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NÁRODNÝ PROJEKT: DIGITÁLNE UČIVO NA DOSAH
EDUCentrum:
PODMIENKY POUŽÍVANIA EGOV SLUŽBY „PRÍSTUP
K DIGITÁLNYM SLUŽBÝM ŠKOLY“

Čl. 1
Poskytovateľ služby
(1)

Poskytovateľom služby je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj ako „MŠVVaŠ
SR“ alebo iba „ministerstvo“) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby
a Úradom vlády Slovenskej republiky.

Čl. 2
Popis služby

(1)

Cieľom projektu „Digitálne učivo na dosah“ (DUD) je vytvorenie a prevádzka služieb umožňujúcich
prístup k Digitálnemu edukačnému obsahu (DEO) pre používateľov v miestnych a regionálnych
školách a školských zariadeniach a vybudovanie potrebnej infraštruktúry. Špecifickým produktom
Projektu DUD je zavedenie eGov služby „Prístup k digitálnym službám školy“ (nazývanej tiež
„EDU-centrum“).

Čl. 3
Povinnosti používateľov
(1)

Používateľmi EDU-centra sú deti, žiaci, poslucháči, zamestnanci škôl a školských zariadení, a hostia.

(2)

Používatelia sú povinní:
a)

pri používaní EDU centra sa riadiť zásadou „čo nie je povolené, je zakázané“,

b)

ochraňovať prostriedky EDU-centra a používať ich v súlade s týmito podmienkami.

(3)

Používatelia EDU-centra sú povinní používať pripojenie do EDU-centra v súlade so všeobecnými
zásadami etikety, slušného správania a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zakazuje
sa najmä zámerné rozširovanie akéhokoľvek škodlivého počítačového kódu alebo softvéru
a použitie či umožnenie použitia prístupu k EDU-centru na akúkoľvek protiprávnu, nemravnú či inak
nevhodnú činnosť. Používateľ takisto nesmie využiť či zneužiť prístup na internet či elektronickú
poštu na odosielanie nevyžiadanej pošty či na vyradenie, preťaženie alebo oklamanie akéhokoľvek
počítačového systému alebo počítačovej siete, a tým narušiť súkromie alebo bezpečnosť iného
používateľa alebo tretej strany.

(4)

Prístup používateľov k informáciám EDU-centra, jeho rozsah a spôsob sú dané prístupovými právami, ktoré sú odvodené od potrieb používateľov v závislosti od druhu používateľa a charaktere
vykonávania činnosti ako aj od technických a organizačných možností MŠVVaŠ SR a jeho subdodávateľov.

(5)

Používateľ je povinný nakladať s informáciami a dátami získanými prostredníctvom EDU-centra iba
v súlade s účelom, pre ktoré získal autorizáciu – prístupové práva – k daným informáciám a dátam,
a nie je oprávnený tieto informácie bez súhlasu MŠVVaŠ SR svojvoľne využívať na iné účely (napr.
komerčné činnosti a pod.).

(6)

Ak sa používateľ domnieva, že má z akéhokoľvek dôvodu v EDU-centre prístupové práva
k obsahom, ku ktorým by ich mať nemal a ktoré mu neprináležia v rámci vykonávania svojich študijných povinností či pracovnej činnosti, musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu určenú pre komunikáciu s Call-Centrom MŠVVaŠ SR (Školský správca) alebo Riaditeľa školy. Rovnako je používateľ povinný informovať Školského správcu o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých
sa domnieva, že by mohli ohrozovať bezpečnosť prevádzky EDU-centra alebo negatívne vplývať
na psychiku či morálku ktorejkoľvek skupiny jeho používateľov.

(7)

Ak používateľ pristupuje prostredníctvom EDU-centra k DEO, ktorý podlieha autorským právam
tretích osôb, je povinný na stránke www.edu-centrum.sk preveriť rozsah licencie udelenej ministerstvu a využívať dané dielo iba v rozsahu predmetnej licencie.

(8)

Používatelia nesmú svojvoľne upravovať, vkladať či mazať dáta uložené do EDU-centra.

(9)

Používatelia sú ďalej povinní zachovať v tajnosti pridelené prístupové údaje, uskutočňovať bezodkladné opatrenia pri prezradení hesla, chybe v systéme či poruche, vzniknutý problém ohlásiť
Školskému správcovi a svoje prístupové údaje bezodkladne zmeniť.

(10)

Zakazuje sa spoločné používanie prihlasovacích mien a hesiel viacerými používateľmi. Je zakázané:
a)

zdieľať pridelený prístupový účet s inou osobou alebo sprístupniť autentifikačné prostriedky
(vrátane hesla) inej osobe,

b)

pristupovať do EDU-centra prostredníctvom prístupového účtu prideleného inej osobe, a to
ani s jej vedomým súhlasom,

c)

pokúšať sa získať prístupové práva nad rámec schváleného rozsahu,

d)

poskytovať tretím osobám špecifické informácie o používateľoch EDU-centra, ktoré by mohli
byť zneužité pre neoprávnený prístup k údajom, najmä identifikácie a autentifikácie, rozsah
oprávnení a práv, ako aj heslá používateľov.

(11)

Používateľ je povinný pri vzdialení sa od pracovnej stanice (napr. počas hygienickej prestávky,
plnenia úloh v iných priestoroch školy a školského zariadenia, obedovej prestávky) inej ako je jeho
vlastné zariadenie (koncept BYOD) znemožniť prácu s pracovnou stanicou (napr. odhlásením,
uzamknutím pracovnej stanice alebo aktivovaním zaheslovaného šetriča obrazovky).

(12)

Je zakázané meniť nastavenia antivírusového systému, prípadne ho vypínať. Používateľ je povinný
pred použitím prenosných pamäťových médií skontrolovať ich obsah antivírusovým systémom a
pracovať iba s médiami, ktoré boli skontrolované na prítomnosť počítačových vírusov. V prípade
zistenia prítomnosti vírusu je používateľ povinný okamžite odpojiť pracovnú stanicu od počítačovej
siete a bezodkladne kontaktovať Školského správcu. Používateľ nesmie zatvoriť okno s hlásením
antivírusového systému.

(13)

MŠVVaŠ SR zodpovedá za bezpečnosť a dostupnosť služby prístupu do EDU-centra vrátane jeho
aplikácií. Je oprávnené stanovovať pravidlá používania EDU-centra tak, aby nedochádzalo
k znižovaniu bezpečnosti informačného systému EDU-centra a narúšaniu priepustnosti dátovej siete MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ SR je oprávnené v prípade potreby prijať adekvátne opatrenia, najmä
obmedziť prístup k vybraným stránkam či službám určeným skupinám používateľov. MŠVVaŠ SR
taktiež riadi prevádzku EDU-centra, v dôsledku čoho môže upravovať prenosové rýchlosti v rámci
EDU-centra, prípadne riadiť prístup používateľov k jednotlivému obsahu zverejnenému v EDUcentre.

(14)

Používanie EDU-centra môže byť ministerstvom monitorované s využitím automatizovaného systému, a to najmä za účelom zvýšenia bezpečnosti systémov a informácií MŠVVaŠ SR
a zabezpečenia hospodárneho využívania prostriedkov MŠVVaŠ SR.

(15)

Používateľ je povinný okamžite nahlásiť Školskému správcovi ako bezpečnostný incident najmä:
a)

únik alebo podozrenie z úniku informácií z EDU-centra,

b)

zistenie akéhokoľvek neštandardného správania pracovnej stanice alebo EDU-centra (poruchy, spomalenie, zlyhanie, zvýšený výskyt vírusov, nesprávne výstupy, atď.),

c)

zistenie akéhokoľvek podozrivého správania alebo vykonávania škodlivej činnosti iných
osôb, napr. odpočúvania sieťovej komunikácie, prienikov do iných informačných systémov
MŠVVaŠ SR, generovania nežiaducej a zaťažujúcej komunikácie,

d)

stratu alebo krádež prenosného pamäťového média obsahujúceho neverejné informácie,

e)

zistenie chybne zrealizovanej požiadavky na pridelenie prístupových práv a/alebo neoprávnené pridelenie prístupových práv,

f)

zneužitie prístupových práv používateľom alebo neoprávnené použitie prístupového účtu
inou osobou,

(16)

g)

podozrenie, že prišlo k prezradeniu alebo odhaleniu/uhádnutiu hesla,

h)

uzamknutie prístupového účtu, ku ktorému nedošlo ako následok činnosti používateľa,

i)

zistenie porušenia pravidiel stanovených týmito podmienkami používania.

Používatelia nemajú žiaden nárok na náhradu škody v prípade výpadku pripojenia do EDU-centra.
Čl. 4
Zmeny týchto podmienok používania

(1)

Tieto podmienky používania môže MŠVVaŠ SR kedykoľvek zmeniť. Používatelia sú povinní sa
oboznámiť so zmenami podmienok používania.

