifikačnú kartu u seba tak, aby ju mohol na požiadanie kedykoľvek predložiť.
Osoba, ktorá identifikačnú kartu z akéhokoľvek dôvodu nemá, nesmie vstúpiť do
uvedených priestorov. Identifikačnou kartou je niektorý z uvedených preukazov:
a)

preukaz študenta SEVŠ (identifikačná karta SEVŠ,ISIC)

b)

preukaz učiteľa SEVŠ, ITIC

c)

identifikačná karta zamestnanca SEVŠ

2.

Kabáty, bundy a pod. si študenti odkladajú buď na vešiaky k tomu určené, alebo ich
ponechávajú na stoličke, na ktorej sedia. Odkladanie na iné miesta nie je
v počítačových učebniach povolené.

3.

Do počítačových učební je zakázané vnášať jedlo a nápoje.

4.

Študent, ktorý vykonáva činnosť, ktorá, by čo i len z časti, nesúvisela s vyučovaním
a výskumom na SEVŠ, je povinný ihneď svoje miesto u počítača uvoľniť inému
študentovi, alebo zamestnancovi, ktorý o to požiada. Pričom postačujúcou formou
požiadania je poklepanie na rameno a ukázanie na obrazovku. To samozrejme platí iba v
prípade, že v miestnosti sú všetky počítače rovnakého vybavenia (v zmysle schopné
vykonať danú činnosť) obsadené.

5.

Študent môže uzamknúť počítač maximálne na dobu 10 minút.

6.

Resetovať (prebootovať) počítač môžete až po súhlasu pracovníka zodpovedného SEVŠ,
t. j. správca siete.

7.

Neuposlúchnutie pokynu k uvoľneniu počítača, dlhodobé uzamknutie počítača,
nefunkčnosť stroja a pod., je možné hlásiť e-mailom na adresu správcu siete:
spravca@sevs.sk.

Čl. 3
Prevádzkové pravidlá počítačových systémov
1.

Právo vlastniť účet na počítačoch SEVŠ a právo vstupovať do počítačových učební náleží
iba študentom a pracovníkom SEVŠ. Písomné žiadosti o výnimky pre iné osoby
posudzuje riaditeľ n.o. alebo rektor. U pozitívne vybavených žiadostí o účty na
počítačoch SEVŠ budú tieto zriaďované na stanovenú dobu. O prípadnom odvolaní
rozhoduje riaditeľ n.o. alebo rektor. Ukončením a prerušením štúdia, ukončením
pracovného pomeru či pominutím dôvodov, pre ktoré bol účet na počítačoch SEVŠ
zriadený, právo vlastniť účet zaniká.

2.

Užívateľ môže používať sieť v súlade s akademickým, vzdelávacím a výskumným
poslaním školy. Sieť je rovnako určená pre administratívne a prevádzkové účely VŠ. Za
porušenie pravidiel sa považuje použitie siete pre komerčnú činnosť nesúvisiacu
s činnosťou školy, politickou, náboženskou, alebo rasovou agitáciou.

3.

Užívateľ pracuje na sieti iba pod tými užívateľskými menami, ktoré mu boli pridelené, či
s ktorými má oprávnenie pracovať. Heslo k svojmu užívateľskému účtu volí netriviálne
(aspoň jedno veľké písmeno a číslo) a nesmie ho povedať inej osobe. Ak sa užívateľ
dostane k relácii neprítomného užívateľa, musí ju okamžite ukončiť. Užívateľovi sa
zakazuje realizovať akékoľvek akcie smerujúce k zistení iného hesla než vlastného.
Rovnako sa zakazuje vydávať sa za iného či anonymného užívateľa (okrem služieb, ktoré
anonymitu povoľujú, napr. Čierna skrinka) alebo ľubovoľným spôsobom falšovať
vlastnú identitu. Za obzvlášť hrubé porušenie pravidiel sa považuje poskytnutie svojich
autentizačných údajov (užívateľského mena a hesla) užívateľovi, ktorý nemá nárok na
zriadenie účtu v sieti SEVŠ, alebo ktorému bol prístup či konkrétna služba zablokovaná.

4.

Užívateľ má právo využívať diskový priestor, výkon procesorov, prenosovú kapacitu
liniek a pod. iba s ohľadom na celkové zaťaženie systémov a sietí lokálnych
i vzdialených. Užívateľ musí bezodkladne počúvnuť pokynov správcu na zníženie ním
generovanej záťaže.

5.

Správca siete, resp. správca počítača, má právo prevádzať všetky operácie nutné
k výkonu svojej funkcie vrátane kontroly obsahu adresárov, monitorovania činnosti
užívateľa a pod. Takto získané informácie však majú rýdzo dôverný charakter.

6.

Užívateľ má právo používať iba legálne programové vybavenie a legálne dátové súbory,
teda také, ktoré boli získané v súlade so zákonmi vrátane autorského práva. Poskytovať
programové vybavenie a dátové súbory (týka sa aj video či audio súborov) je povolené
len pri dodržaní platných licenčných podmienok.

7.

Za obzvlášť hrubé porušenie pravidiel sa považuje odpočúvanie prevádzky na
prenosových médiách, vytváranie kópií správ putujúcich uzlami siete, alebo generovanie
podvrhnutých správ.

8.

Užívatelia počítačov sú povinní bezodkladne poslúchnuť ďalšie pokyny pracovníkov
SEVŠ a rešpektovať administratívne opatrenia regulujúce prístup k užívaným
prostriedkom.
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9.

Užívateľ počítača v učebni nemá nárok na jeho elektronické zamykanie počas výučby.
Zodpovední pracovníci SEVŠ majú právo zamknuté počítače odomknúť a relácie na nich
násilne ukončiť.

10. V počítačových učebniach a na počítačoch pripojených do siete SEVŠ platí zákaz hrania
počítačových hier, púšťania rádií a P2P programov. Zákaz platí v ľubovoľnú dobu
a vzťahuje sa i na on-line komunikácie typu Skype, Teamspeak, ICQ, IRC a pod.,
v prípade, že ich využívanie priamo nesúvisí s pôsobením študenta na SEVŠ.
11. Zakazuje sa meniť identitu aplikácií či spustených, ako aj uložených na disku. Tento
zákaz sa týka predovšetkým aplikácií, ktorých spúšťanie by mohlo viesť
k porušovaniu prevádzkových pravidiel.
12. Pracovníci zodpovední za servis hardware neodpovedajú za stratu dát vzniknutú
akýmkoľvek spôsobom. To ich však nezbavuje povinnosti prevádzať pravidelné
zálohovanie obsahu diskov hlavných serverov.
13. Hromadné odosielanie pošty do väčšieho množstva elektronických konferencií, alebo
news-skupín a rozosielanie reťazových správ je zakázané. Je zakázané obťažovať
užívateľov a zaťažovať kapacitu liniek odosielaním hromadných elektronických listov
obsahujúcich nevyžiadaný obsah (spam).
14. Používanie vulgárnych a silne emotívnych výrazov je v otvorenej komunikácii zakázané.
Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za prípadný nekorektný obsah vlastných verejne
v AIS-e odkázaných Web stránok, alebo iných vlastných verejne dostupných
informačných zdrojov.
15. Zakazuje sa uvádzať a prevádzkovať informačné, alebo iné služobné servery napojené
do siete SEVŠ bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľ n. o / rektor.
16. Neprípustné sú všetky kroky smerujúce k zníženiu bezpečnosti či vedúce k možnému
porušovaniu prevádzkových pravidiel a to ako vedomému, tak aj nevedomému. Užívateľ
by mal tam, kde to je možné, zvyšovať bezpečnosť systému i svojím používaním
zabezpečenej komunikácie (napr. ssh miesto telnet).
17. Počítačové pirátstvo a neoprávnený prístup do ľubovoľného uzla prostredníctvom siete
sa považuje za obzvlášť hrubé porušenie pravidiel. Bez predchádzajúceho súhlasu
správcu siete je prísne zakázané prenášať počítačové vírusy a bezpečnosť narušujúce
programy za akýmkoľvek účelom.
18. Užívateľ nesmie prevádzať zmenu konfigurácie počítača, ktorá by viedla
k nežiaducemu správaniu zariadenia. V prípade nedodržania tohto pravidla má správca
siete právo odpojiť nežiaduci počítač či časť zo siete. Za obzvlášť hrubé porušenie
pravidiel sa považuje taký vedomý zásah do ľubovoľného operačného systému či
počítača, ktorý vedie k jeho zrúteniu, poruche či nežiaducemu správaniu. Študent smie
s technikou manipulovať iba na všeobecnej užívateľskej úrovni. Zásahy do techniky
prevádza iba zamestnanec. Zásahy do počítačových sietí iba zodpovedný pracovník, t. j.
správca siete. Za obzvlášť hrubé porušenie pravidiel sa považuje pripojenie prineseného
počítača, alebo zariadení do počítačovej siete bez predchádzajúceho súhlasu a asistencie
zodpovedného pracovníka, t. j. správcu siete tam, kde pripojovanie vlastných zariadení
nie je explicitne dovolené. Pripájanie vlastných zariadení bez asistencie je povolené iba
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do bezdrôtovej siete a v miestnostiach určených pre pripájanie vlastných prenosných
počítačov.
19. Je zakázané prevádzkovanie či testovanie bezdrôtových spojovacích bodov bez
predchádzajúceho súhlasu riaditeľ n. o alebo rektor.
20. Užívateľ je povinný sledovať a bezpodmienečne dodržiavať všetky prevádzkové pokyny
PC-učebne SEVŠ sformulované či už písomne, alebo elektronicky. Riaditeľ
n. o. alebo rektor je oprávnený dodatočne reagovať na aktuálnu situáciu prevádzkovými
pokyny, ktoré nie sú v rozpore s týmito pravidlami.
21. Po ukončení platnosti účtu je užívateľ vyzvaný k tomu, aby si do mesiaca odstránil svoje
dáta. Po uplynutí tejto lehoty budú jeho dáta bez možnosti obnovenia zmazané.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1.

Užívateľom, u ktorých bude zistené porušenie pravidiel, alebo pokynov uvedených
v tomto dokumente, má správca siete právo zablokovať všetky účty na počítačoch SEVŠ
(vrátane príslušných el. zámkov) na dobu 1 až 4 týždňov. Pri preukázanom opakovanom
porušení pravidiel bude doba blokovania po súhlase riaditeľ n. o. alebo rektor. rozšírená
až na 1 semester. Zablokovanie účtu nemá vplyv na uvoľnenie z vyučovania. Pri obzvlášť
hrubom, alebo opakovanom porušení pravidiel bude navyše zavedené disciplinárne
konanie s možnosťou vylúčenia zo štúdia a uplatnenie nároku na úhradu spôsobenej
škody.

2.

Smernica bola prerokovaná v kolégiu rektora SEVŠ dňa 4.4.2011 a predložená na
schválenie Akademickému senátu SEVŠ dňa 6.4.2011.

3.

Táto smernica nadobúda účinnosť 5. apríla 2011 a ruší Smernicu o prevádzkovom
poriadku PC - učební na SEVŠ č. 6/2007.

V Skalici, dňa 4. apríla 2011

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
rektor

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
predseda AS
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