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Spolupráca s firmami 

Kuka Enco Werkze-

ugbau s.r.o patrí do 

koncernu KUKA, ktorý 

je svetovým  lídrom v 

robotizácii a priemysel-

nej automatizácii. Už 

od roku 1996 konštruu-

je zváracie linky pre au-

tomobilový priemysel a 

od roku 1999 vyrába li-

sovacie náradie pre ka-

rosérie  

automobilov. Naše výrobky sú nasadené pri výrobe 

karosérií automobilov renomovaných značiek ako 

Daimler, OPEL, BMW, AUDI, VW, PEUGEOT, Jagu-

ar, Land ROver, Range Rover, Mini, Škoda, VOLVO, 

FIAT v Európe, Ázii a Amerike. Zamestnávame sta-

bilne 180 kolegov, ktorí sú špičkou vo svojom obore v 

stredoeurópskom priestore. Našim cieľom je neustá-

le zlepšovanie produktov a služieb a tak stabilizovať a 

rozvíjať náš výrobný závod  v Dubnici nad Váhom. 

 

Pre tento cieľ potrebujeme motivovaných, zručných a 

technicky, ale aj jazykovo, vzdelaných kolegov, ktorí 

sa chcú stať špičkou vo svojom obore, ktorých bude 

baviť pomáhať tvoriť karosérie nových áut, ktoré prí-

du na trh.  Potrebujeme najmä absolventov odboru 

mechanik nastavovač, ktorí budú mať možnosť u nás 

obsluhovať špičkovú technológiu a SW a odboru ná-

strojár, ktorého znovu otvorenie sme iniciovali a kto-

rého absolventi po primeranej praxi budú zapracová-

vať naše nástroje priamo vo svetových automobil-

kách. 
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Spolupráca s firmami 

Už dlhodobo spolupracujeme s SOŠ Dubnica nad Váhom, väčšina našich CNC 

frézárov, ale aj nástrojárov, sú úspešní absolventi Vašej školy. Niektorí sa roz-

hodli ďalej vzdelávať, na sebe pracovať  a dnes dokonca obsadzujú v našej spo-

ločnosti funkcie konštruktérov, programátorov, technológov, ale aj majstrov. 

Každý má šancu postupovať ďalej ak preukáže motiváciu, chuť sa vzdelávať a 

prevezme na seba širšie zodpovednosti. Podporujeme ďalšie štúdium na VŠ, 

jazykové vzdelávanie, nadobúdanie skúseností v zahraničí.  

 

Zo študentov v odbore  mechanik nastavovač každý rok príjmame  2-3 absol-

ventov, ktorí počas praxe ukážu najlepšie zručnosti a znalosti. Najlepším absol-

ventom nástrojár ponúkame od 3 ročníka vreckové, prax v našej firme a v ma-

terskej firme v Nemecku, ako aj návrh na pracovnú zmluvu v našej spoločnosti. 

Od 2 ročníka môžu u nás vybratí študenti brigádovať v období prázdnin. 

 

Chcem všetkým študentom na SOŠ Dubnica nad Váhom zdôrazniť, že firmy v 

dubnickom regióne  potrebujú na svoje ciele nových kolegov, rozvinutých po 

všetkých stránkach, odborne, jazykovo, ľudsky, lebo len s takými dokážu zvlá-

dať najnovšiu techniku, vyrábať najnovšie zložité výrobky vo vysokej kvalite, a 

tak stabilizovať priemysel v Dubnici nad Váhom. Preto máme záujem najmä o 

najlepších z Vás. Nepodliehajte priemernosti, snažte sa naučiť čo najviac, zís-

kať čo najviac zručností a informácií. Zaujímajte sa o Váš odbor aj v súkrom-

nom čase, to všetko Vám uľahčí uplatnenie po absolvovaní školy.  V tomto 

Vám prajem veľa trpezlivosti a verím, že mnohých z Vás budeme môcť privítať 

medzi našimi zamestnancami. 

 

Ing. Pavol Turňa 
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Študijné odbory na SOŠ  

Dubnica nad Váhom:                Učebný odbor: elektromechanik                                                                  

mechanik - mechatronik                                                    

mechanik elektrotechnik 

mechanik nastavovač 

technik informačných a telekomunikač-
ných technológií 

grafik digitálnych médií 

 

Nadstavbové štúdium:                                        

elektrotechnika 

strojárstvo  

 

Trojročné učebné odbory:                        

autoopravár—mechanik 

inštalatér 

elektromechanik 

strojný mechanik 

stolár  

umelecký rezbár  

 

Dvojročný učebný odbor: 

strojárska výroba 

Pomaturitné štúdium: 

 mechanik - mechatronik 

Absolventi  učebného odboru  elektromecha-

nik  sú kvalifikovaní pracovníci, schopní sa-

mostatne   vykonávať odborné technické a 

technologické činnosti  v elektrotechnike. Zá-

roveň získajú podnikateľské schopnosti, po-

trebné pre založenie živnosti. K tomu je po-

trebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

ktoré môžu získať tiež na našej škole po úspeš-

nom    ukončení štúdia.                 

Učebný  odbor : umelecký rezbár 

Umelecko-remeselné spracovanie dreva 

rezaním, hobľovaním, štiepaním, dlaba-

ním, sústružením, vyrezávaním a inými 

technikami spracovania dreva a povrcho-

vého dokončovania výrobkov; rezbárske 

práce rôznymi technikami vyrezávania a 

zdobenia dreva, výroba intarzie, úžitko-

vých a dekoratívnych predmetov, výroba 

voľných replík slohových výrobkov. 

ODBORY 
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 Absolvent učebného odboru je 

pripravovaný na výkon povola-

nia v oblasti strojov 

a zariadení, ovláda práce spo-

jené s ručným a strojovým 

opracovaním súčiastok, mon-

tážou, demontážou, skúšaním 

a opravou strojov a zariadení, 

obsluhou zváracieho zariade-

nie na zvárania elektrickým 

oblúkom a rezanie kyslíkom. 

Učebný odbor : Strojný mechanik  

Učebný odbor : Nástrojár  

Absolvent učebného od-

boru je schopný samo-

statne vykonávať čin-

nosti pri ručnej výrobe, 

dokončovaní, zostavova-

ní a opravách rezných a 

tvárniacich nástrojov, 

upínacích, montážnych, 

zváracích  a kontrolných 

prípravkov, špeciálnych 

meradiel, foriem na 

spracovanie plastov, tla-

kové liatie kovov a kovo-

vých modelov na odlie-

vanie v strojárskej výro-

be. 
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Otázky 

1.Vždy ste chceli byť učiteľom/kou ? 

2.Aký predmet učíte a baví vás to ? 

3.Aké ste znamenie vo zverokruhu ? 

4.Splnil sa vám v živote nejaký sen ? 

5.Chceli by ste v živote ešte niečo do-

siahnuť ? 

6.Ako dlho učíte na tejto škole ? 

7.Aké sú vaše záľuby ? 

8.Aká hudba sa vám páči ? 

9.Aké máte číslo topánok ? 

OPÝTALI SME SA UČITEĽOV 

Ing. Slávka Stráňavová 

1. Už od detstva, mojím vzorom 
bola mama. 

2. Odborné elektrotechnické, in-
formatiku, baví ma to. 

3. Kozorožec. 

4. Áno, myslím že aj viac. 

5. Určite. 

6. 15 rokov. 

7. Knihy, ručné práce. 

8. Moderné, nemám rada tech-
no ! 

9. 38. 

Mgr. Alena Lászlová 

1. Áno. 

2. Matematika, informati-
ka, baví, ale žiakov asi 
nie. 

3. Rak. 

4. Áno. 

5. Čo som chcela som do-
siahla. 

6. 11 rokov. 

7. Stolný tenis, volejbal. 

8.     Pink, moderné. 

9.     37,5. 

Mgr. Karol Benko 

1. Nie, chcel som byť 
kombajnistom. 

2. Informatika, nábožen-
stvo a baví ma to. 

3. Ryby, asi. 

4. Jasné, zatiaľ všetky. 

5. Chcel by som. 

6. Približne 12 rokov. 

7. Šport. 

8. Rock. 

      9.   To by som aj ja                       

             rád  vedel 

Ing. Janka Dziaková 

1. Nie. 

2. 13 predmetov a väčšina ma baví. 

3. Škorpión 

4. Áno 

5. Áno. 

6. 31 rokov. 

7. Čítanie. 

8.    Moderné.  

9. Podľa výrobcu 

topánok, voľakedy 41 

teraz aj 43. 
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OPÝTALI SME SA ŽIAKOV 

Nikolas Heronek 1.B 

1. Mechanik elektrotech-
nik. 

2. Chcel by som byť 
úspešný. 

3. Baví ma to. 

4. Motocross. 

5. Ako sa to robí – Disco-
very. 

6. Neliečený alkoholik. 

7. Nie. 

        Otázky 

1. Aký odbor študuješ? 

2. Čo by si chcel v živote dosiah-

nuť  ? 

3. Prečo si si vybral tento odbor ? 

4. Venuješ sa nejakým mimoškol-

ským aktivitám ? 

5. Čo najradšej pozeráš v TV ? 

6. Aký máš vzťah k alkoholu ? 

7. Rád klameš ? 

 

Miroslav Bajkai 1.B 

1. Mechanik nastavovač. 

2. SBS-kar. 

3. Dobrý plat. 

4. Bojové športy, zámoč-
nícke a zváračské prá-
ce. 

5. Susedia. 

6. Perfektný, ... Nepijem. 

7. Podľa toho koho. 

Monika Ptáčková 2.C  

1. Grafik digitálnych medií 

2. Tancovať vo folklórnom sú-
bore JADRANKA. 

3. Baví ma to. 

4. Verejnoprospešné práce. 

5. Ukradli mi televízor. 

6. Nedá sa to nazvať vzťahom. 

7. Podľa nálady. 

 

Petra Habšudová 2.C 

1. Grafik digitálnych medií. 

2. Mať bohatého muža. 

3. Baví ma fotiť. 

4. Zbieram železo. 

5. Tom a Jerry. 

6. Nemám. 

7. Niekedy. 
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Aktuality 

Dňa 16. septembra 2013 sa naši žia-

ci Adam Brix, René Brix, Roman 

Hlatký a Tomáš Bortel zúčastnili me-

dzinárodného turnaja v nohejbale, ktorý 

organizovala družobná škola GJP a SOŠ 

Slavičín, ČR. Družstvo našich žiakov vy-

bojovalo 3. miesto, ku ktorému im gra-

tulujeme. 

 Medzinárodný turnaj  v  nohejbale 
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Naša škola dostala aj diplom. 

V piatok, 4. októbra riaditeľ SOŠ 

Ing. Miroslav Dziak spolu s vedú-

cim oddelenia školstva MsÚ Dub-

nica nad Váhom Mgr. Vladimí-

rom Hanusom slávnostne otvori-

li výstavu fotogragrafických prác 

našich študentov odboru grafik 

digitálnych médií. Výstava sa ko-

nala  v Dome kultúry na Brati-

slavskej ulici, miestnosť 104. Ter-

mín konania do konca októbra 

2013.   

Výstava  

Strojarska súťaž  

Koľko bolo súťaziacich: Fúha tuším 

okolo 28 súťažiacich 

Koľko škôl: To neviem ,ale boli tam 

aj školy z Češka 

Umiestnenie: Umiestnili sme sa na 

treťom mieste 

Vyhrali sme pohár za tretie miesto 
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Spolupráca s firmami 

  
Naša spoločnosť si plne uvedomuje dôležitosť rozvoja spolupráce medzi 

hlavnými subjektmi odborného vzdelávaniam v súčasnosti, teda medzi za-
mestnávateľom a strednou odbornou školou. Takáto spolupráca má viacero 
obojstranných výhod. Jednak je základným predpokladom pre zosúladenie po-
žiadaviek a potrieb trhu práce s možnosťami a podmienkami stredných odbor-
ných škôl a zároveň súkromný sektor poskytuje študentom možnosť overiť si 
teoretické vedomosti v praxi na najmodernejších technológiách, ktoré nie je 
možné zabezpečiť našimi školami . Spolupráca spoločnosti FIMAD a SOŠ 
v Dubnici nad Váhom je jedným zo strategických cieľov firmy. Sme veľmi radi, 
že táto spolupráca je nadštandardná, dlhodobá a veľmi úspešná. V minulosti 
naša spoločnosť spolu s ďalšími štyrmi zakúpila NC obrábacie centrum, ktoré 
dnes môžu využívať študenti SOŠ Dubnica nad Váhom pri odbornom výcviku. 
Množstvo študentov už počas štúdia praxuje v našej spoločnosti ,kde pod do-
hľadom skúsených pracovníkov získavajú bohaté skúsenosti ,rovnako ,ako aj 
veľa absolventov našlo svoje uplatnenie po skončení školy. 

 

V našom regióne je v súčasnosti nedostatok kvalifikovaných pracovní-
kov, a preto je veľmi dôležité, aby školy dokázali pripraviť perfektne vyškole-
ných ľudí, pripravených na výkon povolania aj v oboroch ako strojný mecha-
nik, nástrojár, obsluha NC strojov, obsluha trojosích obrábacích centier, ob-
sluha päťosích obrábacích centier, brúsič a technická kontrola (kvalitár).  
 

V súčasnosti spoločnosť FIMAD zamestnáva osemdesiat dva zamestnan-
cov, z čoho päťdesiat šesť je výrobných pracovníkov. K týmto zamestnancom 
by malo pribudnúť v najbližších týždňoch ďalších osem výrobných pracovní-
kov a v nasledujúcom roku (2014) bude obsadzovaných ďalších trinásť novo-
vzniknutých pracovných miest. Samozrejme absolventi SOŠ v Dubnici nad Vá-
hom, ktorí praxovali už počas štúdia v našej spoločnosti budú uprednostnení.  

 
 Ing. Figúr Anton 

Spoločnosť FIMAD s.r.o. sa špecializuje na vý-
robu a obchod v oblasti  strojárenstva. Na trhu pô-
sobí nepretržite od roku 1997 ako výrobný podnik. 
Od svojho vzniku sa spoločnosť prepracovala od vý-
robcu jednoduchých náhradných dielov na dodáva-
teľa súčiastok s najvyššou náročnosťou, ktoré majú 
uplatnenie v energetickom, železničnom, automobi-
lovom a ropnom priemysle. Naším obchodným 
partnerom poskytujeme komplexné služby počnúc 
konštrukciou, technológiou, zabezpečením poloto-
varov, výrobou až po dodanie  funkčných  celkov. 



STRANA 11 ROČNÍK 2, ČÍSLO 3/2013  S    Š KOLOVINY 

www.sosdca.edupage.org 

ZÁBAVA  

Učiteľka sa pýta detí, čím bol ich 
dedo vo vojne.  
Anička: Môj dedo bol tankista. Vý-
borne Anička.  
Janko: Môj dedo bol partizán. Vý-
borne Janko.  
Móricko: Môj dedo bol elektrikár. 
Elektrikár?  

Áno, ešte aj dnes má na poličke 
prilbu s dvomi bleskami. 

 

VTIPY 

AKTUALITY  

"Kamil, už vieš, že Jožo je 

mŕtvy!?"  

- "Neviem!"  

- "Umrel na schodoch 

pred dverami do krčmy!"  

- "A bol na ceste tam, ale-

bo von!?"  

- "Bol na ceste tam!"  

- "Chudák Jožo!" 

Dňa 14.-15.11 2013 sme sa zúčastnili výstavy Stre-

doškolák na ktorej, sme predstavili  odbory našej 

školy a výrobky našich žiakov. Výstava sa uskutoč-

nila na výstavisku v Trenčíne, kde sa prezentovalo 

viacero škôl.  Okrem šikovného rezbára a jeho 

prác naša škola ukázala aj 2 robotov,  ktorí sa 

ovládajú cez aplikáciu v telefóne . 

                                                                                                                   

M.Ptáčková ,  P. Habšudová 



SME  NA  WEBE !   

Vypracovali : 

TABLÁ 
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