
Príloha č. 2 k  Rozhodnutiu rektora č. 24/2021  -  Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

 

 
 

PRAVIDLÁ NA VYUŽÍVANIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY, INTERNETU, 
ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV A BEZDRÔTOVÉHO 
PRIPOJENIA (WIFI) V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIVERZITY PAVLA 

JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH  

 

Čl. 1 

1. Prístup k verejnej výpočtovej technike a možnosť využívať bezdrôtové pripojenie (ďalej 
len wifi) majú len registrovaní používatelia, ktorí sa pred začiatkom práce preukážu 
platným preukazom používateľa (ďalej len „PIK“  alebo „Preukaz“).  

 

2. Používatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku Univerzitnej 
knižnice UPJŠ v Košiciach a využívať informačné zdroje v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

Čl. 2 

 

1. Používateľ je povinný dodržiavať autorsko-právnu ochranu údajov podľa zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Získané informácie slúžia výhradne pre osobné a študijné účely používateľa, nie je 
dovolené ich komerčné využitie, kopírovanie, požičiavanie alebo distribuovanie. 
 
 

3. Nie je povolené prezeranie webových stránok, ktoré propagujú národnostnú, rasovú a 
inú neznášanlivosť, pornografiu a násilie. 

Čl. 3 

1. Prednostné právo na používanie výpočtovej techniky majú používatelia využívajúci 
služby on-line katalógu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach (ďalej len „UK“) alebo 
elektronické informačné zdroje v súlade so špecializáciou jednotlivých pracovísk UK. 

 

2. Používateľ má právo vopred si rezervovať výpočtovú techniku (počítač). Rezervácia je 
možná telefonicky, osobne alebo e-mailom minimálne 1 deň vopred. 

 

3. Doba práce s výpočtovou technikou je časovo obmedzená na 30 minút, v prípade 
rezervácie na 60 minút. 
 

4. V prípade potreby si UK vyhradzuje právo usmerniť prístup k výpočtovej technike. 

Čl. 4 

1. Používateľ nesmie meniť konfiguráciu výpočtovej techniky alebo inštalovať programy. 
Pripájanie prídavných zariadení je dovolené len so súhlasom zamestnanca UK. V 
prípade nerešpektovania pokynov zamestnanca UK, tento má právo vyzvať používateľa, 



aby okamžite ukončil prácu na výpočtovej technike. 

 
2. V prípade akejkoľvek poruchy výpočtovej techniky  je používateľ povinný túto skutočnosť 

oznámiť  zodpovednej pracovníčke UK. 
 

3. V prípade opakovaného porušenia týchto pravidiel bude používateľ zbavený práva 
využívať služby UK. 

 

Čl. 5 

 
1. Na službu wifi nie je právny nárok a UK nezodpovedá za jej prípadný výpadok alebo 

zníženú kvalitu a nezodpovedá ani za škody, ktoré by mohli používateľovi v dôsledku 
týchto okolností vzniknúť.  
 

2. UK nie je zodpovedná za záväzky, ktoré by mohli z činnosti používateľov používajúcich 
službu wifi vyplynúť voči tretím osobám.  

 

 

Čl. 6 
 

1. UK neposkytuje používateľom prístrojové zariadenie k využívaniu služby wifi a 
neposkytuje ani technickú podporu tým používateľom, ktorí ju využívajú prostredníctvom 
prineseného prístrojového vybavenia.  
 

2. Informácie o technických parametroch služby wifi sú dostupné na webovej stránke UPJŠ 
(https://wifi.upjs.sk) . 
  

 
 

 

 

https://wifi.upjs.sk/

