
V plynutí času... 

     Čas je neúprosný. A hoci sa nám to ani nezdá, naša škola má už tri desiatky rokov. Vyrástla 

z detských problémov pri vzniku a etablovaní sa v prostredí starších a známejších škôl v regióne. Už 

v mladom veku dosiahla mnohé úspechy a získala si postavenie medzi svojimi rovesníkmi.  Za týmto 

je práca nespočetného množstva 

ľudí, ktorí tvorili a tvoria 

pracovný kolektív s cieľom 

úspešne vzdelávať, vychovávať 

a poskytovať ostatné služby 

(ubytovanie a stravu) žiakom 

školy a ubytovaným na 

školskom internáte. Z brán školy 

vyšlo už dvadsaťšesť generácií 

absolventov prakticky  z celého 

Slovenska, ktorým táto  ich 

„alma mater“ bola dobrým 

predpokladom pre uplatnenie sa 

v živote, ďalšie štúdium či 

úspechy v práci.  

     Prečo práve v Trnave SPŠ stavebná? V Trnave ako meste je od nepamäti tradícia vzdelanosti, 

remesiel, architektúry a pokroku. Tým nadobudla a nadobúda význam v živote obyvateľstva  v tomto 

tradične multikultúrnom regióne.  

     Tradície stavbárskych remesiel, postupný vznik a pôsobenie malých i veľkých stavebných firiem 

vyvolali potrebu vzniku školy pre tento typ vzdelania. 

     Zásluhou  riaditeľov stavebných podnikov, 

najmä Ing. Viktora  JABORNÍKA, CSc, Ing. 

Františka Foltína, ale i ďalších, Západoslovenský 

KNV dňom 1. septembrom 1979 zriadil Strednú  

priemyselnú školu stavebnú v Trnave. Škola 

bola umiestnená v bývalej Internátnej škole 

pre pracujúcich. Súčasťou školy boli domov 

mládeže a školská jedáleň  pre žiakov  

širšieho regiónu i z iných škôl v Trnave. 

V prvom  roku sa otvorili tri triedy odboru 

pozemné stavby. V ďalšom roku pribudol 

odbor geodézia.   

    Okrem foriem štúdia pre absolventov  základných škôl boli na 

škole aj formy štúdia popri zamestnaní, nadstavbová forma štúdia a štúdium 

pomaturitné. V posledných desaťročiach okrem spomínaných  tradičných odborov (pozemné 

staviteľstvo, geodézia) žiaci študujú aj v odbore technické a informatické služby v stavebníctve. 

     Čo bolo predpokladom úspešnosti školy? Určite entuziazmus, profesionalita a aktivita celého 

pracovného kolektívu na čele s riaditeľmi školy, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu v jej činnosti.  



Vo vedení školy sa vystriedali: 
 

Ing. Milan Cymprich, riaditeľ SPŠ stavebnej v Trenčíne a poverený riadením SPŠ stavebnej 

v Trnave od 1.9.1979 do 31.8.1980,  
 

Štefan Stano, riaditeľ školy od 1.9. 1980 do 31.8. 1981, 
 

Bohumil Moravčík, riaditeľ školy od 1.9. 1981 do 31.1. 1986, 
 

Ing. Jaroslav Jaroš, riaditeľ školy od 1.2. 1986 do 30.6. 1991.  

 

     Nezanedbateľnou podmienkou  ďalšej existencie školy 

bolo dobudovanie priestorov pre štúdium -  prístavba 

pavilónu A v roku 1982,  prístavba pavilónov B, C 

v rokoch 1984 a 1985, úprava a dobudovanie vonkajšieho 

areálu. Nasledovala ďalšia postupná rekonštrukcia 

a prístavba viacerých objektov  a priestorov školy.   

     

 

  

 Uvedomujeme si, že podmienkou úspešnosti štúdia 

našich žiakov je neustále modernizovanie a dopĺňanie  

zariadenia, didaktických pomôcok a ostatných potrieb pre 

vzdelávanie. O to sa i ďalej usilujeme. 

 

  

Pri vzniku  školy a v jej ďalšej činnosti mali a majú rozhodujúcu úlohu zriaďovatelia – postupne 

nimi boli: 
 

Západoslovenský  KNV v Bratislave, 
 

Školská správa Bratislava VII, 
 

Krajský úrad v Trnave, 
 

Trnavský samosprávny kraj v Trnave. 


