
Registračný formulár žiadateľa o vytvorenie e-mailového konta na serveri FA STU v sieti SANET.

Žiadateľ (zamestnanec):
Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................................................
Ústav, pracovisko: .........................................................................................................................
miestnosť, telefón (klapka) .........................................................................................................................
Žiadam o vytvorenie konta na serveri FA STU po dobu trvania pracovného pomeru na FA STU.
Svojím  podpisom  potvrdzujem,  ze  som  sa  oboznámil,  súhlasím  a  budem  dodržiavať „Pravidlá  prevádzky  dátovej  siete 
STUNET“ a „Zásady používania siete SANET“ (k nahliadnutiu na pracovisku operátorov FA STU ) a pokyny pracovníkov 
VS FA STU.

Dátum: ................................................... .............................................................................................
podpis žiadateľa o vytvorenie účtu

Dátum: ................................................... .............................................................................................
podpis a pečiatka vedúceho katedry, resp. pracoviska

Riadne vyplnená žiadosť je spravidla spracovaná do dvoch pracovných dní. Žiadateľ  sa bude o vytvorení konta informovať na kl.  
344. Následne budú žiadateľovi poskytnuté informácie potrebné na pripojenie spolu s užívateľským menom a inicializáciou hesla.
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Zásady používania siete SANET

Fakulta  architektúry  STU  v  Bratislave  je  súčasťou  Slovenskej  akademickej  dátovej  siete  SANET.  Podľa 
platného  Štatútu  SANETu  je  pripojenie  organizácií  riadených  ministerstvom  školstva  (teda  aj  FA  STU) 
bezplatné. Technické zabezpečenie prístupu pre svojich zamestnancov si všetky organizácie (teda aj FA STU) 
hradia  z vlastných  finančných zdrojov.  Fa  STU je  povinná  dbať  na  dodržiavanie  „Zásad  používania  siete 
SANET“ a zabezpečovať tak optimálne využitie výpočtových prostriedkov FA STU, prístup k informačným 
zdrojom SANETu a Internetu, zabraňovať počítačovému pirátstvu a zneužívaniu počítačových zdrojov.

JE ZAKÁZANÉ:

1. Poskytovanie svojho účtu (odplatne alebo bezodplatne) iným osobám či už zamestnancom FA STU alebo 
iným organizáciám,

2. Skupinové používanie účtu. Aj za účet ktorejkoľvek celouniverzitnej aktivity nesie zodpovednosť jedna 
konkrétna osoba – žiadateľ,

3. Počítačové pirátstvo – pokusy o neoprávnený prístup do počítačovej siete,
4. Počítačové pirátstvo – tvorba programových produktov s cieľom spomaliť, alebo narušiť činnosť serverov 

a komunikačných prostriedkov,
5. Neoprávnená  manipulácia  –  pripájanie  subsietí,  alebo  výpočtových  prostriedkov  bez  predchádzajúceho 

súhlasu zodpovedného pracovníka na FA STU,
6. Neoprávnená manipulácia – zásahy do hardware alebo software, ktoré narušia činnosť celouniverzitných 

a regionálnych výpočtových a komunikačných prostriedkov,
7. Komerčné využitie (poskytovanie informačných zdrojov na reklamné účely a iné...). Výhradným zmluvným 

poskytovateľom služieb pre organizácie mimo rezort ministerstva školstva sú regionálne uzly SANET-u,
8. Rozširovanie údajov alebo programov chránených licenčnými podmienkami autora,
9. Využívanie siete na politickú alebo náboženskú agitáciu,
10. Používanie vulgárnych výrazov.

Administrátori  FA  STU  a  administrátori  regionálneho  uzla  SANET-u  sú  oprávnení  nepovoliť  prístup 
k informačným zdrojom SANET-u a Internetu osobám, ktoré závažným spôsobom porušili zásady používania 
siete SANET.


