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Smernica o zásadách zverejňovania informácií na www stránkach Akadémie umení v Banskej 

Bystrici je podľa ods. 9 čl. 13, písm. b) Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici vnútorným 

predpisom verejnej vysokej školy. Účelom tejto smernice je zefektívnenie procesu 

zverejňovania informácií, týkajúcich sa činnosti Akadémie umení a jej organizačných súčastí 

na www stránkach Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

Smernica neupravuje informačný obsah www stránok, nezavádza jednotný grafický dizajn 

stránok, ale stanovuje verejnú zodpovednosť za obsah danej www stránky (sekcie). 

        

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1)  WWW stránky Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU BB“) boli zriadené za 

účelom skvalitnenia informovanosti pre verejnosť, ako aj pre potreby komunikácie v rámci 

interných používateľov.  

 

(2) WWW stránka je samostatný elektronický dokument formátu podporovaného bežne 

dostupnými internetovými prehliadačmi (IE, OPERA, CHROME, MOZILLA a pod.) a súborom 

grafických a interaktívnych prvkov, alebo multimediálnych sekvencií zobraziteľných 

v internetovom prehliadači užívateľa. 

 

(3) WWW stránky AU BB (www.aku.sk, www.fdu.aku.sk, www.fmu.aku.sk, www.fvu.aku.sk) sú 

súborom sekcií organizačných súčastí Akadémie umení v Banskej Bystrici (fakúlt AU BB, 

Rektorátu AU BB, Študentského domova AU BB, Akademickej knižnice AU BB, akademických 

orgánov AU BB). 

(4) WEBMASTER je každý zamestnanec, ktorý na základe písomného poverenia štatutárneho 
orgánu AU BB (rektora), vedúceho zamestnanca AU BB (kvestora), alebo predstaviteľa 
príslušnej fakulty (dekana) zabezpečuje/ú programovanie www stránok, ich aktualizáciu 
a bezporuchovú prevádzku na úrovni kódu použitého programovacieho jazyka 
a zodpovedá/zodpovedajú za celkový grafický dizajn webu. Webmaster má zabezpečený 
individuálny prístup do pracovného adresára webového servera a je povinný zverejniť 
elektronický kontakt na svoju osobu v päte stránky. 

(5) SPRÁVCA POČÍTAČOVEJ SIETE je podriadený prorektorovi pre rozvoj, projektovú činnosť 
a informatizáciu a  zodpovedá za bezporuchovú prevádzku siete (sietí), konfiguráciu  
a aktualizáciu použitých operačných systémov a hardwaru na serverových platformách 
všetkých fakúlt a organizačných súčastiach AU BB,  za bezpečnostné pravidlá počítačovej siete. 
Správca počítačovej siete môže dočasne vykonávať aj funkciu webmastera, ak  príslušná 
organizačná súčasť (napr. fakulta) nemá na to poverenú osobu. Správca počítačovej siete  
je povinný zverejniť elektronický kontakt na svoju osobu v kontaktnej sekcii hlavnej stránky 
AU BB. 

(6) WEB ADMINISTRÁTOR je podriadený prorektorovi pre intrainštitucionálnu spoluprácu, 
publicitu a vonkajšie vzťahy AU BB a zopovedá za publikovanie, aktualizovanie  

http://www.aku.sk/
http://www.fdu.aku.sk/
http://www.fmu.aku.sk/
http://www.fvu.aku.sk/


3 

a zverejňovanie príspevkov na platforme webu AU BB. Webový administrátor nie je povinný 
upravovať obsahové a estetické hľadisko informácie. 

Zverejnenie informácie zrealizuje web administrátor najneskôr do 24 hodín v pracovných 
dňoch od doručenia správy od povereného zamestnanca pracoviska zodpovedného podľa čl. 4 
tejto smernice. 

 

Web administrátor zodpovedá najmä za:  

- uverejňovanie, aktualizovanie informácií a článkov na weboch AU BB a jej fakúlt na  

doménach: www.aku.sk, www.fvu.aku.sk, www.fmu.aku.sk, www.fdu.aku.sk; 

- uverejňovanie a aktualizácia článkov a informácií na sociálnych sieťach; 

- uverejňovanie, aktualizovanie a mazanie informácií a článkov pre mobilnú aplikáciu AU BB. 

 

 

Čl. 2 

Zásady zverejňovania informácií na www stránkach AU BB 

 

 

(1) AU BB akceptuje všeobecné pravidlo slobody prejavu a akademickej samosprávy, ale trvá  

na tom, aby sa správcovia sekcií www stránok AU BB (podľa čl. 4 tejto smernice) vyhli 

používaniu nevhodných materiálov, alebo propagovaniu informácií, ktoré nie sú v súlade 

s platným právnym proiadkom Slovenskej republiky a informácií, ktoré môžu poškodiť meno 

AU BB alebo členov jej akademickej obce. 

 

(2) Zverejňovanie informácií na www stránkach AU BB sa musí riadiť princípom objektívnosti, 

odbornosti a ochrany informácií proti možnému zneužitiu. 

 

(3) Za technickú stránku,  funkčnosť a bezpečnosť internetovej a intranetovej siete na AU BB 

zodpovedá prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu a ním riadený správca počítačovej 

siete AU BB.    

 

(4)  Za obsahovú štruktúru sekcií, odbornú a celkovú estetickú kvalitu materiálov v rámci www 

stránok AU BB zodpovedajú podľa charakteru informácií príslušní vedúci zamestnanci (podľa 

čl. 4 tejto smernice).  

 

(5)  Organizačná súčasť AU BB, ktorá má záujem zverejniť informáciu na www stránkach AU 

BB, prostredníctvom zamestnanca zodpovedného za obsah sekcie www stránky zašle 

kompletnú informáciu poverenému web administrátorovi stránky AU BB elektronickou 

poštou, ako súbor pribalený k e-mailovému odkazu (online transfer služba, resp. online dátové 

úložisko AU BB, iné online dátové uložisko), alebo na externom elektronickom nosiči. 
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Odporúčaný formát pre zverejňovanie textových súborov (spracovaných napr. v editore MS 

Word) je formát DOC, pre súbory so zmiešaným grafickým a textovým obsahom formát PDF, 

grafické a obrázkové prílohy nesmú presahovať rozlíšenie 1920 x 1080 px  a 72 dpi. 

 

(6)  Pri odosielaní informácie na www stránku v akejkoľvek podobe (v zmysle ods. 5) je 

zamestnanec zodpovedný za obsahovú štruktúru povinný 

- označiť správu alebo predmet správy textom: UVEREJNIŤ NA WEB, 

- označiť rubriku, v ktorej má byť informácia uverejnená, 

    -     oznámiť, pod akým názvom a kde má byť informácia alebo zmena informácie zverejnená,      
               resp. uverejnená, 

- súčasne oznámiť v dostatočnom časovom predstihu presný termín, kedy má web 

adiministrátor stránky informáciu uverejniť a súčasne, kedy z požadovanej sekcie www 

stránky informáciu odstrániť,  

- ak sa mení obsah, zadať URL pôvodného obsahu. 

 

(7) Je vo vlastnom záujme pracoviska, ktoré požiada o zmenu alebo odstránenie informácie, aby 

si uchovalo pôvodný text uverejnenej informácie. 

 

(8)  Informácia je príslušnému web administrátorovi vždy zasielaná (podľa ods. 5) v takej 

podobe, v akej má byť uverejnená. Web admnistrátor nie je povinný upravovať obsahové 

a estetické hľadisko informácie.  

 

 

 

Čl. 3 

Obsahová štruktúra zverejňovaných informácií 

 

(1)  Za obsahovú štruktúru informácií a priebežnú aktualizáciu zverejňovaných informácií na 

www stránkach AU BB zodpovedajú zamestnanci podľa čl. 4 tejto smernice.   

 

(2)  Je neprípustné, aby informácie zverejňované na www stránkach AU BB 

- porušovali základné ľudské práva a slobody, 

- boli prejavom rasovej a akejkoľvek inej diskriminácie, 

- propagovali násilie, pornografiu a použitie zbraní, 

- boli tendenčné, urážlivé a narúšali integritu osobnosti, 

- obsahovali politickú a ideologickú propagandu, 

- boli v rozpore s platným právnym poriadkom SR, všeobecnými spoločenskými 

a morálnymi zásadami a vnútornými predpismi AU BB. 

 

(3)  Ak by sa informácia, ktorá má neprípustný obsah v zmysle predchádzajúceho odseku 

nachádzala na  www stránke AU BB, správca počítačovej siete AU BB túto informáciu odstráni 

v najkratšom možnom čase. Odstránenie takejto informácie z www stránky môže prikázať aj 

rektor, dekan alebo iný vedúci zamestnanec AU BB. 
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Čl. 4 

Zamestnanci  zodpovední za obsahovú štruktúru zverejňovaných informácií 

 

(1) Za obsahovú štruktúru zverejňovaných informácií, priebežnú aktualizáciu informácií 

a dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich zverejňovanie informácií na verejne 

prístupných stránkach AU BB zodpovedajú zamestnanci AU BB podľa zoznamu „Zamestnanci 

zodpovední za obsahovú štruktúru zverejňovaných informácií na www AU BB“ (Príloha č. 1. 

k tejto smernici). 

 

(2)  Webmaster pridelenej stránky je povinný akceptovať žiadosti o uverejnenie, zmenu, alebo 

zrušenie informácií (podľa čl. 2)  len  od zamestnancov AU BB zodpovedných za obsahovú 

štruktúru zverejňovaných informácií na www AU BB podľa predchádzajúceho odseku. 

 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Táto smernica o zásadách zverejňovania informácií na www stránkach AU BB sa 

nevzťahuje na poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám.  

 

(2)  Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 10. februára 2022 . Nadobudnutím účinnosti 

tejto smernice sa zrušuje interná smernica č. 125/2020.  

     

 

 

 

V Banskej Bystrici 10. februára 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

 


