
Kandidáti pre Gymnázium
Ing. Matúš Langermann: 
Vzdelanie: Ekonomická univerzita 
Pracovné zameranie: Zahranično-obchodná činnosť s licencovanými strojnými a chemickými
výrobkami 
Pracovná pozícia: Riaditeľ riadenia projektov 

Ing. Peter Morávek: 
Volám  sa  Peter  Moravek,  mám  44  rokov  a  pochádzam  z  Bratislavy.  Vyštudoval  som
Ekonomickú univerzitu, fakultu hospodárskej informatiky. Celý pracovný život sa pohybujem
v oblasti  IT,  momentálne  zastávam pozíciu  riaditeľa  v  IT spoločnosti  Softec  v  Bratislave.
Máme 2 deti,  starší syn chodí na gymnázium Metodova a aktuálne je na ročnom študijnom
pobyte v Berlíne a mladši chodí do kvarty na našej Spojenej škole na Pankúchovej ulici. 

Ing. Alexandra Šándorčinová: 
Vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor bankovníctvo, financie. 
Bola  som  zástupkyňou  triedy  v  Rade  rodičov  na  Základnej  škole  Grösslingová,  ktorú
navštevovali  moje  deti,  stretávali  sme sa  štyrikrát  ročne a  riešili  sme aktuálne problémy a
potreby školy – získavanie financií a ich následné prerozdeľovanie podľa aktuálnych potrieb. 
V súčasnosti pôsobím ako zástupca za triedu Q.A za staršiu dcéru Natašu. 

Monika Jursová:
Zastupujem kvintu B, ktorej žiakom je môj syn. V rade rodičov tejto školy som už piaty rok,
skúsenosti mám však aj zo Základnej školy na Nobelovom námestí, ktorú môj syn pôvodne
navštevoval a kde som bola zároveň aj členkou Rady školy. Pracujem vo firme Henkel. 

Emil Bjel: 
Narodil  som  sa  v  Bratislave  a  svoje  školské  roky  som  prežil  v  mestskej  časti  Petržalka.
Prostredie školy teda veľmi dobre poznám. Aktuálne pracujem na technicko - manažérskom
poste v obchodnom reťazci. Keďže práci venujem množstvo času, k využívaniu voľného času
na osobné záľuby moc času neostáva. Ak mi nejaký čas ostane, venujem ho v prvom rade
rodine, ktorá pre mňa znamená veľmi veľa. 
Zdieľam názor, že základnou úlohou školy je pripraviť študenta na život a okrem rodinného
prostredia, je kvalita školy neoddeliteľným odrazom budúcnosti mladého človeka. Myslím si,
že v rámci svojich možnosti táto škola vykonáva svoju úlohu so všetkou zodpovednosťou. Tak
ako aj iné školy, tak aj táto má niekoľko medzier, ktoré by som sa pokúsil v rámci svojich
možností vyplniť, a tým ešte viac zvýšiť jej hodnotu. Častokrát sa zhováram s dcérou na tému
škola, no nikdy som od nej nepočul priamu kritiku na školu, či vyučujúcich. Čo však vnímam
zo svojho súkromia je skutočnosť, že pozícia vyučujúceho v spoločnosti sa výrazne znížila. To
by bola problematika, ktorej by som sa chcel venovať, čiže nielen žiak vs. škola, ale aj škola,
rodičia a spoločnosť vs. učiteľ / profesor.

Ing. Jana Viteková:
Som mamou Emy Vietkovej, toho času žiačky III.A treidy, päťročného bilingválneho štúdia na
Spojenej škole, Pankúchoa č. 6 v Bratislave.
V uvedenej triede som bola zvolená od roku 2018 za zástupcu do rody rodičov.



Som zamestnaná v štátnej správe a pracujem ako kriminalistický expert v odvetví trasológia na
Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ, Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

JUDr. Matúš Šaray:
Rozhodol som sa kandidovať za člena rady školy, kde by som vedel využiť svoje dlhoročné
pracovné  skúsenosti.  Pracujem  17  rokov  ako  vedúci  právneho  oddelenia  na  Úrade
Bratislavského  samosprávneho  kraja,  ktorý  je  zriaďovateľom  57  stredných  škôl  v
Bratislavskom kraji. Jednou z týchto škôl je aj naša Spojené škola Pankúchova 6, Bratislava.
Verím, že svojimi skúsenosťami môžem byť škole nápomocný pri  jej riadnom fungovaní s
dôrazom na realizáciu modernizačných opatrení v rámci rozbehnutého IB programu. 

Kandidáti pre Základnú školu
Ing. Silvia Borloková
Osobné údaje: 40-ročná, vydatá, 2 deti (4 a 6-roční), trvalé bydlisko: Bratislava-Petržalka
Vzdelanie:  Ekonomická  univerzita  v  Bratislave  (účtovníctvo  a  auditorstvo)  a  Žilinská
univerzita v Žiline (Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy) 
Povolanie: Obchodné kontroly / Zabezpečenie kvality 
Záujmy: Čas s rodinou a priateľmi, prechádzky 

Michaela Kozáková:
Pracujem ako projektový manažér pre akciovú spoločnosť METRO Bratislava, a. s. (predmetná
spoločnosť je akciová spoločnosť Hl. mesta SR Bratislavy (HMB), ktorá zabezpečuje procesy
investičných akcií,  hlavného mesta,  poväčšine  dopravné  stavby -  električky,  cesty  v  rámci
HMB) 
Mojou náplňou práce je povoľovací proces v rámci NS MHD - 2.časť (nosný systém MHD),
ktorý má ísť koridorom Petržalky (momentálne vybavovanie stavebného povolenia). V roku
2018 som sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva Petržalka. Venujem sa architektúre,
urbanizmu a investičným akciám. 
Som  predseda  investičnej  komisie  pri  miestnom  zastupiteľstve,  člen  komisie  UPVaR
(územného plánu výstavby a rozvoja), člen komisie dopravy a člen komisie pre VDI (verejné
detské ihriská). 

Judita Horvath: 
Pôsobi 15 rokov v online marketingu a kreatívnom prostredí. Momentálne členom Tatra Banky,
kde  je  zodpovedná  tiež  za  online  performance  ako  taký.  Je  nadšenym  fanúšikom
digitalizácie verí, že inovatívne využívanie technológií je prospešné vo všetkých odvetviach ,
rovnako aj v edukácii. 
Judita Horvath Has been working in online marketing and creative environments for 15 years.
Currently is a member of Tatra Bank where she is responsible for online performance and
strategy.  Judita  is  an  enthusiastic  fan  of  digitization,  believing  that  the  innovative  use  of
technology is beneficial in all sectors, as well as in education. 

Ing. Jana Habová
Som  mamou  3  detí,  syn  Samuel   je  žiakom  PYP3,  mám  41  rokov  a  som  absolventkou
Ekonomickej univerzity, Fakulty hospodárskej informatiky a Martin-Luther Universität Halle-
Wittenberg.  Celý pracovný život pôsobím v oblasti  financií,  pracovala som v manažérskych



pozíciách v 2 farmaceutických firmách, momentálne pôsobím tretí rok ako Finance manager
v British  International  School  Bratislava.  Rada  by  som  svoje  poznatky  a čas  venovala
v prospech detí zapojených do PYP. Verím, že existuje veľa synergií. Ďakujem za Váš hlas
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