AKADEMICKÝ SENÁT
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
KANDIDÁTNA LISTINA PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO
ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ
UNIVERZITY V ŽILINE ZA FRI UNIZA
Vážení študenti,
na základe vyhlásenia doplňujúcich volieb jedného člena študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity
a po overení súhlasu navrhnutých kandidátov miestna volebná komisia AS UNIZA na FRI predkladá kandidátnu listinu.
Doplňujúce voľby sa budú konať dňa 24.11.2022 v čase od 8:00 do 16:00 online prostredníctvom systému OnVote. Vo
voľbách hlasujú členovia študentskej časti akademickej obce priradení na FRI UNIZA

KANDIDÁTNA LISTINA
1.
2.
3.
4.

Ing. Patrik Boršoš
Jakub Hrabovský
Bc. Martin Mazúch
Ing. Michal Mrena

STRUČNÁ ŽIVOTOPISNÁ CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTOV
Ing. Patrik Boršoš, narodený v roku 1998.
V roku 2020 ukončil bakalárske štúdium a následne v roku 2022 ukončil inžinierske štúdium v programe Informačný
manažment na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Momentálne je študentom tretieho stupňa štúdia na rovnakej
fakulte, kde ako doktorand vyučuje viacero predmetov.
V rokoch 2015-2021 bol aj manažérom jednej z pobočiek firmy, kde mal na starosti manažment a riadenie financií aj
procesov.
Medzi mimoškolské aktivity patrí predovšetkým Judo.

Jakub Hrabovský
Jakub je v súčasnosti študentom prvého stupňa štúdia (bakalársky stupeň) študijného programu Informatika na
Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.
Medzi jeho silné stránky patrí hlavne komunikácia, kritické myslenie, tímový duch a vodcovské schopnosti.
Bc. Martin Mazúch
Martin je študentom druhého ročníka inžinierskeho štúdia v programe Biomedicínska Informatika a okrem štúdia sa
už dlhšie ako rok aktívne venuje práci v oblasti výskumu na univerzitnom vedeckom parku. Na fakulte a pôde
univerzity prežil už niekoľko rokov a za ten čas spoznal veľa úžasných ľudí a zistil, ako niektoré veci fungujú /
nefungujú a mohol vidieť pohľad z oboch strán. Vzhľadom na fakt, že by po skončení štúdia rád ostal na fakulte aj na
doktorandskom štúdiu tak by rád využil tento čas na zlepšenie podmienok všetkých študentov.

Ing. Michal Mrena
Michal je študentom 2. ročníka doktorandského štúdia v programe aplikovaná informatika. Na FRI absolvoval
bakalárske aj inžinierske štúdium, takže je tu už vyše 6 rokov. Za tento čas spoznal univerzitu z rôznych pohľadov –
ako študenta tak aj vyučujúceho. Myslí si teda, že má slušnú predstavu o tom, ako veci fungujú, nefungujú a ako by
mohli fungovať. Preto si myslí, že vie v senáte zastupovať študentov rozumne, s rozvahou a s istým nadhľadom.

Popri výskume a výučbe sa rôznym zákutiam programovania a informatiky ako takej venuje rád aj vo voľnom čase.
Okrem toho si rád prečíta niečo z oblasti prírodných vied. Navyše k spomínaným statickým činnostiam sa rád venuje
aj aktívnym činnostiam ako napríklad cyklistika, plávanie, beh či turistika.

