
�ázov organizácie: ŽUŽO – časopis študentov Žilinskej univerzity 
 
Organizačné podmienky: 

� členovia organizácie sú zoskupení v Redakčnej rade, ktorú tvoria šéfredaktor, zástupca 
šéfredaktora, hlavný editor, redaktori, grafik, fotograf, korektor a web grafik. Všetci 
pracujú v organizácii dobrovoľne, bez nároku na finančnú alebo materiálnu odmenu, 

� počet členov: 28, 
� redakcia  má k dispozícii vlastnú redakčnú miestnosť (UZ VD F-315), 
� členovia redakcie sa pravidelne raz do týždňa stretávajú za účelom diskusie o obsahu 

a konečnej úprave časopisu. 
 
Poslanie a úlohy:  

� poslaním členov je tvoriť aktuálne číslo, diskutovať o dianí na univerzite a vytvárať 
prepojenia študent - škola – pedagóg - voľný čas – záujmy, 

� náplňou je tiež realizovať grafické spracovanie čísla a jeho vydanie v nakladateľstve v 
tlačenej podobe, ako aj distribúcia elektronickej formy na vlastnej webovej stránke, 

� obsahom čísla býva spravidla dianie na ŽU, informácie o mimoškolských aktivitách, 
súťaže a reportáže zo spoločenských a kultúrnych podujatí.  

� podpora ostatných študentských organizácií (pravidelná rubrika, kde čitateľom 
predstavujeme činnosť organizácie) 

 
Organizácia a spoluúčasť na akciách: 

� časopis sa angažuje ako mediálny partner pri rôznych študentských, univerzitných a 
kultúrnych akciách: 
- Freescale technology day (súťaž študentských aplikácii študentov FRI, EF) 
- Dni príležitostí 
- Nonstop Rapeš (marec 2008) 
- Bažant majáles 2008 
- For fest – rock festival jún 2008 
- Univerzitné dni 2008 
- FotoFRI – fotografická súťaž pre študentov FRI 
- a iné 

� takisto sám organizuje súťaže a podujatia: 
- Majstrovstvo ŽU v bleskovom šachu 2008 
 

Výhry a ocenenia:  
� každoročná účasť na Štúrovom pere – celoslovenská novinárska súťaž vo Zvolene, kde 

sa ŽUŽO pravidelne umiestňuje v kategórii vysokoškolských časopisov na víťazných 
pozíciách, 

� nesie prvenstvo v najrozšírenejšom univerzitnom časopise na Slovensku. 
 

 
Technické podmienky: 

� formát A5, 
� typ tlače a farba: ofset, čiernobiela, farebná obálka, 
� grafická úprava v programe InDesign, 
� ofsetovú tlač z pauzovacích papierov realizuje EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity. 

 
Systém distribúcie: vo vlastnej réžii členov redakcie na internáty, fakulty ŽU, univerzitná 
knižnica, stravovacie zariadenie. 



 
�áklad: 1500 ks. 
 
Periodicita: občasník, v prieme 5 čísel za akademický rok. 
 
Ročník: 13. 
 
Systém financovania: Žilinská univerzita, uverejnená inzercia v časopise Žužo 
 
Príjmy:  
 45 000,- SK dotácia ŽU 
 31 670,- SK  inzercia* 
 76 670,- SK 
  
 
Výdavky: 
 35 000,- SK tlač (EDIS vydavateľstvo ŽU) 
 21 000,- SK nábytok 
   800,- SK drobný nákup 
   1 000,- SK odmena za vykonanú prácu – šachový arbiter 
   1 059,- SK šachový turnaj – trofeje, diplomy 
   5 400,- SK tričká s logom ŽUŽO 
 64 259,- SK 
  
* inzercia bola v roku 2008 nadmieru výnosná z dôvodu plánovaného zakúpenia nábytku, ale 
bežne býva o dosť nižšia (v priemer za rok do 13 000 SK - odhad) 


