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Záverečná správa pre Žilinskú univerzitu 
AIESEC Žilina 

Hlavná činnosť AIESEC 

 

AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú rozvojovú skúsenosť „AIESEC Experience“ pozostávajúcu 

z vedúcich pozícií, medzinárodných stáží a globálneho vzdelávania. 

 
Všetci naši členovia sú uvedení do organizácie a oboznamujú sa s príležitosťami, ktoré im AIESEC ponúka. 

O niekoľko týždňov začínajú preberať zodpovednosť a pracujú v oblasti súvisiacej s hlavnou činnosťou 

organizácie. Po tejto skúsenosti majú možnosť prebrať vedúcu pozíciu (pracovať v oblasti výmenného 

programu, marketingu, HR, IS…) a viesť vlastný tím, zúčasniť sa zahraničnej odbornej stáže alebo oboje. V 

poslednej časti smerovanie do budúcnosti naši členovia uplatňujú získané zručnosti v praxi a usilujú sa o 

pozitívny vplyv na spoločnosť. Cieľom celého procesu je vyvinúť v našich členoch štyri charakteristiky: 

kultúrna citlivosť, spoločenská zodpovednosť, podnikavosť a aktívny prístup k učeniu sa. 

Hlavné aktivity AIESEC Žilina v roku 2008 

 

 Jarný nábor členov 18.-29.2.2008 

 Organizovanie kultúrnej udalosti Reception Weekend 7.3.-9.3.2008 – víkend pre stážistov 

o Slovenskej kultúre 

 Organizovanie konferencie LCC 14.-16.3.2008 – konferencia pre nových členov organizácie 

 Organizovanie ITtTS 11.-14.9.2008 – medzinárodná konferencia zameraná na získanie 

vedemostí ako trénovať, vzdelávať, viesť skupinu ľudí a ako manažovať svoju konferenciu. 

 Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie EuroCO 2008 3.-9.10.2008 – konferencia pre 

prezidentov lokánych pobočiek a členov národných výborov z celej Európy a Severnej 
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Ameriky. Cieľom bolo strategické smerovanie organizácie a diskusie na momentálne 

problémy v regiónoch 

 Jesenný nábor členov 22.9.-3.10.2008 

 Organizovanie konferencie LTC  10.-12.10.2008 – konferencia pre nových členov organizácie 

 Alumni evening 8.11.2008 – stretnutie alumni AIESEC Žilina a AIESEC Nitra 

 Stakeholders meeting 26.11.2008 – stretnutie partnerov a podporovateľov AIESEC Žilina 

(Žilinská univerzita sa zúčastnila v zastúpení Prof. Ing. Michal Pokorný, PhD.) 

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2008 

 

Pridelené finančné prostriedky na rok 2008 spolu 19 000,- SK (630,68€) 

 8450,- Sk (280,49€) – č. FA 27/08 – náklady spojené s preplácaním poplatkov za členov 

AIESEC Žilina na vzdelávacej konferencii Rock it 2008 (18.-21.9.2008) 

 5011,- Sk (166,33€) – č FA 28/08 – na nákup tlačiarne, nakoľko nám počas leta pri 

rekonštrukčných prácach nášho bloku odcudzil neznámy páchtateľ predošlú tlačiareň 

 5500,- Sk (182,57€) – č FA 29/08 – náklady spojené s preplácaním poplatkov za členov AIESEC 

Žilina na vzdelávacej konferencii LTC 2008 (10.-12.10.2008) 

Vyčerpané finančné prostriedky za rok 2008 spolu 18 961,- SK (629,39€) 
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