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Pozdrav k 75. výročiu školy 

Vážený  pán riaditeľ, učiteľský zbor, milí študenti, rodičia a všetci priatelia Strednej 

priemyselnej školy v Považskej Bystrici. 

Predovšetkým by som sa chcel ospravedlniť, že som neprišiel osobne. Z rodinných 

a pracovných dôvodov sa mi to nepodarilo. Chcem sa ale veľmi pekne poďakovať 

za pozvanie.  

Chcel by som sa pridať k radu gratulantov a všetkým, ktorí majú vzťah k tejto 

výbornej škole. Ako viem, že je výborná? Ľahko! Aj ja som tu študoval od roku 

1967 do roku 1971. Urobil som v živote veľa dobrých rozhodnutí. Vybrať si práve 

strednú priemyselnu školu bolo jedno z prvých a môžem povedať,  jedno z 

najlepších. Vedomosti, ktoré som nadobudol, boli a zostali pevným základom 

môjho ďalšieho životného pôsobenia. Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí ma učili. 

Sú to učiteľky Réusová a Sidorová, páni učitelia Mazúch, Jucha, Škulavík, Sidor, 

Turčány, Runkovič, Gáborík, Lučaník, Vnuk a Zigo.  

V roku 1976 som ukončil vysokoškolské vzdelanie na Mechanizačnej fakulte 

Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Od jej skončenia som úspešne pracoval v 

odvetviach poľnohospodárskej mechanizácie, slaboprúdovej a mikrovlnnej 

elektrotechniky, výpočtovej techniky, výroby testovacích počítačov pre armádu, 

výroby optického vlákna a plochých ribonových káblov. Posledných desať rokov 



pracujem v oblasti priemyselných ističov pre celosvetový trh. Práve v oblasti 

návrhu priemyselných ističov som dal zaregistrovať 6 patentov. Mojím cieľom nie 

je chváliť sa, len som chcel zdôrazniť, že všetky odvetvia, ktoré som spomenul,  

majú niečo spoločné! Vo všetkých sa uplatnil  „dobrý strojár”.  

Važení študenti, je jasné, že v dobe, keď som ja študoval v SPŠ, sme počítače 

nemali. Tým chcem  povedať, že každá doba si vyžaduje učebnú dobu, v ktorej sa 

vždy treba učiť nové veci. A ak je zamestnanie v cudzine, tak si to vyžaduje aj 

znalosť nových cudzích jazykov. Sebavzdelávanie je celoživotná nutnosť, ako sa 

udržať a presadiť v konkurencii. Žijem a pracujem v Kanade a USA od roku 1982 a 

môžem vás ubezpečiť, že také základy, aké vám dá  Stredná priemyselná škola v 

Považskej Bystrici, vám môžu Kanaďania a Američania len závidieť. Mám syna, 

ktorý končí  štvorročné štúdium na strednej škole, a  teda môžem porovnávať . 

Važení študenti , stredná priemyselná škola vám poskytne priestor nadobudnúť 

vedomosti, ktoré budete potrebovať! Ako vždy, musí to byť obojstranná snaha. 

Učitelia to nemôžu dokázať bez študentov...  

Na záver chcem ešte raz zagratulovať nám všetkým ku  krásnemu 75. výročiu 

založenia Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. 

 

S pozdravom, 

Ján Rojko 


