Aula Minor (-1.65)
Prevádzkový poriadok
Prevádzku audiovizuálnej techniky, výpočtovej techniky, sieťovej infraštruktúry, osvetlenia, tienenia
a elektrickej siete v aule zabezpečuje Centrum výpočtových a komunikačných služieb (CVKS) FIIT STU. V prípade
akútneho problému alebo požiadavky kontaktujte službu CVKS (0918 687 989, 0917 687 420). Ak nejde
o akútny problém, pošlite mail na adresu ucebne@fiit.stuba.sk
Prevádzku vzduchotechniky, vykurovania a chladenia v aule zabezpečuje Technicko‐prevádzkové oddelenie
(TPO) FIIT STU. V prípade akútneho problému kontaktujte vrátnicu (0908 291 472). Ak nejde o akútny problém,
pošlite mail na adresu tpo@fiit.stuba.sk
`
V aule je možné využívať nasledovné zariadenia a technológie:
 Dataprojektor. Na predsedníckom stole sú dva prípojné body (AV1 a AV2), na dataprojektore je možné
zobraziť obrazový signál z každého prípojného bodu. Priamo alebo prostredníctvom adaptérov sú
k dispozícii vstupy VGA, HDMI, microHDMI, Display Port a mini Display Port.
 Prezentačný notebook s internetovým pripojením, s operačným systémom WINDOWS 7 a grafickým
výstupom HDMI, pripojený k AV2.
 K prípojným bodom AV1 a AV2 môže byť pripojené vlastné zariadenie s príslušným grafickým
výstupom. Vlastné zariadenie môžu pripájať iba poučené osoby alebo pracovníci CVKS. Po použití
vlastného zariadenia je potrebné vrátiť zapojenie do pôvodného stavu.
 Audiosystém s drôtovými a bezdrôtovými mikrofónmi. Ako ďalší zdroj signálu pre audiosystém môže
byť použité zariadenie, pripojené k AV1 alebo AV2 prostredníctvom vstupu HDMI.
 Drôtové a bezdrôtové pripojenie na Internet.
 Elektrické zásuvky pre pripojenie vlastných prenosných zariadení.
V aule je zakázané:
 Nepoučeným osobám manipulovať s ovládacími prvkami audio a videotechniky, osvetlenia a
vykurovania/chladenia.
 Nepoučeným osobám zasahovať do zapojenia prezentačnej techniky.
 Zasahovanie do sieťovej infraštruktúry.
 Otváranie podlahových krabíc.
 Premiestňovanie akéhokoľvek inventáru.
 Konzumovanie jedál a nápojov, s výnimkou nápojov v pevných obaloch. V prípade vyliatia nápoja je
potrebné túto skutočnosť ihneď nahlásiť na vrátnici.
Každý je povinný dbať o udržiavanie poriadku a čistoty.
Po pripojení do Internetu je každý povinný správať sa v súlade s predpismi FIIT STU, STU a SANET‐u.
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