
KANDIDÁTKA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU SJF STU 

 

 

MENO:  Veronika Šímová 

BYDLISKO: Moravské Lieskové 

ODBOR:  Meranie a skúšobníctvo 

ROČNÍK: Prvý, Inžiniersky stupeň 

 

 

 

Narodila som sa 24. februára 1996 v Trenčíne. Študovala som na Gymnáziu M. R. 

Štefánika v Novom Meste nad Váhom, kde som v roku 2014 zmaturovala s vyznamenaním. 

V súčasnosti študujem prvý ročník Ing stupňa, odbor Meranie a skúšobníctvo na Strojníckej 

fakulte STU v Bratislave. Medzi moje záľuby patrí tanec, čítanie, varenie a organizácia školských 

i mimoškolských podujatí.  

Viac ako 2 roky som pôsobila v Študentskom parlamente ŠCS SjF STU , kde som počas 

jedného roka zastávala funkciu podpredsedníčky. Okrem toho sa momentálne venujem 

prezentácií a propagácií našej fakulty i univerzity ako takej.  

Programové tézy: 

o  Zaujímať sa o dianie na akademickej pôde SjF a informovať o tom študentov 

o  Propagovať a podporovať aktivity študentov SjF 

o  Hájiť záujmy a práva študentov, prezentovať ich názory vedeniu 

o  Zlepšiť komunikáciu medzi vedením fakulty a študentmi 

o  Zlepšiť propagáciu fakulty 

 

 

 

 

V Bratislave 07.10.2018       Bc. Veronika Šímová 



 

 

Kandidátka – do funkcie člena Akademického Senátu SjF STU 

 

         

 

           

 

 

 

 

Narodil som sa 21.10.1996 v Sobranciach. Študujem Bc. stupeň odbor Automatizácia a 

informatizácia strojov a procesov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, súčasne som aj 

členom STUBA Green Team.   

 

Programové tézy: 

- zvyšovať informovanosť študentov o dianí sa na fakulte 

- hájiť práva študentov 

- zlepšiť spoluprácu vedenia fakulty so študentmi  

 

 

V Bratislave, dňa 10.10.2018      Dávid Smetana 

Meno : Dávid Smetana 

Mesto : Michalovce 

Odbor :  Automatizácia a informatizácia strojov a 

procesov 

Ročník : tretí, Bc. 



 

 

Kandidátka – do funkcie člena Akademického Senátu SjF STU 

 

         

 

           

 

 

 

 

Narodil som sa 28.10.1996 v Trstennej. Študujem Bc. stupeň odbor Automatizácia a 

informatizácia strojov a procesov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, súčasne som aj 

členom STUBA Green Team.   

 

Programové tézy: 

- zvyšovať informovanosť študentov o dianí sa na fakulte 

- hájiť práva študentov 

- zlepšiť spoluprácu vedenia fakulty so študentmi  

 

 

V Bratislave, dňa 10.10.2018      Erik Chovančák 

Meno : Erik Chovančák 

Mesto : Trstená 

Odbor :  Automatizácia a informatizácia strojov a 

procesov 

Ročník : tretí, Bc. 



KANDIDÁT DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

STROJNÍCKEJ FAKULTY STU 

 
 

 

 Meno:  Marek Noga  

 Bydlisko : Liesek 

 Škola :  Strojnícka fakulta STU     

 Ročník :  tretí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narodil som sa na Orave v roku 1997, neďaleko Oravskej priehrady. Študoval som na 

SPŠ I. Gessaya Tvrdošín, odbor mechatronika. Na SjF som nastúpil v roku 2016 a už od 

nástupu som aktívnym členom ŠCS. Mimo toho som taktiež členom skautského hnutia, kde 

som vykonával mimo iné aj rolu vedúceho Slovenského kontingentu v zahraničí. Bývam na 

Mladej Garde, takže poznám útrapy a radosti internátneho života. My študenti máme v rukách 

spoločne veľkú silu a pokiaľ ju správne nasmerujeme môžeme zmeniť veľa.  

     

 

 
 Program : 
  

- sprostredkovať nápady a názory študentov vedeniu fakulty 

- dohliadať na dodržiavanie práv študentov  

- zlepšiť spoluprácu medzi študentmi a vyučujúcimi   

- zviditeľniť práce študentov po Slovensku (podpora SGT a AM tímov) 

- aplikovať aj u nás funkčné riešenia, ktoré už inde fungujú  

- zlepšiť informovanosť študentov 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 11.10.2018        Marek Noga 



Kandidátna listina na voľby do študentskej časti 

Akademického senátu SjF STU 

 

 
Meno Priezvisko: Filip Abrhan 

 

Ročník:  3. Ročník / Bc. stupeň 

 

Odbor:  Automobily a mobilné pracovné stroje 

 

Bydlisko:  Magnóliová 8, Nové Zámky 

 

Kontakt:  abrhanfilip@gmail.com, +421 944 211 503 

 

 

 

 

Motivácia k podaniu kandidátky do AS SJF STU: 

 

V súčasnosti študujem 3. Ročník bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. 

Pôsobím ako podpredseda v občianskom združení Študentský Cech Strojárov. Účelom tohto 

združenia je zatraktívniť a skvalitniť štúdium a študentský život na SjF STU. Tieto ciele sa 

snažíme dosiahnuť pomocou najrôznejších kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktoré určite 

mnoho z vás pozná. Takisto naše združenie spravuje študovne, posilňovňu a internet na Mladej 

Garde. Avšak mojim cieľom je posunúť moju službu študentom na vyššiu úroveň a verím, že 

práve zasadnutím v Akademickom senáte Strojníckej fakulty viem túto službu skvalitniť. A to 

tým, že budem priamo komunikovať so senátormi zastupujúcimi vyučujúcich a zamestnancov 

na našej fakulte a spolu nájdeme riešenia na skvalitnenie štúdia na fakulte. 

 

 

Program: 

 

- Hájiť práva a záujmy študentov 

- Prezentovať názory a nápady na zlepšenie fakulte 

- Informovať študentov o dianí na fakulte 

- Podporovať aktívnych študentov na fakulte 

- Organizovať pravidelné stretnutia študentov s vedením fakulty 

 

 

 

V Bratislave dňa…………………..      ……………………….. 

               Podpis kandidáta 

mailto:abrhanfilip@gmail.com


Kandidátna listina na voľby do AS SjF STU 

 

Meno a priezvisko: Bc. Matúš Čierny 

Ročník: druhý, inžiniersky 

Odbor: Chemické a potravinárske stroje a zariadenia 

Bydlisko: Dvorníky, okres Hlohovec 

 

 

 

 

 

 

Narodil som sa 20. 4. 1995 v Bratislave. Úspešne som ukončil Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi 

a v roku 2014 som nastúpil na Strojnícku fakultu STU na odbor Energetické stroje a zariadenia, na 

inžinierske štúdium som prestúpil na odbor Chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Od 

druhého ročníka sa podieľam na tvorbe fakultného časopisu ŠKRT ako redaktor a tiež som členom 

Študentského Cechu Strojárov. Počas tých 4 rokov som mal viacero úloh akými boli správa študovní 

na Mladej Garde, organizácia Pingpongu bez bariér a taktiež som sa podieľal na mnohý iných 

podujatiach. Posledný akademický rok som vás taktiež zastupoval v senáte Strojníckej fakulty. Pre 

opätovnú kandidatúru som sa rozhodol preto lebo vás chcem aj naďalej zastupovať a hájiť Vaše práva 

na pôde Akademického senátu.  

Program:      

• dohliadať na dodržiavanie práv študentov  

• zlepšiť spoluprácu medzi študentmi a vyučujúcimi 

• informovať študentov o dianí na našej fakulte a prinášať im potrebné informácie 

k bezproblémovému štúdiu 

• obhajovať názory študentov 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 11. 10. 2018        Matúš Čierny 



Kandidátka za člena študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave 

 

 

Meno: Bc. Andrej Majstrík 

Stupeň/ročník: Ing./1. 

Študijný program: Meranie a skúšobníctvo 

Bydlisko: Kotešová, okres Bytča 

 

 

Narodil som sa 20.05.1994 v Považskej Bystrici, kde som aj absolvoval štúdium 

na gymnáziu. Od roku 2014 som študentom Strojníckej fakulty STU. Popri štúdiu sa 

venujem práci v Študentskom cechu strojárov, kde som bol v rokoch 2016 - 2018 

predsedom. Ako predseda ŠCS som sa pravidelne zúčastňoval aj zasadnutí vedenia 

fakulty, kde som prezentoval názory študentov. Podieľal som sa na organizácií 

podujatí Beánia Strojárov, JobFórum, Fašiangovica či PubQuiz na Garde. Od roku 2017 

som členom Akademického senátu Strojníckej fakulty STU. Ďalej sa zúčastňujem aj 

veľtrhov vysokých škôl, kde lákam študentov na našu fakultu.  

Mimo študentský život som rozhodcom hádzanej. Medzi moje záľuby patrí 

hlavne cestovanie, turistika, hranie spoločenských hier a práca v ŠCS. 

  

Program: 

- Presadiť obnovenie bufetu na fakulte 

- Presadzovať názory a záujmy študentov 

- Dohliadať na dodržiavanie práv študentov 

- Informovať študentov o dianí na fakulte 

- Pracovať na zlepšení propagácie fakulty 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 11.10.2018        _______________________ 



 

 

Kandidátka – do funkcie člena Akademického Senátu SjF STU 

 

         

 

           

Narodil som sa 17.12.1996  v Bratislave. Študujem Bc. stupeň odbor Automatizácia a 

informatizácia strojov a procesov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, súčasne som aj 

kapitánom STUBA Green Team.   

 

Programové tézy: 

- zvyšovať informovanosť študentov o dianí sa na fakulte 

- hájiť práva študentov 

- zlepšiť spoluprácu vedenia fakulty so študentmi  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.10.2018      Marek Habara 

Meno : Marek Habara 

Mesto : Dulovce  

Odbor :  Automatizácia a informatizácia strojov a 

procesov 

Ročník : tretí, Bc. 



Kandidátka – do funkcie člena Akademického Senátu SjF STU 

 

         

 

           

Narodil som sa 30.5.1995  v Trnave. Študujem Ing. stupeň odbor Chemické a potravinárske 

stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, súčasne som aj študentom 

Nexteria Leadership Academy.  Popri štúdiu sa venujem rozvíjaniu mladých, perspektívnych 

študentov a som predseda  Rady Ubytovaných Študentov internátu Mladá Garda.    

 

Programové tézy: 

- zvyšovať informovanosť študentov o dianí sa na fakulte 

- hájiť práva študentov 

- zlepšiť spoluprácu vedenia fakulty so študentmi  

- organizácia školských a mimoškolských akcií 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12.10.2018      Marek Majka 

Meno : Marek Majka 

Mesto : Zemianske Sady  

Odbor :  Chemické a potravinárske stroje a zariadenia  

Ročník : druhý, Ing. 

 



KANDIDUJEM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

STROJNÍCKEJ FAKULTY STU 

 
 

Meno a Priezvisko : Marko Michal  

 Bydlisko : Poprad 

 Škola : Strojnícka fakulta  STU     

 Ročník : druhý 

 

 

 
    Narodil som sa 19.3.1996 v Poprade. Študoval som na Gymnáziu v Poprade, kde som  

úspešne zmaturoval. Od roku  2015 študujem na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Popri 

štúdiu sa venujem mimoškolským aktivitám a som členom Študentského cechu strojárov. 

Bývam na študentskom internáte Mladá Garda, kde sa viem vcítiť do role dochádzajúceho 

študenta. Chcem vám sľúbiť, že ak sa dostanem ďalej, tak si rád vypočujem každého s jeho 

prosbami a nárokmi. Nie je mi ľahostajný osud študentov. Hlavne mám vôľu niečo aj reálne 

zmeniť. 

 

 

 
 Program : 
  

- chcem zviditeľniť mimoškolské aktivity a viac ich prepojiť so štúdiom 

- dohliadať na dodržiavanie práv študentov  

- zlepšiť spoluprácu medzi študentmi a vyučujúcimi   

- zviditeľniť práce študentov po Slovensku 

- prínos lepších vzdelanostných informácií a rád pre študentov našej fakulty 

 

 

 

 

 

V Bratislave 12.10.2018                                                                                       Marko Michal 



Kandidujem do  Akademického senátu SjF STU v BA 
 

 

Meno a Priezvisko : Ing. Markus Melicher 

Bydlisko : Trenčianska Teplá 
Škola : Strojnícka fakulta  STU     
Ročník : Druhy, PhD. 

 

 
 

Narodil som sa 25.01.1993 v Salzburgu (Rakúska republika). Na strojníckej fakulte študujem 
už siedmy rok (3r Bc., 2r Ing., 2r PhD.), pričom počas štúdia som sa dlhodobo venoval záujmom, 
ktoré sú blízke študentom. Hájil som záujmy každého študenta, či to bolo pred vedením fakulty 
alebo univerzity. Počas tohto dlhého obdobia som pôsobil v rôznych pozíciách (študent, 
perspektíva, člen študentského parlamentu študentského cechu strojárov, člen vedenia ŠCS, člen 
akademického senátu, predseda študentskej časti akademického senátu, absolvent, doktorand, 
vedúci IKMG až po čiastočného zamestnanca STU), pričom každá táto pozícia posunula nie len moju 
osobu vpred, ale zároveň mojím snažením bolo, aby to posunula každého jedného (aj budúceho) 
študenta vpred. To, aké výsledky prinášam musí zhodnotiť každý študent sám. 

 
Medzi moje prednosti patrí precíznosť, férovosť, pochopenie študentov a ich potrieb. 
 

Program :  
 zodpovedne rozhodovať o vedení fakulty 

 predkladať a obhajovať názory študentov pred akademickým senátom 

 zlepšiť pochopenie študentov a ich názorov u zamestnancov fakulty 

 dohliadať na chod a rozvoj fakulty 
 
 
 ____________________ 
V Bratislave, dňa 10.10.2018  Ing. Markus Melicher 



KANDIDÁTKA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU SjF STU 

 

 

MENO:  Patrik Kvasný 

ROČNÍK: Prvý, Inžiniersky stupeň 

ODBOR:  Automatizácia a informatizácia 

  strojov a procesov 

BYDLISKO: Trstená 

 

 

Narodil som sa 20. decembra 1995 v Trstenej. Študoval som na Gymnáziu M. 

Hattalu v Trstenej, kde som v roku 2015 zmaturoval. V súčasnosti študujem prvý 

ročník inžinierskeho stupňa, odbor Automatizácia a informatizácia na Strojníckej 

fakulte STU v Bratislave. Medzi moje záľuby patrí história, čítanie, turistika a 

kynológia. 

 

Viac ako 2 roky pôsobím v Študentskom parlamente ŠCS SjF STU , kde som 

počas jedného roka zastával funkciu jedného z členov vedenia.  

 

 

Programové tézy: 

  Zlepšiť informovanosť študentov o dianí na fakulte, 

  propagovať a podporovať aktivity študentov SjF, 

  hájiť záujmy a práva študentov, prezentovať ich názory vedeniu, 

  zlepšiť komunikáciu medzi vedením fakulty a študentmi, 

  organizácia doučovaní v spolupráci s vedením fakulty, 

  vytvorenie oddychovej zóny na fakulte. 

 

 

V Bratislave 11.10.2018       Bc. Patrik Kvasný 



Kandidátka – do funkcie člena Akademického Senátu SjF STU 

 

 

 

Meno:   Peter Hladiš  

Mesto:  Ružomberok  

Odbor:  UDTK 

Ročník: tretí , PhD.  

 

 

 

 

 

 

Som v 3 ročníku PhD. štúdia v odbore automobily, vo voľnom čase počas štúdia sa venujem 

organizácii STUBA GREEN TEAM. 

 

Programové tézy: 

 

- hájiť práva študentov 

- zlepšiť spoluprácu vedenia fakulty so študentmi  
 

 

 

 

 

 

V Novom Sade, dňa 12.10.2018       Peter Hladiš  
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