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Absolventom sme položili niekoľko otázok

Ing. Peter Regec, technický riaditeľ Continental Automotive Systems

Mimoriadne 

VYDANIE

Rozhovory s bývalými 
absolventmi SPŠS

1 Ako si spomínate na 
Vaše študijné obdobie na 

SPŠS? Akú úlohu zohrala 
táto škola pre Váš ďalší pra-
covný život? Súvisí Vaše po-
volanie s týmto štúdiom (v 
akom rozsahu)? 

2 Máte prehľad o rozvoji 
svojej bývalej školy?

3 Aký je Váš pohľad na po-
zíciu strojníckej priemy-

slovky v súvislosti s rozvo-
jom strojárskeho priemyslu 
na Slovensku?

4 Ak by ste mali teraz znovu 
absolvovať toto štúdium, 

čo by ste od dobrej odbornej 
školy očakávali?

5 Prianie pre čitateľov 
Strojníckych novín (uči-

teľom, študentom, budúcim 
uchádzačom o toto štúdium 
a ich rodičom, širokej verej-
nosti)

6 Priestor na vlastné pripo-
mienky, námety, odporú-

čania.

1 Na priemyslovke som začí-
nal v období, kedy si mnohí 

myslíme, že vieme, čo chceme 
a čo je pre nás najlepšie. Ani ja 
som nebol výnimkou, ale mu-
sím priznať, že som paradoxne 
k strojárskemu odboru vnútor-
ne neinklinoval. Škola, kam 
som nastúpil, chcela odo mňa 
priveľa a všetci profesori boli 
veľmi prísni. Dnes dokážem po-
vedať, že rozhodnutie pre túto 
školu malo pre mňa viac než len 
osudový význam. 

Profesori ma tu naučili dis-
ciplíne, zmyslu pre povinnosť, 
detail. Úroveň a obsah štúdia 
ma vtedy vybavil na celé obdo-
bie môjho ďalšieho vzdelávania 
na vysokej škole. To, že gymna-
zisti museli prechádzať technic-
kým kreslením od základov (ko-
pec pokrčených a pokazených 
pauzákov, príprava zadania do 
neskorej noci alebo skorého 

rána), týmto sme my, priemys-
lováci, už prechádzať nemuseli. 
No a čítanie výkresu je pre mňa 
dodnes dennodennou rutinou. 
Či už ide o výkresy produktu, 
ktorý v závode vyrábame, alebo 
výkresy strojov a zariadení a ich 
súčastí, na ktorých sa produkt 
vyrába. Priemyslovka mi dala 
všeobecný prehľad o strojár-
stve. Dala mi možnosť zistiť, 
aké to je stáť pri sústruhu, fré-
zovačke, vyskúšať si zvárať, či 
programovať NC stroj. Ďalšie 
kroky som musel robiť sám. Byť 
stále otvorený novým veciam, 
učiť sa. Menia sa technológie, 
vyvíjajú sa stroje, nástroje a aj 
keď stále patríme medzi nízko-
nákladové krajiny, kde sa auto-
matizácia neuplatňuje vo veľkej 
miere, musíme technológiu 
DNES plánovať tak, aby sa po-
mer automatizácie dal neskôr 
jednoducho zvýšiť.

2 Dnes už ani veľmi nie, ale 
kedysi som sledoval to, ako 

sa objavila prvá internetová 
stránka a cez ňu som viac-me-
nej sledoval zmeny v zbore. 

3 Strojnícke priemyslovky 
hrajú v príprave nových za-

mestnancov veľkú rolu. Dávajú 
teoretický základ tomu, čomu 
my vo výrobných závodoch dá-
vame reálnu podobu. Či už ide 
o obrábanie, alebo montáž. Sú 
veľmi dôležité aj z dôvodu, že 
práve automobilový priemysel 
kladie vysoké požiadavky na 
znalosti svojich zamestnancov 
v ktorejkoľvek pozícii. Aj keď 
existujú oddelenia, kde vytvoria 
a odladia celý obrábací prog-
ram, obrábač musí dokázať cel-
kom samostatne urobiť zásah 
v prípade odchýlky od procesu 
napr. na nočnej zmene, keď 
technológa nemá k dispozícii. 

Nehovoriac o tom, že skúšobné 
prostriedky dnes vyžadujú aj 
znalosti v oblasti štatistického 
sledovania procesu. Tieto zna-
losti nemá ani gymnazista a ani 
ten, kto má výučný list v strojár-
stve. Existujú však aj výnimky.

4 Chcel by som, aby ma ško-
la pripravila v ovládaní PC. 

Naučila ma rozumieť funkcii au-
tomatizácie, porozumieť zákla-
dom programovania v jazyku, 
ktorý má pôvod v logike, vedieť 
zapojiť pneumatický okruh. Do-
kázať zhodnotiť, aké je náročné 
vyrobiť „dobrý kus“ a vedieť 
zhodnotiť, čo so „zlým kusom“. 
Vedieť, čo znamená takt linky a 
dokázať ho stanoviť. Prehľad o 
systémoch používaných priorit-
ne v automobilovom priemysle 
napr. Toyota Production Sys-
tem.  Ale základ, ako je rysova-
nie výkresov a ich pauzovanie 

Ing. Peter Regec
rok ukončenia štúdia na SPŠS: 1995
triedny učiteľ: Ing. Ignác Varša
pozícia vo firme:  technický riaditeľ (Director Industrial Engi-
neering) vo firme Continental Automotive Systems Slovakia 
(Divízia hydraulických bŕzd), predtým manažér pre nové 
projekty a predtým procesný inžinier – technológ
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tušom, vypisovanie nadpisov 
v poznámkových zošitoch po-
mocou šablóny, to by som po-
nechal. To naučí úhľadnosti a 
systematickosti, ktorú technik 
potrebuje – mimo analytického 
myslenia – najviac.

Ak to teda zhrniem: výkresy, 
konštrukcia strojov a nástrojov, 
pneumatika, hydraulika, elek-
trika, automatizácia.

Prax na CNC strojoch a ovlá-
danie robotov, to je už úzka špe-
cializácia, ale ak škola spolupra-
cuje s konkrétnym podnikom a 
pripravuje aj študentov praxou 
v tréningových centrách tohto 
podniku, je to obrovské plus 
pre absolventov tejto školy.

6 Buďte vždy otvorení novým 
veciam a hľadajte spôsob, ako 

„sa to dá“, a nie dôvod, prečo „to 
nejde“. Veľa optimizmu, trpezli-
vosti a tolerancie.

1 SPŠS mi poskytla veľmi dob-
rý základ odborných vedo-

mostí pred ďalším štúdiom na 
Strojníckej fakulte Žilinskej uni-
verzity, kde som štúdium ukončil 
na Katedre konštruovania a čas-
tí strojov. Hneď po ukončení VŠ 
som sa zamestnal vo vývojovom 
centre spoločnosti Johnson Con-
trols, kde dodnes aj pracujem na 
vývoji sedadiel pre automobilový 
priemysel. Keďže mojou užšou 
špecializáciou sú kovové časti se-
dadiel, strojárske vedomosti sú 
pre túto pozíciu nevyhnutné. 

2 Občas pri stretnutiach so 
spolužiakmi z SPŠS pracujú-

cimi v SNV sa dozviem, akým 
smerom sa škola uberá. Milo ma 
prekvapila spolupráca s Embra-
com.

3 Strojnícka priemyslovka pos-
kytuje dobrý základ pre širo-

ké spektrum pracovných pozícií 
v tomto odvetví, resp. dobrú 
východiskovú pozíciu pre ďalšie 
štúdium v odbore.

4 Očakával by som čo najužšie 
prepojenie školy s praxou.

5 Čitateľom novín prajem veľa 
úspechov či už v štúdiu, alebo 

v pracovnom živote. 

Ing. Martin Koňak
rok ukončenia štúdia na SPŠS: 2001
triedny učiteľ: Ing. Jozef Kocurek
pozícia vo firme:  CAD Engineer/CAD Designer

1 Spomínam si na svoje škol-
ské časy celkom v pohode. 

Niekedy sa rád v spomienkach 
vraciam do niektorých situácií. 
V tejto škole som sa naučil hlav-
ne technicky myslieť. Informá-
cie, ktoré som sa dozvedel, boli 
viac-menej všeobecného charak-
teru, z čoho sa všetko nedalo 
použiť na terajšej pracovnej po-
zícii. Ale dôležité je, že pomocou 
týchto informácií som sa naučil 
rýchlejšie prispôsobiť sa novým 
metódam a spôsobom riešenia 
problémov. Samozrejme stretol 
som sa v škole aj s konkrétnymi 
vedomosťami, ktoré využívam aj 
dnes pri NC programovaní. 

2 Prehľad už ani nejaký veľký 
nemám, pretože sú to 2 roky, 

čo som zo školy von. Iste sa už 
aj veľa vecí zmenilo. Ale niečo 
si určite pamätám.

3 Myslím si, že absolventi majú 
dnes veľkú šancu uplatniť sa 

v ktorejkoľvek firme alebo zá-
vode technického/výrobného 
zamerania. Na Slovensku vzni-
ká mnoho technických firiem, 
ktoré majú čoraz väčší záujem 
či už o čerstvých absolventov, 
alebo pracovníkov s praxou. 

4 Určite mi táto škola dala 
dostatočné informácie pre 

môj ďalší rozvoj a rast. Možno 
by som doplnil viac konkrétnej-
ších informácií, viac príkladov z 
praxe (napr. mechatronika, au-
tomatizácia). Ale to je len môj 

terajší pohľad po určitých skú-
senostiach. 

5 Prajem všetkým študentom 
veľa sily a energie zvládnuť 

štúdium čo najlepšie. To zna-
mená: vziať si z toho čo najviac. 
Prajem im, aby sa uplatnili vo 
svojom odbore, resp. v tom, čo 
ich naozaj baví. Tak isto prajem 

aj učiteľom veľa trpezlivosti so 
študentmi. A prajem aj škole 
veľa úspechov, nech kráča aj 
naďalej s dobou a technickým 
rozvojom.

Veľmi aktuálne záležitosti sú 
PLC, automatizácia. Dnes je po 
odborníkoch z tejto oblasti veľ-
ký dopyt. Nezarába sa málo.

1 Študoval som v období veľ-
kých zmien. Nežná revolúcia 

ma zastihla v druhom ročníku. 
Čo sa týka samotného štúdia, 
SPŠS ma veľmi dobre pripravila 
na štúdium technických predme-
tov na vysokej škole. Aj pri výko-
ne môjho súčasného povolania, 

hlavne pri príprave 
technických kurzov, 
často čerpám z vedo-
mostí, ktoré som na 
SPŠS získal.

2 Školu navštevujem 
veľmi často, lebo v 

jej priestoroch školím 
a tak mám dobrý pre-

hľad o tom, čo sa tu deje. Občas 
si prečítam aj Strojnícke noviny.

3 Dobrých strojárov je v sú-
časnosti na Slovensku ako 

šafránu. Aj u nás vo firme po-
ciťujeme ich nedostatok. Čo sa 
týka automobilového priemyslu, 

automobilky sú v súčasnosti na 
Slovensku hlavnými „ťahúňmi“ 
ekonomiky a preto je veľmi dob-
ré, že sa SPŠS orientuje aj týmto 
smerom.

4 Očakával by som, že škola 
pružne zahrnie do učebných 

osnov všetky moderné trendy v 
strojárstve. Podľa môjho názoru 
to aj robí.

5 Učiteľom prajem hlavne veľa 
zdravia a veľa trpezlivosti, 

študentom úspešné štúdium a 
úspešný štart do života.

Tomáš Jakubčo
rok ukončenia štúdia na SPŠS: 2005
triedny učiteľ: Mgr. Stanislava Hudranová
pozícia vo firme:  technik, elektronik 
pre technický rozvoj, programovanie

 





Ing. Jozef Ráčay
rok ukončenia štúdia: 1991
triedny učiteľ: Ing. Janka Žiaranová
pozícia vo firme:  analytik vzde-
lávania, Embraco Slovakia, s.r.o. 
Spišská Nová Ves

Tomáš Jakubčo, technik, elektronik pre technický rozvoj, programátor
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1 SPŠS mi dala 
základy v oblasti 

strojárstva, na kto-
rých sa potom dalo 
budovať na vysokej 
škole. Vzhľadom na 
to, že som patril do 
odboru „konštruk-
cia“, viem sa pomer-
ne rýchlo orientovať 
vo výkresoch, rezov 
súčiastok a premie-
taní.

Moje terajšie po-
volanie čiastočne sú-
visí so strojárstvom. 
Posudzujem určité 
výkresy z hľadiska 

možnosti výroby súčiastok v na-
šej firme. Zúčastňujem sa výrob-
ných porád, kde sa riešia rôzne 
technické problémy.

2 Mám informácie o rozvoji 
školy a to od zavedenia počíta-

čových miestností, cez uvedenie 
nových odborov až po možnosti 
skúšania si programov na počíta-
či riadeným strojmi. Myslím si, 
že škola sa snaží uvádzať do pra-
xe všetky nové trendy a vyhovieť 
aktuálnemu trhu práce.

3 Kreslenie v najnovších CAD 
programoch, rozumieť ozna-

čeniam materiálov, ich použitiu 

a ovládať nielen STN, ale aj DIN 
normy. Ďalšou nevyhnutnos-
ťou je znalosť cudzích jazykov 
– určite nemeckých odborných 
výrazov s ohľadom na veľké 
množstvo kooperácií s nemec-
ky hovoriacimi krajinami. Mne 
osobne chýba možno väčšia 
váha aj na ekonomiku podniku a 
preberanie príkladov z praxe.

4 Sú to už prakticky mnou v bo-
de 3 spomenuté očakávania. 

Pre moju pracovnú pozíciu viac 
ekonomiky a praktických príkla-
dov.

5 Pre širokú verejnosť by som 
snáď chcel zdôrazniť, že stro-

járstvo má na Slovensku históriu 
i keď v poslednom čase ako keby 
nebol veľký záujem o túto oblasť. 
Je málo skutočných odborníkov 
- strojárov a myslím si, že príde 
čas, kedy práve takí odborníci 
budú veľmi vyhľadávaní.

1 Použijem známe klišé, kto-
ré je osvedčenou pravdou 

z pohľadu do minulosti. „Boli to 
najkrajšie roky môjho života, ale 
úprimne aj po 30-tke to vyzerá 
super, verte mi.“

Ak by som mal byť sentimen-
tálny a úprimný, aj po skončení 
vysokej školy som mal pocit, 
že moja voľba nebola práve 
najšťastnejšia, aj keď som mal 
strojarinu od začiatku rád. Bolo 
to dané hlavne vtedajšou situá-
ciou na trhu práce. Ale našťastie 
budúcnosť ukázala opak. Škola 
bola vynikajúcim základom ako 
pre štúdium na vysokej škole, 
tak aj pre súčasnú prax. Stále 
čerpám z nadobudnutých vedo-
mostí na strednej škole. 

2 Určité informácie, ktoré sa 
ku mne dostávajú viac-menej 

sprostredkovane, hlavne v čase 
mojich návštev u rodičov na Slo-
vensku. Z tých, ktoré mám, ško-
le veľmi fandím a nadobúdam 
dojem, že škola sa dynamicky 
prispôsobuje potrebám trhu prá-
ce nielen štruktúrou výučby, ale 
aj technickým vybavením. Je to 
obdivuhodné. Osobne som rád, 
že existujú vaše noviny aj v inter-
netovej podobe. Veľmi rád si ich 
v budúcnosti prečítam.

3 Môj názor na 
vašu otázku 

vnímam z dvoch 
pohľadov. Odbor-
ného a personál-
neho. Z odbor-
ného hľadiska je 
pozícia strojníckej 
priemyslovky v 
súvislosti s rozvo-
jom strojárskeho 
priemyslu nielen 
na Slovensku, ale 
v celej východnej 
Európe významná. V strojár-
skom priemysle je nedostatok 
kvalifikovaných ľudí na rôzne 
pozície v štruktúrach firiem 
všeobecne známa. So zvyšujú-
cimi sa nárokmi na technológie 
zavádzané v praxi a nákupom 
špecifických komponentov  je 
ukončenie strednej školy, najlep-
šie so strojárskym zameraním 
takmer nevyhnutné. Kandidát 
s ukončeným vzdelaním v kom-
binácii so strojníctvom je veľmi 
žiadaný. Tým som poukázal aj na 
personálnu stránku veci. Stro-
járstvo je konečne na vzostupe 
takmer v každom odvetví prie-
myslu. 

4 Popri všeobecnom štúdiu 
odborné predmety čo najre-

álnejšie reflektujúce princípy 
praxe. Bez kvalitnej teórie ako 
v odbornom, tak aj vo všeobec-
nom štúdiu vám nadobudnutie 
potrebnej praxe bude trvať 
omnoho dlhšie, čím strácate 
konkurenčnú výhodu. A aby 
som nezabudol výučbu cudzích 
jazykov. Úplne ideálna je kombi-
nácia minimálne dvoch jazykov. 
Vo všeobecnosti je jazyková vy-
bavenosť absolventov technic-
kých škôl známym hendikepom. 
Ja som bol na začiatku praxe v 
podobnej situácii. Neuvedomo-
val som si ich význam počas štú-
dia na strojníckej priemyslovke, 
čo bola základná chyba. 

            

5 Všetkým čitateľom prajem 
mnoho úspechov ako v osob-

nom, tak profesionálnom živote. 

Študentom prirodzený rešpekt 
a porozumenie učiteľom. Uči-
teľom mnoho trpezlivosti a po-
chopenia pre mladú generáciu 
študentov. 

Osobne by som rád pozdravil 
pána Butvina, môjho triedneho, 
ktorý nás „drvil“, kresal, ale 
nezlomil, za čo som mu dnes 
vďačný. Pána riaditeľa Ruttkaya 
a jeho zástupcu pána Majerníka 
za to, kde strojnícka priemyslov-
ka bola a je a hlavne, ktorým 
smerom sa uberá.  A taktiež celý 
učiteľský zbor.

6 Ako som už spomenul, som 
rád, že škola sa uberá takým 

smerom, akým sa uberá. Samoz-
rejme všetko by sa dalo urobiť 
omnoho lepšie. No nič nie je 
také jednoduché, ako sa zdá.

Ing. Juraj Bujňák
rok ukončenia štúdia na SPŠS: 1992
triedny učiteľ: Ing. Marián Butvin
pozícia vo firme:  riaditeľ výroby (zodpovednosť 
za riadenie výrobného procesu v opracovni), 
Kolbenschmidt CZ. (Výrobca piestov. Zá-
kazník: VW, Audi, Škoda, Ford, Jaguar, Fiat, 
Mercedes Benz, Nissan, Renault) 

Juraj Bujňák, riaditeľ výrobného procesu v opracovni



Ing. Jozef Urban
rok ukončenia štúdia: 1990
triedny učiteľ: RNDr. Ladislav Ruttkay
pozícia vo firme:  manažér obchodno-
ekonomického úseku
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1  Stredná škola zohrala na-
ozaj veľkú úlohu pri výbere 

vysokej školy, kde som si ešte 
viac prehĺbil svoje vedomosti. 
Kľúčovým predmetom bola 
mechatronika, kde ma oslovilo 
programovanie (Festo pneuma-
tika, Robot Mitsubishi) a to zo-
hralo veľkú úlohu aj pri výbere 
povolania.

Najprv som začal s PLC 
programovaním pre automobil-
ky v Taliansku (FIAT montážna 
linka prevodoviek, BMW mon-
tážna linka motorov), neskôr 
robotov (COMAU, FANUC), 
kamerových systémov, elektro-
nických uťahovačiek.

Momentálne som zamest-
nancom KIA Motors Slovakia, 

mám zodpovednosť za bezporu-
chovosť zariadení na montážnej 
linke motorov a linke na výrobu 
kľukového hriadeľa. Organizu-
jem tím ľudí, ktorý sa o tieto a 
ďalšie linky stará.

2 Donedávna som aký-taký 
prehľad ešte mal, keďže 

som sa stretával s niektorými 
študentmi. Teraz už bohužiaľ 
nemám skoro žiaden prehľad, 
pretože všetci moji známi už 
školu ukončili.

3  Myslím si, že škola pripra-
vuje kvalifikovaných odbor-

níkov v oblasti elektrotechniky, 
strojárstva a výpočtovej tech-
niky. Bolo by potrebné zlepšiť 

štúdium aspoň dvoch svetových 
jazykov, čo je v dnešnej dobe 
pre inžiniera veľmi potrebné. 
Taktiež by som podporil výuč-
bu programovania a to nielen 
programovacích jazykov C++, 
Visual basic, ale hlavne PLC 
(Siemens, Allen Bradley) a ro-
botiky, aby sa absolventi vedeli 
lepšie orientovať v týchto sys-
témoch.

4 Ako som spomenul v 3. 
bode PLC, robotika, výpoč-

tová technika a mať prehľad o 
moderných technológiách.

5 Prajem všetkým študen-
tom, aby mali snahu a chuť 

sa vzdelávať, naplno získavať 
informácie od profesorov, lebo 
nevedia, čo všetko sa im v bu-
dúcnosti zíde. Učiteľom asi to 
isté, aby študentom prinášali 
nové informácie, rôzne novinky 
a postrehy.

Verím, že spoluprácou škola 
– organizácie sa SPŠS stane 
známou a uznávanou nielen v 
spišskonovoveskom okrese, ale 
aj na Slovensku.

Ing. Ľubomír Mlynár
rok ukončenia štúdia na SPŠS: 1999
triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Jankovičová
pozícia vo firme:  špecialista údržby motorárne

Ing. Ľubomír Mlynár, špecialista údržby motorárne




