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Akademické senáty
Študenti majú svoje zastúpenie v akademickej samospráve
na fakultnej aj univerzitnej úrovni.
Fakultný senát – nachádza sa na každej fakulte a študenti tu
tvoria tretinu zástupcov. Členovia senátu schvaľujú napríklad
rozpočty fakúlt, študijné programy jednotlivých odborov a
iné.
Univerzitný senát – rovnako aj tu tvoria študenti tretinu
senátorov, dvaja za každú fakultu a jeden za Ústav manažmentu. Členovia senátu riešia univerzitné problémy a
stratégie s vplyvom na celú univerzitu, ako napríklad študijný
a skúškový poriadok. Presný popis činnosti oboch senátov
vyplýva zo zákona 131/2002 (§8 a §26).
Ak počas svojho štúdia narazíte na nejaký problém, tak nás
neváhajte osloviť. Vždy začínajte fakultnými zástupcami, až
potom univerzitnými. Mená senátorov nájdete na
webstránkach fakúlt alebo univerzity.

www.stuba.sk
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Študenti majú svoj orgán, ktorý tvorí jednu z troch reprezentácií vysokých škôl (popri Rade vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencii) . V zmysle zákona sa vyjadrujú k niektorým podnetom (napr. rozdelenie peňazí medzi vysoké školy)
zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
STU tu má druhý najvyšší počet delegátov spomedzi všetkých
vysokých škôl (10). Pripomienkujú rôzne zákony, nariadenia,
ale aj plány v oblasti školstva.
Ak by si náhodou nepochodil s riešením tvojho problému
(napr. je potrebné kvôli tomu upraviť nejaký zákon, ...) na
senátnej úrovni, tak sa môžeš obrátiť tu. Zoznam delegátov
za STU nájdeš na webe ŠRVŠ.

www.srvs.sk
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Študentský cech
strojárov
Študentský parlament je riadiacim orgánom ŠCS. Organizuje spoločenské, športové a kultúrne podujatia.
Medzi podujatia, ktoré ŠP organizuje alebo na nich participuje, patrí: Beánia strojárov, Ping Pong bez Bariér, Job Forum,
Toporenie mája, Športový deň dekana, Antibordel, zájazdy
(Autosalón Ženeva, Osvienčim, ...), Prvákovica.
Študentský časopis ŠKRT je najstarším študentským časopisom na Slovensku. Počas semestra vychádza pravidelne
každý mesiac a má cca 24 strán.
Internet Klub Mladá garda je krúžok, ktorý prevádzkuje počítačovú sieť a poskytuje internetové pripojenie, a to až rýchlosťou 1GBit u konečného užívateľa. Pôsobí na Študentskom
domove Mladá garda. Spravuje sieť a internetové pripojenie
spolu s ďalšími službami pre viac ako 700 študentov. IKMG
ďalej spravuje stránky www.garda.sk a www.scs.sk.
Posilňovňa Herkules & Diana je situovaná v priestoroch internátu MG. Je v prevádzke nepretržite a funguje pre všetkých
študentov bývajúcich nielen na študentskom domove MG.
www.scs.sk vedenie@scs.sk internet/herkules@garda.sk
/pages/Studentsky-Cech-Strojarov/210160580422
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ŠCCH je najvyšším reprezentantom študentov FCHPT. Má
svojich zástupcov v Akademickom senáte STU i FCHPT.

Medzi naše ciele patrí

 združovať a organizovať študentov FCHPT,
 predkladať a presadzovať záujmy a práva študentov,
 nadväzovať spoluprácu s vysokoškolskými organizáciami
v SR a v zahraničí,
 usilovať sa o zlepšenie podmienok študentov.

Pri ŠCCH funguje študentský časopis Radikál, ktorý prináša
aktuálne informácie o dianí na fakulte a vo svete s dôrazom
na zameranie fakulty.
ŠCCH spolupracuje s inými organizáciami pri záujmových
a spoločenských aktivitách Medzi ďalšie aktivity patrí
organizovanie spoločenských, športových, vzdelávacích
a iných podujatí. V súčasnosti Cech zastrešuje akcie: Beánia
chemikov, Športový deň, Študentská vedecká a odborná
činnosť, Letná univerzita pre stredoškolákov, atď. Okrem
toho organizuje športovo-rekreačné aktivity, ako sú splav
Moravy či Malého Dunaja, zimné a letné telovýchovné
sústredenia, súťaže v rôznych športoch a tradičné športové
podujatia študenti vs. zamestnanci.
www.chemik.sk

Študentský cech chemikov FCHPT

info@chemik.sk
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študentský parlament
elektrotechnikov
a informatikov
Študentský parlament EaI STU je občianskym združením,
ktorého počiatky sa spájajú so zmenou vládneho režimu
v 90. rokoch. Organizuje spoločenské, športové, kultúrne
a vzdelávacie akcie, spolupracuje s univerzitami,
pracoviskami, združeniami, nadáciami a štátnymi orgánmi,
aby sa efektívnejšie plnili ciele združenia.

Projekty:

 Beánia elektrikárov a informatikov: naša najväčšia akcia,
www.beania.sk
 Putovná opica: futbalový turnaj študentských organizácií
 Junák: posilňovňa v priestoroch ŠD Mladosť
 Pingpong – pingpongové stoly a turnaje v priestoroch ŠD
Mladosť
 Poker – pokrové turnaje v priestoroch ŠD Mladosť
 WiFi: hot spot v priestoroch fakulty
 Výcuc krvi: pravidelný odber krvi v priestoroch Študentského klubu
 Športový deň v Mlynskej doline
 Tričká: predaj tričiek s vtipnými a výstižnými motívmi
 Prednášky v priestoroch fakulty
 Fórum pre študentov FEI STU: www.feiportal.sk/

www.portal.speai.sk

SPEaI

www.kontakt.speai.sk
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študentský parlament
elektrotechnikov
Študentský
a informatikov
parlament
FAkulty
architektÚry

Študentský parlament FA STU je nezisková organizácia
fungujúca na pôde Fakulty architektúry STU, kde má aj svoje
sídlo. Venujeme sa organizovaniu akcií a aktivít pre študentov fakulty - prednášky domácich a zahraničných architektov,
workshopy, výstavy, vernisáže, beánia, architektonické súťaže, športové dni. Komunikujeme so zahraničnými
a výmennými študentami, a tiež tvoríme medzistupeň
komunikácie medzi vedením a regulérnymi študentami.
Navrhujeme zmeny a inovácie týkajúce sa štúdia, študijného
systému a jeho zlepšovania.

/groups/329891310304/

SvF

SjF

FEI

FChPT

parlament.fastu@gmail.com

MTF

FA

FIIT

ÚM

9

Šifl

Študentský parlament MTF

Vysokoškolský klub AMOS sa nachádza
v priestoroch internátu. Zabaviť sa môžete pri biliarde, stolnom futbale, je tu aj veľká plazma
a projektor. V AMOS organizujeme študentské párty, súťaže
alebo sledovanie športových podujatí. Taktiež organizujeme
Beániu Technikov (vysokoškolský ples MTF STU v Trnave).
Internátne rozhlasové štúdio. Spestrujeme
internátny život vysielaním na internátoch
od pondelka do štvrtka. Spolu s AMOS-om
a ŠIFL-om organizujeme dvojdňový festival
NONSTOP, ktorý je vyvrcholením celého roka,
jeho súčasťou je piatkový športový turnaj, sobotné koncerty
za intrákmi a rôzne súťaže.

Šifl

Študentská internátna futbalová liga. Máme pod
palcom futbalovú ligu na MTF. Vyvrcholením je turnaj tímov s najlepším skóre o pohár dekana fakulty.

Tútorstvo

Ako tútori sa stretávame so študentmi 1. ročníka bakalárskeho
stupňa. Našou úlohou je zvýšiť fakultné povedomie, informovať o právach a povinnostiach študenta na MTF. Pomáhame
prežiť ťažký študentský život.
/groups/269604816403555/
klub.amos
/pages/IRŠ-Karavána/167032113323663
www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8746
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Občianske združenie Študentský parlament ÚM je študentskou organizáciou, založenou študentmi pre študentov
Ústavu manažmentu STU. Jadro našej organizácie je tvorené
študentmi v zastúpení každého ročníka i odboru.

ČO ROBÍME?

Sme otvorená, prístupná skupina ľudí. Hľadáme, objavujeme
a sprostredkuvávame informácie o akciách, kurzoch, seminároch a dianiach napĺňajúcich študentovu dušu. Ponúkame
Vám tiež možnosť pocítiť na vlastnej koži dotyk diel profesionálnych i stávajúcich priestorových plánovačov, architektov,
krajinných architektov, urbanistov, dizajnérov a iných kolegov
z brandže. Ak sa na nás vy, študenti ÚM STU, obrátite
s požiadavkou, prosbou či sťažnosťou, sme hlavní diplomatickí
vyjednávači so zástupcami pedagógov. Sami sme študentmi,
a teda chápeme každodenné problémy, s ktorými sa naši
študenti stretávajú.

PRE KOHO JE TOTO VŠETKO?

Našim „odberateľom“ sú (bývalí, súčasní, i budúci) študenti
a nevyliečiteľní aktivisti, ktorým ponúkame priateľský kolektív,
uvoľnenú zábavu a možnosť rozvinúť myšlienku dobrovoľného
činu.
parlament.umstu@gmail.com
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KTO SME?

Združenie študentov je jedným zo zastupiteľských orgánov
študentov na SvF. Dohliada na práva a záujmy študentov
a presadzuje ich na pôde fakulty. Organizujeme množstvo
akcií, ktoré majú pravidelne vysokú návštevnosť a sú obľúbené medzi študentmi. V rámci projektu Your Knowledge
spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami a organizujeme
prednášky a kurzy pre našich študentov.

S NAMI MÔŽEŠ:

 organizovať rôzne kultúrne, spoločenské aj športové akcie
 stráviť víkend v Kočovciach a spolupracovať na projekte
Your Knowledge,

 rozvíjať svoje schopnosti,
 spoznať nových ľudí a zažiť veľa zábavy,
 rozvíjať spoluprácu so zástupcami popredných spoločností,
 byť aktívny a zvyšovať svoj kredit,
 zistiť, že vysoká škola nie je len o štúdiu,
 siahnuť na dno svojich schopností a dokázať sebe
a ostatným, že nie si len obyčajný študent,

 vidieť veľa vecí z novej perspektívy.

www.zssvf.sk
/groups/109692149065586/
vedenie/kultura/ubytovanie/pedagogika@zssvf.sk
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Zapojenie sa do prestížnej svetovej súťaže Formula Student
SAE podľa medzinárodných pravidiel:
od 1981 USA východ
(západ od 2006)
od 1998 Anglicko (Silvestone)
od 2000 Austrália
od 2003 Japonsko

od 2004 Brazília
od 2005 Taliansko
od 2006 Nemecko (Hockenheim)
od 2011 Rakúsko (Red bull ring),
Maďarsko

Tímy študentov stavajú jednomiestnu formulu, ktorá má byť
technicky najvyspelejšia, cenovo najlacnejšia, najvýkonnejšia,
a pritom najhospodárnejšia. V tejto súťaži nevyhráva najrýchlejšie auto, ale tím s najlepším skóre, ktoré sa skladá z konštrukcie
vozidla, výkonu na pretekoch, financovania projektu a predajnej
ceny. Preto sa kladie veľký doraz na vnútornú spoluprácu a disciplínu v tíme. Skúsenosti s tímovou prácou, navrhovanie časového plánu práce, projektovanie vo všeobecnosti, pozostávajúce
z koncepčného a konštrukčného návrhu, výroby a ekonomickej
stratégie stavby automobilu – to všetko prispieva k zlepšeniu
kvalifikácie mladých inžinierov.

Najväčšie úspechy:

 víťazstvo v disciplíne Cost Awards (FS Hungary 2010)
 2.miesto v disciplíne Cost Awards (FS Anglicko Silverstone 2011)
 ocenenie „Pat nice“ 2011 FS Anglicko Silverstone a 2012 FS
Austria od Pata Clarkea

www.amteamslovakia.sk
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FME Racing Team vznikol s cieľom zúčastňovať sa
medzinárodnej súťaže Shell Eco-marathon. Úlohou tímu je
nadimenzovať a postaviť vozidlo, ktoré bude spĺňať pravidlá
európskej súťaže, ktorá sa koná v Rotterdame. Špecializácia
vozidla spočíva v šetrení životného prostredia. V súťaži nie
je dôležitá rýchlosť, ale spotreba jedného litra paliva na čo
najväčší počet prejazdených kilometrov. Súťaží sa v 2 kategóriách: „Futuristic Prototype“ a „Urban Concept“.
FME Racing Team sa po prvýkrát úspešne zúčastnil súťaže
so svojím vozidlom minulý rok v podkategórii benzínovych
motorov a kategórii Futuristic Prototype, ktoré je špecifické
minimálnou váhou a rozmermi.
Vďaka silnej podpore zo strany sponzorov a zozbieraným
skúsenostiam zo súťaže bude môcť FME Racing Team postaviť tento rok nové, vylepšené vozidlo, ktorého dojazd si
dovoľujú členovia odhadnúť na 1 000 kilometrov na 1 liter
benzínu.

www.fmeracingteam.eu
fmeracingteam@gmail.com
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Poslaním STUBA Green Team-u je šíriť povedomie o kvalitách
slovenských študentov a ukázať svetu, že aj malá krajina, akou
je Slovensko, dokáže dosahovať významné výsledky. Naším
cieľom je vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť pretekársky automobil
typu formula s elektrickým pohonom a súťažiť s ním na Európskych pretekoch Formula Student Electric. Preteky sú pre nás
výzvou a príležitosťou konkurovať iným študentským tímom
z celého sveta. V tíme si na svoje prídu najmä konštruktéri,
elektrikári, programátori, ako aj ekonómovia, manažéri a
publicisti.

Prečo sa pridať k SGT?

 Sebarealizácia a „naboostovanie“ životopisu.
 Skvelá príležitosť získať kvality a praktické skúsenosti.
 Robiť to, čo ťa baví a zaujíma.
 Možnosť spoznať šéfov veľkých energetických
a technologických spoločností.

 Precestuješ Európu (Hockenheimring – GE, Silverstone –
UK, Catalunya – Španielsko a iné).

 Zúčastníš sa na promo akciách a eventoch našich
sponzorov.

Členstvo v tíme je práca, ktorá je nám zároveň odmenou, pričom si užívame veľa zábavy.

sgt@sgteam.eu

www.sgteam.eu

StubaGreenTeam

StubaGreenTeam
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Viac ako 120 krajín - 60 000 členov - 2100 univerzít - 60 rokov
histórie. To je AIESEC, najväčšia medzinárodná študentmi
riadená organizácia na svete. Čo robí AIESEC unikátnym,
je intenzívna skúsenosť pre mladých ľudí, ktorí chcú v živote
niečo dokázať a mať pozitívny dopad na spoločnosť.

Čo Ti ponúkame?
 cennú pracovnú skúsenosť zo zahraničia,
 vedomosti a prax z oblasti manažmentu a vedenia ľudí,
riadenia a organizovania projektov,

 možnosť viesť svoj vlastný team a teamovú skúsenosť,
 aplikovanie teórie do praxe,
 pôsobenie v medzinárodnom prostredí,
 aktívne vzdelávanie,
 sieť kontaktov po celom svete.

www.aiesec.sk/cu

AIESEC Comenius University

aieseccu@aiesec.sk
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BRATISLAVA

BEST je nezisková študentská organizácia, ktorá združuje
študentov 93 technických univerzít v 32 krajinách. Zo slovenských univerzít sú členmi STU (BEST Bratislava) a TUKE (BEST
Košice).

BRATIS

Čo ponúkame?

Vycestuj na kurz!
 1 - 2-týždňový pobyt vo viac ako tridsiatich európskych
krajinách.
 Akademický kurz - poplatok cca 30€, voľnočasový kurz
- cca 300€. Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu, prednášky,
výlety, sociálny program, dopravu v rámci mesta.
 Za akademický kurz získaš ECTS kredity.
 Medzi 21 spoluúčastníkmi kurzu nájdeš kamarátov
zo všetkých kútov Európy.
Zúčastni sa inžinierskej súťaže!
 Každú jar organizujeme inžiniersku súťaž v dvoch kategóriách: team design – tvorba prototypu, case study – riešenie
problému na teoretickej úrovni.
 Víťazi postupujú do stredoeurópskeho kola a ďalej do
európskeho kola, pričom cestovné náklady platí BEST.
Staň sa členom!
 Získaš možnosť zúčastňovať sa na ďalších podujatiach,
ako sú kultúrne výmeny, motivačné víkendy, regionálne
stretnutia a mnohé ďalšie.
bratislava@best.eu.org
www.best-bratislava.sk
/pages/BEST-Bratislava/452197885153
www.best.eu.org
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Čo je Elam a kto sú Elamisti
Vysokoškolský klub Elam existuje v povedomí študentov už
vyše 30 rokov a je jediný svojho typu v celej strednej Európe.
Funguje na princípe „študenti študentom,“ čo znamená, že
členovia klubu usporadúvajú akcie pre ostatných študentov.
Práve preto sa niektoré akcie konajú pravidelne vďaka tomu,
že majú veľký úspech. Jednou z takýchto akcií je OLDIES
DISCO, ktorá sa koná každý mesiac a je to najväčšia oldies
v Bratislave.
Elam neorganizuje len diskotéky, ale prináša študentom
aj rôzne koncerty, divadelné vystúpenia ako Improligu, na
ktorej sa vždy zúčastní aj osobnosť z kultúry. Klub sa skladá
zo siedmich krúžkov: Usporiadateľská služba, Divadlo
hudby, Technika, Video, KMIT, Foto a Propagácia. Vďaka
týmto krúžkom členovia získajú plno skúseností, ktoré nenájdu hocikde, a zároveň aj nových priateľov. Ak si chceš zlepšiť
komunikáciu a získať jedinečné skúsenosti vo vedení ľudí,
Elam klub je to pravé. Uvidíme sa teda na najbližšom konkurze. Bližšie informácie o ňom nájdeš na našom webe.

elamklub

18

SvF

SjF

FEI

www.elam.sk
FChPT

MTF

FA

FIIT

ÚM

Sme medzinárodná študentská organizácia pre technické
vysoké školy. Zabezpečujeme odborné stáže a pomáhame
študentom vycestovať do zahraničia. Okrem toho organizačne zastrešujeme niekoľko veľkých eventov.
International - 85 krajín sveta
Association – sme tu viac ako 60 rokov
Exchange – stáže od 6 do 52 týždňov
Students – celosvetovo vycestuje ročne viac ako 5000 študentov
Technical – študenti technických univerzít
Experience – skúsenosti v oblasti inžinierstva, elektrotechniky,
telekomunikácií, manažmentu a i.

Prečo my?

 sme partia študákov ako ty, no stress ;)
 v zahraničí sa nestratíš, tvoji noví kamoši z rôznych krajín sa
o to postarajú,

 precvičíš si svoj jazyk používaním cudzích jazykov, bude
svalovka :P

 bude svalovka aj v ďalších oblastiach, v ktorých budeš chcieť
zamakať: Stáže, Firmy, IT, Grafika, PR,

 máš šancu zoznámiť sa s veľkými rybami (vo vodách množstva firiem, s ktorými spolupracujeme)

 alebo získať skill pri práci v tíme.

Tak poď s nami a budeš mať na to.

www.iaeste.sk

bratislava@iaeste.sk

iaeste.slovakia
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Prvý krok
k tvojmu úspechu
Sme združenie študentov, manažérov a osobností, ktorých
spája zodpovednosť a odvaha meniť Slovensko k lepšiemu.
Manageria Leadership Program (MLP)
podporuje mladých lídrov v realizácii
ich cieľov. Počas programu sa stretávajú
s ľuďmi z biznisu, koučami a mentormi, ktorí im pomáhajú
nájsť cestu, ktorou sa chcú po škole uberať.

Pripravujeme
budúcich lídrov,
aby raz na
významných
pozíciách boli
schopní a slušní
ľudia.

Čo ti MLP ponúka:
 Líderské školenia, tréningy manažérskych zručností
s ľuďmi z praxe.
 Riešenie prípadových štúdií s top ﬁrmami v rôznych
odvetviach.
 Podpora realizácie tvojho projektu a osobný mentoring
od úspešných ľudí.
 Ponuka exkluzívnych stáží v top ﬁrmách ako
Accenture, Adidas, Aspiro, Dell, Google, Heineken, HP,
Procter & Gamble a ďalších.
 Budovanie užitočných kontaktov.
Mnoho lídrov z biznisu dnes nemá vyštudované len ekonomické smery, preto je MLP otvorené všetkým študentom.
www.manageria.org
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V štúdiách na internáte Mladosť v Mlynskej doline sa už od
februára 2009 nakrúca ten najlepší program prvej študentskej online telky - mc2. Tá nemá vo svojej kategórii na
Slovensku obdobu. Obsah vytvárajú študenti pre študentov,
preto v ich repertoári nájdeš skutočne všetko. Počnúc informáciami o dianí v Mlynskej doline, cez varenie a módneho
poradcu, až po motoristickú reláciu. Telka ti ponúka možnosť
naučiť sa robiť so všetkým, čo patrí k televíznej tvorbe, či už
pred kamerou, alebo za ňou. Môžeš si vyskúšať, aké to je držať v ruke mikrofón, stáť pred kamerou alebo ju mať na oku,
strihať natočený materiál a vytvoriť z neho niečo, na čo sa
bude dať pozerať. Poskytneme ti na to priestory s najmodernejšou výbavou, akú nám môže závidieť nejedna komerčná
televízia a pomáhať ti budú, ako inak, študenti ako si ty sám.

 začíname vysielať 8. semester
 doteraz sme vytvorili 19 rôznych formátov
 za štyri a pol roka u nás pracovalo celkovo vyše 300 ľudí
 každý dobre zapísaný člen končí v mediálnej sfére

www.mc2.sk

hocico@mc2.sk

mc2.sk
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Už od roku 1992 sa snažíme elektrotechnikom a informatikom rozšíriť obzory za hranice počítačového sveta. Píšeme
a fotíme nielen o škole, ale aj o spoločenských témach
a dávame priestor taktiež vlastnej tvorbe. Tí, ktorí u nás
začínali, sú dnes ťahúňmi kreatívneho diania na Slovensku aj
vo svete. A to bez srandy. Nedávno sme sa rozšírili aj medzi
architektov a stavbárov. Ak máš ambíciu robiť popri škole
niečo zaujímavé, môžeš sa stať redaktorom, korektorom,
fotografom, grafikom alebo sa inak kreatívne realizovať.
Lepší priestor na to nájdeš ťažko.

Prečo ísť k nám?

 baví nás tvoriť, rovnako ako teba
 hádame sa len občas
 priučíš sa grafike, čitateľnému písaniu a jednaniu s ľuďmi
 novinárske vstupy, kam si len zmyslíš
 môžeš sa realizovať, ak si trúfaš
 môžeš byť na obálke

V redakcii máme radi aj nežné pohlavie ;-)
www.okocasopis.sk

redakcia@okocasopis.sk

okocasopis
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Prečo sa pridať práve k nám?

 Nebaví ťa sedieť celý deň na internete a kontrolovať facebook stále dookola?

 Chceš vyskúšať niečo nové?
 Chceš patriť k vicemajstrom Európy?
Sme jediný študentský rádioklub na Slovensku, ktorý aj po
šesťdesiatich rokoch aktívneho pôsobenia drží svoje čestné
miesto medzi rádioamatérmi na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Pridať sa k nám môže každý, koho lákajú vintage spôsoby
komunikácie. Či už máš rád elektrotechniku, turistiku, alebo
cestovanie do exotických krajín, všetko sa to dá spojiť
s našim neobyčajným koníčkom a nájde sa u nás miesto
aj pre teba! Ponúkame ti možnosť patriť do našej veľkej rádioamatérskej rodiny, kde si každý nájde svoje miesto.

www.om3kff.sk

SvF

SjF

kurz@om3kff.sk

FEI

FChPT

MTF

FA

FIIT

ÚM

23

Každý študentský domov Slovenskej technickej univerzity
má vlastnú Radu ubytovaných študentov (RUŠ). RUŠ sa
stará o komunikáciu medzi študentmi a vedením internátov,
reprezentuje ubytovaných na danom internáte a je taktiež
poradným orgánom vedúceho študentského domova.
Medzi naše hlavné aktivity patrí odpovedanie na otázky ubytovaných o aktuálnom dianí na internáte, pomoc pri ubytovávaní študentov, spoluúčasť na hygienických kontrolách, ako
aj riešenie otázok rekonštrukcie a zlepšovania situácie na internáte. Momentálne finišuje celointernátna výmena postelí,
takže nikto by nemal spať na posteli staršej ako 3 roky.
Naša organizácia každoročne usporadúva akciu pod názvom
Antibordel, kde študenti čistia okolie internátu od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast a pomáhajú pri likvidácii
starých a nebezpečných elekrospotrebičov. Odmenou im
býva guláš, pivo, kofola a samozrejme dobrý pocit z pomoci
nášmu životnému prostrediu. Obľúbenou akciou je aj šachový turnaj s možnosťou zaujímavých výhier.
www.rus.sk

rus@rus.sk

rus.garda.sk

rus.bernolak@gmail.com

/pages/RUŠ-ŠD-Mladosť/206133356065330
/groups/164067130279267/
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Študentský
radca
na FIIT
Každý z nás si prešiel úvodom do štúdia, zoznamovaním sa
so systémom na fakulte a adaptovať sa bolo pre málokoho
z nás ľahké. Na FIIT, ako na jednej z prvých fakúlt na Slovensku, vzniklo zoskupenie študentov, ktoré si dalo za úlohu
pomáhať mladším študentom s prekonávaním problémov,
ktoré vznikajú počas štúdia.
Naším cieľom je poskytovať poradenstvo všetkým študentom
FIIT STU, bez ohľadu na ročník, stupeň či formu štúdia. Obsahom našej práce je objasňovanie práv a povinností študentov vyplývajúcich z platnej legislatívy (zákon o VŠ, vnútorné
predpisy fakulty...).
Počas semestra pre prvákov organizujeme pravidelné
stretnutia, kde môžu hneď riešiť svoje prípadné problémy.
Každý krúžok dostane svojho mentora („krúžkového vedúceho“), ktorý je k dispozícii počas celého školského roka.
Okrem toho reagujeme na maily od všetkých študentov FIIT
a rovnako ochotne poradíme záujemcom o štúdium na našej
fakulte.
Priebežne sa snažíme informovať o zaujímavých aktivitách
pre študentov počas celého roka. Pravidelne nás môžete
stretnúť aj na rôznych propagačných akciách FIIT.
Ak vás niečo zaujíma, neváhajte sa s nami kontaktovať...
radca.fiit.stuba.sk

radca@fiit.stuba.sk

RADCA.FIIT
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Sme internetové študentské rádio vysielajúce
z internátov Mladosť už viac ako 30 rokov. Najprv cez rozhlasové búdky umiestnené na každej izbe, neskôr už len cez
stream. V tejto dobe v rádiu začínali kariéru viaceré známe
osobnosti, ktoré sú dnes buď úspešnými spíkrami
v celoslovenských rozhlasových médiách, alebo tieto médiá
pomáhali priamo zakladať.
TLIS má v súčasnosti okrem pravidelného vysielania
a širokej ponuky kvalitnej alternatívnej hudby rozbehnuté
aj spolupráce s viacerými kultúrnymi inštitúciami, eventmi,
alebo festivalmi. Spoluorganizujeme tak isto legendárnu
študentskú open air akciu TRAFO parkotéka, vždy s niekoľkotisícovou účasťou. Vysielame počas semestra od pondelka
do štvrtka vždy večer a každý si u nás nájde to pravé. Mimo
live vysielania beží nonstop hudobný playlist. Divadlo, film,
literatúra, hudba, profily, hostia.
Stačí si u nás len vybrať.

www.tlis.sk

TLISradio

pr@tlis.sk
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Ynet pôsobí na 4 internátoch STU, a to ŠD Mladosť, ŠD Jura
Hronca, ŠD N. Belojanisa a ŠD Dobrovičova. Hlavným poslaním
Ynetu bolo vytvorenie sieťovej infraštruktúry. Dnes poskytujeme vysokorýchlostné pripojenie pre približne 3 500 študentov, budujeme miesta na študovanie či vzdelávame študentov.
O správu celej infraštruktúry sa stará skupinka študentov,
ku ktorým sa môžeš pridať aj ty. Ak sa rozhodneš počas štúdia prísť do Ynetu, môžeš získať toto:
Skúsenosti so správou naozaj veľkej siete – v skupinách
lokálni admini, network, sysadmini.
Vynikajúce kontakty v rôznych firmách – najmä v skupinách PR alebo How-Know.
Prehľad vo svete hardvéru a fyzickej realizácie siete získaš v Ynete celkovo. Môžeš sa realizovať v organizovaní
ťahačiek, kontrolovaní zásob v sklade a koordinácii mnohých
ľudí. To, k čomu sa dostaneš vo firme po niekoľkoročnej
praxi, si môžeš v Ynete vyskúšať hneď.
Od teba očakávame, že dokážeš myslieť vlastnou hlavou,
máš chuť a chceš sa učiť. Uvidíme sa na nábore do Ynetu!
www.ynet.sk

ozynet

info@ynet.sk

oz_ynet
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www.stuba.sk

Spracovala redakcia OKO Časopis. Grafická úprava: Ivan Minárik, Dušan Chmeliar, Vincent Zsemlye, Martin Bago
Za obsah zodpovedajú jednotlivé organizácie.

