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»

í-Téčko (ďalej len i-T)
•

je najmladšia študentská organizácia pôsobiaca na pôde Žilinskej
univerzity. Vznikla v máji roku 2009. Ciele a činnosť i-T sú zamerané
na

televízne

vysielanie

prostredníctvom

počítačovej

siete

na

internátoch ŽU Veľký diel a Hliny. Od októbra roku 2009 je na našej
www stránke dostupné vysielanie aj pre širokú verejnosť.
•

vytvára vlastný vysielací program. Podieľa sa na rozvoji praktických
zručností študentov so záujmom o prácu v televízií po technickej a
umeleckej stránke. Plní vzdelávaciu, kultúrnu, informačnú a zábavnú
funkciu. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia - študenti.
Vysielanie i-T sa mení v pravidelných intervaloch každý týždeň.

»

Prvé natáčania prebiehali vo veľmi skromných podmienkach na izbe G-

704. Bolo nám umožnené využívať aj priestory Gama klubu pre diskusnú
reláciu Štokrlík. Najväčší problém v začiatkoch bol s technickým zázemím.
Členovia využívali vlastné kamery, mikrofóny a počítače. Neskôr nám riaditeľka
UZ VD poskytla časť miestnosti G15. Bolo potrebné spraviť aspoň čiastočné
zvukové odhlučnenie kvôli ozvenám. Ideálnym riešením bol obklad z obalov od
vajec, ktoré majú dobré akustické schopnosti pre absorpciu zvuku. Celkovo
bolo v tejto časti miestnosti nalepených 145 obalov.
»

V zimnom semestri 2009/2010 nám bola pridelená aj zasadacia časť

miestnosti G15. Vďaka tomu sa „mini“ štúdio mohlo rozrásť a prispôsobiť
naším potrebám. Opäť sme ako akustický pohlcovač použili obaly z vajec.
Svojpomocne sme vykonali stavebné práce a z vlastných financií sme postavili
aj kulisu pre reláciu Pokec a Biják. Natáčanie sa teraz sústredí v týchto
priestoroch.
»

Zúčastnili sme sa na prezentácií študentských organizácií ŽU, na akcii

„Kedy, Kde, Čo“ a zorganizovali sme aj akciu „Preteky na boboch“, ktorá však
musela byť zrušená kvôli nevhodnému počasiu.
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»

V letnom semestri 2009/2010 sme spustili novú reláciu „Povolanie

podnikateľ“. Zároveň je to aj názov rovnomenného predmetu pre všetkých
študentov Žilinskej univerzity. Táto relácia prináša cenné informácie nielen pre
študentov zapísaných na tento predmet, ale aj všetkým našim divákom, ktorí
majú v budúcnosti záujem podnikať.
»

Z našich relácií spomeniem predovšetkým „Správy“, ktoré prinášajú

každý týždeň informácie o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí

z

internátov, Žilinskej univerzity a z blízkeho okolia.
»

Počas približnej časovej dekády 2 semestrov sme vyprodukovali

desiatky hodín relácií, videí a príspevkov. Celý archív je k dispozícií na našej
stránke http://itecko.uniza.sk .
»

Z počtu pätnástich zakladajúcich členov i-T, sme sa po zimnom semestri

akademického roka 2009/2010 rozrástli o 13 nových členov. Počet uchádzačov
sa stále rozrastá.
»

i-T pri vzniku nedisponovala žiadnym majetkom. Majetok nadobudnutý

počas roka 2009 pochádzal z našich projektov, ktoré sme z vlastnej iniciatívy
predkladali rôznym firmám a organizáciám. Na druhej strane, nemalé finančné
prostriedky obetovali aj niektorí členovia i-T.
»

Budovanie televízneho štúdia je z dlhodobého časového hľadiska

finančne náročné. Momentálny stav si vyžaduje investíciu tisícky eur. Nákup
kamier – rádovo tisícky eur, svetiel – stovky eur, vybavenie štúdia – tisícky eur,
strižne – tisícky eur. Toto všetko bude v budúcnosti potrebné.
»

Popri našej stálej priorite budovať televízne štúdio plánujeme v

budúcnosti organizovať ďalšie akcie pre študentov, ako napríklad maratón
filmov, miss Žilinskej univerzity, rôzne preteky a iné.
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»

Na záver prvej výročnej správy patrí naše srdečné poďakovanie:
• prorektorovi Žilinskej univerzity, ktorým je prof. Ing. Michal Pokorný,
PhD, za pomoc a dobré rady pri zakladaní i-T,
• riaditeľke ubytovacieho zariadenia Veľký diel pani Ing. Štefánii
Kadorovej, ktorá nám vždy vyšla v ústrety a neváhala nás podporiť aj
materiálne,
• majetkovej referentke UZ VD, pani Márii Demjanovičovej,
• domovníčke bloku G, pani Emílii Podhorskej, za poskytnutie nábytku
a potrebného materiálu pri výstavbe štúdia,
• Slovenskej sporiteľni, za schválenie nášho skromného projektu,
• firme Azet, za darovanie serverov,
• firme

Faxcopy

Žilina

za

podporu

pri

tlači

plagátov a iných

propagačných materiálov.
Samozrejme, ďakujem aj všetkým zakladajúcim a aktívnym členom. Pevne
verím, že í-Téčko bude napredovať, rásť a zlepšovať sa.

Tomáš Stanko, riaditeľ í-Téčka
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Obrazová príloha

Prvé natáčanie v G704

Lepenie akustickej steny

Stavba steny

Prvé natáčanie v G15

Stavba štúdia – deliaca priečka

Lepenie akustického obkladu

Súčasný stav štúdia

Stavba nosníkov

Stavba kulisy

