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Zásady pre pripojenie ubytovaných používateľov  

do počítačovej siete ŠDaJ ĽŠ 
 

Na zabezpečenie prevádzky počítačovej siete vybudovanej v časti ubytovacích priestorov 
Študentských domovov a jedální Ľ. Štúra v súlade s poslaním vysokých škôl podľa § 1 
ods. 2 zákona o vysokých školách,1 pri rešpektovaní Štatútu UK, ďalších vnútorných 
predpisov Univerzity Komenského a Slovenskej akademickej siete SANET, ktoré sú ďalej 
citované, rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydáva tento príkaz:  
 

1. Integrovaný informačný a komunikačný systém (v ďalšom IIKS) ŠDaJ Ľ Štúra (v 
ďalšom ŠD) môže poskytnúť ubytovanému používateľovi pripojenie počítača, ktorý 
je majetkom používateľa, do počítačovej siete ŠD, a prostredníctvom nej do siete 
univerzity a do Internetu. 

 
2. O pripojenie podľa bodu 1 môže požiadať osoba, ktorá je ubytovaná v časti ŠD, 

v ktorej je vybudovaná počítačová sieť a je študentom alebo zamestnancom 
Univerzity Komenského alebo ktorej rektor alebo dekan priznal postavenie hosťa 
univerzity alebo fakulty2. Žiadosť o pripojenie aj s podpísaným prehlásením, že 
žiadateľ sa zaväzuje zachovávať tieto zásady sa podáva na formulári, ktorý aj 
s ďalšími pokynmi možno získať na adrese www.sdjls.uniba.sk alebo 
u technického správcu IIKS ŠD. 

 
3. Po prerušení alebo ukončení ubytovania stráca ubytovaný právo na pripojenie 

a musí túto skutočnosť oznámiť technickému správcovi IIKS ŠD.  
 

4. Každý používateľ je do siete ŠD pripojený spojením s kapacitou  aspoň 10 Mb/s 
podľa typu zariadenia v prípojnom uzle. Rýchlosť pripojenia siete ŠD do 
univerzitnej siete závisí od technických parametrov a zaťaženia kostry univerzitnej 
siete. 

 
5. Do poplatkov za ubytovanie v miestnosti, ktorá je vybavená pripojením 

k počítačovej sieti ŠD, sú zarátané aj náklady na prevádzku, údržbu a ďalšie 
rozširovane počítačovej siete ŠD. Zvýšené poplatky sú povinné a nezávisia od 
toho, či a v akom rozsahu ubytovaný využíva ponúknuté pripojenie.  

 
6. Úpravu poplatkov podľa bodu 5 určuje riaditeľ ŠD na návrh technického správcu 

IIKS ŠD.  
 

7. Pripojenie do počítačovej siete ŠD je poskytované na podporu individuálneho 
štúdia zo vzdelávacích zdrojov, ktoré pre svojich študentov a zamestnancov 
sprístupňuje UK a zo zdrojov, ktoré sú legálne dostupné na sieti Internet. Pri 
dostatočnej kapacite počítačovej siete môže slúžiť aj na podporu komplexného 
rozvoja osobnosti používateľa. 

 
                                                 
1 Zákon NR SR č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho 
neskorších úprav. 
2 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK (www.uniba.sk/org-poriadok-iiks) čl. 15, ods. 1 a 6. 



8. Používanie pripojenia za iným účelom je zakázané. Osobitne je zakázané 
vykonávanie podnikateľskej činnosti prostredníctvom služieb IIKS ŠD (s výnimkou 
podnikateľskej činnosti vykonávanej pre univerzitu). Ďalšie podmienky pre 
používanie pripojenia ustanovujú nasledujúce univerzitné predpisy, predpisy ŠD 
a pravidlá SANETu: 
a. Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK,3 
b. Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK,4 
c. Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS ŠDaJ Ľ. Štúra, 
d. Domáci poriadok ŠDaJ Ľ. Štúra, 
e. Všeobecné pravidlá používania siete SANET.5 

 
9. Z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov služby počítačovej siete ŠD budú 

obmedzené. 
a. spravidla povolené budú nasledujúce služby: 

• Prístup k webovým stránkam v celej sieti Internet,6 
• prístup k serverom FTP v celej sieti Internet, 
• posielanie správ elektronickej pošty protokolom SMTP, 
• prístup k správam elektronickej pošty protokolmi POP3 a IMAP, 
• prístup k službe „internet news“ protokolom NNTP, 
• práca na vzdialených počítačoch protokolmi SSH, TELNET a RDP. 
Niektoré z týchto služieb môžu byť poskytované prostredníctvom proxy 
serverov alebo ich používanie môže byť inak upravené.  

b. spravidla zakázané budú služby, ktoré spočívajú v tom, že počítače 
ubytovaných vystupujú v roli serverov (napr. webových alebo súborových). 

 
10. Ostatné služby budú poskytované na základe rozhodnutia technického správcu 

IIKS ŠD,7 ktorý môže obmedziť aj poskytovanie služieb podľa bodu 7a a v 
odôvodnených a časovo obmedzených prípadoch povoliť výnimku so zákazu podľa 
bodu 7b. 

 
11. V prípade, že záujem o niektorú službu 

• prevýši technické alebo iné možnosti IIKS ŠD, IIKS UK alebo SANETu 
• prípadne vyvolá znevýhodnenie niektorých používateľov v prístupe k štandardne 

sprístupňovaným službám (podľa bodu 9a), 
budú v rámci IIKS ŠD alebo IIKS UK nastavené pravidlá pre obmedzenie prístupu 
k tejto službe a zavedie sa mechanizmus na zrovnoprávnenie používateľov. 

 
12. Porušenie týchto zásad a ďalších predpisov uvedených v bode 8 môže mať za 

následok úplné alebo dočasné zrušenie poskytnutého pripojenia bez nároku na 
zníženie poplatku za ubytovanie podľa bodu 5.8 

 
13. Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť od dňa ich podpisu rektorom UK. 

 
 
 
V Bratislave 30.9.2003 
 
 

Doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
rektor UK 

                                                 
3 www.uniba.sk/pravidla-iiks.  
4 www.uniba.sk/org-poriadok-iiks.  
5 www.sanet.sk/aup.shtm. 
6 S výnimkou tých stránok a serverov, ku ktorým obmedzí technický správca IIKS ŠD prístup z prevádzkových 
alebo bezpečnostných dôvodov (podobne pre ostatné služby). 
7 Podrobné a aktuálne informácie o poskytovaných službách a podmienkach ich používania sú obsahom 
Katalógu služieb IIKS ŠDaJ Ľ. Štúra. 
8 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK (www.uniba.sk/org-poriadok-iiks) čl. 17, ods. 6. 


