
REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE PRÍSTUP WIFI siete 00060 
na Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová Ves 

 
 
1. Študijné obdobie* (iba žiak):  ...................................................................................................... 
 
Trieda (iba žiak):    ...................................................................................................... 
 
 
2. Ţiadateľ o prístup:  Kategória:  

□ Zamestnanec  

□ Študent  

□ Hosť 
 
 
 
 
 
Priezvisko (bez diakritiky):  ...................................................................................................... 
 
 
Meno (bez diakritiky):  ...................................................................................................... 
 
 
E-mail adresa:    ...................................................................................................... 
 
 
 
Ţiadam o prístup do WIFI 00060 na Gymnáziu Školská 7 v Spišskej Novej Vsi: 
 

□ Na dobu neurčitú (do ukončenia pracovného pomeru, resp. štúdia na Gymnáziu) 
 
□ Na dobu určitú do: .......................................... 

 
 
Oboznámil som sa s dokumentom  
„Zásady pouţívania siete WIFI 00060 na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves“ (na druhej strane) 
a zaväzujem sa v ňom uvedené pravidlá dodrţiavať. 
 
 
 
Dátum: ................................................... Podpis žiadateľa: ................................................ .......... 
 
 
 
3. Overenie správnosti údajov a doporučenie zriadenia prístupu (vyplní triedny učiteľ). 
 
 
Dátum: ................................................... Podpis triedneho učiteľa: ........................................ .................. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ţiadateľovi bude vygenerovaný prístupový kód a zaslaný na vyššie uvedený e-mail  
(vyplní správca siete). 
 
 
Dátum: ................................................... Spracoval: ..................................................................... 
 
 
*     Kalendarny rok začiatku a konca štúdia, (napr. 2009 - 2013) 
 

  



Zásady pre pouţívania wifi-00060 
na Gymnáziu, Školská 7 Spišská Nová Ves 

 
 

V rámci projektu „WiFi pre školy“ Gymnázium, Školská 7 Spišská Nová Ves získala bezdrôtové 

pripojenie do wifi siete a internetu SSID 00060. 

Pripojenie do siete je určené pre zamestnancov a žiakov školy a je poskytované bezplatne. 

Užívateľ školskej WIFI siete je povinný dbať na dodržiavanie zásad v súlade s internetovou etikou 

(RFC 1855) a zabezpečovať tak optimálne využitie výpočtových prostriedkov školy, prístup 

k informačným zdrojom školy a Internetu, zabraňovať počítačovému pirátstvu a zneužívaniu 

počítačových zdrojov. 

 

V súlade s internetovou etikou (RFC 1855) JE ZAKÁZANÉ: 

1. Poskytovanie svojho účtu (odplatne alebo bezodplatne) iným osobám či už žiakom alebo 

zamestnancom Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves alebo iných organizácií. 

2. Skupinové používanie účtu. Aj za účet ktorejkoľvek celoškolskej 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 uzlových počítačov a komunikačných prostriedkov. 

5. Neoprávnená manipulácia - pripájanie subsietí, alebo výpočtových prostriedkov bez 

predchádzajúceho súhlasu zodpovedného zamestnanca školy. 

6. Neoprávnená manipulácia - zásahy do hardware alebo software, ktoré narušia činnosť 

školských výpočtových a komunikačných prostriedkov. 

7. Komerčné využitie siete (poskytovanie informačných zdrojov na reklamné účely a iné...). 

8. Rozširovanie údajov alebo programov chránených licenčnými podmienkami autora. 

9. Využívanie siete na politickú alebo náboženskú agitáciu. 

10. Používanie vulgárnych výrazov. 

11. Rozosielanie spamu (nevyžiadanej pošty), pornografických materiálov a iných 

nevhodných súborov. 

 

Administrátor školskej siete je oprávnený nepovoliť prístup k informačným zdrojom uvedených sietí a 

Internetu osobám, ktoré závažným spôsobom porušili zásady ich používania.  

V súvislosti s technickými vlastnosťami rádiového prenosu, si škola vyhradzuje do budúcnosti, v rámci 

zachovania kvality tejto služby, právo zasiahnuť upozornením a následnými technickými 

a prevádzkovými opatreniami ( aplikovanie kvót na objem prenesených dát, dočasné odpojenie a 

pod.) voči používateľom, ktorí túto službu využívajú neprimeraným spôsobom a ich správanie 

obmedzuje ostatných používateľov. V prípade porušenia zásad bude postihovaný podľa platného 

školského poriadku. 

Pre spoľahlivú prevádzku WiFi sluţby je nutné zabezpečiť Vaše PC (koncové zariadenie) 

štandardnou antivírusovou ochranou. 


