V ýročná správa za zimný semester 2011/2012
Študentská televízia (ŠTV) sídli na internáte Jedlíkova 9 (J9). Prináša informácie
študentom Technickej univerzity Košiciach (TUKE) z ich života, školy, mesta a jeho okolia.

Pomáha pri akciách organizovaných Študentskou radou Jedlíkova 9. Snaží sa zviditeľňovať aj iné
kluby či združenia, ktoré vytvárajú vlastné projekty . ŠTV rozvíja technické zručnosti členov

klubu. Vďaka tomu nadobúdajú vedomosti o fungovaní jednotlivých technológií aj v praxi.

Študenti majú možnosť tvoriť nie len videá s reportážnou štruktúrou ale aj vlastné videá kde si
rozvíjajú svoju kreativitu/fantáziu. Poverení členovia ŠTV majú zodpovednosť aj za
prevádzkovanie 3D projekčnej miestnosti, ktorá slúži na učebné poprípade oddychové účely
Videá sú publikované na oficiálnej internetovej stránke ŠTV (http://studenttv.sk ) a Youtube účte

(www.youtube.com/user/StudentTVsk ).

Čo sme robili- ZS 2011/2012
ŠTV z technických príčin začala produkovať videá s mesačným omeškaním. Napriek tomu jej

členovia dokázali natočiť a spracovať spolu 52 kvalitných HD videí. Z ktorých je momentálne
zverejnených 48 a ostatné budú zverejnené začiatkom letného semestra.
 3. Október vymenovanie novej vedúcej ŠTV
 Konkurz do Študentskej televízie

 Účasť na Spojovačke J5 spolu s foto a video dokumentáciou

 Pomoc pri Halloween party vo V-klube spolu aj s video výstupom
 Podpora na Skladačka RACE na Jedlíkovej 7, kde ŠTV poskytla premietanie celej jazdnej
dráhy pre divákov na plátno a záverečná reportáž.

 výpomoc pri organizácii Imatrikulačného plesu FEI
 natáčanie promo videa z Imatrikulačného plesu FEI + foto dokumentácia

 BestGuest- Tomáš Bel, Online stream na internet pre študentov TUKE následne
zhotovenie Videa zo samotnej prednášky.
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 Školenie pre moderátorov a redaktorov v 3D projekčnej miestnosti, na ktoré bol pozvaný
redaktor z komerčnej televízie JOJ

 Natáčanie Hutnického plesu- „Šachťáku“ + spracovanie videa.
 Účasť na prednáške Eurokomisára Maroša Šefčoviča
 Video

Rektora

TUKE

s

eurokomisárom

odprezentované aj na DOD TUKE.

Marošom
Śefčovičom,

ktoré

bolo

 Natáčanie reportáže z DOD TUKE+ rozhovor s Rektorom TUKE
 Natáčanie reportáže z DOD UPJŠ

 Uverejnenie článku o nás v časopise EUROCAMPUS
 Natočenie promo videa ŠTV

 Účasť na prednáške Kamila Boroša- Dlhová kríza, výstup video

 Odstraňovanie starých koaxiálny káblov na J9 A blok (3-7 poschodie)
 Každý týždeň sme uverejnili v Aktualitách Mediálky TV aspoň 3 reportá že na základe
nášho memoranda a dobrej spolupráce.

 Natáčanie sprievodnej akcie na Hrnčiarskej ulici, z ktorej záznamy boli premietané na
Hlavnej ulici počas podujatia „Znovuzrodenie“

Zoznam videí uverejnených na našej webovej stránke- ZS 2011/2012:
- Promo Študentskej televízie

- Rýchle správy 05.12.2011

- BestGuest:Tomáš Bel

- DOD na UPJŠ

- Novoročné prekvapenie

- Folklórny súbor Borievka

- Vaše vianočné priania

- V klub 8

- Imatrikulačný ples FEI 2011

- Konkurz do PC klubu J5

- Vianočné trhy

- Rýchle správy 27.11.2011

- Boulder cup

- Sud piva 10

- Dlhová kríza- Kamil Boros na TUKE

- Botanická záhrada Košice

- Mikuláš na J5

- Kvapka krvi Jedlíkova 9

- Santove Vianoce 2011

- Intrák do vrecka

- Rýchle správy 11.12.2011

- Koncert v Evke B-band

- Stromček na námestí

- Otvorenie altánku- Jedlíkova 5

- Hútnické spevy

- Rýchle správy 14.11.2011

- V klub CZ&SK party

- Podzemné Košice
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- Halloween party-V klub

- Moon Ride

- Prepadovka trailer

- Dragon DOD

- Deň vedy a techniky na UPJŠ

- Skladačka race J7

- Veľkofilm v KE- Svet bez konca

- Rýchle správy 23.10.2011

- Basketbal na Boženy Němcovej

- Kvapka krvi Jedlíkova 5

- Rýchle správy 7.11.2011

- Výluka na DPMK

- Rozhovor Európskeho komisára a rektora

- Rýchle správy 16.10.2011

TUKE

- Rýchle správy 9.10.2011

- Collegium Technikum- TUKE

Čo sme vylepšili- ZS 2011/2012
 Štúdiové svetlá, 2x Svetlá na kamery
 Kamera cannon XF100 2x

 Karty do kamier 4x, čítačky

 Smerový mikrofón spolu s príslušenstvom

 Konektory

 Úprava stránky www.studenttv.sk
 Zvýšenie online komunikácie s členmi našej FB page- StudentTv
www.facebook.com/StudentTV.sk

 Vytvorenie APP na nasej FB page kde si môžu fanúšikovia pozerať priamo naše videá
uverejnené na youtube.

 Spustenie služby "StudentTV VLC Playlist API" + Google Chrome rozšírenie
http://api.studenttv.sk/vlcplaylist/

A na čo sa môžete tešiť?
 Pripravujeme pre vás vyhotovenie nového webu
 Spustenie on-line live streamu.

 Spolupráca na dobročinnej akcii „Usmej sa na mňa“
 Odstránenie koaxiálnych káblov na všetkých blokoch internátu J9
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 Natočenie nových či už existujúcich relácii- Prepadovka, ŠTV show a iné
 Vysielanie „Rýchlych správ“ pod novým názvom „Týždenník s...“

 Workshopy a prednášky pre členov ŠTV týkajúce sa ich rozvoja v oblasti televízie.

 Zvýšiť spoluprácu na Technickej univerzite v Košiciach

 Natáčanie promo videí pre ŠRJ9 a pre ďalšie kluby pôsobiace na internáte J9
 Konkurz do Študentskej televízie

 Spolupráca na ďalších po dujatiach organizovaných ŠRJ9 a ostatnými organizáciami či
klubmi

 Zvýšiť propagáciu jednotlivých fakúlt TUKE u študentov stredných škôl a verejnosti

Bc. Martina Babicová

Predsedkyňa Študentskej televízie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická Univerzita v Košiciach

Jedlíkova 9, 040 11 Košice
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