
Kandidát číslo 1 

Jakub Abrahám 

 Ahoj, moje meno je Jakub Abrahám 
a na FRIčke som prvý rok. Počas môjho 
štúdia na bilingválnom gymnáziu 
Milana Hodžu v Sučanoch som sa 
venoval rôznym veciam, avšak najviac 
mi prischla angličtina, ktorú som 
vyučoval od svojich 16-tich rokov v 
jazykovej škole a aj sa jej naďalej 
venujem v podobe tlmočenia a 
prekladania. Myslím si, že svojimi 
vedomosťami nadobudnutými pri 
štúdiu na SŠ a získanou praxou v 
zamestnaniach viem prispieť k lepšiemu 
chodu FRIčky, ktorá mi behom pár 
týždňov prirástla k srdcu. 
 

  



Kandidát číslo 2 

Ing. Pavol Boško 

 Doktorand Katedry manažérskych 
teórií, oblasť výskumu – športový 
manažment. 

  



Kandidát číslo 3 

Ing. Eliška Čičmancová 

 Volám sa Eliška Čičmancová 
a v tomto akademickom roku som 
študentkou druhého ročníka 
doktorandského štúdia v študijnom 
programe Manažment na Fakulte 
riadenia a informatiky Žilinskej 
univerzity v Žiline. Vo výskume sa 
venujem samosprávam, ich riadeniu 
a komunikácii s občanmi. Sama si 
veľmi dobre uvedomujem nutnosť 
vhodnej diskusie k problémom, nielen 
v spomínanej oblasti samospráv, ale aj 
vysokých škôl. Vždy som sa zaujímala 
o problematiku senátov a iných 
poradných orgánov na univerzitách, 
z čoho ešte počas inžinierskeho štúdia 

vyplynulo moje členstvo v Akademickom senáte Fakulty riadenia a informatiky 
za študentskú časť. Od minulého roka pôsobím aj v Akademickom senáte 
Žilinskej univerzity v Žiline ako jedna zo študentských zástupcov našej fakulty. 

Od začiatku inžinierskeho štúdia som súčasťou študentskej organizácie FRI 
Club, v ktorej sa staráme o plynulý chod zábavných aj vzdelávacích podujatí na 
fakulte. Záleží mi na tom, aby sa študenti cítili na fakulte aj univerzite príjemne, 
aby pociťovali priateľskú, férovú a otvorenú atmosféru. Chcem preto naďalej 
zastupovať názory našich študentov aj vo fakultnom senáte. Myslím si, že je 
veľmi dôležité, aby si študenti boli istí, že ich zvolení predstavitelia a zástupcovia 
budú za nimi stáť, podporovať ich a starať sa o to, aby ich štúdium bolo čo najviac 
zmysluplné, v súlade s plynulým rozvojom vysokého školstva na Slovensku.  

  



Kandidát číslo 4 

Juraj Dobrovič 

 Ahojte, volám sa Juraj Dobrovič 
a ako študent Počítačového inžinierstva 
v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, by 
som sa chcel zapojiť do diania na fakulte 
prostredníctvom obhajovania záujmov 
nás študentov v akademickom senáte. Je 
to inštitúcia, ktorá má moc uhájiť 
a presadiť zlepšenia a inovácie nie len pre 
nás ale aj pre budúce generácie študentov. 
Pochádzam z malého 
východoslovenského mesta Sabinov a rád 
by som prispel novými nápadmi, 
konštruktívnym zmýšľaním a 
prehodnocovaním faktov ale ak bude 

treba, aj s jednoduchým sedliackym rozumom. Verím, že zastúpenie v senáte 
obhájim zodpovedne a správne v prospech študentov a celej akademickej obce. 
A jak še u nas na vychodze hutori: „Doktor, ani fiškaľ z neho nebudze, ale chlop 
je ne plany.“ 

  



Kandidát číslo 5 

Adam Jacko 

 Ahojte, moje meno je Adam a som 
študentom odboru Informatika 
a riadenie. V skratke o mne... Z mojich 
charakterových čŕt by som vypichol 
asi moju úprimnosť a priamosť. Som 
taktiež spoľahlivý, čo mi mnohí ľudia 
z môjho okolia môžu potvrdiť. Na 
každý vzniknutý problém hľadám 
optimálne riešenie, a aj keď to je 
niekedy komplikované, vzdávanie sa 
nie je v mojej povahe. Dokážem 
racionálne uvažovať, ale nechýba mi 
ani empatia. Do mojich silných 
stránok by som tiež určite zaradil 
komunikačné schopnosti. V 
spoločnosti dokážem rýchlo naviazať 

komunikáciu a získať si ľudí na svoju stranu. Z toho vyplýva, že som priateľský a 
pre väčšinu ľudí v mojom okolí dokážem vytvoriť silný support. Pár mojich záľub 
... milujem cyklistiku, no nepohrdnem však ani dobrou túrou a taktiež filmom. 

  



Kandidát číslo 6 

Peter Kolok 

Keby ste na tejto škole mohli zmeniť 
jednu vec, čo by to bolo?  

Som Peťo a v senáte sa chcem 
pokúsiť uskutočniť vaše nápady. 

 

Nepotrebujem na to všetky hlasy, 

Stačí ten tvoj!    : ) 

  



Kandidát číslo 7 

Daniela Marušincová 

  Medzi moje najväčšie 
prednosti patrí komunikatívnosť, 
priateľskosť, práca s ľuďmi 
a publikom. Som veľmi cieľavedomá, 
nebojím sa žiadnej novej výzvy, 
pretože rada skúšam v živote nové 
veci. Predsa život máme len jeden.  

Vo voľnom čase rada cvičím, 
pečiem a som aj výborná kuchárka, 
občas aj čosi opravím, keďže milujem 
techniku a taktiež som aj trochu 
autičkár. Jednoducho som človek 
mnohých tvári.  

  



Kandidát číslo 8 

Ing. Michal Mulík 

 Hello there! 
 

Som študentom prvého ročníka 
doktorandského štúdia na katedre 
softvérových technológií – KST. 
Veľkú časť môjho času venujem 
hlavne mojej dizertačnej práci 
„Vývoj, validácia a aplikácia modelu 
zhlukov buniek“. Keďže som na 
inžinierskom štúdiu absolvoval 
študijný program „Biomedicínska 
Informatika“ a našiel zaľúbenie vo 
sfére informatiky spojenej 
s kúskami biológie.  

 
Na fakulte som teda strávil pár 
rokov a za ten čas nazbieral 

niekoľko skúseností a to nie len v senáte, ale aj disciplinárnej komisii, kde som 
dodnes. Podarilo sa nám posunúť malými krokmi fakultu vpred, hlavne čo sa týka 
vzťahu ku študentom. Nemusíte si napríklad nechať uznávať známky, keď sa Vám 
ročník nevydarí. Niekedy to tak nebolo a museli ste behať po fakulte... 
 
Mojim cieľom bude podporiť takéto dobré návrhy, ktoré častokrát prídu práve 
od Vás a posunúť ich vyššie. Spoločne tak uľahčíme štúdium Vám súčasným 

a budúcim študentom.       
 
P.S.: Ak ste sa dočítali až sem, potom sa asi veľmi nudíte. Každopádne palec hore 
a teraz nezabudnite dať hlas tomu správnemu človeku. 

  



Kandidát číslo 9 

Ing. Marián Šotek 

 Moje meno je Marián Šotek 
a v súčasnej dobe som študentom 
doktorandského stupňa na Fakulte 
riadenia a informatiky v študijnom 
programe Manažment.  

 Členom študentskej časti 
Akademického senátu FRI UNIZA 
som už 2 volebné obdobia, 
v ktorých som zastával funkciu 
predsedu študentskej časti. Okrem 
toho sa snažím hájiť záujmy 
študentov aj ako člen veľkého 
Akademického senátu UNIZA, 
Správnej rady UNIZA a ďalších 
častiach akademickej samosprávy. 

 Zároveň sa snažím tvoriť 
a zlepšovať študentský život na FRI 
UNIZA a prispievať aj ku 

možnostiam samovzdelávania študentov vďaka študentskej organizácii FRI Club, 
ktorej som už siedmy rok predsedom.  

 Akademický senát je jedným z najdôležitejších orgánov akademickej 
samosprávy a študenti v ňom majú svoje miesto. Budem rád, ak dostanem 
dôveru a ďalšie volebné obdobie budem môcť zastupovať študentov, ich práva 
a záujmy.  

  



Kandidát číslo 10 

Andrej Vrábel 

 Ahojte, mám 21 rokov a pochádzam 
z Dolného Kubína a študujem 
Manažment. Som vášnivý športovec, 
vo voľnom čase sa naplno venujem 
florbalu keďže aktívne hrám za tím 
Žilinskej univerzity florbalovú 
extraligu. Zaujímam sa o politické 
dianie nielen na Slovensku. Som typ 
človeka, ktorý má rád informácie 
z prvej ruky a vždy som rád keď viem, 
ako veci naozaj fungujú ,či skôr 
nefungujú a snažím sa hľadať spôsob 

na ich zlepšenie, to je aj dôvodom prečo som sa rozhodol kandidovať do 
akademického senátu.  

 

 


