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Osobné údaje
Priezvisko/meno:

Blažek Roman

Narodený:

1996

Miesto narodenia:

Čadca

Občianstvo:

Slovenská republika

Bydlisko:

Hurbanova 208/62, 022 04 Čadca

Pracovisko:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Rodinný stav:

slobodný

Vzdelanie a odborná príprava
2020 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline. Odbor Ekonómia
a manažment podniku (PhD.) – aktívne štúdium
2020 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline. Odbor Ekonómia
a manažment podniku (Ing.)
2018 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline. Odbor Ekonomika
a manažment podniku (Bc.)
2015 Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, špecializácia: obchodná akadémia.

Venuje sa účtovníctvu už takmer 10 rokov a to nie len v podmienkach SR, IFRS ale aj US
GAAP a teda môže poskytnúť dohľad, kontrolu a nové moderné prístupy, ktoré spadajú do
danej problematiky. Počas svojho doktorandského štúdia rozširuje svoje vedomosti
o problematiku kreatívneho účtovníctva.

V Žiline, 01. 10. 2020

Roman Blažek

ŽIVOTOPIS
Ing. Igor Dömény (24)
igor.domeny@stud.uniza.sk
Neded č. 719, 925 85 Neded, Slovakia

Vzdelanie
2020 -

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS; Ekonomika dopravy, spojov a služieb
denné doktorandské štúdium

2018 - 2020 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Železničná doprava
denné inžinierske štúdium
2015 – 2018 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Železničná doprava
denné bakalárske štúdium
2011 – 2015 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
prevádzka a ekonomika dopravy
Skúsenosti, stáže, študijné pobyty
2019

Účasť na Konvente akademických senátov v NRSR v Bratislave

2019

Návrh aplikácie bakalárskej práce so záberom na štatistickú analýzu v Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.

2017

odborná stáž
Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava, odbor dopravy

Členstvo v študentských organizáciách a orgánoch univerzity
2018 – 2019 Člen študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za fakultu
PEDaS
2015 – 2017 Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline
Jazykové znalosti
Anglický jazyk: B2
Nemecký jazyk: B1
Taliansky jazyk: A1

Dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať
Vo voľbách do Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity v Žiline som sa rozhodol kandidovať najmä z dôvodu, že sa aktívne zaujímam o dianie
na fakulte aj univerzite. Mojim primárnym cieľom by bolo aktívne zastupovať záujmy študentov
doktorandského štúdia našej fakulty. Pri svojej činnosti by som mohol navyše zužitkovať
skúsenosti nadobudnuté počas členstva v študentskej časti Akademického senátu Žilinskej
univerzity v Žiline v rokoch 2018 až 2019.

Publikačná činnosť a monografia

Kontaktná adresa

V Žiline dňa: 01.10.2020
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TATIANA
REMENCOVÁ
PREČO SOM SA ROZHODOL
KANDIDOVAŤ?
Žilinskú univerzitu v Žiline navštevujem
už viac ako 5 rokov. V súčasnosti
pôsobím ako doktorandka na Katedre
leteckej
dopravy
a pozvanie
kandidovať do Akademického Senátu
ma ihneď zaujalo. Za najdôležitejšie
považujem
zlepšiť
a zefektívniť
komunikáciu medzi vedením univerzity,
katedrou a jej študentami. Využiť
príležitosť dostať sa k študentom bližšie,
vďaka tomu lepšie pochopiť ich
potreby, prijať ich kritiku a na základe
ich vyjadrení hľadať nové spôsoby,
riešenia, či kompromisy. Rada by som
v Akademickom Senáte obhajovala
a zastupovala záujmy študentov, ktorí
sú pre nás na prvom mieste.

KONTAKT
Tatiana Remencová
Kamenná Poruba 013 14
tatiana.remencova@stud.uniza.sk

ZÁĽUBY
Hra na hudobný nástroj – gitara
Spev
Priatelia
Príroda
Cestovanie

VZDELANIE
Žilinská univerzita v Žiline
2020 –
Fakulta PEDAS, doktorandka na KLD
Žilinská univerzita v Žiline
2015 – 2020
Fakulta PEDAS, Letecká Doprava
Gymnázium Rajec
2011 – 2015

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
2019 - 2020, Spa recepcia
Obsluha klientov, administratívna činnosť, práca s pokladňou
OLYMPTOY, s.r.o.
2017 - 2019
Obsluha zákazníkov, predaj tovaru, práca s pokladňou
Kúpalisko Veronika Rajec, s.r.o.
6/2017 – 8/2017
Pomocné práce pri poskytovaní stravovacích služieb
AM Language Studio Malta
7/2016 – 8/2016
Group Instructor, voľnočasový animátor v letnej jazykovej škole

ZDATNOSTI
Vodičský preukaz skupiny B,
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet
Anglický jazyk B2

