
 

Kandidátna listina AS FRI 
 

 

Michaela BOTEKOVÁ 

5ZCM12, Informačný manažment 

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

som študentkou na fakulte už piaty rok a dva roky 

aktívne pôsobím v študentskej časti akademického 

senátu FRI.  

Mojim cieľom je naďalej presadzovať Vaše záujmy 

a snažiť sa o dosiahnutie lepšej klímy na akademickej 

pôde, hlavne zapojením Vašich názorov a námetov. 

Budem rada, ak ma podporíte Vašimi hlasmi. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať: 

m.botekova@gmail.com 

Veľké vďaka za každý hlas! 

 

 

 

Matej HOLUBČÍK 

5ZY033, Informatika 

Som študent tretieho ročníka v študijnom programe 

Informatika. Na škole som už pár rokov, takže viem, 

čo nás študentov trápi a chcem veci zlepšiť aj pomocou 

teba, tvojho hlasu a tvojich nápadov! 
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Oľga CHOVANCOVÁ 

Doktorand, Aplikovaná informatika 

V stručnosti o mne: študujem Aplikovanú 

informatiku – ako doktorandka. Som člen v rôznych 

medzinárodných študentských organizáciách ako 

napríklad IAESTE LC Žilina, ESN UNIZA, kde sa 

venujem hlavne webu (národný webmaster ESN SK) 

a programovaniu (Java Spring Boot, Angular 4). 

V akademickom senáte som už dlho, tak už viem, 

ako to v ňom chodí. Keďže som už na FRIčke aký 

taký rok, tak už mám prehľad o tom, čo študentom 

vadí a nevadí a čo by chceli zmeniť a zlepšiť, čo sa 

dá a čo sa nedá. 

 

 

 

 

Kristína JÁNOŠÍKOVÁ 

5ZCM011, Informačný manažment 

Ahojte! 

Volám sa Kristína a na našej fakulte som už štvrtý rok. Do 

akademického senátu kandidujem preto, aby som pomohla 

presadiť názory a postrehy nás študentov. Budem rada, ak 

ma podporíte. 

Voľte číslo 4 ! 
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Barbora LÍNEK 

Doktorand, Manažment 

Zdravím Vás kolegovia,  

moje meno je Barbora Línek a som študentkou prvého 

ročníka doktorandského štúdia odboru Manažment.  

Akademický senát vnímam ako výbornú príležitosť na 

začiatok realizácie dobrých nápadov, priestor na 

diskusiu a presadzovanie záujmov študentov. Práve 

nové názory, nápady a pohľad študentov môže našu 

fakultu zmeniť na lepšie miesto pre štúdium a prípravu 

na prax bez ohľadu na odbor, ktorý študujete.  

Vopred ďakujem za každý hlas. 

 

 

 

 

Michal MULÍK 

5ZY031, Informatika 

Greetings, friend ! 

Volám sa Michal Mulík a študujem tretí rok 

informatiku na FRI. Stretol som sa s rôznymi 

záležitosťami, ktoré sa neriešili alebo ešte stále 

nedoriešili. 

Mojím cieľom v senáte bude teda poukázať na 

neriešené, tlačiť na nedoriešené a týmto zvyšovať 

počet vyriešených problémov. Preto som sa 

rozhodol kandidovať do senátu. Chcem dopomôcť 

urobiť zo školy miesto, ktorému k vzdelávaniu nič 

nechýba a kde sa budete cítiť dobre. Tí, ktorí ma 

poznajú, vedia, že nikomu sa neotočím chrbtom. 

Dokonca budem rád, ak ma budete informovať 

o všetkom, čo Vás trápi osobne alebo cez e-mail: 

Ghoststalker007@gmail.com. Vždy sa snažím ku 

všetkému nájsť riešenie. 

Skúsme týmto spôsobom dosiahnuť zmenu k lepšiemu. Aj my tvoríme časť pilierov, na ktorých stojí celý 

systém. 

Voľte číslo 6, ak Vám nie je jedno kde a ako študujeme !  

Ďakujem za každý Váš hlas. See ya soon ! 
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Aneta PAPŠOVÁ 

5ZCM12, Manažment 

Ahojte FRI-čkari! 

Volám sa Aneta Papšová a som študentkou denného 

inžinierskeho štúdia na našej fakulte v odbore manažment. 

Do časti akademického senátu kandidujem za účelom 

zastúpenia študentov pri riešení problémov na fakulte. 

Mojim cieľom je obhajovať Vaše názory a potreby. 

Ďakujem za Vašu podporu! 

 

 

 

 

Tomáš REBRO 

5ZN032, Manažment 

Volám sa Tomáš Rebro, no kamaráti ma najčastejšie 

oslovujú Tomo. Študujem už piaty rok, momentálne 

odbor manažment, kde sa mi darí viac, ako sa mi 

darilo na informatike. Môžete ma poznať napríklad 

ako toho blázna, ktorému nie je zima, či z udalosti 

FRIčkovica, ktorú som moderoval, alebo z rôznych 

iných činností, ktoré robím pre študentské 

organizácie.  

Vo svojom voľnom čase sa venujem novým 

moderátorom študentského Rádia X, kde sám 

pôsobím ako moderátor. Ďalej veľmi rád trávim čas 

so svojimi kamarátmi, no taktiež si užívam každú 

chvíľku pre seba počúvaním hudby, hraním hier, 

alebo pozeraním filmov či seriálov.  

 

Dôvodom, prečo som sa prihlásil do akademického senátu, bolo odporúčanie viacerých autorít z fakulty, 

pretože vraj sa na tú pozíciu hodím. Povedal som si, že ak si to myslia viacerí a môžem svojou činnosťou 

prispieť k lepšiemu fungovaniu fakulty, že to aspoň skúsim. Nič za to nedám a môžem byť len na osoh.  

Na záver chcem poprosiť každého, kto číta tieto riadky, aby svoj hlas neodovzdali niekomu len preto, lebo 

ho poznajú. Zamyslite sa pred voľbou, nakoľko sa nejedná len o našu budúcnosť. 
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Miroslav RECHTORÍK 

Doktorand, Manažment 

Zdravím,  som študent 1. ročníka na doktorandskom štúdiu 

v obore manažment. Na FRI sa pohybujem už dlhšiu dobu, 

a preto som mal možnosť všimnúť si problémy, ktorým študenti 

FRI bežne počas celého svojho štúdia čelia. Akademický senát 

ponúka nám študentom určitú moc niečo na FRI zmeniť 

a zlepšiť tak podmienky pre všetkých študentov. Vzhľadom na 

moje viac ako 5 ročné pôsobenie na FRI si myslím, že dokážem 

identifikovať tie problémy a nedostatky, ktoré je naozaj možné 

vyriešiť a pomôcť tak nám všetkým. Ďakujem za Vašu 

podporu.    

 

 

 

 

Marián ŠOTEK 

5ZN031, Manažment 

Ahoj, volám sa Marián Šotek a už tretí rok 

študujem odbor manažment na FRI.  

Počas troch rokov, ktoré som už na fakulte sa 

snažím nie len študovať, ale hlavne sa zapájať do 

rôznych aktivít, ktoré spríjemňujú študentom čas 

strávený na fakulte. Príkladom toho je aj fakt, že 

som predsedom Fri clubu, ktorý na fakulte 

organizuje pre študentov počas roka množstvo 

akcií, ako napríklad Fričkovica, Fri ples, Fri fest 

a mnoho ďalších.  

Mojim hlavným cieľom je hlavne hájiť záujem 

študentov a vytvárať im čo najlepší priestor, či už 

pre ich štúdium, ale aj na to, aby si svoje 

študentské roky na fakulte mohli naozaj užiť. 

Akademický senát vnímam ako možnosť ešte viac 

ovplyvniť dianie na fakulte a tým prispieť k jej 

rozvoju, ako aj rozvoju samotných študentov. 
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Dominika HRINÍKOVÁ 

5ZM012, Informačný manažment 

Vážení spolubojovníci, 

som študentkou piateho ročníka inžinierskeho stupňa 

na našej fakulte. Už druhý rok som súčasťou tímu 

študentskej časti akademického senátu, kde sa aktívne 

zapájam do rôznych činností. 

Chcela by som sa aj naďalej zameriavať na získavanie 

námetov, návrhov a identifikáciu problémov, ktoré na 

fakulte vznikajú a sú vnímané často len študentmi, nie 

však vedením fakulty.  

Spoločným úsilím dokážeme tieto nedostatky 

postupne odstrániť, a preto budem rada, ak ma 

podporíte Vaším hlasom. Ak budete mať akékoľvek 

otázky alebo nejasnosti, neváhajte ma osloviť prostredníctvom mailu: dominikatumova@gmail.com 

Ďakujem za každý Váš hlas! 

 

 

Jaroslava URGASOVÁ 

5ZN032, Manažment 

Ahojte spolužiaci! 

Moje meno je Jaroslava Urgasová a v súčasnosti 

som študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia 

odboru manažment. Popri štúdiu sa  venujem 

taktiež aj študentskej organizácií Rádio X, kde 

zastávam funkciu PR manažéra. Až  ako jeho 

členka som zistila, že študenti majú celkovo malé 

povedomie o činnostiach na univerzite a jej 

fakultách.  Na základe toho by som sa chcela 

dostať k dôvodu môjho kandidovania.  

Osobne si myslím, že je dôležité, aby študenti 

vedeli, čo všetko spoločne dokážu. V 

akademickom senáte by som chcela svojou 

činnosťou prispieť  k zlepšeniu života študentov 

na našej fakulte a presadzovať vaše záujmy. 

Je už len na Vás pre koho z nás sa rozhodnete. Ja 

verím, že práve Vaše rozhodnutie bude pre Vás 

najlepšie. 
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Terézia VRABČEKOVÁ 

5ZN031, Manažment 

Volám sa Terézia Vrabčeková a som študentkou 3. 

ročníka manažmentu.   

Študujem na FRIčke, pretože táto škola má veľký 

potenciál a hlavne ma baví. Avšak  si myslím, že 

každý z nás sa stretá s určitými vecami, ktoré nám 

prekážajú, ale dajú sa zmeniť. Preto chcem skúsiť 

naše kreatívne a inovatívne myšlienky, nápady 

predložiť na vyšších miestach.  

Kto nič neskúsi, nič nepokazí. Tak prečo niečo 

neskúsiť a možno aj pokaziť. 
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