Vyhláška

rektora Trnavskej

univerzity

vTrnave

č. 16 /2013
O ZÁSADÁCH ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ NA WEBOVOM SÍDLE TRNAVSKEJ
UNIVERZITY V TRNAVE

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Táto vyhláška rektora univerzity určuje štruktúru internetových stránok webového sídla
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“), zodpovednosť za ich obsah a spravovanie, ako
aj spôsob, zásady a pravidlá poskytovania informácií o univerzite prostredníctvom jej internetových
stránok.
(2) Internetovými stránkami webového sídla univerzity sa rozumejú všetky dátové prvky
vytvárané a prenášané v súlade so štandardami World Wide Web Consortium (ďalej len „W3C“), ktoré
sú súčasťou webového sídla univerzity (www.truni.sk) a sú v pôsobnosti univerzity, jej súčastí,
zamestnancov a študentov.
(3) Táto vyhláška rektora univerzity sa vzťahuje na všetky súčasti univerzity.
Čl. 2
Zodpovednosť za informácie poskytované prostredníctvom
internetových stránok webového sídla univerzity
(1) Zásady zverejňovania, štruktúra a druh informácií zverejňovaných prostredníctvom
internetových stránok webového sídla univerzity sú v kompetencii rektora univerzity. Rektor primerane
prenáša túto kompetenciu na vedúcich zamestnancov univerzity (prorektor, kvestor, dekan, riaditeľ
súčasti). Štruktúra zverejňovaných informácií je uvedená v Prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(2) V súlade s § 15 ods.b) Výnosu MF SR č.312/2010 o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy (ďalej len „výnos MF SR“) rektor univerzity menuje správcu obsahu webového sídla
univerzity.
(3) Správca obsahu webového sídla univerzity riadi zamestnancov zodpovedných za obsah
internetových stránok, ktoré sú v pôsobnosti vedenia a pracovísk univerzity a správcov obsahu
fakultných stránok. Príloha č.2 tejto vyhlášky určuje zodpovednosť za obsah internetových stránok
v pôsobnosti vedenia a pracovísk univerzity. Za obsah internetových stránok fakulty zodpovedá
správca obsahu fakultných stránok, ktorého menuje dekan fakulty.
(4) Osoby zodpovedné za obsah zverených internetových stránok uvedené v ods.3 tohto
článku poveria zodpovedných redaktorov, ktorí spracovávajú podklady a informácie zverejňované na
príslušných internetových stránkach.
(5) Poskytnutie nepravdivých alebo neaktuálnych informácií alebo informácií v rozpore s touto
vyhláškou sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.
Čl. 3
Spôsob poskytovania informácií
(1) Na internetových stránkach univerzity sa poskytujú nevyžiadané informácie určené pre
verejnosť, zamestnancov a študentov univerzity a vyžiadané informácie na základe legislatívnych
predpisov, požiadaviek orgánov štátnej správy alebo schválených požiadaviek iných právnických
osôb.
(2) Obsah, formu, termín a časovú lehotu zverejňovaných informácií na internetovej stránke
univerzity stanovuje osoba zodpovedná za obsah príslušnej internetovej stránky univerzity v zmysle čl.
2 ods. 3 tejto vyhlášky.
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(3) Všetky súčasti univerzity sú povinné poskytnúť podklady a potrebnú súčinnosť pri príprave
informácií zverejňovaných prostredníctvom internetových stránok, ktoré sú v pôsobnosti vedenia
univerzity.
(4) Osoba zodpovedná za obsah príslušnej internetovej stránky menovaná v súlade s čl.2
ods.3 tejto vyhlášky alebo ňou poverený redaktor poskytuje podklady k zverejneniu na univerzitnej
internetovej stránke jej správcovi v elektronickej forme. na e-mail webmaster@truni.sk. Textové
dokumenty v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku majú formát .rtf alebo .pdf, obrázky sú
vo formátoch .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .gif.
(5) Ak daná súčasť univerzity zverejňuje vyžiadané informácie o univerzite na internetových
stránkach iných subjektov (stránky MŠVVaŠ SR, Portál VŠ a pod.), osoba súčasti TU menovaná
v súlade s čl.2 ods.3 tejto vyjhlášky zodpovedá za správnosť a aktuálnosť ich obsahu, prípadne
zabezpečuje koordináciu s redaktormi danej súčasti tvoriacimi obsah uvedených stránok.
Čl. 4
Všeobecná charakteristika informácií umiestnených na internetových stránkach webového
sídla univerzity
(1) Z hľadiska obsahu poskytujú internetové stránky univerzity základné informácie:
a) predstavujúce aktivity univerzity, jej fakúlt, pracovísk a účelových zariadení, zamestnancov a študentov pri napĺňaní základného poslania univerzity,
b) v súlade s legislatívnymi predpismi alebo požiadavkami MŠVVaŠ SR,
c) slúžiace zamestnancom a študentom univerzity na zabezpečovanie funkcií univerzity a jej súčastí.
(2) Na internetových stránkach univerzity môžu byť uložené len informácie, ktoré:
a) z hľadiska obsahu spĺňajú čl. 4 ods. 1 tejto vyhlášky,
b) sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
a zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom,
c) zachovávajú všeobecne záväzné právne a etické normy ochraňujúce osobnosť človeka a dobré
meno univerzity.
(3) Informácie uložené na internetových stránkach univerzity sú z hľadiska prístupu dvojakého
druhu:
a) verejné, ktoré poskytujú všeobecné informácie o univerzite, sú prístupné všetkým používateľom
Internetu a sú v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
b) dôverné, ktoré súvisia s prevádzkou univerzity a prístup k nim je možný v rámci lokálnej
počítačovej siete univerzity alebo na základe autorizácie. Prístupové práva určené menom
a heslom používateľa umožnia prienik klienta cez zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov
a sprístupnenie príslušnej časti dôverných informácií.
Čl. 5
Forma a informačný obsah internetových stránok webového sídla univerzity
(1) Internetové stránky univerzity tvorí:
a) úvodná stránka, predstavujúca univerzitu ako jeden organizačný celok, zobrazujúca jeden zo
základných symbolov univerzity a umožňujúca voľbu prechodu na niektorý informačný subsystém
internetových stránok univerzity,
b) informačné subsystémy vytvorené zo súborov internetových stránok obsahujúcich informácie
o univerzite alebo jej súčastiach, alebo o bližšie určenej oblasti univerzity.
(2) Na hlavnej internetovej stránke univerzity sa nachádza grafický prvok s historickými alebo
súčasnými fotografiami univerzity, názov a logo univerzity, názvy a logá jednotlivých fakúlt, prepínač
medzi slovenskou a anglickou verziou stránok, sekcia obsahujúca aktuálne informácie a odkazy na
internetové stránky nižšej úrovne v súlade s Prílohou č. 1 tejto vyhlášky.
(3) Hlavná (úvodná) stránka fakulty zachováva predpísanú štruktúru informácií určených
Prílohou č. 1 tejto vyhlášky primerane. Úvodná stránka každej fakulty obsahuje logo a názov fakulty
a tiež logo alebo názov univerzity, na ktorom je vložený odkaz na hlavnú stránku univerzity.
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Prevládajúcou farbou úvodnej stránky je farba fakulty. Vymedzenie obsahu, formy a štruktúry
ostatných internetových stránok fakulty a stránok jej katedier je v kompetencii dekana fakulty.
(4) Do internetovej stránky univerzity alebo jej súčastí môžu byť predpísaným spôsobom
zahrnuté tematické a osobné stránky zamestnancov a študentov univerzity a jej súčastí. Zamestnanec
zodpovedný za obsah informácií zverejňovaných v príslušnom subsystéme (podľa čl. 2, ods. 3 tejto
vyhlášky) môže zakázať takéto začlenenie, ak stránka obsahuje informácie v rozpore s čl. 4 ods. 2
tejto vyhlášky.
Čl. 6
Technologická prevádzka a správa internetových stránok webového sídla univerzity
(1) Internetové stránky univerzity sú uložené na univerzitných serveroch a dátových úložiskách
v hlavnom komunikačnom uzle alebo v jednotlivých komunikačných uzloch metropolitnej univerzitnej
siete. Správu internetových serverov univerzity zabezpečujú zamestnanci CIS, zamestnanci oddelení
IS fakúlt univerzity alebo externí poskytovatelia služieb zabezpečujúci prevádzku internetových
stránok daných súčastí univerzity.
(2) Internetové stránky univerzity sú realizované prostredníctvom takých technológií, ktoré
zaručujú ich technickú bezchybnosť a maximálnu dostupnosť, t.j. musia vyhovovať prijatým
štandardom podľa W3C (www.w3c.org/) a štandardom pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok
v súlade s výnosom MF SR.
(3) Riaditeľ Centra informačných systémov (ďalej len „CIS“) zodpovedá za prevádzku internetového servera univerzity, na ktorom sú implementované internetové stránky webového sídla univerzity
v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. a) a za funkčnosť, zálohovanie a ochranu tých častí internetových stránok
univerzity, ktoré sú v správe CIS. Na zabezpečenie uvedených činností menuje technického
prevádzkovateľa webového sídla univerzity (administrátora internetového servera).
(4) Úpravu internetových stránok v správe CIS zabezpečuje správca internetových stránok
univerzity na základe podkladov doručených od osôb zodpovedných za ich obsah alebo od nimi
poverených redaktorov. Správcu internetových stránok v pôsobnosti vedenia a pracovísk univerzity
menuje riaditeľ CIS, ktorý zodpovedá za jeho činnosť.
(5) Dekani fakúlt a riaditelia pracovísk univerzity, ktoré nemajú svoje internetové stránky
umiestnené na serveroch v správe CIS, vymenujú vlastných administrátorov internetových serverov
a správcov svojich internetových stránok z radov zamestnancov príslušných fakúlt a pracovísk
univerzity, alebo si tieto služby zabezpečia u externého dodávateľa. V prípade, že príslušná súčasť
univerzity má svoje internetové stránky umiestnené na serveroch v správe CIS, je daná súčasť univerzity povinná sa podieľať na nákladoch spojených so správou jej internetových serverov.
(6) Správca internetových stránok univerzity (fakulty alebo pracoviska) pohotovo upravuje
formu stránok a ich informačný obsah podľa podkladov pripravených redaktormi. Je zodpovedný za to,
že zmeny sú vykonané včas a výhradne spôsobom, ktorý je autorizovaný redaktormi daných stránok.
(7) Správca internetových stránok univerzity zabezpečí v spolupráci so správcami fakultných
stránok vzájomné zdieľanie internetových stránok označených v Prílohe č. 1 a preberanie informácií
prostredníctvom RSS kanálov podľa požiadaviek osôb zodpovedných za obsah internetových stránok
univerzity alebo fakulty. Podrobnejšiu špecifikáciu formy podkladov pre aktualizáciu internetových
stránok, spôsob ich doručenia správcovi internetových stránok univerzity (fakulty alebo pracoviska)
stanovuje redaktorom správca internetových stránok univerzity (fakulty alebo pracoviska). Najväčší
časový úsek, ktorý uplynie medzi okamžikom poskytnutia podkladov pre zmeny a ich zverejnením na
stránkach je štandardne 24 hodín. V prípade požiadaviek pre naliehavé uverejnenie aktuálnych
oznamov alebo uverejnenie veľkého množstva podkladov (v rámci jedného pracovného dňa) na
internetových stránkach, ktoré sú pre správcu stránky časovo náročné, je potrebné časovú lehotu na
uverejnenie dohodnúť s príslušným nadriadeným zamestnancom správcu internetovej stránky.
(8) Spravovanie osobných a tematických stránok zamestnancov a študentov univerzity a jej súčastí v súlade so stanovenými pravidlami zabezpečujú stránkami prezentovaní zamestnanci
a študenti.
(9) Spravovanie subsystémov hlavnej stránky univerzity, ktoré majú vlastných správcov, nie je
povinnosťou technického prevádzkovateľa webového sídla univerzity menovaného v súlade s ods. 3
tohto článku.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Vyhláška nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej vyhlásenia na úradnej výveske univerzity.
Týmto dňom končí platnosť a účinnosť doterajších vnútorných predpisov rektora týkajúcich sa
poskytovania informácií o univerzite prostredníctvom internetových stránok a usmerňujúcich
prevádzku internetových stránok univerzity (Vyhláška rektora č.9/2006).
(2) Dekani fakúlt a riaditelia pracovísk univerzity doručia do 15 dní od účinnosti tejto vyhlášky
správcovi webového sídla univerzity zoznam nasledovných menovaných osôb:
a) zodpovedná osoba za obsah internetových stránok fakulty alebo súčasti univerzity (čl.2 ods.3),
b) administrátor internetového servera (čl.6 ods.3 a ods.5),
c) správca internetových stránok podľa (čl.6 ods.4 a ods.5).
Budúce zmeny niektorej z menovaných osôb je potrebné doručiť správcovi webového sídla univerzity
do 2 dní od vymenovania novej osoby.
(3) Nedeliteľnú súčasť tejto vyhlášky tvoria:
a) Príloha č. 1: Štruktúra hlavnej (úvodnej) internetovej stránky univerzity a fakulty TU,
b) Príloha č. 2: Zodpovednosť za obsah internetových stránok v pôsobnosti vedenia a pracovísk
univerzity.

V Trnave, dňa 24. septembra 2013.
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