
Kandidátna listina AS UNIZA 
 

 

Patrik FERENC 

Doktorand, Manažment 

Ahojte. Som študentom druhého ročníka doktorandského štúdia 

odboru manažment. Počas môjho štúdia na FRI som okrem 

nadobudnutých skúseností, poznatkov a vzdelania získal 

informácie o tom aké majú študenti potreby a očakávania. Ako 

člen senátu by som rád práve tieto potreby a očakávania 

študentov aktívne presadzoval. Hlavný problém, ktorý vnímam 

v tejto oblasti je vzájomné nepochopenie požiadaviek a 

očakávaní zo strany študentov, fakulty a univerzity. Mojim 

cieľom je zlepšiť vzájomnú informovanosť a naplnenie 

očakávaní ako zo strany univerzity, tak zo strany Vás študentov. 

Ďakujem Vám za každý Váš hlas. 

 

 

 

Dušan LONC 

5ZCM12, Informačný manažment 

V akademickom senáte UNIZA chcem reprezentovať 

nás študentov a naše záujmy. Je mi jasné, že väčšinou sa 

hlasuje o veciach, ktoré pre nás moc zaujímavé nie sú, 

ale keď na ne príde, chcem presadiť tie, ktoré nám to 

naše štúdium spríjemnia a uľahčia. 
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Straka 

Doktorand, Inteligentné informačné systémy 

Ahojte, som študentom 1. ročníka doktorandského štúdia programu 

Inteligentné Informačné Systémy, pričom sa zaoberám primárne 

analýzou dát. Akademické prostredie poznám z viacerých strán, či 

už z pohľadu študentského života, alebo pohľadu výskumníka 

(pracujem part-time v Univerzitnom Vedeckom Parku od roku 

2015). Takisto mám aj skúsenosti z praxe, pretože už 1 rok 

pracujem na start-upe BeeSafe, kde som zažil ozajstný workflow a 

videl, ako sa stávajú ľudia úspešnými. Na základe poznatkov z 

viacerých oblastí viem, ako by mohol vyzerať profil študenta, čo 

študentom chýba a čo treba robiť pre to aby boli šťastní a úspešní. 

Takisto by som tieto znalosti prepojil s reálnymi pocitmi, 

skúsenosťami a názormi študentov a urobil čo najviac preto, aby 

boli vhodne aplikované do univerzitného prostredia. 

 

 

 

Diana ZRAKOVÁ 

Doktorand, Manažment 

Volám sa Diana Zraková a som študentkou druhého 

ročníka doktorandského štúdia odboru manažment. Počas 

štúdia na Fakulte riadenia a informatiky som sa aktívne 

zapájala nielen do štúdia, ale tiež do iných aktivít, ktoré 

podporujú rozvoj praktických a teoretických skúseností 

študentov, pôsobila som i v časopise študentov Žilinskej 

univerzity ŽUŽO, kde som bola redaktorkou. 

Moje doterajšie pôsobenie na našej fakulte mi umožnilo 

vnímať situáciu nielen z pohľadu študenta, ale i z pohľadu 

vyučujúceho a výskumného pracovníka. Mojim hlavným 

cieľom je zvýšenie informovanosti študentov o dianí na 

fakulte, ale aj celej univerzite. Považujem za dôležité 

a potrebné dať študentom priestor na vyjadrenie svojich 

názorov, potrieb, nápadov i myšlienok.  

 

V mojom záujme je podporovať študentov a upriamiť ich pozornosť na aktívne zapájanie sa do školských 

aktivít, a do reprezentácie našej fakulty doma i vo svete, ale podporovať tiež ich záujem o vedu. 

Vopred ďakujem za každý jeden hlas a prejavenú dôveru! 
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