
 

 

Kolégium rektora 
02. 11. 2020 
 
 
Vianočný koncert  STU tentokrát inak  
 
 
Predkladá: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Z. Mokošová, Ľ. Mešková, N. Lovászová 

 
 
Zdôvodnenie: Materiál sa prekladá v súvislosti s prípravou vianočného videa  

s programom VUS Technik STU 
 
Návrh uznesenia: KR STU schvaľuje/neschvaľuje realizáciu videa s vianočným 

programom VUS Technik STU. 
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9. zasadnutie KR STU, 02. 11. 2020 
Vianočný koncert STU tentokrát inak 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Materiál sa prekladá v súvislosti s prípravou  tohtoročného vianočného koncertu vo forme videa  
s programom VUS Technik STU.  
 
Zdôvodnenie 

 video vytvorené profesionálnym režisérom bude alternatívou ku každoročnému  tradičnému 
vianočnému koncertu, ktorého konanie v tradičnom formáte  nie je možné realizovať 
vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a obmedzenia z nej vyplývajúce  

 video bude venované pedagógom, študentom i širokej verejnosti ako poďakovanie za rok 
uplynulý, a súčasne ako pozitívna vízia pre rok nasledujúci 

 vzhľadom na prezentačné kanály, na ktorých bude video zverejnené, si ho môže pozrieť 
neobmedzený počet divákov  

 video ostane trvale k dispozícii aj na ďalšie obdobia ako zaujímavý prezentačný materiál stále 
dostupný na virtuálnych kanáloch a sociálnych sieťach 

 video vďaka zaujímavej dramaturgii prepojí  STU a jej fakulty (príhovory dekanov, študentov, 
prostredia jednotlivých fakúlt, ....) 

 s najväčšou pravdepodobnosťou bude unikátom v akademickom prostredí 
 

 
Scenár a realizácia 
Názov programu: Vianočný koncert STU tentokrát inak 
Zverejnenie videa: 9. 12. 2020  
Kanály pre zverejnenie videa: youtube STU, sociálne siete, webové stránky STU a jej fakúlt 
 
Scenár programu v celkovom trvaní  cca 45 minút: 
 

1) Programové číslo (spevácky zbor, cca 3 min.) 
2) Úvodné slovo (rektor STU +  prorektorka Vitková, 3 min.) 
3) Programové číslo (FS, cca 3 min.) 
4) Hovorené slovo (dekan FAD STU, cca 2 min.) 
5) Programové číslo (KO, cca 3 min.) 
6) Hovorené slovo (dekani FEI a FIIT,  cca 2x2 min.) 
7) Programové číslo (spevácky zbor, cca 3 min.) 
8) Hovorené slovo (dekan MTF STU, cca 2 min.) 
9) Programové číslo (FS, cca 3 min.) 
10) Hovorené slovo (dekani SvF, SjF a FCHPT,  cca 3x2 min.) 
11) Programové číslo (KO, cca 3 min.) 
12) Hovorené slovo (predseda AS + študenti fakúlt, cca 5 min) 
13) Programové číslo (vianočná koleda, cca 3 min.) 
14) Záverečné prianie (V- STU, 3 min.) 

 
 
Spracovanie scenára  vrátane výberu lokácií: do 5. 11. 2020 
Realizácia natáčania a strihu videa:  november 2020 
            z toho počet natáčacích dní:  3   
Miesta realizácie:    interiéry fakúlt a R-STU 
Účinkujúci:     VUS Technik STU, V-STU, dekani fakúlt, študenti 
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9. zasadnutie KR STU, 02. 11. 2020 
Vianočný koncert STU tentokrát inak 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Spoločné vystúpenia/príhovory dekanov  vyplynuli zo scenára, s  ohľadom na  celkovú logistiku  
a s cieľom optimalizovať náklady na realizáciu videa. 
 
Všetky lokácie pre prípravu videa budú vopred konzultované so zodpovednými osobami na 
príslušných fakultách.  
 
Programové čísla VUS Technik STU budú natáčané v priestoroch  jednotlivých fakúlt. 
 
Jednotlivé čísla /príhovory budú prepojené grafickou animáciou vytvorenou špeciálne pre toto 
video. Identický motív bude použitý aj pri tvorbe štandardného novoročného pozdravu so zámerom  
ešte viac zviditeľniť túto aktivitu. 
 
Náklady na realizáciu  
 

 
 
Návrh uznesenia 
KR STU schvaľuje/neschvaľuje realizáciu videa s vianočným programom VUS Technik STU. 


