Študentský časopis ŽUŽO v roku 2009 oslávil 13ty rok pôsobnosti na Žilinskej univerzite. Je
občasníkom a vychádza 5 krát do roka. Momentálne vychádza v náklade 1500 kusov. Pre študentov
Žilinskej univerzity ako aj pre zamestnancov je dostupný zadarmo.
Poslanie študentskej organizácie ŽUŽO:
- Vydávanie študentského časopisu v písanej a elektornickej forme
- Informovať o aktivitách a dianí na Žilinskej univerzite, ako aj o mimoškolských študíjnych
aktivitách a aktivitách zamestnancov Žilinskej univerzity
- Vytvárať polygonálne prepojenia:
študent – škola – pedagóg – voľný čas – zábava
- Udržovať kontakt a spätnú väzbu so študentami prostredníctvom ankiet
- Robiť reportáže z rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí
- Pôsobiť ako mediálny partner pri rôznych študentských akciách
- Spravovať web www.zuzo.sk
Úspechy časopisu:
- Najrozšírenejší univerzitný časopis na Slovensku (v počte výtlačkov)
- Prvý časopis, ktorý prijal u seba vo svojej kancelárií Prezident SR Ivan Gašparovič
- Už niekoľko rokov sa pravideľne zúčastňuje na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero, kde sa
pravidelne radí medzi 3 najlepšie univerzitné časopisy
Ciele:
-

Užšia spolupráca s ostatnými organizáciami a vedením ŽU
Zlepšenie komunikácie medzi čitateľmi a časopisom prostredníctvom našej internetovej
stránky

Organizačná štruktúra:
- Členovia organizácie sú zoskupení v Redakčnej rade, ktorú tvoria šéfredaktor, zástupkyňa
šéfredaktora, hlavná korektorka, redaktori, grafici, fotograf korektorky a web master. Všetci
pracujú v organizácií dobrovoľne, bez nároku na finančnú alebo materiálnu odmenu
- Počet členov je 23
- Redakcia má k dispozícií vlastnú redakčnú miestnosť
- Za vedenie časopisu je zodpovedný šéfredaktor
- Členovia redakcie sa pravidelne raz do týždňa stretávajú za účelom diskusie o obsahu
a konečnej úprave časopisu
Technické parametre časopisu:
- Formát A5,
- Typ tlače a farba: ofset, čiernobiela, farebná titulka,
- Grafická úprava v programe InDesign,
Ofsetovú tlač z pauzovacích papierov realizuje EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity

Systém financovania:
- Z rozpočtu Žilinskej univerzity
- Inzercia uverejnená v našom časopise
Systém distribúcie:
- Prepravu výtlačkov z tlačiarne zabezpečuje šéfredaktor svojím osobným automobilom
a následne rozexpedovanie po internátoch a univerzitných zariadeniach majú na starosti
členovia redakčnej rady.
Finančná správa
Na tlač bolo vyčlenených 1161,79€, ktoré boli prevedené na účet EDISu vydavateľstva Žilinskej
univerzity. Z týchto peňazí sa paušálne strhávali náklady na vytlačenie aktuálneho čísla študentského
časopisu.
Na prevádzku časopisu bolo k dispozícií 237,16€, ktoré sa použili na nákup kancelárskych potrieb
(kancelársky papier do tlačiarne, toner do tlačiarne,...)
Organizačná správa
V roku 2009 sa zmenilo celé vedenie organizácie.
V organizačnej štruktúre nastali nasledujúce zmeny:
- Ing. Moniku Šalgovú na poste „šéfredaktor“ nahradil Ľubor Rovňaník
- Ing. Andreja Krivulčíka na poste „zástupca šéfredaktora“ nahradila Ivana Boďová
- Tomáša Grúbera na poste „hlavný editor“ nahradila Jana Rusinková
- Ing. Miroslava Bereňa na poste „šéfgrafik“ nahradil Miroslav Boďa
Pôvodné vedenie časopisu a ľudia, ktorí významným spôsobom prispievali k bezchybnému chodu
organizácie opustili naše rady z dôvodu, že ukončili štúdiu ma Žilinskej univerzite. Z tohto dôvodu
v novom akademickom roku nastali vážke komplikácie v chode organizácie. To malo za následok, že
meškalo vydávanie čísel. Tieto problémy sú už v tejto dobe odstránené a opäť je bezproblémový
chod organizácie.

Vízie do budúcna
Chceme zvýšiť počet výtlačkov ŽUŽA z terajších 1500ks na 2500ks, z dôvodu, že mnoho študentov
nedostane do rúk náš časopis z dôvodu nízkeho. Tento krok si však vyžaduje vysoké investície.
Zároveň chceme vytvoriť atraktívny web, na ktorom budú aktuálne informácie o dianí na univerzite.

V prípade akýchkoľvek otázok o našej organizácií, prosím kontaktujte šéfredaktora na nižšie
uvedených kontaktoch.
Ľubor Rovňaník
šéfredaktor
sefredaktor@zuzo.sk
0917 314 201
0948 670 046

