
   

 

KANDIDÁTNA LISTINA  

PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI  
AKADEMICKÉHO SENÁTU  

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 
NA FAKULTE RIADENIA A INFORMATIKY UNIZA 

 
 

V zmysle čl. 6 Zásad volieb do AS UNIZA predkladá miestna volebná komisia zoznam 

kandidátov na členov Akademického senátu UNIZA (kandidáti sú uvedení v abecednom 

poradí): 

 

- ING. ELIŠKA ČIČMANCOVÁ 

- BC. MICHAL MRENA 

 

Voľby sa uskutočnia 16.4.2021 od 8:00 do 16:00 online prostredníctvom systému OnVote. 

Člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže vykonať voľbu po prihlásení sa do 

systému na adrese onvote.uniza.sk svojim Microsoft kontom, ktoré využíva v aplikácii MS 

Teams a vstúpení do udalosti Doplňujúce voľby do AS UNIZA na FRI. Následne na 

hlasovacom lístku označí svoju voľbu. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty 

môže voliť najviac jedného kandidáta zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak 

označí viac kandidátov alebo neoznačí žiadneho, hlasovanie je neplatné.  

 

Miestna volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a členom 

študentskej časti AS UNIZA sa stáva kandidát podľa určeného poradia. 

 

Vyhlásenie výsledkov volieb sa uskutoční dňa 16.4.2021 do 18:00. 

 

 

 

 

V Žiline, 13.4.2021 
 

Miestna volebná komisia: 
Ing. Marián Šotek (marian.sotek@fri.uniza.sk) 
Ing. Jozef Mičic (jozef.micic@fri.uniza.sk) 
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. (norbert.adamko@fri.uniza.sk) 

 
 
 
  



   
 

 

Ing. Eliška Čičmancová 

 

V aktuálnom akademickom roku som prváčka na 

doktorandskom štúdiu v študijnom programe Manažment na 

Fakulte riadenia a informatiky. Od začiatku inžinierskeho 

štúdia som súčasťou študentskej organizácie FRI Club, 

v ktorej sa staráme o plynulý chod zábavných aj 

vzdelávacích podujatí na fakulte. Okrem toho druhý rok 

pôsobím aj ako členka študentskej časti Akademického 

senátu FRI. Záleží mi na tom, aby sa študenti cítili na fakulte 

aj univerzite príjemne, aby pociťovali priateľskú, férovú 

a otvorenú atmosféru. Chcem preto obhajovať názory 

našich študentov nielen vo fakultnom senáte, ale aj 

univerzitnom. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby si študenti 

boli istí, že ich zvolení predstavitelia a zástupcovia 

v Akademickom senáte budú za nimi stáť, podporovať ich 

a starať sa o to, aby ich štúdium bolo čo najviac zmysluplné. 

 

 

 

 

Bc. Michal Mrena 

 

Som študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v programe 

informačné systémy - spracovanie dát. Spolu s tromi rokmi 

štúdia v bakalárskom študijnom programe informatika tak 

beží piaty rok môjho pobytu na FRI. Za tento čas som prešiel 

rôznymi procesmi, a tak dúfam, že budem môcť poskytnúť 

relevantný pohľad zastupujúci zmýšľanie študentov. 

Rôznym zákutiam programovania informatiky sa okrem 

školy rád venujem aj vo voľnom čase. Popri tom si rád 

prečítam niečo o fyzike malého a veľkého vesmíru, aspoň 

na populárno-náučnej úrovni. Okrem spomínaných 

statických činností sa rád pohybujem v prírode či už 

chôdzou, behom alebo bicyklom. 

  

 


