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K hlavným službám študentského informačného centra v roku 2008 
patrilo poskytovanie informácií študentom o dianí na univerzite a jej 
jednotlivých fakultách a aktivitách organizovaných Žilinskou univerzitou. ŠIC 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008: 
 
 

Študentské informačné centrum začalo svoju činnosť v roku 2008 dňa 
11. februára 2008 spolu so začiatkom letného semestra školského roku 
2007/2008 a ukončilo svoju činnosť dňa 19. decembra 2008 v posledný deň 
výučbového obdobia zimného semestra školského roku 2008/2009. Činnosť bola 
prerušená v období od začiatku skúškového obdobia (máj 2008) letného 
semestra šk. roku 2007/2008 až do začiatku výučbového obdobia zimného 
semestra šk. roku 2008/2009. 

 
Počas celej prevádzky študentského informačného centra sú študentom 

ŽU a zahraničným študentom hosťujúcim na ŽU poskytované základné služby 
jednotlivými správcami konajúcimi službu v ŠIC počas otváracích hodín 
pracovných dní od 9.00 do 23.00. Medzi základné služby poskytované počas 
roku 2008 priamo v priestoroch ŠIC (Ubytovacie zariadenie VD – vrátnica 
bloku G-H) patrí v prvom rade prístup k počítačom pre študentov, ktorí 
nevlastnia PC na svojej izbe. Všetky počítače (8 PC) sú pripojené do siete 
Internet. Okrem lokálnej siete majú študenti možnosť bezdrôtového pripojenia 
(wireless connection) k internetu. Poskytované sú i služby tlačenia (tlačenie 
diplomoviek a bakalárskych prác za zvýhodnenú cenu, tlačenie na priesvitné 
fólie), kopírovania, ďalej služby predaja CD, DVD nosičov, obalov na nosiče 
a návlekov, ktoré sú študentmi hodne využívané. Využívaná je i študovňa, ktorá 
poskytuje pokoj a priestor pre jednotlivcov i celé študijné skupiny. V ŠIC VD sú 
taktiež k dispozícií i spoločenské hry. 
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VD sa podieľa na distribúcií letákov a ich následnom umiestňovaní 
v priestoroch internátov i v priestoroch celej ŽU. K hlavnej informačnej náplni 
taktiež patrí umiestňovanie informácií na študentský portál 
http://student.uniza.sk/, napr. informácie z vedenia ubytovacieho zariadenie VD, 
atď. ŠIC malo ďalej pod správou nástenky na jednotlivých blokoch UZ VD, ich 
čistenie od neaktuálnych informácií. 

 
K cieľom ŠIC v ďalšom roku 2009 jeho pôsobenia medzi študentskými 

organizáciami patrí stále skvalitňovanie jeho služieb a neustály, zvýšený záujem 
o informovanosť študentov ŽU. K tomu by mala prispieť i novozakúpená 
informačná magnetická tabuľa do priestorov ŠIC VD z prideleného rozpočtu pre 
rok 2008. Taktiež novinkou v roku 2009 je možnosť scanovania dokumentov 
pre študentov. Scanner bol zakúpený z rozpočtových prostriedkov pre rok 2008. 
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