ZOZNAM KANDIDÁTOV DO DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE NA FAKULTE BEZPEČNOSTNÉHO
INŽINIERSTVA
Na základe návrhov podaných v stanovenej lehote do 11.11. 2021 do 12:00
hod. volebná komisia zverejňuje „Zoznam kandidátov a ich stručnú profesijnú
charakteristiku“ do doplňujúcich volieb
do Akademického senátu UNIZA na FBI, ktoré sa uskutočnia
dňa 16.11. 2021 v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod. prostredníctvom aplikácie
„OnVote“

Kandidáti do študentskej časti AS UNIZA FBI:
Priezvisko

Meno

Ročník

Titul

Ďaďová

Alena

1.KM (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

Ďurica

Jakub

2.BM (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

Furiak

Kristián

2.KM (2. st. VŠ štúdia)

Bc.

Halúsková

Bronislava

1.KM (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

Kubalová (Králová)

Klaudia

2.BM (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

Mošková

Erika

2.KM (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

Rečlo

Rudolf

1.ZS (3. st. VŠ štúdia)

Ing.

V Žiline, dňa 12.11. 2021

Ing. Jozef SVETLÍK, PhD.
predseda miestnej volebnej komisie v.r.

Prezentácia kandidátov:
1. Ing. Alena Ďaďová
Volám sa Alena Ďaďová a som doktorandkou
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva,
katedry krízového manažmentu Žilinskej
univerzity v Žiline. Na katedre krízového
manažmentu som úspešne absolvovala
inžinierske štúdium a rozhodla som sa
prehlbovať svoje vedomosti na doktorandskom
štúdiu. Som rodená Žilinčanka a pôsobnosť na
Fakulte bezpečnostného inžinierstva pre mňa
predstavuje tú správnu voľbu. V rámci môjho
širokého záberu som sa rozhodla do
akademického senátu prihlásiť z dôvodu, že
práve záujmy Fakulty bezpečnostného
inžinierstva sú pre mňa priorita a mám
v záujme ich prezentovať v tom najlepšom
zmysle pre úspešný chod fakulty. Mojím
cieľom je dosiahnuť vysokú informovanosť
medzi všetkými zamestnancami Fakulty
bezpečnostného inžinierstva a študentmi.
Týmto sa uchádzam o členstvo
v Akademickom senáte Žilinskej univerzity
v Žiline na Fakulte bezpečnostného
inžinierstva.
2. Ing. Jakub Ďurica
Moje meno je Jakub Ďurica. V roku 2020 som
úspešne obhájil a zložil záverečnú štátnu
skúšku na Katedre bezpečnostného
manažmentu, Fakulty bezpečnostného
inžinierstva. V súčasnosti pôsobím na Katedre
bezpečnostného inžinierstva ako interný
doktorand v 2. ročníku. Dôvodom, prečo som
prijal kandidatúru je, že chcem zastupovať a
pomôcť študentom Fakulty bezpečnostného
inžinierstva. Rovnako je mojím cieľom
reprezentovať a zviditeľniť celú Fakultu
bezpečnostného inžinierstva v rámci
Akademického senátu Žilinskej univerzity
v Žiliny. V rámci mojich mnohých mimo
školských aktivít, spomeniem asi len tu
najdôležitejšiu, a to členstvo v hokejovom tíme
našej univerzity – HC UNIZA.

3. Bc. Kristián Furiak
Moje meno je Kristián Furiak a v súčasnosti
som študentom 2. ročníka Ing. štúdia
v programe krízový manažment. Na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva som absolvoval
1. stupeň štúdia, ktorý som ukončil v roku 2020
úspešnou obhajobou záverečnej práce.
Momentálne pôsobím aj ako člen študentskej
časti Akademického senátu fakulty a člen
Akreditačnej komisie Žilinskej univerzity. Po
ukončení 2. stupňa štúdia by som rád
pokračoval v prehlbovaní svojich vedomostí
ako doktorand. Moje prípadné členstvo
v akademickom senáte vnímam ako príležitosť
a záväzok zastupovať záujmy študentov našej
univerzity a participovať na procese jej
ďalšieho rozvoja. Chcem sa zameriavať hlavne
na upevnenie vzťahu študentov k ich
materskej univerzite a zvyšovanie kvality
vzdelávacieho procesu. Taktiež chcem využiť
túto možnosť na lepšie napĺňanie záväzkov
v rámci mojich existujúcich mandátov
v orgánoch univerzity a fakulty.

4. Ing. Bronislava Halúsková
Volám sa Bronislava Halúsková a pôsobím
ako interná doktorandka na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva, katedry
krízového manažmentu Žilinskej univerzity v
Žiline. Na katedre krízového manažmentu som
úspešne absolvovala prvý a druhý stupeň
vysokoškolského štúdia. Nakoľko si myslím, že
vzdelanie a rozširovanie svojich vedomostí je
dôležité, rozhodla som sa pokračovať na
doktorandskom štúdiu. V rámci môjho širokého
záberu som sa rozhodla prihlásiť do
akademického senátu. Fakulta
bezpečnostného inžinierstva je pre mňa
prioritou a mám v záujme ju prezentovať v tom
najlepšom zmysle. Týmto sa uchádzam o
členstvo v Akademickom senáte Žilinskej
univerzity v Žiline na Fakulte bezpečnostného
inžinierstva.

5. Ing. Klaudia Kubalová

Volám sa Klaudia Kubalová a som
internou doktorandkou na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva, Katedre
bezpečnostného manažmentu Žilinskej
univerzity v Žiline. V roku 2020, som
úspešne absolvovala inžinierske
štúdium a rozhodla sa pokračovať na
doktorandskom. Dôvodom, prečo som
prijala kandidatúru je, že chcem zvýšiť
informovanosť, zastupovať a pomôcť
študentom Fakulty bezpečnostného
inžinierstva. Taktiež, je mojím cieľom
reprezentovať a zviditeľniť celú Fakultu
bezpečnostného inžinierstva v rámci
Akademického senátu Žilinskej
univerzity v Žiliny.

6. Ing. Erika Mošková

Volám sa Erika Mošková a som internou
doktorandkou na Fakulte bezpečnostného
inžinierstva na Katedre krízového manažmentu
Žilinskej univerzity v Žiline. Na tejto katedre
som úspešne absolvovala bakalárske aj
inžinierske štúdium, pričom som sa ďalej
rozhodla pokračovať aj na vyšší stupeň
(doktorandského) štúdia. Pochádzam
z Púchova, avšak mesto Žilina ako aj fakulta,
ktorú navštevujem pre mňa predstavujú
zázemie, kde by som aj rada naďalej pôsobila.
V rámci fakulty som členkou študentskej
podpory v mojom študijnom programe, ako aj
členkou študentskej časti akademického
senátu fakulty, pričom by som rada rozšírila
svoje pôsobenie aj o členstvo v študentskej
časti Akademického senátu Žilinskej univerzity
v Žiline. Môj záujem o pomoc študentom ako aj
prezentovanie záujmov študentov by som rada
transformovala do činností v rámci celej
univerzity.

7. Rudolf Rečlo
Moje meno je Rudolf Rečlo a som
doktorandom na Fakulte bezpečnostného
inžinierstva, na katedre požiarneho
inžinierstva. Úspešne som absolvoval
inžinierske štúdium v odbore záchranné služby
a rozhodol som sa rozšíriť moje vedomosti na
doktorandskom štúdiu. Vzhľadom na moju
snahu hájiť záujmy Fakulty bezpečnostného
inžinierstva, ktoré patria medzi moje priority,
som sa rozhodol kandidovať do Akademického
senátu UNIZA. Mojim cieľom je dosiahnuť čo
najlepšiu informovanosť a prispieť ku
kvalitnému chodu Fakulty bezpečnostného
inžinierstva. Týmto sa uchádzam o členstvo
v Akademickom senáte Žilinskej univerzity
v Žiline.

