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RAPEŠ - Rozhlasové a nahrávacie štúdio Žilinskej univerzity v Žiline je
neziskovou organizáciou Žilinskej univerzity v Žiline. IRŠ zastáva úlohu informačnovzdelávacieho média s pôsobnosťou nielen na pôde univerzity.
Rádio Pešava (RAPEŠ) má momentálne 28 aktívnych členov, ktorí zabezpečujú
chod rádia ako takého, priebeh vysielania, opravu „rapešbúdok“, údržbu technického
vybavenia, bezproblémový chod organizovaných podujatí, spoluprácu s univerzitou
a univerzitnými organizáciami a mnohé ďalšie činnosti. V technickej sekcii je 11
členov, hovorenému slovu sa venuje 12 členov. Hudobnou dramaturgiou
a aktualizáciou archívu sa zaoberajú 2 členovia, informácie a aktuality na web
stránke, jej funkčnosť a dizajn spravujú 2 webmastri. Všetci členovia sa spoločne
snažia robiť niečo nad rámec bežných študentských povinností, aby tým šírili dobré
meno študentských organizácii a Žilinskej univerzity.
Naše univerzitné rádio patrí k najlepším univerzitným rádiám na Slovensku,
umiestňuje sa na popredných miestach na celoslovenskej súťaži internátnych
rozhlasových štúdií, klubov a krúžkov RÁDIORALLYE. Jeho členovia nachádzajú
uplatnenie v oblasti médií a to nielen v regionálnych, ale i v komerčných médiách.
Znalosti a zručnosti nadobudnuté počas činnosti v Rapeši vedia využiť aj v iných
situáciách, či už pracovných alebo osobných.
Donedávna vysielal RAPEŠ na dvoch vysielacích okruhoch: Hliny a Veľký diel.
V decembri 2009 sa sa RAPEŠ Veľký Diel oddelil od prvotného rádia a momentálne
pracuje na spustení vlastného IRŠ. Vysielací okruh Hliny pokračuje v činnosti a snahe
o kvalitné prezentovanie tradičnej značky Rapeš. Vysielanie prebieha 24 hodí n denne,
7 dní v týždni a poslucháčovi ponúka množstvo rôznych hudobných žánrov populárnej
i alternatívnej hudby. Naživo sa vysiela od pondelka do štvrtku od 17:00 do polnoci,
v ponuke máme približne 15 rôznych relácii od športových cez zábavno-súťažné až po
diskusné. Študentom prinášame spestrenie všedných večerov súťažami a vtipnými
príspevkami.
Rok 2009 bol pre RAPEŠ rokom náročným vzhľadom na organizáciu mnohých
podujatí, ktoré boli novinkou pre študentov, napriek tomu však zožali úspech a sú
predurčené k ďalšiemu pokračovaniu. Sú to napríklad Best Trick Hliny a jeho druhý
ročník pod názvom Comix Jibb Jamm – súťaž o najlepší trik na lyžiach a snowboarde,
alebo Grand Prix Hliny 2009 Crash Race – preteky v nákupných vozíkoch. Zapojili sme
sa do akcie „Kedy, kde, čo?“, ktorá bola úspešnou prezentáciou študentských
organizácií na ŽU. Na „Kedy, kde čo?“ sme nadviazali Dňom otvorených

dverí v Rapeši, kedy študenti mohli nazrieť do vysielacích štúdií a priestorov IRŠ
a dozvedieť sa viac o fungovaní internátneho rádia. Spolu s RUŠ Hliny sme v decembri
zorganizovali podujatie „Mikuláš“, do ktorého sa zapojilo mnoho študentov. Okrem
týchto podujatí sa rozsiahla časť rozpočtu použila na prevádzkové náklady spojené s
činnosťou rádia (kancelárske potreby, toner, montážny materiál, zálohovacie média,
telefónne poplatky atď.). Takisto bola opäť potreba inovovať vysielaciu techniku,
podarilo sa nám zakúpiť ozvučovaciu techniku, ktorá prináša možnosť zabezpečiť po
zvukovej stránke podujatia organizované univerzitou či inými organizáciami. Na
základe tohto nového vybavenia sme začali užšie spolupracovať s Vedecko –
technologickým parkom, pre ktorý sme ozvučovali semináre o podnikaní, podieľame
sa tiež na vysielaní novej relácie k rovnomennému predmetu Povolanie podnikateľ.
A v neposlednom rade považujeme za úspech, že aj v tomto roku sa nám podarilo
v súčinnosti s RUŠ Hliny a HIFI Klubom priniesť na internáty tradičné spoločensko športovo-kultúrne podujatie Majáles 2009.
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