SLOVENSKÁ Príkaz rektora č. 7/2005
TECHNICKÁ
UNIVERZITA
v Bratislave

v súvislosti
s aktualizáciou
a dobudovaním
internetových stránok
STU v redakčnom
systéme buxus

Tento príkaz vydávam v súvislosti so spustením prevádzky novej internetovej stránky STU
v redakčnom systéme buxus ku dňu 23. 9. 2005 a v nadväznosti na Prevádzkový poriadok
internetových stránok STU.
1. Vedúci pracovníci na úrovni univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU
zabezpečia v rámci zložky „univerzitné pracoviská, účelové zariadenia STU“ (hlavný
portál internetovej stránky STU) priebežnú a trvalú aktualizáciu informácií zaškolenými
redaktormi najneskôr od 26. 9. 2005.
2. Príslušní prodekani fakúlt v spolupráci s administrátormi fakultných buxusov zabezpečia
vkladanie aktualít fakulty do redakčného systému tak, aby sa zobrazovali na hlavnom
univerzitnom portáli najneskôr od 26. 9. 2005.
3. Vedúci personálnych oddelení všetkých zložiek STU zabezpečia doplnenie a nepretržitú
aktualizáciu údajov do personálneho
softvéru Magion pre online vyhľadávanie
zamestnancov STU.
Do databázy budú so spätnou platnosťou doplnené nasledovné údaje týkajúce sa všetkých
pracovníkov STU:
- meno
- priezvisko
- tituly (podľa predvoleného číselníka)
- funkcia (dekan, tajomník, vedúci katedry, ...)
- fakulta (príp. univerzitné pracovisko, účelové zariadenie)
- celé telefónne číslo na pracovisko vrátane predvoľby vložené prostredníctvom
formulára Správa zamestnancov/záložka: osobné údaje/položka: telefón (napr. 02/57
29 43 33, 031/559 43 62),
pričom je pri vpisovaní údajov potrebné dodržiavať vyššie uvedený vzor (medzery v tel.
číslach, veľké a malé písmená, ....), aby sa výsledky vyhľadávania zobrazovali
v jednotnej podobe.
Aktuálne údaje za všetky zložky STU budú do databázy doplnené najneskôr do 30. 10.
2005.
Vedúci personálnych oddelení si súčasne v rámci príslušnej zložky STU zabezpečia
spôsob získavania aktuálnych informácií od jednotlivých pracovísk ohlasovacou
povinnosťou všetkých zmien vedúcimi príslušných pracovísk. Vedúci všetkých pracovísk
budú v rámci svojej pôsobnosti okamžite informovať zodpovedných pracovníkov
personálnych oddelení o akýchkoľvek zmenách vo vyššie uvedených údajoch.
Za trvalú aktuálnosť údajov v databáze za jednotlivé zložky STU sú v plnej miere
zodpovední vedúci príslušných personálnych oddelení.
4. Vedúci všetkých pracovísk STU v spolupráci s personálnymi oddeleniami jednotlivých
zložiek STU zabezpečia v zmysle Prevádzkového poriadku internetových stránok STU
doplnenie povinností administrátorov, šéfredaktorov, vedúcich redaktorov a redaktorov
pre prácu s redakčným systémom buxus do pracovných náplní príslušných pracovníkov,
pričom vedúci pracovísk vyplnia za redaktorov svojich pracovísk formuláre na pridelenie
prístupových práv do redakčného systému buxus (príloha č. 6 Prevádzkového poriadku
internetových stránok STU) a odovzdajú ich príslušným administrátorom.
Doplnenie pracovných náplní ako aj odovzdanie formulárov administrátorom bude
zrealizované:
- na úrovni univerzitných pracovísk a účelových zariadení najneskôr do 30. 9. 2005,
- na úrovni fakúlt najneskôr do 31. 12. 2005.

Prevádzkový poriadok internetovej stránky STU, jeho prílohy, ako aj kontakty na
administrátorov sú k dispozícii na stránke: informácie pre zamestnancov/aktuality
a informácie.
5. Vedenia fakúlt STU zabezpečia v rámci fakultných pracovísk výber personálu, ktorý bude
vykonávať činnosti šéfredaktora, vedúcich redaktorov a redaktorov redakčného systému
buxus najneskôr do 30. 10. 2005.
6. Administrátori fakultných buxusov zabezpečia a zorganizujú v rámci príslušnej fakulty
zaškolenie redaktorov na prácu s redakčným systémom najneskôr do 31. 11. 2005,
pričom im odbornú i metodickú pomoc poskytne administrátor na úrovni univerzitných
pracovísk a účelových zariadení.
7. Administrátori fakultných buxusov v spolupráci so šéfredaktormi zadefinujú
zodpovednosť za aktualizáciu databáz, informácií a príslušných dokumentov na
fakultných stránkach a na ich podmienky upravia prílohy č. 4 a č. 6 „Prevádzkového
poriadku“, ktoré sprístupnia zamestnancom v elektronickej forme na fakultných stránkach
najneskôr do 31. 11. 2005.
8. Internetové stránky všetkých fakúlt STU v redakčnom systéme buxus budú k hlavnému
portálu STU pripojené najneskôr do 31. 1. 2006. K rovnakému termínu začnú tieto
stránky fungovať pod doménou stuba.sk a súčasne zaniknú pôvodné stránky fakúlt
fungujúce pod touto doménou.
Príkaz platí pre všetky súčasti STU a jej pracoviská.

V Bratislave, 20. 9. 2005

__________________________
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor STU

