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Rozhlasové a nahrávacie štúdio Žilinskej univerzity v Žiline Rapeš ( Rádio 

Pešava) je neziskovou organizáciou Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá zastáva úlohu 

informačno vzdelávacieho média so širokou pôsobnosťou nielen na pôde univerzity. 

RŠ Rapeš je s celkovým  počtom cca 60 aktívnych členov jednou z najväčších 

univerzitných organizácii, ktoré sa spoločne snažia robiť niečo užitočné nad rámec 

bežných študentských povinností, a tým aj šíriť dobré meno Žilinskej univerzity. 

Naše univerzitné rádio je jediné na Slovensku, ktoré vysiela na dvoch 

vysielacích okruhoch a to 24 hodín denne. Poslucháč si môže vybrať  z rôznej 

ponuky hudobných žánrov a dvoch koncepcií vysielacej štruktúry RŠ Rapeš. Veľkou 

výhodou dvoch vysielacích okruhov RŠ Rapeš nie je len pestrosť ponúkanej tvorby, 

ale aj  prirodzená súťaživá rivalita, ktorá nás posúva stále na lepšiu úroveň 

a výsledkom toho sú rôzne úspechy. Výkony Rapešákov kvalitatívne nestagnujú, 

práve naopak, naberajú na profesionalite, o čom svedčí aj obhájenie titulu „Najlepšie 

univerzitné rádio na Slovensku“   v roku 2008. Jedným z ďalších úspechov za 

uplynulý rok je uplatnenie ďalších Rapešákov v komerčných médiách nielen 

s regionálnou, ale predovšetkým celoplošnou pôsobnosťou ako rádio EXPRES, 

SLOVENSKÝ ROZHLAS, TV MARKÍZA, rádio FRONTINUS, TV PATRIOT. 

Rok 2008 bol pre Rapeš rušným rokom vzhľadom na realizáciu mnohých 

projektov, ktoré boli finančne náročné. Z rozpočtu minulého roku, ktorý činil sumu 

38 000 Sk (1261 EUR), sa rozsiahla časť použila na prevádzkové náklady spojené 

s činnosťou na oboch pracoviskách (kancelárske potreby, toner, montážny materiál, 

zálohovacie média, telefónne poplatky atď. ). Vzhľadom na skutočnosť, že 

v uplynulom roku bol rozpočet našej organizácie ukrátený, bolo potrebné zabezpečiť 

prostriedky, ktoré tento schodok nahradili, a teda  viaceré z plánov organizácie 

nemohli byť naplnené v plnej miere. Aj napriek danej skutočnosti sa nám podarilo 

zrealizovať nasledujúce veci: 

Pracovisko Hliny: renovácia IT, zabezpečenie priestorov RŠ Rapeš – vlastné zdroje. 

Pracovisko VD: nutná rekonštrukcia priestorov, elektroinštalácie, počítačovej siete 

s podporou UZ VD, modernizácia vysielacej techniky - drevený obklad + akustický 

obklad štúdia – vlastné zdroje. 



Aj v tomto roku sa nám podarilo s pomocou organizácií RUŠ Hliny a HIFI klub  

zachrániť  tradičné spoločensko- športovo-kultúrne  podujatie Majáles 2008. Ďalšou 

vydarenou študentskou akciou bol nultý ročník  Univerzitných dní, ktorý oživil kultúrne 

vyžitie študentskej obce.  

 

 


