
Číslo žiadosti (vypľňa VS FAD):                           .............................................................

            Žiadosť o pripojenie do počítačovej siete FAD STU, siete SANET 

a pridelenie adresy IP

Podpis a pečiatka vedúceho pracovníka útvaru:     .........................................................

podpisom potvrdzujem, že som oboznámený, súhlasím a budem dodržiavať " pravidlá prevádzky 

dátovej siete STUNET" a "Všeobecné pravidlá používania siete SANET", Taktiež potvrdzujem, že 

budem v plnej miere dodržiavať všetky pokyny pracovníkov VS FAD STU.

Žiadam nainštalovať software ..................................................................................................

Žiadam vytvoriť emailovú schránku

Údaje o počítači/počítačoch:
   Označenie Zodpovedný pracovník   školský -               Pracovisko        IP poznámka

       počítača 1 súkromný 2   adresa 1

XXXX Václav Nedobrý inv.číslo VS FAD    XXXX vzor

Žiadosť vybavená dňa: ......................................... Podpis zod. pracovníka: ..................................

Spôsob vybavenia:

.............................

1  Vypľňa VS FAD STU

2  Vyznačte či sa jedná o počítač, resp. zariadenie v majetku školy alebo inej osoby
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Výpočtové stredisko, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Žiadam o pripojenie do počítačovej siete FAD STU, siete SANET a pridelenie adresy IP a svojím     

Žiadateľ:                                                 ................................................................................           

Meno a Priezvisko:                    .................................................................................

Ústav, resp. iné pracovisko:           ................................................................... č. m. .......

Telefón/klapka:                                  ................ email:  ........................................................

Dátum podania žiadosti:                 ............................



Číslo žiadosti (vypľňa VS FAD):                                   ...................................................................

Poučenie:
       .   Akceptované sú len úplne vyplnené žiadosti.

       .   Žiadosti sa podávajú na sekretariáte VS FAD STU. V prípade, že bude žiadosť podaná 

            elektronickou cestou na adresu vs.fad@stuba.sk, je nutné doručiť žiadosť najneskôr do 

            piatich pracovných dní na pracovisko operátorov VS (kl. 344) aj písomnej podobe.

        .  Informácie o vybavených žiadostiach pracovisko operátorov VS FAD STU.

        .  Žiadosť je vybavená spravidla do 48 hodín odo dňa registrácie žiadosti.

        .  Dodržiavanie horeuvedených pravidiel ("Pravidlá prevádzky dátovej siete STUNET" a

           "Všeobecné pravidlápoužívania siete SANET"), pokynov a nariadení pracovníkov VS FAD

           STU je záväzné pre všetky osoby pracujúce s počítačmi, ktoré sú pripojené do počítačovej

           siete FAD STU a siete SANET bez výnimky.

        .  Osoby zodpovedné za konkrétny počítač, resp. zariadenie, sú povinné sa správať a konať 

           tak, aby nedošlo k porušeniu týchto pravidiel ani zo strany iných osôb.

        .  V súlade s Autorským zákonom (383/1997 Z.z. v znení zákona č. 234/2000 Z.z.) je

            používateľ oprávnený používať len legálne zakúpený softvér, alebo softvér, ktorý má svoje

            licenčné podmienky upravené iným spôsobom.

            .       Pracovníci VS FAD STU si vyhradzujú právo požiadať o predloženie dokladov

                    preukázujúcich oprávnenie využívať daný softvér. Odmietnutie žiadosti o predloženie 

                   takýchto dokladov pracovníkom VS FAD STU zo strany žiadateľa, môže mať za následok

                   zamietnutie jeho žiadosti.

        .  Pracovníci  VS FAD STU si v prípade porušenia pravidiel, vyhradzujú právo okamžite odpojiť

           dané zariadenie3   a ponechať ho odpojené až do zjednanie nápravy.

        .  Akékoľvek námietky a pripomienky k tejto žiadosti je možné vzniesť písomne na adresu

           vedúceho VS FAD STU, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu vs.fad@stuba.sk. Tieto

           námietky však nemajú žiadnu odkladnú, alebo odvolaciu sa moc proti 

            schváleniu/ zamietnutiu žiadosti.

.......................................

3   V prípade, že nie je možné odpojiť konkrétne zariadenie, môže byť odpojená príslušná časť siete.
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