
 

 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY 
 

 
 

K A N D I D Á T N A  L I S T I N A  

overených kandidátov do študentskej časti akademického senátu ŽU 

za Fakultu riadenia a informatiky 

 
 
 

č. Meno a priezvisko kandidáta Ročník Študijný odbor 

1 Anna Púchyová 1. (Ing.) Aplikované sieťové inžinierstvo 

2 Salim Sirieh 1. (Ing.) Manažment 
* Kandidáti sú zoradení abecedne podľa priezviska 

 
 
 
 
 

Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu ŽU sa uskutočnia  

dňa 30.10.2014 od 09:00 do 13:00 hod. v priestoroch jedálne FRI 

 

Voľby sa uskutočňujú z dôvodu ukončenia členstva predošlým zástupcom (podľa čl. 3, ods. 3, písm. 
e) Zásad volieb do AS ŽU). Voľby sú vyhlásené na doplnenie jedného člena študentskej časti AS ŽU.  

Volebné právo (právo voliť a byť volený do AS ŽU, podľa čl. 3 Zásad volieb do AS ŽU) majú všetci 
členovia študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorí študujú v prvom, druhom a treťom 
stupni vysokoškolského štúdia (dennej aj externej formy). Voľby sa vykonávajú väčšinovým 
volebným systémom na princípoch rovného a priameho volebného práva, tajným hlasovaním. 

Každý oprávnený volič zo študentskej časti akademickej obce môže zakrúžkovať iba 
jedného z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku. Ak zakrúžkuje viac kandidátov, alebo 
nezakrúžkuje žiadneho, jeho hlas je neplatný. Volebná komisia po zrátaní hlasov pre jednotlivých 
kandidátov zistí ich poradie. Zvolený bude kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnakom počte 
hlasov dvoch kandidátov rozhodne komisia žrebovaním. 

HARMONOGRAM VOLIEB 
• uzávierka návrhov na kandidátov: 21.10. 2014  o  13:00 hod. (MVK) 
• zverejnenie overených kandidátov: 22.10.2014  (web FRI, intranet ŽU) 
• volebný akt na FRI: 30.10.2014  (štvrtok, priestory jedálne FRI) 
• zverejnenie výsledkov volieb: 31.10.2014  (web FRI, intranet ŽU) 
 

 
 

V Žiline, 22.10. 2014 Prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 
predseda miestnej volebnej komisie 



 

 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY 
 
 
 

S T R U Č N É  C H A R A K T E R I S T I K Y  

overených kandidátov do študentskej časti akademického senátu ŽU 

za Fakultu riadenia a informatiky 

 
 

Bc. Anna Púchyová 

Narodená v Banskej Bystrici. V minulom roku úspešne ukončila bakalárske 
štúdium v odbore Informatika. V súčasnosti študentka prvého ročníka 
inžinierskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky v študijnom programe 
Aplikované sieťové inžinierstvo, zameranie Sieťová infraštruktúra. Počas 
štúdia získala certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate) a naďalej sa 
venuje vzdelávaniu sa v oblasti počítačových sietí. V rámci praxe sa zúčastnila 
projektu Kroscamp firmy Kros, kde pôsobila ako programátor. 
 

 

 
Bc. Salim Sirieh 

Narodený v Púchove. V minulom roku úspešne ukončil bakalárske štúdium v 
odbore Manažment. Počas bakalárskeho štúdia absolvoval Erasmus študijný 
pobyt na Universidade do Porto. V súčasnosti študent prvého ročníka 
inžinierskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky v študijnom programe 
Manažment. Od februára 2014 pôsobí ako ESN Slovakia Local Representative, 
od septembra aj ako fakultný ESN koordinátor. Má pracovné skúsenosti ako 
Websales administrator v spoločnosti Ticketportal, Tlmočník & kontaktná 

osoba v Kúpeľe Piešťany, a.s. a Web administrátor pre Volkswagen club Slovakia. Ovláda anglický 
a nemecký jazyk na pokročilej úrovni a základy portugalského jazyka. Medzi jeho profesionálne 
zručnosti patria veľmi dobrá znalosť produktov Adobe – Photoshop, InDesign a Illustrator. Takisto 
vynikajúco ovláda Prezi. 


