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Narodil som sa v roku 1983 vo vtedajšej, ešte československej metropole – 
Bratislave. Ranné detstvo, ako aj roky dospievania som však prežil v malebnom 
meste Piešťany, kde už viditelnejšie prepukal môj záujem o veci technické. Po 
absolvovaní povinnej základnej školskej dochádzky som tu od roku 1997 navštevoval 
Strednú Priemyselnú Školu Elektrotechnickú. Pre život v nasledujúcich rokoch ma 
naplno uchvátila stovežatá Praha a od roku 2001 som sa stal študentom FEL ČVUT. 
Štúdium som napokon v roku 2007 zavŕšil získaním titulu inžinier. V súčasnosti som 
študentom doktorského študijného programu na FEL, katedre měření, kde sa 
zaoberám problematikou videometrie a bezdotykového merania.   

Po zrelej úvahe som sa rozhodol kandidovať do radov AS ČVUT a jednou z mojich pohnútok je i snaha vrátiť 
našej Alma Mater  aspoň časť toho čo mi dala a napomôcť jej svojou prácou v ďalšom smerovaní a rozvoji. AS 
ČVUT je orgánom dozorným a správnym a túto jeho funkciu by som chcel aj naďalej podporovať. Vzhľadom na 
to, že som počas minulého i súčasného štúdia využíval služby SÚZ, chcel by som sa venovať okruhu problémov 
spojených s jej činnosťou a snažiť o potlačenie javov, ktoré do fungovania takejto organizácie nepatria. Nejedná 
sa mi o otváranie starých káuz ale o zamedzenie možností na vznik káuz nových – nielen v oddelení ubytovacích 
a stravovacích služieb. V rámci zverenej právomoci a možností by som sa chcel zaujímať aj o činnosť niektorých 
vysokoškolských klubov, ktorých neustála komercionalizácia potláča čoraz viac pôvodné myšlienky a ciele, 
prípadne pokúsiť sa ponúknuť študentom iné alternatívy. Moderná technika sa už dnes nezaobíde bez 
medzioborovej spolupráce a komunikácie. Mojim cieľom je taktiež podporiť prehlbovanie medzifakultnej 
spolupráce s vytvorením možností pre inžiniersku seba-realizáciu študentov.  Ako volený člen senátu budem 
otvorený podnetom od Vás všetkých, ktorí mi zveríte svoju dôveru. Ja sám keď som stál pred otázkou výberu 
univerzity, rozhodla kvalita a dobré meno ČVUT. Preto by som sa svojou prácou v AS ČVUT chcel stať 
pokračovateľom dobrých tradícií a umožniť tak súčasným ako i budúcim študentom svoje vzdelávanie a dôveru 
vložiť do rúk prestýžnej, konkurencie-schopnej a modernej univerzity – Českého Vysokého Učení Technického v 
Praze.   

Dátum podania : 28. 11. 2007 
S kandidatúrou do AS ČVUT súhlasím. 


