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STROJÁR
špeciálne vydanie najčítanejšieho
časopisu SPŠ Myjava

PÁTRANIE
PO
ÚSPEŠNÝCH
ABSOLVENTOCH
SPŠ MYJAVA

GALÉRIA
ÚSPEŠNÝCH
ABSOLVENTOV
SPŠ MYJAVA

Ing. ŠTEFAN BAJCAR
pilot vojenských vrtuľníkov,
dopravný pilot civilných
lietadiel (Boeing 757, L 410 –
Turbolet), reprezentant ČR
a SR v leteckej akrobacii
Štúdium: SPŠ Myjava (1975 - 1979 – strojníctvo)
Vysoká vojenská letecká škola SNP
Košice (1979 – 1983 – Veliteľsko-inžinierska
fakulta, odbor pilot)

Pracovné skúsenosti:
● 1983 – 1993 pilot vojenského vrtuľníka MI-24V, neskôr
veliteľ roja – letecký útvar Plzeň

● 1993 – do ukončenia služby v armáde - inšpektor
letectva bojových vrtuľníkov na Štábe letectva
a protivzdušnej obrany Generálneho štábu
armády SR (hodnosť podplukovníka)

●

ukončenie služby v armáde – súčasnosť – dopravný pilot
civilných lietadiel (počas doterajšej leteckej
kariéry nalietaných 9 500 letových hodín)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na štúdium na SPŠ Myjava spomínam veľmi rád z toho dôvodu, že
som tu prežil najkrajšie roky študentského života. Štúdium mi
umožnilo získať nielen maturitné vysvedčenie, ale predovšetkým
množstvo cenných informácií, ktoré som neskôr využil pri štúdiu na
vysokej škole a taktiež aj v praktickom živote. Mám na mysli
napríklad vedomosti o technickej dokumentácii, ktoré často
využívam pri svojej práci aj v súčasnosti.
STROJÁR ŠPECIÁL
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prof. Ing. IVAN BARÁNEK, CSc.
vysokoškolský pedagóg (prodekan,
prorektor), nositeľ medaily sv.
Gorazda za celoživotný významný
prínos v rozvoji vzdelávania a jeho
prepojenia s výskumom a výrobou
a medaily z medzinárodného veľtrhu
vynálezov a technických noviniek

Štúdium: SPŠ Myjava (1962 - 1966 – strojárstvo)
Vysoká škola technická Košice (1966 –
1967 – Strojnícka fakulta)

Vysoké učení technické Brno

(1967 – 1971

Fakulta strojní, odbor strojárska technológia)

Pracovné skúsenosti:
● 1971 – 1973 PaS Brezová pod Bradlom – samostatný
technológ - metalurg

● 1973 – 1988 Výskumný ústav náradia Nové Zámky –
samostatný, resp. vedúci výskumný pracovník

●

1988 - súčasnosť vysokoškolský pedagóg:
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave - odborný
asistent, docent, zástupca vedúceho katedry a Fakulta
odborných štúdií STU v Trnave - docent, vedúci katedry (1988 –
1998); Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave –
docent (1995 – 1997); Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne - docent, prodekan
(1997 - 2001), prorektor (2001 - 2005); Materiálovotechnologická
fakulta STU v Trnave - docent, profesor (2005 – súčasnosť)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium bolo náročné. Dalo mi však dobré základy do celoživotného
vzdelávania sa a tým aj pre dobré uplatnenie sa v praxi na rôznych
pracovných postoch. Myjava bola mestom mladých a žili sme aj
športom, hudbou, tancom.

STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. JÁN BUCALA, PhD.
konštruktér + problem
solving vo firme Robert
Bosch, Powertrain solutions;
spoluautor patentu,
autor/spoluautor viacerých
vedeckých článkov

Štúdium: SPŠ Myjava (2003 - 2007 – technické lýceum)
Žilinská univerzita v Žiline (2007 – 2015 –
Strojnícka fakulta, odbor časti a mechanizmy strojov)

Pracovné skúsenosti:
● 2015 – súčasnosť konštruktér + problem solving vo firme
Robert Bosch, Powertrain solutions
Oblasť vedeckej činnosti - autonómne zariadenia pre
hĺbkové geotermálne vrty
- medzinárodný projekt Žilinskej univerzity a komerčnej
spoločnosti na spoločnom vedeckom grante

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Aj po toľkých rokoch spomínam na štúdium na SPŠ Myjava
veľmi kladne, či už vďaka skvelému kolektívu 4.F triedy
alebo priateľskému a empatickému prístupu pedagógov.
Škola mi svojou výbornou kvalitou vzdelávania dala veľmi
dobrý vedomostný základ pre ďalšie štúdium.

STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA
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Ing. MARTIN CIRAN
dlhoročný generálny riaditeľ
akciovej spoločnosti TATRAMAT
Poprad, neskôr WHIRLPOOL
Poprad,
po získaní pilotnej licencie pre
motorové lietadlá sa vo voľnom čase
venoval športovému lietaniu,
v súčasnosti už ako dôchodca sa plne
venuje včelárstvu

Štúdium: SPŠ Myjava (1962 - 1966 – strojárstvo)
Slovenská vysoká škola technická (1966
– 1967 – Strojnícka fakulta, odbor ekonomika a riadenie
strojárenských a elektrotechnických podnikov)

Pracovné skúsenosti:
● 1974 – 1976 Slovenská armatúrka Myjava, výrobný úsek
a technicko-organizačný rozvoj po pozíciu vedúci oddelenia

● 1976 – 1986 Strojsmalt Bratislava, generálne riaditeľstvo po pozíciu
vedúci oddelenia na výrobnom úseku

●
●
●

1986 – 1992 Tatramat Poprad, a.s. - generálny riaditeľ
1992 – 2002 Whirlpool Slovakia, a.s. - generálny riaditeľ
2004 – 2008 CECED Slovakia - združenie výrobcov spotrebného
tovaru - generálny riaditeľ, súbežne CECED Česká republika generálny riaditeľ

●

2008 – 2012 Envidom, združenie výrobcov pre recykláciu
elektrických spotrebičov - generálny riaditeľ

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Bol to pre mňa veľmi podnetný čas, silné základy pre vysokú školu
a ďalej pre život.
Spomínam na profesorov Podmajerského, Slávika, Viskupovú, Ružičku,
Sadloňa a ďalších, každý mi dal niečo, čo vo mne zostalo.
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Ing. JÁN DOBROVODSKÝ
manažér výroby so
zodpovednosťou za výrobu,
montáž a inštaláciu strojov
po celom svete vo firme
Inova Praha, s.r.o.
Štúdium: SPŠ Myjava (1987 - 1991 – strojárska technológia)
Technická univerzita Liberec - ČR (1991 –
1996 – Strojárska fakulta – odbor tvárnenie kovov
a plastov)

Pracovné skúsenosti:
● 1996 – 1997 technik – KNAR Moravská Třebová
● 1997 – 2009 konštruktér hydraulicko-mechanických
skúšobných strojov pre železničný, automobilový a iný
priemysel so zameraním na deštruktívne skúšky alebo
životnostné skúšky vrátane vysokých frekvencií do
1000 Hz. - firma Inova Praha, s.r.o.

●

2009 - súčasnosť manažér výroby so zodpovednosťou za
výrobu, montáž a inštaláciu strojov po celom svete
vrátane zaistenia prípadných servisov - firma Inova
Praha, s.r.o.

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na štúdium na SPŠ spomínam často a rád. Profesori nás dobre pripravili
na štúdium na vysokej škole. Naučili nás, ako sa postaviť k riešeniu
úloh, ktoré boli pre nás neznáme. Využili na to nielen vyučovacie
hodiny, ale aj stredoškolskú odbornú činnosť a ďalšie mimoškolské
aktivity. Snažili sa o všestranný rozvoj našich osobností, aj návštevou
divadiel a koncertov. V dobe, keď som študoval na SPŠ, patrila
myjavská škola k špičke na Slovensku.

STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. JURAJ FRÓLO, PhD.
statik – projektant
(účasť na projektoch SKY PARK
Bratislava, PANORAMA CITY II., III.
Bratislava, NÁRODNÝ FUTBALOVÝ
ŠTADIÓN...)

Štúdium: SPŠ Myjava (2002 - 2006 – technické lýceum)
STU Bratislava (2006 – 2016 – Stavebná fakulta Bc.: pozemné stavby a architektúra, Ing.: nosné
konštrukcie stavieb, PhD.: teória a konštrukcie
inžinierskych stavieb)

Pracovné skúsenosti:
● 2012 – 2018 – Prodis plus, s.r.o. (Ateliér pre projektovanie
a diagnostiku stavieb) - statik – projektant - analýza
a navrhovanie nosných konštrukcií, koordinácia projektov,
odborné konzultácie v čase realizácie stavieb, koordinácia
projekčného tímu v ateliéri
● 2018 – súčasnosť – SPIE Elektrovod, a.s. - špecialista –
projektant statiky (Divízia projekcie pre elektrické vedenia
veľmi vysokého napätia) - analýza a navrhovanie nosných
konštrukcií (prevažne stožiarov) pre nadzemné elektrické
vedenia veľmi vysokého napätia, odborné konzultácie
v čase realizácie alebo obnovy a sanácií nosných
konštrukcií

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Počas štúdia na SPŠ Myjava som získal veľmi kvalitné základy pre
štúdium na vysokej škole technického zamerania. Z osobných
skúseností si dovolím povedať, že absolventi tejto školy boli veľmi
kvalitne pripravení na „štart“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vo
všetkých smeroch znalostí, ktoré sa očakávali od stredoškolských
absolventov - matematika, fyzika, cudzie jazyky, technické znalosti...

STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. IGOR HELBICH
výrobný riaditeľ vo firme
Schaeffler Skalica – vedenie,
riadenie a koordinovanie výroby
ložísk s 1500 pracovníkmi –
komplexná starostlivosť za
kvalitu, náklady, dodávku a
pracovníkov

Štúdium: SPŠ Myjava

(1985 - 1989 – prevádzkyschopnosť

výrobných zariadení)

Slovenská technická univerzita
Bratislava (2006 – 2012 – Strojnícka fakulta, odbor
strojárske technológie a materiály)

Pracovné skúsenosti:
● 1994 – súčasnosť – Schaeffler Skalica – plánovač, majster
(1994 – 1997), príprava výroby - výrobné plány, kusovníky, kalkulácie,
rozpočty - do r. 2000 na úrovni výrobného segmentu, od r. 2000
zodpovedný za celý závod (1997 – 2005), projektový vedúci (2005 –
2008), vedúci nákupu – vedenie nákupných aktivít v závode Skalica
(2008 – 2009), Lean Manager – riadenie a koordinovanie aktivít v oblasti
neustáleho zlepšovania, plánovania (2009 – 2014 – závod Skalica, 2014 –
2017 - región východná Európa: Slovensko, Čechy, Maďarsko,
Rumunsko, Rusko), výrobný riaditeľ - vedenie, riadenie a koordinovanie
výroby ložísk s 1500 pracovníkmi – komplexná starostlivosť za kvalitu,
náklady, dodávku a pracovníkov (2017 – súčasnosť)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Pred 30 rokmi sme boli mladí, veselí a hlavne nezodpovední.
V r. 1985 sme začínali ako prvý ročník prvákov v nových priestoroch
školy (začiatok ročníka ešte v centre mesta, od polovice septembra
presun do novej budovy školy). Ing. Gitschinský nás mal ako svoju prvú
triedu a dobojoval to s nami úspešne až do štvrtého ročníka, za čo mu
patrí naša veľká vďaka.
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Mgr. art. Ing. JAROSLAV HOLOTA
hlavný architekt
spoločnosti Ungroup
venujúcej sa
architektúre
a scénografii (spolupráca
s televíziami NOVA, PRIMA, ÓČKO,
JOJ, ČT, MARKÍZA...)

Štúdium: SPŠ Myjava (1989 - 1993 – strojárska technológia)
STU Bratislava (1993 – 1999 – Fakulta
architektúry + paralelne Vysoká škola
výtvarných umení)
Pracovné skúsenosti:
● reklamná agentúra v Bratislave – oddelenie výstav a
eventov

●

hlavný architekt - spoločnosť UNGROUP Bratislava
zaoberajúca sa architektúrou (s hlavným zameraním
na rodinné domy, bytové domy a interiér)
a scénografiou (napĺňajúcou predstavy producentov
a riaditeľov televíznych staníc o vizuálnej podobe ich
najúspešnejších formátov). Jaroslav Holota a jeho
Ungroup sú autormi mnohých scénografických
projektov – štúdio Televíznych novín TV Nova, Veľké
noviny TV JOJ, Panelák, Master Chef, športové TV
Markíza, spravodajské štúdio TA3, štúdiá ČT Sport,
mobilné štúdium Primy, Super Star...

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na škole som počas môjho štúdia stretol veľa ľudí, ktorí mi
chceli pomôcť, podporovali ma a mali pochopenie pre moju
„úchylku“ – permanentne som kreslil.

STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. JÁN HORŇÁK
dlhoročný zástupca riaditeľa
Strednej priemyselnej školy
v Myjave

Štúdium: SPŠ Myjava (1957 - 1961 – strojárstvo)
Slovenská vysoká škola technická
Bratislava (1967 – 1972 – Strojnícka fakulta, odbor
strojárska technológia) + doplnkové pedagogické
štúdium (1975)

Pracovné skúsenosti:
● 1961 – 1967 Slovenská armatúrka Myjava - konštruktér
● 1975 – 2005 Stredná priemyselná škola Myjava – učiteľ
odborných predmetov (napr. strojárska konštrukcia,
konštrukčné cvičenia, mechanika, technické
kreslenie, deskriptívna geometria), zástupca
riaditeľa školy (1991 – 2004)
Ing. Ján Horňák zomrel 14.11.2012 vo veku 68 rokov.

STROJÁR ŠPECIÁL
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Mgr. MAREK HRIN
hovorca mesta
na Mestskom úrade
Myjava

Štúdium: SPŠ Myjava

(1995 - 1999 – strojárstvo –
technický manažment)

Univerzita Komenského Bratislava
(1999 – 2003 – Filozofická fakulta - Katedra
žurnalistiky – špecializácia - rozhlas a televízia)

Pracovné skúsenosti:
● 2003 – 2006 redaktor – Slovenská televízia Bratislava
(napr. Ekologický magazín)

● 2006 – súčasnosť - hovorca mesta na Mestskom úrade
Myjava

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na štúdium dodnes veľmi rád spomínam a teší ma, že som sa napokon rozhodol
študovať práve tu. Pamätám si, že sa vtedy o myjavskej priemyslovke hovorilo ako
o jednej z najkvalitnejších stredných škôl svojho druhu na Slovensku. A ja som sa tam
vtedy tak naozaj cítil. Pán riaditeľ Zeman vedel, čo robí, kam chce školu dostať a mal
pozitívny prístup k nám študentom. Mal som šťastie aj na ostatných pedagógov a hoci
sme si na niektorých ako správni stredoškoláci občas zafrflali, vedeli nás naučiť to, čo
bolo treba. Veľkým plusom bol podľa mňa aj kolektív, ktorý sa v našej triede vytvoril.
Veľkým pozitívom bol pre mňa triedny pán profesor Maliarik, ktorý mal s nami
trpezlivosť a ku všetkým férový prístup. Dovolím si tvrdiť, že práve on a ním vedený
študentský časopis Strojár bol jedným z motivačných prvkov, pre ktoré som sa rozhodol
skúsiť vysokoškolské štúdium na bratislavskej žurnalistike. A vyšlo to. Takže napriek
tomu, že moje stredoškolské a vysokoškolské študijné zamerania boli diametrálne
odlišné, v správnom okamihu sa vhodne navzájom prepojili a poskytli mi dobrý základ
pre moje ďalšie pracovné skúsenosti. Želal by som si, aby rovnako pozitívne pocity
zažívali pri štúdiu na myjavskej priemyslovke i po ňom aj mnohí ďalší študenti. Držím
škole palce!
STROJÁR ŠPECIÁL
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doc. RNDr. PAVEL HÍC, CSc.
zakladajúci člen
a dlhoročný dekan
Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity, člen
vedeckých rád viacerých
univerzít, redakčných
kolégií vedeckých
časopisov a komisií
Štúdium: SPŠ Myjava (1964 - 1968 – strojárstvo)
Univerzita Komenského Bratislava

(1968

– 1973 – Prírodovedecká fakulta - odbor matematika

a deskriptívna geometria)

Pracovné skúsenosti:
● 1973 – 1987 – vysokoškolský pedagóg – Katedra
matematiky Pedagogickej fakulty v Nitre
● 1987 – 1994 – vysokoškolský pedagóg – Katedra
matematiky Materiálovotechnologickej fakulty STU so
sídlom v Trnave
● 1994 – 2016 – vedecký a pedagogický pracovník na Katedre
matematiky a informatiky Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity
Venoval sa najmä výskumu spektrálnej teórie grafov, algebre a teórii
čísiel. Publikoval desiatky vedeckých a odborných prác
a vysokoškolských skrípt, napríklad aj z oblasti teórie vyučovania
matematiky a matematických a matematicko-didaktických
predmetov pre učiteľov 1. stupňa. Popri tvorbe didaktických
materiálov a učebníc matematiky sa venoval aj rôznym moderným
metódam vo vyučovaní matematiky, ako je e-learning, tvorba
elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl
a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií, či blended
learningu v príprave budúcich učiteľov (kombinácia štandardnej
výučby a vyučovania prostredníctvom internetu).
doc. RNDr. PAVEL HÍC, CSc. zomrel 15.1.2016 vo veku 68 rokov
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. VLADIMÍR KARLÍK st.
majiteľ spoločností Ing. Vladimír
Karlík STROJÁREŇ a PRESNÁ,
s.r.o. Skalica, súdny znalec
v odbore strojárstvo

Štúdium: SPŠ Myjava (1977 - 1981 – strojárstvo)
Slovenská vysoká škola technická
Bratislava (1981 – 1986 Strojnícka fakulta – odbor
konštrukcia priemyselných robotov a manipulátorov)

Pracovné skúsenosti:
● 1986 – 1994 - ZVL Skalica, a.s. – vedúci odboru
strojov a zariadení
● 1995 – 1998 – LSA, a.s. – obchodný riaditeľ
● 1998 – súčasnosť – majiteľ spoločností Ing.
Vladimír Karlík – STROJÁREŇ a PRESNÁ, s.r.o.
Skalica

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium na SPŠ Myjava hodnotím veľmi kladne a pozitívne. Boli to
krásne časy mojich začínajúcich študentských rokov.
Úspešným absolventom SPŠ Myjava je aj syn p. Karlíka Ing. Vladimír
Karlík ml., ktorý u nás vyštudoval odbor mechatronika a pokračoval
v štúdiách na STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje vo firme
Strojáreň, s r. o. v Skalici ako systémový manažér (koordinácia
výroby, systémy meraní, návrh technológie, tvorba cenovej ponuky,
tvorba programov pre CNC a NC stroje a následná realizácia
komponentov).
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. ROMAN KUDLÁČ
vedúci pracovník - manažér
výrobného segmentu vo firme
Schaeffler Skalica (predtým
INA Skalica), ktorý aktuálne
zamestnáva viac ako 550
zamestnancov

Štúdium: SPŠ Myjava (1990 - 1994 – strojárstvo)
Materiálovotechnologická fakulta STU
so sídlom v Trnave (2001 – 2006 – odbor obrábanie)

Pracovné skúsenosti:
● 1998 – súčasnosť – Schaeffler Skalica – najskôr výrobný
pracovník (rôzne pracovné pozície: zoraďovač, zmenový
majster, technológ, vedúci kvality za oblasť všeobecného
priemyslu; od roku 2008 vedúci pracovník – manažér
výrobného segmentu aktuálne zodpovedný za výrobu
remeňových a reťazových napínačov pre automobilový
priemysel, pričom daný výrobný segment v súčasnosti
zamestnáva viac ako 550 zamestnancov

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Keďže som mal možnosť tri roky bývať aj v školskom
internáte, tak mám veľa zážitkov.
SPŠ Myjava mi osobne dala veľmi dobrý základ, z ktorého
som čerpal pri ďalšom štúdiu na vysokej škole a samozrejme
v mojom ďalšom profesionálnom raste.
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Ing. MARIÁN MACHÁČEK
výrobný riaditeľ vo firme
Schaeffler Skalica, výrobný
riaditeľ Schaeffler Production
CZ, konateľ a riaditeľ závodu
Svitavy; od 15 do 39 rokov hráč
softballu a baseballu,
reprezentant SR, držiteľ
diamantovej Jánskeho plakety
za darovanie krvi (80 odberov)

Štúdium: SPŠ Myjava (1989 - 1993 – strojárska konštrukcia)
Materiálovotechnologická fakulta STU
so sídlom v Trnave (1996 – 2002 – odbor priemyselné
inžinierstvo a manažment)

Pracovné skúsenosti:
● 1995 – 1999 – mesto Holíč – referent oddelenia výstavy,
územného plánovania a životného prostredia
● 1999 – 2015 - Schaeffler Skalica – zmenový majster, vedúci
výroby, vedúci segmentu, výrobný riaditeľ
● 2015 – súčasnosť – Schaeffler Production CZ – výrobný
riaditeľ (1,5 roka), konateľ a riaditeľ závodu Svitavy
(2 roky)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Nové prostredie; noví ľudia; internát (prvé videofilmy, futbal); nové
výzvy; osamostatnenie (opustenie rodného hniezdočka); väčšia
nezávislosť; väčšia zodpovednosť; nevyhnutnosť naučiť sa hospodáriť
s financiami a vážiť si príspevky od rodičov; cestovanie (bože trafím
tam tým vlakom, neskôr autobusom, stopom); strojárina (pre mňa nový
pojem – kto to vymyslel – deskriptívu, prieniky a rezy?); zamatová
revolúcia (čo mám robiť – štrngaj kľúčmi!); občiansky preukaz; tvrdí, ale
nápomocní profesori vyžadujúci znalosti; veľa rysovania; tímovosť,
nové priateľstvá i spory; stužková (Gaudeamus igitur – bez hudby OK,
s hudbou KO); prechodová stanica do ďalšieho „reálneho“ života.
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. ROMAN MAREK
riaditeľ závodu
KAISER Eastern
Europe, s.r.o.

Štúdium: SPŠ Myjava

(1985 - 1989 – strojárska

technológia)

STU Bratislava (1989 – 1993 –
Materiálovotechnologická fakulta Trnava – odbor
zváranie)

Pracovné skúsenosti:
● 1993 – 2004 riaditeľ závodu Generálne opravy –
Slovenská armatúrka Myjava, a.s.

● 2004 – 2007 Scherdel Service Center – CEP Scherdel
● 2007 – súčasnosť riaditeľ závodu KAISER Eastern
Europe, s.r.o. so sídlom v Krakovanoch

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium na SPŠ Myjava mi dalo viac, ako štúdium na
vysokej škole, samozrejme nie z pohľadu množstva
vedomostí, ale z pohľadu kvality štúdia. Kvalita
vychádzala jednoznačne z excelentnej kvality profesorov,
neskutočne otvoreného prístupu k študentom,
nadštandardnej komunikácie, jednoznačného rešpektu
z oboch strán a doslova kamarátskej atmosféry, čo bolo
základom pre to, aby študent túto školu mal naozaj rád.
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prof. Ing.

MILAN MARÔNEK,

CSc.

vysokoškolský pedagóg,
prodekan pre vnútorné
a zahraničné vzťahy
Materiálovotechnologickej
fakulty v Trnave, člen Vedeckej
spoločnosti pre náuku o kovoch
SAV, laureát súťaží
neprofesionálnych fotografov,
nositeľ medaily predsedu
Trnavského samosprávneho
kraja za prínos v oblasti kultúry

Štúdium: SPŠ Myjava (1985 - 1989 – strojárska technológia)
Slovenská vysoká škola technická
Bratislava (1980 – 1985 Strojnícka fakulta – odbor
automatizácia a robotizácia technologických procesov)

Pracovné skúsenosti:

●

študijný pobyt Sunderland University, Sunderland, Veľká
Británia (1992, 1993, 1995, 1997)
● prednáškový pobyt Japan Welding Research Institute,
Osaka, National Institute for Materials Science, Tsukuba,
Japonsko (2004)
● Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave,
vedúci Katedry zvárania, zástupca riaditeľa Ústavu
výrobných technológií (2011 – 2014), prodekan pre vnútorné
a zahraničné vzťahy (2014 – súčasnosť)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium mi dalo pevné odborné základy, podnietilo môj záujem
o technické disciplíny, naučilo ma technicky myslieť a pomohlo mi
nadobudnúť potrebné praktické zručnosti. Boli sme výborný kolektív
a aj po toľkých rokoch na maturitných stretnutiach cítime, ako máme
stále k sebe blízko.
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. ĽUDMILA MIČOVÁ
dlhoročná riaditeľka Strednej
odbornej školy v Holíči

Štúdium: SPŠ Myjava

(1976 - 1980

– strojárska technológia)

Vysoká škola
poľnohospodárska Nitra (1980 –
1984 – Mechanizačná fakulta, odbor mechanizácia poľnohospodárstva)
+ doplnkové pedagogické štúdium

Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

(2014 – 2015

Fakulta masmediálnej komunikácie, odbor masmediálna komunikácia)

Pracovné skúsenosti:
● 1984 – 1991 učiteľka odborných predmetov na Strednom
odbornom učilišti poľnohospodárskom v Holíči

● 1991 – súčasnosť riaditeľka Strednej odbornej školy
v Holíči

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
SPŠ Myjava mi dala výborné základy pre budúce štúdium a povolanie,
ktoré vykonávam. Na vysokej škole som využila najmä teoretické
vedomosti z oblasti strojárstva – technické kreslenie, technológia, časti
strojov...
V praxi ako riaditeľka školy dodnes využívam i nadobudnuté praktické
zručnosti získané na odbornej praxi v školských dielňach priemyslovky.
Na celé štúdium spomínam rada, najmä na prístup svojich učiteľov.
Na škole študoval i môj mladší syn Peter, dnes už úspešný inžinier

-

technológ, ktorý tiež hodnotí štúdium na SPŠ Myjava ako vynikajúci
základ pre ďalšie štúdium na VŠ a pre svoju súčasnú profesiu.
So svojimi spolužiakmi sa pravidelne každých 5 rokov na Myjave
stretávame. Spomíname na štúdium, vymieňame si skúsenosti
a pomáhame si. Priemyslovka nás takto spojila vlastne na celý život.
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. JÁN MIKULIČ
konateľ a riaditeľ výroby SIAG
Stahlbau Teplice (ČR), majiteľ
súkromnej firmy Poradenstvo
a konzultácie v strojárstve
a v lodnom priemysle

Štúdium: SPŠ Myjava (1976 - 1980 – strojárstvo)
Odeský inštitút inžinierov námornej
dopravy (1980 – 1985 – odbor – lodné stroje
a mechanizmy)

Pracovné skúsenosti:
● 1985 – 1997 – České loděnice, a.s. závod Ústí nad Labem
(ČR) – konštruktér – technológ (1985 – 1988), vedúci kvality
(1988 – 1989), technický námestník (1989 – 1991), riaditeľ
závodu zameraného na výrobu riečnych lodí a pomocných
technických plavidiel – 300 zamestnancov (1991 – 1997)
● 1997 – 1998 – ČSLPR –Germanischer Lloyd – samostatný
odborný pracovník v odbore dozoru stavby lodí
● 1998 – 2016 - konateľ a riaditeľ výroby SIAG Stahlbau
Teplice (ČR) – výroba oceľových konštrukcií a síl
(komponenty pre veterné elektrárne) – 160 zamestnancov
● 2017 – súčasnosť - majiteľ súkromnej firmy Poradenstvo
a konzultácie v strojárstve a v lodnom priemysle

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Povedal by som bez zveličovania – super príprava ako pre
ďalšie štúdium, tak i pre vstup do výrobnej sféry. Z vedomostí
z priemyslovky ťažím i v súčasnosti... Ďakujem!
STROJÁR ŠPECIÁL
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SLAVOMIL NOSKO
senior manažér – vedúci tímu
30 sieťových špecialistov
pracujúcich na projekte pre
nadnárodnú energetickú firmu

Štúdium: SPŠ Myjava (2002 - 2006 – technické lýceum)
mimoškolské vzdelanie: Cisco networking
academy, SPŠ Myjava (2004 – 2006), CCNA certified
(2007), CCNP certified (2009), F5 LTM Certified product
consultant (2011), Six Sixma Green Belt (2013), ITIL
Foundation Certified in Service Management (2014)

Pracovné skúsenosti:
● 2007 – 2009 – sieťová technická podpora, Soitron,
Bratislava
● 2009 – 2010 – sieťový špecialista – technická podpora,
Hewlett-Packard, Bratislava
● 2010 – 2012 - sieťový špecialista - senior, AT&T, Bratislava
● 2012 – 2015 - manažér – sieťové inžinierstvo, AT&T,
Bratislava – vedúci tímu 15 sieťových špecialistov pre
anglických a nemeckých zákazníkov
● 2015 – súčasnosť - senior manažér – sieťové inžinierstvo,
AT&T, Bratislava – vedúci tímu 30 sieťových špecialistov
pracujúcich na projekte pre nadnárodnú energetickú firmu

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Mňa to v škole od začiatku prirodzene ťahalo k počítačom, ale ako som neskôr
zistil, počítač bol iba prostriedok, aby som sa dostal k tomu, čo ma baví naozaj
– manažment v technickom odvetví.
Bránu možností mi otvorilo analytické myslenie, ktoré som dostal na hodinách
matematiky a programovania, angličtina, ktorou dnes komunikujem viac ako
8 hodín denne, keďže väčšina môjho tímu je zo zahraničia, a hlavne hodiny
sieťových technológií a Cisco akadémie. V súčasnom svete, kde je každá
informácia zastaraná v minúte jej publikovania, je najdôležitejšie, aby sme sa
kontinuálne učili a nezaspali dobu.
STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. FRANTIŠEK PETRÁŠ
riaditeľ Vojenského
technického a skúšobného
ústavu Záhorie, za účasť na
misii OSN v Somálsku uvedený
do Siene slávy Ministerstva
obrany SR, za prácu v armáde
SR ocenený viacerými
vyznamenaniami rezortu Ministerstva obrany SR

Štúdium: SPŠ Myjava (1972 - 1976 – strojárstvo)
Slovenská vysoká škola technická
Bratislava (1976 – 1981 – Strojnícka fakulta – odbor
konštrukcia výrobných strojov a zariadení)

Pracovné skúsenosti:
● 1982 – 1992 Vojenský technický a skúšobný ústav (VTSÚ)
Záhorie – vývojový pracovník (najskôr civilný
zamestnanec, neskôr dôstojník)

● 1992 – 1993 pozorovateľ OSN na misii v Somálsku
● 1993 - 2004 zástupca riaditeľa VTSÚ a hlavný inžinier pre
vývojovú činnosť

●

2004 – súčasnosť riaditeľ VTSÚ Záhorie

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
V tomto období bolo štúdium zamerané na klasické všeobecné
strojárstvo. Odborné predmety ako technické kreslenie, strojárska
technológia, konštrukcia strojov mi dali veľmi veľa a boli na veľmi
dobrej úrovni. Získané vedomosti z uvedených predmetov som využil
veľmi úspešne pri ďalšom štúdiu na Strojníckej fakulte SVŠT.
Celkovo s odstupom rokov hodnotím pobyt na strednej škole ako
spokojné a bezstarostné obdobie v mojom živote.

STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA

november 2018

Ing. PETER PODMAJERSKÝ, PhD.
manažér/vedúci oddelenia PROJECT
MANAGEMENT OFFICE – Volkwagen
Slovakia, a.s. - úlohou oddelenia je
podpora projektových manažérov
a oddelení jednotlivých projektov VW
Touareg, Audi Q7,Q8, Porsche Cayenne
a New Small Family, individualizácia
vozidiel pre značku Porsche, Audi

Štúdium: SPŠ Myjava (1996 - 2000 – mechatronika)
STU Bratislava (2000 – 2005 – Strojnícka fakulta,
odbor: manažment strojárskych podnikov, postgraduálne
štúdium – odbor: kvalita produkcie)

Pracovné skúsenosti:
● 2008 – 2011 Stakotra Manufacturing, s.r.o. - Piešťany -

projektový

manažment - riadenie projektov v oblasti výroby oceľových
konštrukcií riešenie technických problémov s oddelením
konštrukcie, riešenie problémov vo výrobe, riadenie projektov
nachádzajúcich sa vo vysunutom pracovisku v Budapešti

● 2011 – 2018 Volkswagen Slovakia, a.s. - Bratislava - produktový
manažment New Small Family - referent - zodpovedný za interiér
vozidla a neskôr za celé vozidlo - zodpovedný za komunikáciu
medzi Volkswagen Slovakia, a.s., materským závodom
Volkswagen AG vo Wolfsburgu a so značkami Škoda a Seat

●

2018 - súčasnosť manažér/vedúci oddelenia PROJECT
MANAGEMENT OFFICE – Volkswagen Slovakia, a.s.

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na štúdium na SPŠ Myjava spomínam veľmi rád, nakoľko v čase, keď
som nastúpil, sme boli prvá škola na Slovensku s odborom
mechatronika. Pri podávaní prihlášky na strednú školu to bola veľká
dilema a výzva, nakoľko tento odbor bol nový a relatívne náročný, čomu
zodpovedali aj veľmi vysoko nastavené podmienky na prijatie. Napriek
tomu som rád, že som školu absolvoval. Spoznal som tu veľa skvelých
kamarátov a veľmi veľa kvalifikovaných a profesionálnych pedagógov.
Bol to veľmi dobrý odrazový mostík pre vysokú školu.
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DUŠAN RYBÁR
2 volebné obdobia primátor
mesta Myjava,
riaditeľ Technických služieb
mesta Myjava, v rokoch 1966
– 1977 aktívny hráč
basketbalu
(TJ Spartak Myjava)
Štúdium: SPŠ Myjava

(1962 - 1966 – strojárstvo)

Pracovné skúsenosti:
● 1969 – 1987 Slovenská armatúrka Myjava, cech č. 4 –
výrobný plánovač (1969 – 1973), ekonóm prevádzky
(1973 – 1987)

●
●

1987 – 1994 Technické služby mesta Myjava – riaditeľ

●
●

1994 – 2002 primátor mesta Myjava

1994 – 1995 Verejnoprospešné služby mesta Myjava, s.r.o. –
konateľ spoločnosti

2002 – 2005 Verejnoprospešné služby mesta Myjava, s.r.o. –
vedúci úsekov údržby komunikácií a údržby zelene

●

2005 – 2017 Brantner Slovakia, s.r.o. - vedúci úseku
odpadového hospodárstva a technických služieb, od r. 2012
pracujúci dôchodca

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Spomienky na roky strávené na myjavskej priemyslovke patria medzi tie
najkrajšie v mojom živote. Kolektív spolužiakov, kolektív vtedajších
učiteľov, na to sa ťažko zabúda. A to čo mi dala škola do praktického
života, bolo základom pre moje pôsobenie v rôznych pracovných
pozíciách počas celých 50 rokov.
STROJÁR ŠPECIÁL
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RÓBERT SASÁK
riaditeľ C.E.P. SCHERDEL
Pružiny Myjava,
osobnosť Myjavy
v podnikateľskom sektore
v roku 2003

Štúdium: SPŠ Myjava (1985 - 1989 – strojárska technológia)
STU – Materiálovotechnologická
fakulta Trnava (1989 – 1991 – odbor materiálové
inžinierstvo)

Pracovné skúsenosti:
● Slovenská armatúrka Myjava, konštruktér náradia
● Slovenská armatúrka Myjava, obchodno-ekonomický referent

● C.E.P. Scherdel Pružiny Myjava, vedúci výroby
● C.E.P. Scherdel Pružiny Myjava, riaditeľ, konateľ
spoločnosti (1998 – súčasnosť)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
SPŠ Myjava ma pripravila do praxe veľmi dobre,
kvalitní pedagógovia a vysoká úroveň školy.

STROJÁR ŠPECIÁL
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Ing. IVAN SLÁDEČEK
riaditeľ pobočky Všeobecnej
úverovej banky v Myjave,
aktívny futbalista

Štúdium: SPŠ Myjava (1997 - 2001 – elektrotechnika)
Materiálovotechnologická fakulta STU
so sídlom v Trnave (2011 – 2015)

Pracovné skúsenosti:
● 2001 TAMA Myjava - skladník
● 2002 – 2005 – MV Service elektro – predajca
● 2005 – 2006 Royal Post, Plymouth, Anglicko
● 2006 – 2007 Rittals LTD - montážny pracovník, neskôr team leader,
spoluúčasť na projektovaní novej výrobnej linky

● 2007 – súčasnosť - Všeobecná úverová banka - najskôr
poradca klienta, najmä pre small business, aktuálne
riaditeľ pobočky VÚB Myjava

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium bolo v celku dobré. Bola to príprava do života, hlavne
v smere povinností, rešpektovania autorít, pokory
a zodpovednosti. Základné veci, ktoré dnes mladým ľuďom,
podľa mňa, chýbajú.

STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA

november 2018

prof. doc. PHDr.

JÁN SLÁDEČEK, PhD.

divadelný režisér a dramaturg,
umelecký šéf Spišského divadla,
dekan Fakulty dramatických
umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici, člen redakčnej rady
časopisu SAV Slovenské divadlo,
autor mnohých publikácií, napr.
Dejiny Myjavského divadla

Štúdium: SPŠ Myjava (1967 - 1971 – strojárstvo)
Vysoká škola múzických umení
Bratislava (1976 – 1981 – Divadelná fakulta, odbor
divadelná veda)

Pracovné skúsenosti:
● 1981 – 1992 Slovenské národné divadlo Bratislava –
●
●
●

●

dramaturg činohry
1992 – 1995 Divadlo Jonáša Záborského Prešov – divadelný
režisér a dramaturg
1995 – 1997 Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – divadelný
režisér a dramaturg
1997 – 2008 Národné divadelné centrum – Divadelný ústav –
redaktor, riaditeľ Edično-metodického útvaru –
teatralóg – historik Divadelného ústavu
2008 – 2018 Spišské divadlo Spišská Nová Ves – umelecký
šéf a režisér; pedagóg, neskôr dekan Fakulty
dramatických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici

Ako dramaturg činohry SND spolupracoval s najvýznamnejšími režisérskymi
osobnosťami slovenského divadla (P. Haspra, M. Pietor, Ľ. Vajdička, V. Strnisko, J.
Bednárik, P. Mikulík), s ktorými pripravil 30 inscenácií titulov najhodnotnejších hier
svetovej a slovenskej klasiky.
Autorsky spracoval dramatickú adaptáciu Tajovského aktoviek pod názvom Hriech
(1985) a dramatizáciu slávnej novely F. M. Dostojevského Biele noci (2011).
Režijne pripravil 32 inscenácií titulov zo slovenskej i svetovej klasiky a súčasnej
slovenskej i svetovej drámy.
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Bc. PATRIK ŠTEFKA
študent Slovenskej technickej
univerzity Bratislava venujúci sa
robotike; vo firme Robotech Vision
pracuje na vývoji mobilného
robota, ktorý by sa mal
v budúcnosti zúčastniť na misii
simulujúcej podmienky ako na
Marse

Štúdium: SPŠ Myjava (2010 - 2014 – mechatronika)
Slovenská technická univerzita
Bratislava (2014 - súčasnosť – Fakulta
elektrotechniky a informatiky)

Pracovné skúsenosti:
● počas bakalárskeho štúdia – brigádnická práca v servise
elektronických zariadení;
bakalárska práca: Riadenie nového typu robotického
podvozku - návrh robota so všesmerným podvozkom,
skonštruovanie jeho prototypu, návrh a vytvorenie jeho
elektronickej časti a vyskúšanie niekoľkých algoritmov na
jeho riadenie
● počas inžinierskeho štúdia – práca vo firme Robotech
Vision na vývoji mobilného robota, ktorý by sa mal
v budúcnosti zúčastniť na misii simulujúcej podmienky ako
na Marse; hlavná úloha - výskum umelej inteligencie, pomoc
pri práci na hardvéri, s vizuálnymi systémami či
programovaním algoritmov na riadenie robota

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Z týchto čias mi ostalo veľmi veľa zážitkov, skúseností
a kamarátstiev, spomínam na priemyslovku s radosťou.

STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA

november 2018

Ing. MARCELA TOKOŠOVÁ
riaditeľka firmy Kovotvar, v.d.
v Kútoch, v roku 2015 ocenená
v rámci nominácie Podnikateľka roka,
za rok 2017 patrila medzi TOP 10 žien
slovenského biznisu a firma Kovotvar
získala ocenenie za aktívnu snahu
podieľať sa na zlepšení situácie
marginalizovaných a znevýhodnených
skupín na Slovensku – Romaspirit
2017

Štúdium: SPŠ Myjava

(1994 - 1998 – technické a informatické

služby)

Poľnohospodárské lýceum v Coursellas
Chaussy (Francúzsko) (1998 – 2000 – pomaturitné
štúdium)

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Nitra (2000 – 2005 – Fakulta krajinného inžinierstva)

Pracovné skúsenosti:
● 2005 marketingová manažérka – rodinná firma talianskeho majiteľa
zaoberajúca sa výrobou dopravných značiek
● 2005 – 2006 – projektové riadenie výstavby oceliarskeho koncernu
Arcelor Mittal v Senici
● 2007 – 2008 manažérka kvality zodpovedná za vizuálny stav interiéru
vozidiel (značky Mercedes, Renault, Peugeot)
● 2008 – 2010 vrcholový manažment nemeckej firmy vyrábajúcej
záhradný nábytok (Česká republika)
● 2010 – súčasnosť krízová manažérka a riaditeľka firmy Kovotvar, v.d.
v Kútoch – ocenenia: Spoľahlivý výrobný podnik, Dôveryhodná firma
2016, Pečať bonity za ekonomické výsledky 2015

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Boli to veľmi krásne časy, v podstate absolútne bezstarostné, no
poznačené mladíckym presvedčením, že zmením svet k lepšiemu
a spravodlivosť predsa musí existovať.
STROJÁR ŠPECIÁL
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doc. Ing.

ŠTEFAN VÁCLAV, PhD.

riaditeľ Ústavu výrobných
technológií Trnava, autor
vedeckej a odbornej
monografie, 156 publikácií,
spoluriešiteľ 6 výskumných
projektov, autor 3 patentov

Štúdium: SPŠ Myjava (1990 - 1994 – strojárstvo)
STU Bratislava (1996 – 2001 –
Materiálovotechnologická fakulta Trnava – odbor
strojárske technológie a materiály)

Pracovné skúsenosti:
Slovenská technická univerzita – Materiálovotechnologická
fakulta. Ústav výrobných technológií Trnava:

● 2001 – 2008 výskumný pracovník
● 2008 – 2013 tajomník Katedry obrábania a montáže
●

2016 - 2017 zástupca riaditeľa Ústavu výrobných
technológií pre vnútorné vzťahy, podnikateľskú
činnosť a spoluprácu s praxou

●

2017 – súčasnosť riaditeľ Ústavu výrobných technológií

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium s odstupom času hodnotím ako náročné a výborné.
Na SPŠ Myjava mám iba pozitívne spomienky.
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Ing. MIROSLAV VDOVIAK
dlhoročný zástupca
riaditeľa Strednej
priemyselnej školy
v Myjave

Štúdium: SPŠ Myjava (1956 - 1960 – strojárstvo)
Vysoká škola technická Košice

(1960 –

1965– Strojnícka fakulta) + doplnkové pedagogické
štúdium (1975)

Pracovné skúsenosti:
● 1960 – 1968 Chirana Stará Turá – technológ, neskôr
konštruktér

●

1968 – 2010 Stredná priemyselná škola Myjava – učiteľ
odborných predmetov (napr. strojárska technológia,
programovanie CNC strojov), zástupca riaditeľa školy
(1991 – 2004)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Ako študent som nastúpil v roku 1956 do prvého ročníka a boli sme tri
triedy. Štúdium bolo tvrdé, robilo sa veľa zadaní, režim bol prísny, módne
výstrelky regulované, učilo sa aj v sobotu a súčasťou maturity okrem
skúšky zo štyroch predmetov bola aj diplomová práca a jej obhajoba.
Nečudo preto, že k maturite v roku 1960 sme išli už len dve triedy.
Zato partia v triede bola fantastická. Držali sme spolu, navzájom si
pomáhali a dokonca pri kreslení na hodinách s Ing. Slavíkom sme si aj
zaspievali. Mali sme v triede kapelu, tanečné večierky, bola malá folklórna
skupina aj s hudbou a okrem bežných športov sme mali aj školské hokejové
družstvo v riadnych dresoch.
Učitelia boli dobrí, najviac si však spomínam na Ing. Slavíka, ktorý sa stal aj
mojím vzorom v prístupe a systéme práce neskôr ako učiteľa.
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Ing. MILAN ZEMAN
dlhoročný riaditeľ
Strednej priemyselnej
školy v Myjave,
nositeľ ocenení Osobnosť Myjavy
2004 za celoživotný prínos
v školstve a zvyšovanie úrovne
SPŠ Myjava pod jeho vedením,
Pedagóg Trenčianskeho
samosprávneho kraja 2006 za
obetavú a tvorivú pedagogickú
prácu

Štúdium: SPŠ Myjava (1962 - 1966 – strojárstvo)
Slovenská vysoká škola technická
Bratislava (1966 – 1971 – Strojnícka fakulta, odbor
strojárska technológia) + doplnkové pedagogické
štúdium (1971)

Pracovné skúsenosti:

●

1972 – 1975 Bratislavské automobilové závody, n.p.
Bratislava – samostatný technológ

●

1975 – 2010 Stredná priemyselná škola Myjava – učiteľ
odborných predmetov (napr. technologické a strojné
merania, konštrukčné cvičenia, automatizácia), zástupca
riaditeľa školy (1981 – 1988), riaditeľ školy (1988 –
2009), projektový manažér (2009 – 2010)
Počas pôsobenia Ing. Milana Zemana vo funkcii riaditeľa
SPŠ Myjava boli na škole zavedené nové študijné odbory:
integrovaný študijný odbor strojárstvo (1990), technické
zariadenia budov (1991), technické a informatické služby
(1991), mechatronika (1995), integrovaný študijný odbor
elekrotechnika (1996), technické lýceum (2001) a logistika
(2006). Bol tiež dlhoročným členom odbornej komisie
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava.
Ing. Milan Zeman zomrel 30.9.2017 vo veku 69 rokov
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Ing. JANA ŽILINCOVÁ
(rod. HARNÚŠKOVÁ), PhD.
materiálová inžinierka vo firme
GA Drilling zaoberajúcej sa vývojom
nových technológií hĺbkového vŕtania
a frézovania pomocou plazmy;
počas štúdia ocenená dekanom
fakulty za najlepšiu bakalársku
a diplomovú prácu

Štúdium: SPŠ Myjava

(2000 - 2004 – technické a informatické

služby)

STU – Materiálovotechnologická
fakulta Trnava (2004 – 2009 - odbor materiálové
inžinierstvo)

Pracovné skúsenosti:
● 2009 – 2014 – Slovenská akadémia vied – Ústav
materiálov a mechaniky strojov (účasť na
grantových domácich a zahraničných projektoch,
hlavne v oblasti kompozitných materiálov, napríklad
hliníkovej peny)
● 2014 – súčasnosť – materiálová inžinierka vo firme GA
Drilling

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Štúdium na SPŠ Myjava bolo pre mňa kvalitnou a plnohodnotnou
prípravou na ďalšie štúdium na vysokej škole. K viacerým materiálom
zo štúdia na strednej škole som sa vracala aj počas štúdia na vysokej
škole. Samozrejme som počas štyroch rokov na strednej škole získala
aj množstvo kamarátov, ktorí mi ostali dodnes.
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GALÉRIA
ÚSPEŠNÝCH
ABSOLVENTOV
SPŠ MYJAVA ŠPORTOVCI

Ing. DOMINIK DOBIAŠ

karatista
Štúdium: SPŠ Myjava

(2009 - 2013 –

mechatronika)

Technická univerzita
Košice

(2013 – 2018 Strojnícka fakulta,

odbor mechatronika)

Súčasné pracovné zaradenie:
● konštruktér – Broser, s.r.o.

Športové úspechy:
● 10 medailí z majstrovstiev Slovenskej republiky v karate
● 7-ročné pôsobenie v úzkom výbere slovenského národného tímu
karatistov

● víťazstvo európskeho poháru
● účasť na profesionálnych majstrovstvách Európy v Baku
(Azerbajdžan)

● spolu otcom Petrom Dobiašom výchova a predávanie znalostí ďalším
generáciám zápasníkov, ktorí dnes získavajú nespočetné množstvo
medailí a titulov z majstrovstiev Slovenskej republiky

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Dnes, keď sa na všetko pozriem spätne, tak viem, že presne táto škola mi dala pevné
základy k tomu, aby som dnes mohol hrdo stáť ako čerstvý absolvent VŠ, a teda
inžinier. Do dnešného dňa si pamätám, ako p. Ing. Gitschinský nás všetkých trápil
technickým kreslením. No urobil z nás po tejto stránke výborne pripravených pre
ďalšie štúdium na VŠ. Úroveň môjho odboru, mechatronika, je skutočne na vysokej
úrovni. Málokde sa človek stretne s takým zodpovedným prístupom a vybavením, ako
tomu je na SPŠ v Myjave. Môj názor je ten, že práve táto škola ma najviac pripravila na
profesijný život a vďaka nej som dokázal bez problémov ukončiť štúdium na
Technickej univerzite v Košiciach a zamestnať sa už počas VŠ na inžinierskej pozícii.
Myslím, že SPŠ urobila absolútne maximum pre to, aby sme boli my, jej absolventi,
v našich životoch úspešní. Za toto celému pracujúcemu kolektívu SPŠ v Myjave
úprimne ďakujem. Nie je to samozrejmosť.
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Mgr. RENÉ JUST

box
Štúdium: SPŠ Myjava (1985 – 1989
strojárska technológia), Univerzita
Komenského (1995 – 2001 Fakulta
telesnej výchovy a športu, odbor telesná
výchova – pedagogika/etika – box)

Súčasné pracovné zaradenie:
● Medzinárodná boxerská federácia AIBA rozhodca; výrobca hokejových štulpní
a pletených športových doplnkov...

Športové úspechy:
● majster SR v boxe 1988, 1993 do 71 kg, majster extraligy v boxe 1994
s ŠKP Bratislava, 2. miesto Vienerneustadt cup Rakúsko, 3. miesto
Acropolis cup Atény, Grécko

● rozhodca a tréner boxu - najvyššia svetová trieda rozhodcu boxu AIBA
(Medzinárodná boxerská asociácia), rozhodca WSB – World series of
boxing (Svetová liga boxu), rozhodca APB - AIBA Pro Boxing
(Profesionálna organizácia boxu spadajúca pod AIBA), inštruktor
rozhodcov medzinárodnej triedy boxu AIBA, tréner boxu 2. triedy

● najvýznamnejšie turnaje ako rozhodca - olympijské hry: Singapur 2010
(historicky 1. OH mládeže do 18 rokov), Londýn 2012, Rio de Janeiro
2016, Európske hry v boxe (historicky prvé): Baku, Azerbajdžan 2015,
Majstrovstvá sveta v boxe mužov ELITE: Miláno, Taliansko 2009;
Baku, Azerbajdžan 2011; Almaty, Kazachstan 2013, Doha, Katar 2015,
Majstrovstvá Ázie v boxe mužov Elite: Ammán, Jordánsko 2013;
Bangkok, Thajsko 2015...

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Bolo to už takmer pred 30 rokmi... Myslím, že predmety boli vedené
profesionálne a vo výborných podmienkach vtedy novootvorenej školy.
Paradoxne ma odborné predmety veľmi nebavili, čomu zodpovedali aj nie
príliš lichotivé známky z nich. Skôr som uprednostňoval telesnú výchovu
a dejepis. Napriek tomu mi škola všeobecný základ poskytla, aj vďaka tomu
som vyštudoval FTVŠ UK.
STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA

november 2018

FILIP MORAVEC
atletika - beh

Štúdium: SPŠ Myjava

(2009 - 2013 – technické

lýceum)

Súčasné pracovné zaradenie:
● kovoobrábač - obsluha elektroiskrovej rezačky vo
firme Formana, s.r.o. (rezanie presných dier a tvarov do strižných
nástrojov, foriem s presnosťami v jednej stotine milimetra)

Športové úspechy:
● od roku 2009 sa aktívne venoval atletike – behu, po založení
bežeckého oddielu v Myjave sa stal členom TJ Spartak Myjava

● počas štúdia na SPŠ Myjava sa každoročne zúčastňoval okresného
i krajského kola študentov stredných škôl v cezpoľnom behu

● aktuálne sa zúčastňuje rôznych bežeckých podujatí v západnej časti
Slovenskej republiky (Čachtický polmaratón, Kopaničiarska desiatka,
Špačinský trojuholník, Silvestrovský beh medzi mostmi, Drahovská
desiatka, Jablonická desiatka, Majcichovská desiatka...), na ktorých
získal množstvo pódiových umiestnení od 3. až po 1. miesto

● za najväčší športový úspech považuje skutočnosť, že už takmer 10
rokov vydržal aktívne sa venovať športu, ktorý ho baví

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na tejto škole som strávil 4 roky života, ale spomienky ostanú navždy.
Škola má svoju úroveň a viem, že môj výber bol správny. Nezamestnal
som sa vo vyštudovanom odbore, ale myjavská SPŠ mi dala základy
strojárstva. Ako absolvent odporúčam túto školu na získanie
technických vedomostí. Žiaci sa tešia na odchod, no po rokoch si
spomeniete a radi by ste si opäť sadli do lavíc so všetkými skvelými
ľuďmi, spolužiakmi a boli učení profesormi SPŠ Myjava.

STROJÁR ŠPECIÁL

SPŠ MYJAVA

november 2018

RICHARD MORAVEC

atletika - beh

Štúdium: SPŠ Myjava

(2012 - 2016 –

technické lýceum)

Súčasné pracovné zaradenie:
● skladník – firma PULZ Myjava – práca
s materiálmi a vysokozdvižnými vozíkmi

Športové úspechy:
● aktívne sa venuje atletike – behu, je členom TJ Spartak Myjava
● počas štúdia na SPŠ Myjava sa každoročne zúčastňoval okresného
i krajského kola študentov stredných škôl v cezpoľnom behu, trikrát
postúpil na majstrovstvá Slovenska a raz stál na stupni víťazov
(priemyslovke priniesol z majstrovstiev Slovenska bronzovú medailu)

● ako člen TJ Spartak Myjava získal bronzovú medailu z majstrovstiev
Slovenska na 10 km, bronzovú medailu z majstrovstiev Slovenska na
10 km na dráhe

● aktuálne sa zúčastňuje rôznych bežeckých podujatí (Čachtický
polmaratón, Kopaničiarska desiatka, Kysucká desiatka, Drahovská
desiatka, Beh Filipovským údolím, Majcichovská desiatka...)

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na štúdium na SPŠ Myjava spomínam len v dobrom. Škola má vysoký
štandard, vedú ju a učia na nej profesori na vysokej úrovni, ktorí svojim
žiakom vedia odovzdať vedomosti, ktoré neskôr využijú v živote,
niektoré viac, niektoré menej, záleží od toho, ktorým smerom sa žiak
bude uberať. Dostal som tú možnosť učiť sa na škole štyri roky a dnes
viem s určitosťou povedať, že kebyže mám možnosť vybrať si školu
znova, nemenil by som, vybral by som si opäť SPŠ Myjava.
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Ing. RADOVAN NOSKO
futbalista +
futbalový tréner
Štúdium: SPŠ Myjava

(2004 - 2008

– technické lýceum)

Slovenská technická
univerzita Bratislava (2008 –
súčasnosť Stavebná fakulta, odbor
geodézia a kartografia + krajinárstvo)

Súčasné pracovné zaradenie:
● 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) – STU
Bratislava, Stavebná fakulta, odbor krajinárstvo

Športové úspechy:
● FUTBALISTA – začiatky – hráč FK Bradlan Brezová pod Bradlom; hráč
OFK Dunajská Lužná (2008-2016) - 2x víťazi 3. ligy, postup do
2. celoslovenskej ligy (počas tohto obdobia najúspešnejšie
poloprofesionálne mužstvo na Slovensku v rámci Slovenského
pohára); v súčasnosti hráč rakúskeho mužstva SK Pama (od 2016) v sezóne 2016/2017 víťazi v súťaži 1. Klasse; na univerzitnej pôde
člen víťazného tímu akademických majstrovstiev Slovenska vo
futbale (za čom získal cenu študent roka)

● FUTBALOVÝ TRÉNER - OFK Dunajská Lužná U11 – víťazstvo na
majstrovstvách Bratislavského kraja + 4. miesto na majstrovstvách
Slovenska vo futsale; OFK Dunajská Lužná U15 – 2. liga; v sezóne
2016/2017 tréner mužstva FC Petržalka U13 - najvyššia slovenská
futbalová súťaž; v súčasnosti OFK Dunajská Lužná U7

● FUTSAL – hráč Senice (2007/2008) – najvyššia futsalová liga + širšia
nominácia reprezentácie U21

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na stredoškolské obdobie spomínam veľmi rád, pretože som tu získal
množstvo skúseností a vedomostí, ktoré som neskôr využil počas štúdia na
vysokej škole. Počas štúdia na SPŠ som spoznal množstvo výnimočných ľudí,
z ktorých sú dodnes moji priatelia a stále si máme čo povedať.
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PETER PARACKA

autor BIKEPARKU
v Myjave, tréner detí
bikrosového oddielu TJ
Spartak Myjava

Štúdium: SPŠ Myjava

(1996 - 2000 – technický manažment)

Súčasné pracovné zaradenie:
● majiteľ predajne s bicyklami a servisom MYBIKES Myjava

Športové úspechy:
V roku 2014 bol na Myjave postavený BIKEPARK Myjava.
Autorom myšlienky jeho vzniku, ako aj samotnej realizácie
bol Peter Paracka.
Následne po dokončení BIKEPARKU sa začal venovať
výchove a výcviku detí v tomto areáli.
V roku 2015 bol založený bikrosový oddiel telovýchovnej
jednoty Spartak Myjava. V súčasnosti má 3 trénerov (jedným
z nich je Peter Paracka) a 21 detí od 5 do 14 rokov.
Mladí športovci zbierajú skúsenosti na pretekoch
v Slovenskej i v Českej republike.

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Osobne spomínam na SPŠ Myjava v časoch môjho štúdia ako
na najlepšiu školu v okolí. Štúdium nebolo vždy ľahké
a jednoduché, ale kvalita a prax vtedajších učiteľov bola na
vysokej úrovni. Škola nás pripravila, ako sa povie,
DO ŽIVOTA.
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ROMAN ŠPAČEK

profesionálny hráč a tréner
volejbalu

Štúdium: SPŠ Myjava

(1996 - 2000 – technický manažment)

Súčasné pracovné zaradenie:
● poslanec MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SKALICI,
teamleader údržby – správy budov v SCHAEFFLER Skalica

Športové úspechy:
● extraliga muži volejbal Púchov 2000 - vicemajster SR a 2001 - majster
SR

● extraliga muži volejbal Prešov 2004 II. vicemajster SR a 2005 majster
SR

● plážový volejbal - 2000 - II. vicemajster SR a 2001 - majster SR
a účastník svetových sérií v plážovom volejbale

● tréner junioriek Senica - II. vicemajster SR 2006
● rakúska extraliga Enns 2007 - 10. miesto
● tréner SVS Schwechat rakúska extraliga ženy – 2008 - majster
Rakúska

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Boli to tie najkrajšie a najlepšie časy na myjavskej
priemyslovke.
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JAROSLAV ŠTVRTECKÝ

cyklistika

Štúdium: SPŠ Myjava

(1996 - 2000 – strojárstvo)

Súčasné pracovné zaradenie:
● vedúci podnikovej predajne – DEMA, a.s. Senica

Športové úspechy:
● trikrát majster Slovenska v elitnej kategórii MTB XC na horských
bicykloch

● najlepšie hodnotený Slovák na pretekoch svetového pohára
Bratislava – Bradlo, čo zabezpečilo účasť na cyklistických pretekoch
Okolo Slovenska a otvorilo cestu k pretekom na cestných bicykloch

● 2000 - 2003 pretekár profi tímu AŠK Inter Bratislava
● 2008 mechanik paraolympijského družstva cyklistov v Pekingu
● ... stále tajne dúfa, že ten najväčší úspech ešte len príde

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Nikdy som si nemyslel, že budem takto verejne spomínať na štúdium.
Každopádne vám škola dá oveľa viac ako len výsledky jednotlivých
úloh. Je to hlavne rozhľadenosť do života. Vždy som rád, keď pri mojej
práci využijem to, čo som sa v škole naučil a vtedy si nostalgicky
poviem: „Nechodil si tam zbytočne.“
A samozrejme rád spomínam na super kolektív chalanov a dvoch
dievčat zo Záhoria i z myjavských kopaníc.
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ERIK WATZKA

volejbal

Štúdium: SPŠ Myjava

(2014 - 2018 –

mechanik nastavovač)

Súčasné pracovné zaradenie:
● profesionálny hráč volejbalu + tréner
volejbalovej prípravky TJ Spartak Myjava

Športové úspechy:
● aktívne sa venuje volejbalu od roku 2011, začiatky – volejbalový
oddiel Spartak Myjava (tréneri Rastislav Šimko, Martin Pipa), neskôr
volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom (tréneri Ing. Juraj Šujan,
Mikuláš Jordanov) – v tomto období sa stal najlepším hráčom aj
smečiarom Slovenska v kategórii žiakov ročník 1999 a mladší

● od roku 2014 člen volejbalovej reprezentácie Slovenska – napr. v roku
2017 účasť na majstrovstvách Európy v Púchove, v roku 2018 účasť
na kvalifikácii na majstrovstvá sveta v Humennom

● v súčasnosti opäť volejbalový oddiel Spartak Myjava – extraliga muži
● plány do najbližšej budúcnosti – hrať v zahraničí, napr. v Belgicku či
v Rakúsku

Spomienky na štúdium na SPŠ Myjava:
Na túto školu spomínam veľmi dobre. Boli to veľmi krásne roky. Som
rád, že ma moja babka presvedčila, aby som išiel na SPŠ, kde som sa
dostal do super triedy. V 1. ročníku sme sa síce správali ako neposlušné
malé decká, stále sme niečo vymýšľali. Ale čím sme boli starší, tým
sme boli lepší, múdrejší, poslušnejší, úctivejší, starostlivejší a
zodpovednejší. Chcel by som poďakovať všetkým, čo ma učili, za to,
ako ma usmerňovali a pomáhali mi napredovať. Patrí vám všetkým
veľké ĎAKUJEM.
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SPOMIENKY
ABSOLVENTOV
- NESKORŠÍCH
PEDAGÓGOV SPŠ
MYJAVA

BÝVALÍ ABSOLVENTI
V PEDAGOGICKÝCH SLUŽBÁCH
SPŠ MYJAVA
----------------------------------------Ing. ALŽBETA BAMBASOVÁ
(rod. GÁLIKOVÁ)
Pohľad od lavíc k tabuli
Na svoje stredoškolské časy spomínam veľmi rada a v súčasnosti
veľmi intenzívne, keďže pripravujem stretávku po 50. rokoch.
Obdobie môjho štúdia na SPŠ Myjava bolo obdobie, keď učitelia
dokázali napriek všetkým tlakom a kádrovaniam držať spolu
a odovzdávali nám svoje vedomosti.
Moji učitelia nezmazateľne zasiahli a ovplyvnili môj život, kráčala
som v ich šľapajach, učila som na SPŠ Myjava od skončenia vysokej
školy.

Pohľad od tabule k laviciam
Svoje rozhodnutie stať sa učiteľkou neľutujem. So školou sme
rovesníčky, vyše štyridsať rokov som prežila ako učiteľka odborných
predmetov s využitím počítačov pri tvorbe výkresov, modelov
a výrobkov súčiastok a zariadení.
Hodiny strávené so študentmi na krúžkoch, prípravami na súťaže,
odovzdávaním vedomostí a skúseností, ma naučili ich usmerniť,
poradiť, byť im vzorom, autoritou i priateľom. A študenti svojou
snahou pracovať na sebe, rozširovať svoje vedomosti, individuálne
rásť a rásť aj ľudsky, ma vždy veľmi potešili.
Boli určité momenty, keď boli študenti hrubí, drzí, vulgárni k sebe
i učiteľom, navzájom si ubližovali.
Ale je veľa vďačných a milých študentov dvoch generácií, s ktorými
udržujem kontakt, i keď už pracujú, doma alebo v zahraničí.
Svoje pedagogické pôsobenie na SPŠ Myjava som brala ako poslanie,
nielen ako prácu.
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Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Želám SPŠ Myjava, aby mala naďalej pracovitých, tvorivých
a zanietených učiteľov, ktorí budú flexibilne reagovať na zmeny
a potreby spoločnosti.
Mať dostatok študentov, ktorí pochopia, že len vzdelaný a múdry
človek sa v živote uplatní.

----------------------------------------Ing. ZDENKA BENDOVÁ
(rod. BATKOVÁ)
Pohľad od lavíc k tabuli
Veľmi rada spomínam na dobu, keď som študovala na tejto škole. Je
to už veľa rokov dozadu a mnoho sa za ten čas zmenilo. Samozrejme,
vtedy sme nemali počítače v každej triede alebo dataprojektory. Za
tie štyri roky, ktoré som tu strávila, som sa toho od svojich profesorov
veľa naučila a spoznala som tu veľa mojich dobrých kamarátov. Vždy
sa tešíme na spoločné stretávky, kde spolu radi spomíname na
zážitky z tejto školy.

Pohľad od tabule k laviciam
Som rada, že môžem pôsobiť na tejto škole. Práca s mladými ľuďmi
ma veľmi baví. Za tých niekoľko rokov, čo tu učím, som spoznala veľa
dobrých žiakov. Som naozaj rada, že môžem žiakov učiť nové veci,
ktoré neskôr využijú vo svojom budúcom zamestnaní.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
SPŠ Myjava želám, aby sa jej v nasledujúcich rokoch dobre darilo.
Prajem jej veľa talentovaných žiakov, skvelých profesorov a dúfam,
že naďalej bude prosperovať.

-----------------------------------------
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Ing. PETER GITSCHINSKÝ
Pohľad od lavíc k tabuli
Štúdium na SPŠ v Myjave som absolvoval v r. 1965-69. Vtedy mala
škola prívlastok „strojnícka“, pretože sa vyučoval len jeden študijný
odbor, a to strojárstvo. Na obdobie štúdia mám pekné spomienky,
pretože sme boli mladí, plní energie, v očakávaní, čo nám nová etapa
v živote prinesie. Prišli sme do nového kolektívu a získali nových
priateľov, pričom mnohé priateľstvá vydržali dlhé roky. Bolo to
obdobie dospievania a určitej bezstarostnosti, aj keď povinností
v škole bolo dosť.
V štúdiu sa mi darilo, bavili ma najmä technické predmety, kde sa
dalo využiť logické myslenie. Mal som šťastie na dobrých učiteľov,
ktorí nás veľa naučili. Boli síce prísni, vyžadovali plnenie povinností,
ale bolo to len v náš prospech. Snažili sa z nás vychovať dobrých
odborníkov, aby sme sa mohli uplatniť v praxi alebo pokračovať
v štúdiu na vysokej škole.
V obľube sme mali učiteľov, ktorí vedeli učivo dobre vysvetliť, ale
súčasne mali zmysel pre humor. Patril medzi nich aj matematikár
Jaroslav Kunsch, ktorý nám často rozprával humorné príbehy zo
života, takže vyučovanie nebolo nudné. Rád si spomínam aj na
triedneho učiteľa Ing. Milana Sadloňa, ktorý mal k nám otcovský
prístup, vždy bol pokojný a rozvážny. Viedol nás k zodpovednosti pri
plnení školských povinností, k slušnému správaniu v škole aj na
verejnosti.
Pekné spomienky mám na chmeľovú brigádu, ktorej sme sa zúčastnili
ako žiaci 2. ročníka. Samozrejme boli s nami aj naši učitelia, ktorí
mohli lepšie spoznávať náš vzťah k práci a k plneniu povinností
v inom prostredí než v škole. Nezabudnuteľné zážitky sme mali na
lyžiarskom kurze v 3. ročníku a tiež na viacdňových exkurziách
v priemyselných podnikoch na Slovensku aj v Čechách.
Roky štúdia na priemyslovke boli pre nás študentov, ale aj učiteľov
pestré. A tak rýchlo ubehli a po maturitnej skúške mnohí išli do
zamestnania, ďalší zase na vysoké školy. V oboch prípadoch sme
mohli budovať na vedomostiach a zručnostiach, ktoré sme získali na
škole, za čo treba vysloviť vďaku celému vtedajšiemu kolektívu
učiteľov SPŠ v Myjave.

Pohľad od tabule k laviciam
Prácu pedagóga na SPŠ strojníckej v Myjave som si prvýkrát vyskúšal
v šk. roku 1978-79 ako externý učiteľ v triede večerného štúdia.
A keď sa v r. 1980 uvoľnilo miesto učiteľa odborných technických
predmetov, prešiel som do trvalého pracovného pomeru. Mal som za
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sebou 5 rokov praxe v strojárskom podniku SAM Myjava. Ako sa
neskôr ukázalo, bola to pre mňa veľká výhoda, lebo som mohol
študentom odovzdávať poznatky overené v praxi.
Prvé roky v škole boli ťažké, veľa času som venoval prípravám,
oboznámeniu sa s pedagogickou dokumentáciou, so školskými
predpismi a pod. V tom mi ochotne pomáhali kolegovia, väčšinou
učitelia, ktorí ma predtým učili. Škola v tom čase mala významné
postavenie v systéme stredných škôl v našom regióne. O štúdium bol
veľký záujem a škola si mohla študentov vyberať. Prejavovalo sa to aj
na študijných výsledkoch a veľa žiakov bývalo vyznamenaných.
Absolventi sa úspešne uplatňovali v podnikoch a mnohí pokračovali
v štúdiu na vysokých školách.
Ako učiteľ – začiatočník som musel pokračovať v trende, ktorý
udávali skúsení učitelia a snažil som sa im vyrovnať. Život v škole bol
pestrý a striedali sa rôzne obdobia – okrem samotného vyučovania to
boli jesenné brigády, lyžiarske a plavecké kurzy, exkurzie a výlety,
školenia a ďalšie vzdelávanie, odborné súťaže žiakov, stužkové, letné
aktivity a samozrejme prázdniny. Práca učiteľa je psychicky náročná
a bez prázdnin by bola ťažko zvládnuteľná.
V šk. r. 1984-85 bol zavedený na základe požiadaviek z praxe nový
študijný odbor prevádzkyschopnosť výrobných zariadení. Vedením
školy som bol určený ako učiteľ pre trojicu hlavných odborných
predmetov tohto nového študijného odboru. Znamenalo to absolvovať
ďalšie vzdelávanie a samozrejme veľa práce s prípravami na nové
učebné predmety a na maturitu.
Začínal sa proces informatizácie – v r. 1985 sa začal vyrábať školský
počítač PMD-85, neskôr Didaktik Alfa a učitelia odborných predmetov
museli ísť s dobou. Učili sme sa pracovať s týmito primitívnymi 8bitovými počítačmi a vytvárať jednoduché programy. V r. 1993 bol
študijný odbor prevádzkyschopnosť výrobných zariadení zrušený, ale
vedomosti, ktoré som získal, mi pomohli uplatňovať v strojárskych
predmetoch širšie súvislosti. Mohol som študentom lepšie vysvetliť
problematiku opráv, údržby, spoľahlivosti základných častí strojov.
V r. 1995 bol zavedený nový interdisciplinárny študijný odbor
mechatronika. Naša škola bola jednou zo 4 škôl na Slovensku, kde sa
odbor mechatronika overoval v praxi. Zase som sa vzdelával v novom
maturitnom predmete mechatronika. Ten ma zaujal a takisto aj
študentov, pretože väčšina vyučovania prebiehala vo forme cvičení so
stavebnicami pneumatiky a hydrauliky firmy FESTO, prácou na PC,
programovaním priemyselného robota MITSUBISHI
a programovateľných logických automatov firmy SIEMENS.
Záujem o tento študijný odbor bol veľký a prijatí boli väčšinou žiaci
s dobrým prospechom. To sa prejavovalo aj študijnými výsledkami.
Len máloktorý žiak bol hodnotený známkou 3. Šikovní žiaci sa
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zúčastňovali rôznych súťaží, napr. SOČ (Stredoškolská odborná
činnosť), SYGA (Siemens Young Generation Awards), FESTO a iných
a získavali aj popredné umiestnenia.
Po r. 2005 začal úbytok študentov, ktorí sa hlásili na školu, a preto sa
nemohol robiť taký výber ako v minulosti. Dôsledkom bol pokles
záujmu o dosahovanie dobrého prospechu, problémy so správaním
a disciplínou študentov. Tento trend sa prejavoval aj v študijnom
odbore mechatronika.
Napriek tomu však boli triedy, kde sa učilo dobre, lebo študenti
záujem o štúdium mali. Bolo to hlavne v odbore technické lýceum,
kde som učil na záver svojho pôsobenia v šk. r. 2011-12. Na
vyučovanie som sa tešil, lebo študenti boli vždy v pohode,
nevyrušovali, boli pozorní a to sa prejavilo na dobrých výsledkoch. Pre
mňa to bol veľmi dobrý pocit, že som im dokázal úspešne odovzdať
poznatky v takom náročnom predmete ako je mechanika.
V šk. r. 2012-13 som už v pedagogickej činnosti nepokračoval
a odišiel na dôchodok. Bolo to obdobie nepopulárneho zlučovania
škôl, keď sa SPŠ Myjava spojila so SOŠ Myjava a SOŠ Brezová. Na
záver môžem skonštatovať, že rozhodnutie prejsť z výrobného
podniku do školstva som nikdy neoľutoval, pretože som väčšinu
aktívneho života prežil v dobrom pracovnom kolektíve, medzi mladými
ľuďmi, ktorí na našej škole úspešne študovali a maturovali.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Vedeniu školy želám, aby udržalo na škole dobrý kolektív kvalitných
učiteľov, pretože je to jeden zo základných predpokladov kvalitného
vzdelávania a výchovy. Bolo by dobré, keby škola mala dostatok
záujemcov o štúdium a mohol sa robiť výber tak ako kedysi. Možno sa
o niekoľko rokov prejaví nárast populácie a školy nebudú musieť
bojovať o každého žiaka, tak ako je to teraz. Verím, že sa podarí
získavať finančné prostriedky na nové vybavenie učebnými
pomôckami, výpočtovou a didaktickou technikou, na budovanie
odborných učební. V tomto smere bude prínosom spolupráca
s podnikmi a firmami a uplatnenie duálneho vzdelávania.
Pedagógom želám, aby sa zlepšil ich spoločenský status spolu
s finančným ohodnotením ich náročnej práce. Rád by som bol, keby
školstvo malo stabilizovaný systém vzdelávania, ktorý by sa nemenil
s každým novým ministrom školstva.
Na záver by som chcel zaželať bývalým kolegom a tiež aj všetkým
ostatným pedagógom a zamestnancom úspechy v práci, veľa zdravia
a pevné nervy, ktoré budú určite v tejto dobe potrebovať.
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----------------------------------------Ing. PETER HORVÁTH
Pohľad od lavíc k tabuli
Spomínam si na výborný kolektív spolužiakov, s ktorými sa stretávam
pravidelne každých päť rokov (niektorí sa stali mojimi rodinnými
priateľmi) a tiež si spomínam na prísnych a náročných pedagógov,
ktorí mali v potrebných okamihoch ľudský prístup. Nezabudnuteľné
zostali pre mňa i viacdňové odborné exkurzie, na ktorých sme všeličo
povyvádzali, zažili, ale hlavne veľa videli.

Pohľad od tabule k laviciam
Mohol by som povedať klasické klišé: to kedysi, to boli iné časy... Ale
študenti sú stále mladí, plní elánu, síl, nápadov a prekvapení. Napriek
tomu si myslím, že súčasný pedagóg to má náročnejšie ako pred 30
rokmi, keď som začínal...

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
„Svojej“ škole želám, aby získala naspäť záujem študentov a rodičov
o tradičné technické odbory, ktorých výučba má na škole
mnohoročnú tradíciu.

----------------------------------------Ing. ELIŠKA KUBICOVÁ
(rod. HAVLÍKOVÁ)
Pohľad od lavíc k tabuli
Štúdium som ukončila v r. 1974. Získala som vynikajúce odborné
vzdelanie. Priemyslovka so svojimi pedagógmi ma vyprofilovala na
,,strojárku“, ktorou som pôvodne nechcela byť (15r.), ale vďaka
odbornosti a prístupu učiteľov som našla niečo, čo ma chytilo.
Metalografia - to bol smer môjho pokračovania v ďalšom štúdiu aj na
vedeckej práci už v prvom ročníku vysokej školy. Na dnešnej STU
Bratislava si nás študentov z myjavskej priemyslovky nesmierne vážili
za získané vedomosti. Na stretnutiach spolužiakov si spomíname na
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nekompromisné postoje učiteľov, ktorí nám nič ,,nedarovali“ a máme
ich v úcte.

Pohľad od tabule k laviciam
Opačný pohľad? Príchod na SPŠ bol po 27 rokoch . Učila som na
viacerých učilištiach. Praktické zručnosti tu na priemyslovke boli
minimálne, prepojenie s praxou je iné ako v učilištiach, preto som sa
snažila vo výuke odborných predmetov prepojiť a zužitkovať tieto
vedomosti a ukázať, aká je strojárina zaujímavá, logická a
jednoduchá. Učila som veľa dievčat v odbore TIS - ale to boli tie
najúžasnejšie časy, kedy z tých študentiek, ktoré o strojárine nemali
ani tušenia, sa všetkými možnými spôsobmi stali ozajstné strojárky.
Ja ďakujem mojim bývalým učiteľom aj študentom a študentkám za
čas, keď som učila s radosťou a som hrdá na to, čo dokázali a
dokazujú v živote.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Čo zaželať? Veľa ďalších úspešných rokov, veľa štúdiachtivých
študentov, ktorí by mali chuť študovať a boli hrdí, z akej školy
prichádzajú a celý život s pýchou hovorili, že sú študentmi SPŠ
Myjava. Kolegom, pedagógom veľa tvorivých síl v ich každodennej
náročnej práci, ľudský prístup nadriadených a úctu spoločnosti v
poslaní učiteľa. Keď sa povie učiteľ, nech to znie s úctou ako mama
a otec.

----------------------------------------Ing. MÁRIA PAKANOVÁ
(rod. BUCHTOVÁ)
Pohľad od lavíc k tabuli
Spomienky na štúdium na SPŠ sa viažu k mojim učiteľom, ktorí mi
vštepovali vedomosti najmä z odborných predmetov, čo som využila
v štúdiu na SVŠT. Samozrejme, spomienky mám aj na spolužiakov, či
už na diskusie o pochopení učiva, ako aj na veselé príhody, ktoré si
pripomíname na stretnutiach, ktoré organizujem (posledné sme mali
po 50-tich rokoch).
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Pohľad od tabule k laviciam
Moje pôsobenie na SPŠ Myjava začína po skončení SVŠT (zamestnala
som sa ako učiteľka odborných predmetov technologického
zamerania) a pokračuje až do odchodu do dôchodku.
Mnohí moji študenti využili znalosti získané v našej škole v ďalšom
štúdiu, v práci u nás i v zahraničí, niektorí sa stali aj mojimi kolegami.
Pri stretnutiach hodnotia prínos našej školy.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Jubilujúcej SPŠ k 70. Výročiu jej založenia želám veľa dobrých
študentov zaujímajúcich sa o štúdium a tolerantných rodičov. Tiež
správne ohodnotenie práce učiteľov a menej nezmyselných nariadení
k ich práci.

----------------------------------------Ing. EVA PODMAJERSKÁ
(rod. MEDVEĎOVÁ)

Pohľad od lavíc k tabuli
Na moje štúdium na SPŠ Myjava veľmi rada spomínam. Bola to škola,
ktorú som si vybrala podľa svojich predstáv. V štúdiu odborných
predmetov som pokračovala i na vysokej škole MtF STU Trnava. Ako
žiačka som mala, a za to som naozaj vďačná, okolo seba pedagógov,
ktorí ma naučili toho veľa nielen o poznatkoch, ale aj o samotnom
živote.
4 roky štúdia boli nielen o učení sa, ale i o kamarátstvach, rôznych
zážitkoch v triede, ale i medzi ostatnými žiakmi v škole, ako napr.
imatrikulácie, rôzne výlety, exkurzie, stužková slávnosť, maturita.
Veľmi rada si občas zaspomínam i na pedagógov, ktorí už nie sú
medzi nami a zažila som s nimi zaujímavé až humorné situácie, ktoré
patria do mojich školských spomienok.

Pohľad od tabule k laviciam
Moja práca je naozaj práca, ktorá ma baví a dúfam, že to ešte nejaký
čas bude trvať. Z mojich pedagógov sa stali kolegovia, učím a som
triedna žiakom mojich spolužiakov, čo je pre mňa trošku humorné,
keď sa stretávame na rodičovskom združení. Spomíname, aké to bolo
a aká je to v živote náhoda, že som práve ja ich triedna učiteľka.
Teraz ich vidím opačným pohľadom, ako som sa pozerala kedysi ja na
mojich pedagógov a verím, že im budem môcť dávať vedomosti,
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skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom živote po skončení
strednej školy tak, ako som ich i ja dostávala počas 4 rokov.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Zrelej dáme, našej škole, zo srdca želám silných, optimistických
učiteľov. Žiakov, ktorí budú mať úctu, slušnosť, chuť sa niečo nové
naučiť a dozvedieť pre ich ďalší profesijný život.

----------------------------------------Mgr. ĽUBOMÍR PODRAZIL
Pohľad od lavíc k tabuli
Za mojich čias, keď som bol študent, bol rešpekt k učiteľom, boli sme
iná generácia, neboli sme natoľko ovplyvnení technikou a vonkajším
prostredím, viac času sme trávili spoločnými aktivitami. Veľmi často
a rád spomínam na svojich profesorov, ktorí už, bohužiaľ, mnohí nie
sú medzi nami.

Pohľad od tabule k laviciam
Na škole učím už vyše 30 rokov. Za ten čas už prešlo mojimi rukami
množstvo študentov, niektorí lepší, niektorí horši, mladá generácia sa
počas toľkých rokov značne zmenila, učilo sa ľahšie, dnes je oveľa
náročnejšie mladých ľudí zaujať, treba stále niečo nové vymýšľať.
Mladá generácia sa málo hýbe, je dôležité u mladých vzbudiť záujem
o aktívny pohyb.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Aby bola stále v dobrej kondícii, držala si svoju formu, aby bola stále
o krok vpredu pred svojimi konkurentkami a aby mala neustále
dostatok mladej krvi, ktorá ju poženie stále dopredu.

-----------------------------------------
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PaedDr. LENKA TVRDÁ
Pohľad od lavíc k tabuli
Obdobie štúdia na SPŠ Myjava bolo pre mňa jedným z najkrajších
období v mojom živote. Bola som hrdá na to, že som študentkou SPŠ
Myjava. Štúdium bolo náročné, učitelia mali vysoké požiadavky na
žiakov. Na druhej strane, žiaci boli draví, bažili po vedomostiach,
rešpektovali a vážili si učiteľov. Spomínam na moju triedu, do ktorej
chodilo 26 dievčat a našou triednou bola Ing. Kubicová, ktorá mala
pre nás vždy pochopenie a láskavé slovo. Spomínam na jej hodiny
strojníctva, kde robila všetko možné i nemožné, aby nám vysvetlila,
ako čo funguje a čo ktorý pojem (matica, fréza, strihanie ...) znamená.
Tiež s úsmevom spomínam na hodiny telesnej výchovy, koľko od nás
učitelia telocviku vyžadovali a my sme si museli známky naozaj
zaslúžiť (pochopiteľne, žiadna z nás nechcela mať 2 na vysvedčení).
Sú to krásne spomienky, ku ktorým sa často vraciam a dodnes
ďakujem učiteľom SPŠ Myjava za ich vedomosti, prísnosť,
pochopenie, úsmev. Vážim si ich. Stali sa pre mňa vzorom.

Pohľad od tabule k laviciam
Po ukončení štúdia na SPŠ Myjava som ani len netušila, že raz sa
vrátim ako pedagóg. Áno, vybrala som si Pedagogickú fakultu UK v
Bratislave, ale nevedela som, že moje kroky po rokoch budú
smerovať práve do budovy SPŠ Myjava. Vždy som sa snažila byť
učiteľom, ktorý odovzdá žiakom maximum vedomostí, bude mať pre
nich pochopenie, no zároveň bude od žiakov vyžadovať rešpekt.
Často spomínam na slová môjho kolegu „cukrík i bič", ktoré som sa
snažila mať v rukách. Vzdelávať a vychovávať žiakov je rovnako
náročné, ako byť dobrým učiteľom. Povolanie učiteľa vnímam ako
poslanie, mám rada svoju prácu, baví ma odovzdávať vedomosti
žiakom a posúvať ich vpred.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Zrelej dáme - jubilujúcej SPŠ Myjava želám, aby v duchu tradícií
kráčala k ďalším úspechom, veľa elánu pri výchove a vzdelávaní
svedomitých, múdrych a úspešných osobností.
Učiteľom a žiakom osobné šťastie, príjemné spomienky na minulosť
a vieru v budúcnosť.
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Ing. BRANISLAV ZRUTTA
Pohľad od lavíc k tabuli
Učiteľ bol pre mňa a mojich spolužiakov vždy veľkou autoritou. Bez
výhrad sme si vo väčšine prípadov plnili svoje povinnosti. Tí, ktorí to
nedokázali, zo školy predčasne odchádzali. Okrem vedomostí nám
naši učitelia vštepovali i morálne zásady, ktoré formovali naše činy v
praktickom živote. Mnoho poznatkov sme získali i na exkurziách vo
výrobných závodoch. Navštevovali sme divadelné predstavenia i
ďalšie kultúrne podujatia. Športovali sme v telovýchovnej jednote i
mimo nej. Povinne sme chodili na poľnohospodárske brigády, stavali
sme náš domov mládeže. Cez prázdniny sme boli na povinnej praxi v
okolitých strojárskych podnikoch i v žatve na družstve v Hlbokom.
Naše školské priateľstvá trvajú až doteraz. Moje spomienky na našu
priemyslovku sú len tie najlepšie. Dobre nás pripravila do života.

Pohľad od tabule k laviciam
V tejto odpovedi sa musím vrátiť k predchádzajúcej. V každej
činnosti, v triede i mimo nej som mal pred sebou svojich učiteľov a v
duchu som sa pýtal, akoby asi postupovali oni. Vzdelával som sa po
odbornej stránke, študoval som pedagogiku, psychológiu, vedenie
lyžiarskeho kurzu a mnoho ďalších disciplín potrebných pre činnosť
učiteľa. Jazykové vzdelávanie som využíval na exkurziách žiakov v
zahraničí. Zvládol som prechod od logaritmického pravítka ku
kalkulátoru a počítaču. Získané kompetencie som sa snažil
implementovať do svojej vzdelávacej i výchovnej činnosti učiteľa
odborných predmetov. Ako som už spomenul, snažil som sa, aby aj
moji žiaci mali podobné spomienky na strednú školu a vstup do
dospelosti ako ja.

Čo by ste zaželali zrelej dáme – jubilujúcej SPŠ
Myjava k 70. výročiu jej založenia?
Len to najlepšie. Veľa dobrých žiakov, učiteľov, ktorí túto pomyselnú
pochodeň dokážu zapáliť a udržať vysoko nad hlavami. Obe skupiny
to budú mať čoraz ťažšie. Snahu a úspechy pri prekonávaní prekážok
želám všetkým.

-----------------------------------------
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Môj región a moja škola fotoobjektívom
PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ
VĎAKA PARTICIPATÍVNEMU
KOMUNITNÉMU ROZPOČTU TSK

______________________________________________________________
Aktivita PÁTRANIE PO ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOCH SPŠ
MYJAVA vznikla v rámci projektu Môj región a moja škola
fotoobjektívom. Oslovili sme viaceré osobnosti z oblasti vedy
a výskumu, školstva, priemyslu, podnikania, obchodu,
bankovníctva, umenia a kultúry, športu a pod. Boli sme milo
prekvapení ich ústretovosťou a ochotou podeliť sa o ich životné
príbehy a spomienky na myjavskú priemyslovku, za čo im aj touto
cestou chceme úprimne poďakovať.
Zo získaných materiálov sme vo vestibule školy nainštalovali
GALÉRIU ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV SPŠ MYJAVA. Zároveň
sme sa rozhodli vydať špeciálne číslo školského časopisu
STROJÁR zamerané na inšpiratívne životné osudy bývalých
študentov našej školy.
GALÉRIU ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV SPŠ MYJAVA plánujeme
postupne dopĺňať a rozširovať. Preto ak máte typ, prípadne
kontakt na známu osobnosť, neváhajte nás informovať na adrese
sps@spsmyj.sk (predmet správy: galéria). Za vaše nápady
a získané kontakty vopred ďakujeme.
Mgr. Iveta MALIARIKOVÁ

