
Milí priatelia, 

 otvárate malú publikáciu, 

v ktorej si dovoľujem spomenúť 

na minulosť, predstaviť súčasnosť 

a možno i určitú víziu do 

budúcnosti jednej nenápadnej 

školy. Táto - aj keď sa to nezdá - 

dosiahla z pohľadu života človeka 

najlepší mladícky vek. 

             Môj život ako učiteľa        

i ako riaditeľa školy je bytostne 

spojený s touto školou. Je to 

rozhodujúca súčasť môjho života. Práca so žiakmi, ktorá ma úprimne baví a riadiaca práca 

s pracovným kolektívom, s ktorým si rozumiem. 

 Nemal som tú česť byť v úplných začiatkoch školy, teda od 1. septembra 1979. Ale 

mal som tú česť, a myslím aj šťastie, spoznať a väčšinou aj učiť všetky generácie študentov. 

 S nostalgiou spomínam na desiatky generácií absolventov. S mnohými sa ešte stále 

stretávame osobne - či už v pracovnej oblasti, spoločenskej oblasti, ale i v bežnom živote. 

Najviac ma potešia ich úspechy v práci a v živote, ale i pokračovanie ich detí v stavbárskej 

tradícii a tým i vyjadrenie dôvery v našu (ale i ich) školu. 

 S úctou spomínam na desiatky bývalých kolegov, spomínam na ich životné osudy 

späté s našou školou, na ich nezabudnuteľnú učiteľskú prácu. 

 Dovolím si povedať, že naša škola patrí v rámci Slovenska určite k popredným školám 

príslušného zamerania. O tomto svedčia úspechy v mnohých súťažiach, či už v Stredoškolskej 

odbornej činnosti alebo medzinárodných súťažiach v projektovaní, činnosť cvičných firiem, 

ale i úspechy v športovej oblasti, čo je do značnej miery mojou srdcovou záležitosťou. 

 Dnes je skutočne obdobie, keď škola a jej zamestnanci musia ponúknuť študentom 

kvalitné vzdelanie, perspektívu ďalšieho štúdia či uplatnenie sa v práci, ale tiež prežitie 

štyroch rokov stredoškolského štúdia, na ktoré budú spomínať - aj keď s nostalgiou, ale len 

v dobrom. 

 V týchto chvíľach, keď si pripomíname 30. výročie pôsobenia školy, chcel by som 

poďakovať všetkým pedagogickým a ostatným zamestnancom školy za svedomitú i obetavú 

prácu, zriaďovateľovi - Trnavskému samosprávnemu kraju, rodičom a verejnosti za ich 

podporu a pomoc. 
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