
Pravidlá používania výpočtovej techniky v počítačovej 

učebni „Svet stromov“ Arboréta Mly ňany SAV 

 
     Počítačová učebňa je určená predovšetkým žiakom, ktorý sa zúčastnia 

výučbového programu Arboréta Mlyňany SAV za účelom výučby. Pre 

zabezpečenie spoľahlivej prevádzky učebne je potrebné dodržiavať pravidlá 

používania výpočtovej techniky nachádzajúcej sa v počítačovej učebni „Svet 

stromov“.  
 

     Tieto pravidlá sú zverejnené na našej internetovej stránke 

www.arboretum.sav.sk/ a tiež v počítačovej učebni „Svet stromov“.  
 

     V prípade, že:  

1. príde k poškodeniu počítača (alebo jeho príslušenstva) alebo k porušeniu 

niektorého z nižšie uvedených pravidiel alebo 

2. niektorý program alebo činnosť neúmyselne narušili činnosť počítača  

 

ste povinný to osobne oznámiť lektorovi v učebni. 
 

 

     Porušením nižšie uvedených pravidiel sa budú vyvodzovať dôsledky voči 

prípadným vinníkom.  

 

V prípade, že vstúpite do učebne znamená to, že 

akceptujete nižšie uvedené pravidlá. 



V počítačovej učebni „Svet stromov“ je prísne zakázané, aby žiak: 

 

���� vstupoval do učebne v špinavej obuvi a v špinavom oblečením, s jedlom alebo 

nápojmi, ktoré nie sú dostatočne bezpečne zabalené tak, aby nenarobili špinu 

a tiež jedol, pil alebo fajčil  v učebni, 

���� znečisťoval alebo poškodzoval učebňu  a jej vybavenie (stoly, stoličky, počítače a 

ich príslušenstvo), 

���� premiestňoval v učebni alebo vynášal z učebne akékoľvek vybavenie (počítače, 

myši a ich podložky, klávesnice a ostatné príslušenstvo ako aj káble, stoly, stoličky 

a podobne), 

���� menil vzhľad vybavenia učebne (napr. písal po stole, po klávesnici a podobne), 

���� otvoril  počítače alebo ich príslušenstvo, 

���� menil umiestnenie alebo zapojenie komponentov počítača, 

���� menil nastavenia BIOS (rôzne parametre, heslo a iné), 

���� naštartoval operačný systém inak ako je štandardne počítač nastavený (napríklad 

naštartovať OS z diskety, CD alebo USB, preinštalovať systém na iný ako je 

štandardne po obnove systému), 

���� menil základné nastavenie počítača (spôsob bootovania, rozdelenie partícií a 

podobne) a obsah záložnej partície, ktorá je určená pre obnovu systému, 

���� narušoval činnosť počítača (úmyselne odchytávať heslá, inštalovať sledovacie 

programy na počítače, inštalovať vírusy a podobne), 

���� narušoval činnosť siete (odpájal sieťové káble a podobne), 

���� útočil na iné dostupné siete a počítače, 

���� porušoval autorské práva ako aj platné zákony a predpisy SR, 

���� využíval vybavenie učebne pre iné účely ako výučbu. 

 


