
Štruktúra informácií pre internetový informačný systém Buxus 
fakúlt STU 

 
 
Úroveň katedra/ústav – verzia SK 
 
 
Titulná stránka (úvodná informácia, logo, grafika, kontakt, vedenie...) 
 

 O katedre       (p) 
o  vedenie      (p) 
o  kontakt      (p) 
o  poloha katedry     (o) 
o  fotogaléria      (o) 
o  história katedry     (o) 
o  organizačná štruktúra    (o) 
o  aktuality a oznamy     (o) (fakultná úroveň - p) 
 

 Personálne obsadenie     (p) 
o  personálne obsadenie    (p) 
o  študenti      (o) (aktuálne študujúci) 
o  absolventi      (o) (archív absolventov) 
 

 Štúdium       (p) 
o  zabezpečované študijné programy   (o) (fakultná úroveň - p) 
o  rozvrh hodín     (o) (fakultná úroveň - p) 
o  informačné listy predmetov 
o  študijné materiály     (o) 
o  témy bak. a ing. prác    (o) 
o  pokyny pre vypracovanie bak. a ing. prác (o) (fakultná úroveň - p) 
o  otázky ku skúškam     (o) 
o  profil absolventa       (o) 
o  švoč       (o) 
o  bakalárske práce     (o) 
o  diplomové práce     (o) 
o  dizertačné práce     (o) 
 

 Veda a výskum      (p) 
o  výskumná charakteristika    (o)  
o  domáce projekty     (p) 
o  zahraničné projekty    (p) 
o  habilitácie a inaugurácie    (o) 
o  zmluvný výskum pre prax    (o) 
 

 Publikácie       (p) 
o  knižné publikácie     (o) 
o  časopisy      (o) 



o  konferencie      (p) 
 

 Laboratóriá       (o) 
 

 Spolupráca       (o) 
o  domáca spolupráca    (o) 
o  medzinárodná spolupráca   (o) 
 

 Odkazy       (o) 
o  príbuzné      (o) 
o  iné       (o) 
 

 Odkazovač       (o) (fakultná úroveň - p) 
 
 
 
(o) – odporúčané položky pre úroveň stránok katedra/ústav 
(p) – povinné položky pre úroveň stránok katedra/ústav 
 
štruktúru informácií pre úroveň stránok katedra/ústav bude možné dynamicky 
rozširovať podľa aktuálnej potreby 
 
obsahová náplň jednotlivých úrovní štruktúry stránok môže byť napĺňaná aj 
dynamickým prepojením na existujúce externé informačné zdroje (AIS, KIB, OLIB, 
atď...) 
 
 



Úroveň pracovisko – verzia SK 
 
 
Titulná stránka (úvodná informácia, logo, grafika, kontakt, vedenie...) 
 

 Profil pracoviska      (p) 
o  vedenie      (p) 
o  kontakt      (p) 
o  poloha pracoviska     (o) 
o  fotogaléria      (o) 
o  história pracoviska     (o) 
o  organizačná štruktúra    (o) 
o  aktuality a oznamy     (o)  
 

 Personálne obsadenie     (p) 
o  personálne obsadenie    (p) 

 

 Ponuka       (o) 
o  pre firmy      (o) 
o  pre študentov     (o) 
o  na stiahnutie     (o) 
o  služby      (o) 
 

 Spolupráca       (o) 
o  domáca spolupráca    (o) 
o  medzinárodná spolupráca   (o) 

 

 Odkazy 
o  príbuzné 
o  Iné 
 

 Odkazovač       (o) (fakultná úroveň - p) 
 
 
(o) – odporúčané položky pre úroveň stránok pracovisko 
(p) – povinné položky pre úroveň stránok pracovisko 
 
štruktúru informácií pre úroveň stránok pracovisko bude možné dynamicky rozširovať 
podľa aktuálnej potreby 
 
obsahová náplň jednotlivých úrovní štruktúry stránok môže byť napĺňaná aj 
dynamickým prepojením na existujúce externé informačné zdroje (AIS, KIB, OLIB, 
atď...) 
 


