
 
 

Zoznam kandidátov 
do študentskej časti Akademického senátu 

Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 
 
 
 

Bc. Eliška Čičmancová 
 
Ing. Irina Ďaďová 
 
Tomáš Krč 
 
Denisa Macková 
 
Bc. Michal Mulík 
 
Pavol Ondrík 
 
Bc. Tomáš Rebro 
 
Bc. Marián Šotek 
 
Marek Tebeľák 
 
Monika Trebulová 
 
 
 
 
 
 

Voľby sa uskutočnia 22.-23.10.2019 v čase od 8:00 do 14:00  
pred Informačným centrom FRI 

  



 
 

Eliška Čičmancová 
 

Som študentkou piateho 
ročníka odboru Informačný 
manažment. Na inžinierske 
štúdium na FRI som prestúpila po 
absolvovaní bakalárskeho štúdia 
na Katedre leteckej dopravy. Som 
aktívnou členkou študentských 
organizácií FRI club a IRŠ Rapeš, 
v ktorom pôsobím už štvrtý rok 
ako moderátor a fotograf.   
  



 
 

Irina Ďaďová 
 

Irina Ďaďová, študujem 1. rokom 
doktorandské štúdium programu 
Manažment na FRI. Fakulta riadenia 
a informatiky je moja Alma Mater, 
rada som sa na ňu vrátila a téma, ktorej 
sa venujem je: Online reputačný 
manažment. Tú chcem naďalej 
rozvíjať aj na základe svojich 
doterajších skúsenosti z viac ako 
4 ročnej praxe v marketingu.   
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Tomáš Krč 
 
Už nejaký ten rok som na 

fakulte, takže viem ako niektoré veci 
fungujú, no rovnako tak aj ako 
niektoré nie a práve preto 
kandidujem, aby sa tieto veci mohli 
zmeniť. Moje motivácie stať sa 
členom senátu? Jednoduché, rád by 
som sa podieľal na inovovaní našej 
fakulty a pri tom zohľadňoval váš 
názor, nápady, atď. Odkiaľ ma 
môžete poznať? Vypomáham hádam 
na každej akcii, ktorá sa koná na 
fakulte pod záštitou FRI clubu, alebo 
ste ma mohli vidieť na internátoch 
ako zástupcu Rady Ubytovaných 
Študentov (RUŠ). Preto mi bude cťou 

zastupovať váš hlas a vôľu v akademickom senáte našej fakulty 
  



 
 

Denisa Macková 
 
Ahojte, volám sa Denisa 

a momentálne navštevujem posledný 
ročník bakalárskeho stupňa v odbore 
Manažment. Mnohí ma možno 
poznáte z rôznych FRI akcií, kde som 
ich súčasťou ako organizátor, alebo sa 
poznáme z bežného študentského 
života. 

 
Motiváciou prečo kandidovať je pre 

mňa zlepšenie podmienok štúdia pre 
študentov na tejto fakulte, nakoľko 
som taktiež študentkou stretávam sa aj 
ja s rôznymi nedostatkami, na ktorých 
je potrebné zapracovať.  
 

Počas štúdia na tejto fakulte som nadobudla skúsenosť, že základom všetkého 
je správna komunikácia. Preto si veľmi rada vypočujem rôzne návrhy 
a pripomienky každého z Vás a pokúsim sa spoločne s Vašou podporou naplniť 
naše spoločné očakávania. Ďakujem Vám!  
  



 
 

Michal Mulík 
 
Zdravím všetky „zblúdilé“ duše a aj 

duše, ktoré si už dokázali nájsť miesto na 
našej fakulte. Moje meno je Michal Mulík, 
mám 22 a študujem spoločne s vami 
všetkými. Venujem sa študijnému programu 
„Biomedicínska Informatika“, ktorý je novo-
otvorený prvý rok. Taktiež som členom 
disciplinárnej komisie fakulty. 

 
Ako každý bežný smrteľník na tejto 

škole, aj ja hľadám systém ako ju 
vyštudovať. Niekedy sa však stane, že aj keď 
ten svoj systém nájdete, stále to akosi 
nefunguje. Všetko je zo strany fakulty 
primárne o študentoch, ale netreba zabúdať 
na to, že aj fakulta ako povedzme orgán sa 
môže dopustiť určitých chýb, na ktoré 
študenti narazia počas svojho štúdia. Vidia, 
že niečo nefunguje a chcú na to upozorniť 
a posunúť tak celú situáciu vyššie. 

 
Aj na to môže slúžiť náš fakultný senát 

a jeho zasadnutia. Je to jeden zo spôsobov, 
ako upozorniť fakultu, že niečo nefunguje 

a navrhnúť, ako to fungovať môže. Zástupcovia študentskej časti akademickej obce sú teda tí 
schopní poukazovať na všetky nedostatky zo strany študentov.  

 
V senáte som už určitý čas pôsobil. Mám s tým isté skúsenosti a vždy som sa snažil 

vypomôcť študentom. Niekedy sa to aj podarilo a pár návrhov prešlo. Ak to má hlavu a pätu, 
tak prečo by to prejsť nemalo, že ? Minulý rok sme aj s ostatnými zvolenými študentmi vytvorili 
celkom silnú skupinu, ktorá dokázala presadiť svoj názor.  

 
Pomáhame Vám vo svojom voľnom čase pre dobrý pocit, že sme Vám mohli pomôcť. 

Sľubovať Vám vopred nič nebudem, lebo sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Z mojej strany 
však môžete očakávať otvorenosť voči všetkým Vašim názorom. Možno, že aj ten Váš názor 
pomôže tejto fakulte byť lepšou. 
 

Ak si sa dočítal (alebo preskočil) až sem, tak palec hore pre teba. Teraz nebuď ovca a 
choď voliť ! ;-) 
  



 
 

Pavol Ondrík 
 
 Vážení študenti, voľby do 
študentskej časti akademického senátu 
sa blížia. 

 
  Touto cestou by som sa Vám chcel 
predstaviť. Aktuálne študujem 
manažment na prvom stupni štúdia. 
Medzi moje koníčky patrí hlavne šach, 
bicyklovanie a knihy. Pracoval som 
dva roky v zahraničí a môžem povedať 
že to bola naozaj tvrdá škola. Na 
Slovensko som sa vrátil z toho dôvodu 
že som tu vyrastal a chcem v rámci 
mojich možností pomôcť pretvoriť 
našu domovinu na lepší kus zeme. 
Zaujímam sa o dianie okolo seba 
a verím že vždy a všetko sa dá posunúť 
o úroveň vyššie. Pre kandidatúru som 
sa rozhodol hlavne z dôvodu aby som 
bol Vaša predĺžená ruka 

v akademickom senáte. Nemôžem Vám nič explicitne sľúbiť iba jedno, ak mi dáte 
svoj hlas urobím maximum pre to aby som Vás reprezentoval s čistým svedomím. 
Na záver by som sa Vám všetkým chcel poďakovať za to že počas volieb 
odovzdáte svoj hlas či už mne alebo iným kandidátom a tak ukážete že študentom 
záleží na dianí vo FRI. Ďakujem. 
  



 
 

Tomáš Rebro 
 
Moje meno je Tomáš Rebro 

a som dlhoročným študentom FRI. 
Momentálne študujem Informačný 
manažment na Ing stupni, no na Bc 
som si odniesol okrem manažmentu 
nejaké skúsenosti aj z Informatiky. 
Do akademického senátu som sa 
prihlásil už druhýkrát, nakoľko 
v prvom období som dostal nečakane 
veľkú podporu od študentov v podobe 
hlasov, ale aj podnetov, ktoré som 
mohol pomocou AS pre nich riešiť. 
Zároveň chcem poprosiť všetkých 
hlasujúcich, aby nehlasovali za mňa 
len kvôli tomu, že ma videli 
moderovať nejakú z fakultných akcií, 
ale aby ste sa rozhodli podľa toho, kto 
je podľa vás vhodný kandidát do 
senátu. V prípade akýchkoľvek 
otázok ma môžete kontaktovať na 

uvedený email, veľmi Vám rád odpoviem na všetky relevantné otázky. Ďakujem.   
  



 
 

Marián Šotek 
  
 Ahojte všetci. Moje meno je 
Marián Šotek, v súčasnosti 
študujem piaty ročník v programe 
Informačný manažment na FRI. 
  
 Momentálne som predsedom 
študentskej časti akademického 
senátu FRI UNIZA, podpredsedom 
študentskej časti akademického 
senátu UNIZA, členom 
disciplinárnej komisie a predsedom 
študentskej organizácie FRI club, 
ktorá organizuje pre študentov 
množstvo podujatí na FRI. 
  
 Rozhodol som sa opäť 
kandidovať do senátu a to z toho 
dôvodu, že by som s kolegami rád 
dokončil množstvo rozbehnutých 

vecí a aj naďalej pomáhal študentom s ich ťažkosťami na akademickej pôde. 
V minulom období sa nám ich podarilo veľa vyriešiť a dúfam, že tomu tak bude 
aj v tom nasledujúcom. 
 
 Aj ako študenti máme možnosť podieľať sa na riadení fakulty a univerzity 
a vyjadriť svoj názor, preto nepremeškajme svoju šancu niečo dokázať, poprípade 
zvoliť do AS zástupcov, ktorí sa neboja stáť si za svojim aj vašim názorom. 
  



 
 

 Marek Tebeľák 
 
Volám sa Marek Tebeľák 

a študujem počítačové inžinierstvo. 
Venujem sa rôznym dobrovoľným 
činnostiam, ako je napríklad 
pomáhanie v útulkoch či pátranie po 
nezvestných osobách. Vo voľnom 
čase sa venujem 3d tlači. Prečo 
chcem byť súčasťou akademického 
senátu? Akademický senát dokáže 
ovplyvniť veľa vecí, pomôcť 
a vyriešiť rôzne problémy. 
  



 
 

Monika Trebulová 
 
Volám sa Monika Trebulová, 

pochádzam z Makova a som 
študentkou tretieho ročníka študijného 
programu manažment. Medzi moje 
záľuby patrí starostlivosť o mojich 
psov, cyklistika a literatúra. Podieľať 
sa na organizovaní chodu fakulty je 
rozhodne zodpovedná a náročná úloha. 
Chcela by som prispieť mojimi 
znalosťami a skúsenosťami, aby bol 
výsledok prospešný pre každého 
zúčastneného. Osobne to vnímam ako 
výzvu, no zároveň ako príležitosť 
pomôcť tam, kde to bude potrebné. 

 


