


1 

Milí čitatelia, 

chystáte sa čítať ďalšie vydanie školského 

časopisu SOŠkoloviny, ktorý sa zaoberá dianím 

na našej škole a hotové číslo je výsledkom 

práce študentov druhého ročníka odboru grafik 

digitálnych médií. Práca je o to náročnejšia, že 

sa nejedná o ustálený redakčný tím 

pracovníkov časopisu, ale vždy ide o  novú 

skupinu študentov – druhákov, ktorí sú 

postavení pred náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje 

zodpovednosť, kreativitu a plnenie termínov. 

V tomto čísle by sme sa chceli poďakovať 

všetkým študentom, ktorí spolupracovali práve 

na tvorbe predošlých čísel školského časopisu 

a v tomto školskom roku opustia brány našej školy. Rád by som im touto cestou 

poprial veľa šťastia pri skladaní maturitnej skúšky  a po opustení brán našej školy 

veľa profesionálnych úspechov, uplatnenie sa v odboroch, ktoré vyštudovali, ale 

i veľa osobných úspechov. 

Čas neúprosne letí a ako sa dvere našej školy zatvoria, aby si všetci oddýchli 

a načerpali nových síl počas letných prázdnin, tak sa opäť otvoria v septembri, aby 

sme mohli začať spoluprácu s novými, verím,  že i s mnohými talentovanými žiakmi, 

o úspechoch ktorých budeme informovať i prostredníctvom nášho časopisu. 

Príjemné čítanie praje    

                                   Juraj Štefanec 

Juraj Štefanec 
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1. Koľko rokov učíte na našej škole? 

2. Čo robíte vo voľnom čase?.......... 

3. Baví vás učiť na našej škole ?..... 

 

4. Aké predmety učíte? Bavia vás ?.. 

5. Vždy ste chceli byť učiteľom/kou ? 

6. Aká hudba sa vám páči ?.............. 

 7. Čo najradšej raňajkujete ? 

1. 33 

2. Záhrada, plávanie, bicykel. 

3. Sú obdobia, kedy áno, kedy nie. 

4. Odborný výcvik-elektro, áno. 

5. Nie. 

6. Rok. 

7. Čerstvé pečivo, syr, káva. 

1. Učím už 33 rokov. 

2. Veľmi rada vypĺňam sudoku a . 
....krížovky, venujem sa vnučke. 

3. Učenie ma baví, len ma hnevá . 
....správanie niektorých žiakov. 

4. Učím len matematiku, baví ma, 
....lebo je logická a dá sa i zaujímavo. 
....učiť. 

5. Ani nie, lákali ma iné povolania, 
....ale na gymnáziu som mala veľmi . 
....dobrého učiteľa matematikya 

rozhodla som sa ísť v jeho šľapajách. 

6. Rada si vypočujem (i zaspievam) ľudovky, ale počúvam i . 
....modernú súčastnú hudbu. 

7. Raňajkovať musím a najčastejšie je to bábovka s čiernou kávou. 

Jozefína Lörinczová 

Ľubomír Švančara 
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1. Tento rok je to už 20 rokov. 

2. Oddychujem v prírode alebo pri . 
....čítaní kníh. 

3. Zatiaľ ešte áno. 

4. Odborný výcvik odbor elektro, 
....GDM. Áno. 

5. Nie, chcela som pracovať vo . 
....farmácii. 

6. Každá, ktorá sa dá počúvať. 

7. Sladké raňajky mám najradšej. 

Alena Brokešová 

1. Veľa- radšej už nepočítam. 
2. Ak si nájdem trochu voľného času,. 
....tak rada čítam a príležitostne sa . 
....venujem ručným prácam.. 
3. Baví,aj keď rok čo rok je to ťažšie, 
....pretože prístup žiakov k učeniu sa. 
....veľmi zmenil. 
4. Aj keď som vyštudovala . 
....elektrotechnickú fakultu, časom . 
....som si urobila aprobáciu na . 
....informatiku a samoštúdioma . 
....praktickými skúsenosťami učím . 
....informatické predmety . 
....HWW,SWW,TIT a posledné roky aj 

predmety pre grafikov. Tieto predmety ma bavia, lebo ma nútia 
študovať odbornú literatúru,  tým si obnovovať skúsenosti. 
5. Nie.Chcela som študovať biotechnológiu, ale ten daný rok . 
....odbor  neotvárali. Po skončení školy som si dala 17 žiadostí o . 
....zamestnanie, ale vyšlo mi len jedno- učiteľ na SOU strojárske . 
....do Dubnice nad Váhom. 
6.  
7. Cez týždeň je to jogurt so živou kultúrou a v sobotu,nedeľu . 
....čerstvý chlieb s niečím podľa chuti. 

Janka Dziaková 
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1. Grafik digitálnych médií. 

2. Pretože som chcel nejakú prácu s 
počítačmi.  

3. Telesná. 

4. Nič.  

5. Bachara. 

6. Džiu-džicu , posilku , kick box a 
výnimočne parkrát do mesiaca 
karate. Lukáš Puček 

1. Aký študuješ odbor? 

2. Prečo si si vybral práve tento odbor?  

3.Aký je tvoj najobľúbenejší predmet?  

4. Ak by si mohol/mohla niečo zmeniť na 

našej škole, čo by to bolo? 

5. Čo by si chcel/la robiť po ukončení 

našej školy ? 

6. Venuješ sa nejakým mimoškolským 

aktivitám? 

1. GDM. 

2. Na inú školu by ma nezobrali. 

3. Grafický dizajn. 

4. Niektorých učiteľov. 

5. Nad tým som sa ešte nezamýšľala. 

6. Chodím brigádovať. 

Zuzana Galovičová 
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1. Študujem odbor grafik digitálnych médií.  

2. Digitálne médiá sa stali hlavným 
komunikačným prostriedkom novoveku. Tak 
som skúsil na štyri roky zisťovať o tomto 
jave viac.  

3. Neviem, či sa to dá vôbec takto 
povedať... na každom predmete je niečo, čo 
sa dá návidieť, a niečo, čo sa dá nenávidieť.  

4. Väčšie technické vymoženosti a 
vybavenie. Ale skôr by to chcelo reformovať 
všetky učebné plány z ministerstva...  

5. Už od začiatku môjho života sa chcem venovať režírovať, písaniu, 
kamerovaniu a produkcii nezávislých filmov pre náročného diváka, ktoré 
svoju distribúciu nájdu dúfajúc na filmových festivaloch po celom svete.  

6. Áno, snažím sa "make art". Teda hlavne točím filmy, ktoré absolvovali 
projekcie na tuzemských, ale aj zahraničných festivaloch, ale mojou 
bokovkou je aj hudobná kompozícia, fotografia, práca ako kameraman či 
premietač v Kine Lastovička. 

Adam Pavlík 
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1. Mechanik - mechatronik. 

2. Tento odbor som si vybral preto, lebo má 
budúcnosť a široké uplatnenie. 

3. Nezaradujem predmety medzi obľúbené 
a neoblubene. Mám rád všetky predmety. 

4. Niečo by som chcel zmeniť, ale nebudem 
radšej hovoriť. 

5. Po ukončení strednej idem na výšku. 
Takže je to ešte ďaleká budúcnosť, čo 
budem robiť.Ale jednoznačne by som sa 
chcel zamestnať v tomto odbore. 

6. Ak sa medzi mimoškolské aktivity zaraďuje pivo s kamarátmi, tak áno, 
venujem sa. 

Peter Remiš 



Dni otvorených dverí 2016/2017 

V decembri a vo februári sa otvorili brány našej školy všetkým, ktorí chceli nazrieť 

do našej „kuchyne“. Každý, kto prišiel si mohol prezrieť naše nové zrekonštruované 

priestory, zahrať sa s robotickými stavebnicami, vyskúšať si ako sa ovláda CNC 

stroj a mnoho iného. Rovnako sa mohol porozprávať so zástupcami firiem 

združenými v organizácii DUBTECH, ktorí ochotne odpovedali na otázky budúcich 

uchádzačov o štúdium. 

Trenčiansky robotický deň 

Dňa 15. a 16. februára 2017 sa zúčastnili študenti Juraj 

Bittera, Michal Vojdan, Jozef Varhaník z I.E triedy, 

Albert Kyzek a Jakub Kočkár z III.B triedy v sprievode 

Ing. Mišúnovej a Ing. Stráňavovej podujatia Trenčiansky 

robotický deň 2017 na SOŠ Trenčín. V kategórii 

elektronických stavebníc Boffin sa umiestnili Juraj 

Bittera  na 2. mieste a Michal Vojdan na 3. mieste. 

Regionálne kolo vo florbale dievčat 

Dňa 16. 3. 2017 družstvo dievčat 

našej školy zúčastnilo na 

regionálnelnom kole vo florbale 

žiačok stredných škôl v Púchove, kde 

obsadilo 3. miesto. Srdečne 

blahoželáme!  
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Zmluva o duálnom vzdelávaní 

Dňa 13. februára 2017 podpísal riaditeľ SOŠ 

Dubnica nad Váhom Ing. Miroslav Dziak 

Zmluvu o duálnom vzdelávaní pre školský rok 

2017/2018 s Ing. Máriom Zajacom, členom 

DMD Group firmy ZTS – ŠPECIÁL, a.s., 

Dubnica nad Váhom. 

The Trees Will Remember 

V decembri sa konala premiéra krátkeho filmu The Trees Will Remember (Stromy si 

budú pamätať), ktorý režíroval náš žiak IV.C Adam Pavlík (pod umeleckým 

pseudonymom Ash Sumpter). Pred projekciou filmu sa konala jeho krátka 

divadelná inscenácia Ľahkosť poludňajšieho éteru. Hercom a spoluautorom 

scenára tohto divadla bol aj ďalší náš žiak III. A Simon Šimanský. V spolupráci s 

Impact Films sa 

premiéra uskutočnila v 

Kine Lastovička v 

MsDK Dubnica nad 

Váhom. Film 

reprezentoval našu 

školu už v októbri na 

Filmovom festivale 

študentských filmov 

Áčko na VŠMU v 

Bratislave. 

Kolektívna zmluva 

Dňa 1. 2. 2017 bola podpísaná 

kolektívna zmluva medzi vedením 

SOŠ a odborovou organizáciou 

Nové školské odbory na rok 

2017. 
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Budujeme tradíciu ... 

V mesiaci február bola v kine Panorex v Novej Dubnici výstava 

fotografických a grafických prác žiakov II. ročníka našej SOŠ odboru GDM . 

Bol  to už tretí ročník tejto výstavy, teda dá sa povedať, že začíname resp. 

už budujeme tradíciu týchto výstav. Výstava bola v mesiaci december aj 

Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. 

Výstava zobrazuje  to, čo sa žiaci naučili v prvom ročníku odboru 

GDM. Na vysvetlenie treba povedať, že niektorí žiaci prišli k nám študovať 

odbor GDM bez zručností vo fotení a natáčaní videa. V prvom ročníku 

získavajú zručnosti potrebné k fotografovaniu, aby fotografie, ktoré budú 

používať pri svojich grafických prácach nemuseli len sťahovať z „webu“, ale 

aby si nafotili sami to čo potrebujú. To aké zručnosti získali a čo sa vlastne 

naučili o „fotení“ vidieť na vystavených fotografických prácach. Na výstave 

boli k nahliadnutiu aj grafické práce našej žiačky. 

.Žiakov privítal a výstavu otvoril Bc. Pavol Pažítka viceprimátor 

mesta Nová Dubnica. Na otvorení boli prítomní aj riaditeľ SOŠ ing. Miroslav 

Dziak, p. zástupkyne RnDr. Rothová a Ing. Begáňová. Žiakov „usmerňovali“ 

MOV p. Štefanec a Mgr. Rajec. 

Žiakom II.B GDM ďakujeme za krásny zážitok. 
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HF NaJUS,a.s., úspešný realizátor duálneho vzdelávania na strednom Považí. 

Firma HF NaJUS,a.s., ako jedna z prvých firiem na Považí vstúpila do systému duálneho 

vzdelávania (SDV) v roku 2015 a v tomto trende vzdelávania pokračuje dodnes, čo jej 

v budúcnosti zabezpečí dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a utvrdí povesť úspešného 

zamestnávateľa mladých ľudí.  

Z histórie spoločnosti 

História spoločnosti siaha do roku 1937, kedy bola založená náraďovňa na výrobu 

náradia a špeciálných prípravkov. V priebehu 80 rokov svojej existencie zmenila 

spoločnosť niekoľkokrát svoje meno. Pod názvom ZŤS – LR NaJUS fungovala 15 rokov 

Významným medzníkom pre firmu dol dátum 30.11.2012, keď sa novým majiteľom stala 

nemecká firma Harburg Freundenberg Maschinenbau GmbH. Od 1.1.2013 spoločnosť 

nesie názov HF NaJUS,a.s. Vstup zahraničného kapitálu priniesol firme možnosť rozvoja 

a ďalšieho uplatnenia na európskom aj svetovom trhu. V súčasnosti má firma cca 350 

zamestnancov vedených výkonným riaditeľom Ing. Dušanom Hajdíkom 

Školský a duálny systém vzdelávania žiakov SOŠ Dubnica nad Váhom vo firme HF 

NaJUS,a.s. , spolupráca medzi firmou a SOŠ v Dubnici nad Váhom fungovala aj 

v minulosti, no významným medzníkom v spolupráci bol 21. máj 2014, kedy firma HF 

NaJUS,a.s., prostredníctvom výkonného riaditeľa Ing. Dušana Hajdíka a SOŠ Dubnica 

nad Váhom zastúpená riaditeľom školy Ing. Miroslavom Dziakom podpísala 

Memorandum o spolupráci . Tým vznikol úzky vzťah pri výchove a vzdelávaní žiakov 

medzi firmou a školou v školskom systéme vzdelávania, kde gestorom vzdelávania bola 

škola a odborná prax sa vykonávala v spolupráci s firmou. Tento systém vzdelávania 

však obmedzoval aktívnu účasť firmy na vzdelávaní, a tak potreboval zmenu, aby znížil 

nezamestnanosť a produkoval kvalifikovanú pracovnú silu pripravenú podľa požiadaviek 

trhu práce a zamestnávateľov. Touto zmenou bol ZÁKON č. 61/2015 Z.z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon umožnil 

firmám, stredným odborným školám a žiakom vstúpiť už v šk. roku 2015/2016 do 

systému duálneho vzdelávania, kde výučba teórie prebieha v škole a výúčba praxe 

v rozsahu 50 – 60% prebieha u zamestnávateľa. Existuje duálna zmluva medzi 

zamestnávateľom a školou a učebná zmluva medzi žiakom a zamestnávateľom. Firma 

HF NaJUS,a.s., ako jedna z prvých firiem na Považí vstúpila už v roku 2015 do systému 

duálneho vzdelávania a prostredníctvom výkonného riaditeľa Ing. Dušana Hajdíka 

a riaditeľa SOŠ v Dubnici nad Váhom Ing. Miroslava Dziaka uzatvorili 6.mája.2015 

Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Dňa 22. apríla 2015 firma získala OSVEDČENIE O 

SPÔSOBILOSTI poskytovať praktické vyučovanie v SDV na pracovisku praktického 

vyučovania, čo umožnilo v šk. roku 2015/2016 uzatvoriť 10 učebných zmlúv zo žiakmi 1. 

ročníka SOŠ v Dubnici nad Váhom v dvoch študijných odboroch 2411K mechanik 

nastavovač /8 žiakov/ a 2679K mechanik – mechatronik /2 žiaci/ 
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Prínos dualneho vzdelávania pre firmu školu a žiakov  

Ako hlavné benefity SDV firma HF NaJUS,a.s., vníma : 

- firma si duálnym vzdelávaním pripravuje budúceho zamestnanca presne na technológie 

a výrobné zariadenia, ktoré využíva 

- duálnym vzdelávaním žiakov firma reprodukuje svoje ľudské zdroje, chráni sa proti 

starnutiu pracovnej sily, a tým vytvára predpoklad pre ďalší rozvoj firmy a je pripravená 

rýchlo reagovať na potreby odberateľov a trhu, čím má výhody voči konkurencii v svojom 

sektore podnikania. 

- firma aktívne vzdeláva v SDV, čím potvrdila status dobrého zamestnávateľa a je 
pozitívne vnímaná svojimi partnermi a verejnosťou čo je významnou konkurenčnou 
výhodou. 

Ako hlavné benefity SDV SOŠ Dubnica nad Váhom vníma : 

- aktívna účasť firmy pri nábore žiakov na školu a do SDV 

- aktívne prepojenie teórie na škole s praktickým vzdelaním v reálných podmienkach 
zamestnávateľa 

- materiálovo – technická podpora výučby od  firmy v škole 

motivácia žiakov pre SDV/podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu.../, čo má 
vplyv na zlepšenie dochádzky, pracovnej disciplíny a študijných výsledkov 

- spolupráca s firmou pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, vzorových učebných 
plánov a osnov v SDV 

- pozitívne vnímanie školy spoločnosťou 

Za hlavné benefity SDV považujú žiaci v HF NaJUS nasledovné skutočnosti : 

- finančné a hmotné zabezpečenie: hlavne podnikové štipendium , odmena za 
produktívnu prácu, firemné OOPP na zabezpečenie BOZP, finančná podpora na 
stravovanie a iné firemné benefity 

- využitie najnovších technológii, zariadení a materiálov, s ktorými sa v škole nestretli 

- začlenenie do pracovného kolektívu pomocou inštruktorov DV a ostatných 
zamestnancov 

- možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu/ „ aby každý absolvent našiel 
uplatnenie“ / 

Zhodnotenie - V súčasnej dobe pôsobí  vo firme 18 žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ Dubnica 
nad Váhom v systéme  dualneho vzdelávania pod vedením Ing. Karola Šperku, HR 
koordinátora DV. 10 žiakov 2. ročníka vykonáva odbornú prax v priestoroch firmy HF 
NaJUS,a.s. , 8 žiakov 1. ročníka vykonáva odbornú prax v priestoroch  SOŠ .Vo firme 
absolvovalo 18 zamestnancov prípravu „poverených“ inštruktorov prostredníctvom  
hlavného“ inštruktora DV a následne získali  CERTIFIKÁT „poverených“ inštruktorov DV 
vydaný SOPK. Ich činnosť pri vzdelávaní riadi Ing. Karol Šperka „hlavný“ inštruktor DV . 
Vo firme zároveň vykonáva odbornú prax v školskom systéme 13 žiakov, z toho je 8 
žiakov zo SOŠ Dubnica nad Váhom. V ďalšom školskom roku 2017/2018 plánuje firma 
uzatvoriť 8 učebných zmlúv v štúdijnom odbore mechanik nastavovač a 4 učebné zmluvy 
v učebnom odbore nástrojár. Významným faktorom pri práci Ing. Karola Šperku   je 
pomoc výkonného riaditeľa HF NaJUS,a.s,  Ing. Dušana Hajdíka , vedúcej PO Ing. Ivany 
Kvasnicovej, riaditeľa SOŠ Dubnica nad Váhom Ing. Miroslava Dziaka a vedúceho 
majstra odborného výcviku Bc. Jaroslava Prekopa. HF HaJUs,a.s., je progresívna, 
prosperujúca firma, ktorá duálne vzdelávanie považuje za súčasť svojej stratégie 
ďalšieho rozvoja. 

 

Ing. Karol Šperka  HR koordinátor DV 
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Čo ťa priviedlo ku karate? 

Keď som mal asi 14 rokov, chcel som robiť basketbal, kde 

ma nezobrali, kvôli nízkemu veku. Preto som začal hľadať 

inde a ešte v tom roku som sa rozhodol, že začnem chodiť 

na karate. Karate robím teda už štyri roky, chodím do Ilavy, 

kde ma trénuje Kamil Horák. 

Čomu sa venuješ vo voľnom čase? 

Toho voľného času veľmi veľa nie je. Chodím do školy 

(SOU Dubnica nad Váhom) a v pondelok, stredu a v piatok 

máme tréningy od 18:00 do 20:00. Cez víkendy zas často 

chodím na turnaje po celom Slovensku. Okrem tréningov v 

klube mávam reprezentačné tréningy a sústredenia. Pred 

súťažou mám tréningy každý deň. Ale mám psa Badyho, 

tak vo voľnom čase som hlavne s ním. Najviac času mám cez leto, ale aj vtedy mám 

týždňové sústredenie na Homôlke. S klubom chodievame na túru, chodíme opekať, 

alebo hráme športové hry. 

Aké sú tvoje najväčšie úspechy? 

Môj prvý úspech je to, že som spáskoval. Pás som dostal, keď som dosiahol istý 

technický stupeň. Po dvoch rokoch trénovania karate ma tréner zobral prvýkrát na 

súťaž. Išlo o medziklubový priateľský turnaj v Púchove. Podarilo sa mi vyhrať (v kat. 

nad 14 rokov), čo ma motivovalo pokračovať ďalej. Hneď na druhej súťaži, ktorej 

som sa zúčastnil v Bratislave, kde som skončil druhý si ma všimol hlavný 

reprezentačný tréner, ktorý ma chcel do tímu po tom, čo videl, ako zápasím. Tak 

som sa dostal do reprezentácie. Neskôr som začal chodiť na Pohár Federácie 

Slovenskej republiky. Na každom takomto zápase dostávam body, na základe 

ktorých ma potom môžu vybrať do vyšších medzinárodných súťaží. V roku 2014 

som bol prvýkrát na Majstrovstvách Slovenska v Pezinku a skončil som druhý 

(kat.16-18 rokov, do 70 kg.). Spýtali sa ma, či nechcem súťažiť aj medzi staršími, tak 

som to skúsil a tiež som skončil druhý, čo ma veľmi potešilo. Druhé miesto sa mi 

podarilo udržať aj v roku 2015 a 2016. Minulý rok som bol nominovaný aj na 

Majstrovstvá sveta v karate do Španielska, no dostal som mononukleózu, čím to pre 

mňa skončilo. Keď sa mi podarilo zotaviť, začal som znova trénovať. Podarilo sa mi 

dostať na môj prvý medzinárodný turnaj – Pohár princezny Elizabet v Budapešti, kde 

som skončil vo svojej kategórii tretí, no medzi mužmi som vybojoval prvé miesto 

a získal som pohár Elizabeth, čo mi dodalo odvahu. Tento rok ma nominovali na 

majstrovstvá Európy, ktoré sa konali od 11.10.do 16.10, v talianskom Montichiari .  

Peter Meliš  
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V silnej konkurencii za účasti 2000 športovcov z 54 krajín a 48 federácií som získal 

tretie miesto, a tým pádom bronzovú medailu v kategórií  kumite muži 18-20 rokov 

do 80kg z čoho som mal veľkú radosť ( na koľko som mal iba pred mesiacom 18 

rokov a bol som v kategórií vlastne jeden z najmladších). Nič z toho by sa mi 

nepodarilo, keby ma nepodporovali moji rodičia, alebo tréner, či už psychicky, 

vozením na tréningy alebo finančne, za čo im veľmi ďakujem. 

Aké sú tvoje vízie do 

budúcna? 

Najbližšie by som sa 

chcel zúčastniť súťaže 

Zväzu karate, ktorá 

bude 10. decembra v 

Nitre. Bude to ďalší 

medzinárodný turnaj. 

Mojou veľkou túžbou je 

zúčastniť sa 

majstrovstiev sveta, 

okúsiť kvalitu zápasov, 

atmosféru. Za štyri roky bude prvýkrát karate aj na olympiáde, tak možno niekedy aj 

to (smiech). Okrem toho, keďže mám zelený pás, chcel by som získať čierny. 

Ako ho môžeš získať? 

Každý rok sú skúšky technickej vyspelosti, po 

ktorých zvládnutí môže byť pridelený pás 

vyššieho stupňa (Kyu), čo znamená, že ešte 3 

technické stupne a mám čierny opasok 

(1.dan). 

A nakoniec, čo pre teba znamená karate? 

 Karate ma baví, je to super šport. Tréning je 

miesto, kde si dokážem vyčistiť hlavu. Myslím, 

že mi karate pomôže aj v budúcnosti, nakoľko 

by som chcel ísť študovať na policajnú 

akadémiu do Nitry alebo Bratislavy a následne 

pracovať na polícii. Ale to je zatiaľ iba sen, no 

budem sa snažiť splniť si ho. 
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Dňa 30. 5. 2017 

navštívil našu 

školu predseda 

Trenčianskeho 

samosprávneho 

kraja 

Ing. Jaroslav 

Baška, aby 

slávnostne otvoril 

novovybudovanú 

odbornú učebňu 

praktického 

vyučovania na 

ručné spracovanie kovov pre výučbu žiakov učebného odboru nástrojár. Jej vznik je 

výsledkom spolupráce školy a jej zriaďovateľa, TSK, so skupinou regionálnych 

zamestnávateľov zoskupených v združení DubTech. Časť financií na vybudovanie 

učebne pre nástrojárov poskytla župná kasa, no na jej samotné vybavenie prispeli 

regionálni zamestnávatelia. Učebňa je kompletne vybavená náradím a disponuje 13 

pracovnými pozíciami. Investícia na jej vybudovanie sa pohybovala vo výške asi 30 tis. 

€.  
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Návšteva predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. 

Vidíte nejaké zmeny na našej škole od vašej 

poslednej návštevy? 

Naposledy som tu bol na začiatku 

súčasného školského roka v septembri, kde 

sme po veľkej investícii, ktorá bola viac ako 

1,6 milióna eur, mohli presťahovať školu z 

bývalej ZVS-ky, sem do týchto priestorov na 

Bratislavskej. Boli to väčšinou stavebné 

úpravy, vznikli nové učebne, nové priestory 

pre učiteľov. Za ten rok sa zmenilo hlavne v 

oblasti dielní, aj dnes sme mohli otvoriť 

jednu takúto dielňu pre odbor nástrojár. 

Škola sa pripravuje na ďalšie investície, najbližšou investíciou bude multifunkčné 

ihrisko, ktoré chceme urobiť počas letných prázdnin, a som veľmi rád, že škola sa 

zapojila ako jedna z tých odborných škôl do projektu CEY integrovaný regionálny 

operačný program na vybavenie modernými technológiami, modernými strojmi, 

modernými sústruhmi na centrum moderného vzdelávania , čiže to budú ďalšie 

investície ktoré budú plynúť do tejto školy. Škola, samozrejme, potrebuje aj nejaké 

ďalšie stavebné úpravy, či je to výmena okien, modernizácia kotolne, zateplenie 

obvodového plášťa, prípadne rekonštrukcia striech. Myslím si, že to bol dobrý 

krok, že sme túto školu presťahovali do jedného areálu aj kvôli žiakom, že sa 

premiestňovať nemusia stále hore-dole, ale že môžu využívať tieto priestory na 

jednom mieste. 

Ak budete županom v ďalšom volebnom období, aké sú vaše vízie pre ostatné 

stredné odborné školy vo vašom regióne?  

My sme investovali za posledné 2 roky viac ako 10 miliónov eur do stredných škôl 

aj vrátane gymnázií. Gymnáziám sme urobili hlavne prírodovedné laboratóriá, bolo 

to takmer pol milióna eur, ktoré išli na zlepšenie laboratórií fyziky, biológie a 

chémie. Čo sa týka stredných odborných škôl, tam sa zameriavame hlavne na to, 

aby sme viac propagovali toto odborné školstvo. Potrebujeme dostať viac žiakov 

na odborné školy. Musíme ešte stále rozmýšľať o tom, ako budeme znižovať počty 

v ekonomických odboroch. Určité zmeny nastanú aj v gymnáziách, kde bude tiež 

pokles tried a budeme podporovať investície do stredných odborných škôl, hlavne 

rôzne učebne technického vyučovania, to čo potrebujú prax a firmy . Zameriavame 

sa na užšiu spoluprácu s jednotlivými zamestnávateľmi  v jednotlivých častiach 

tohto regiónu, na spoluprácu s nimi a našimi strednými odbornými školami. 
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EVA, VEC,RÁNO, VČERA, KRY, KOKOS, ROPA, PROS, SUKA, OSA, ALE, KRST, SAKO, DLB, 

ROBOTA, ROK, DOKY, ANNY, LAK, SOB, JAK, KEDY, SOS, KOZMONAUT, VID, ČPAVOK, 

TLAČ, RADA, RAK, LIBRA, DUBNICA, SKOPAL, DOSKA, VEK, KAČKA, PANEL, OPAVA, 

OVCA, FILTER, ŽIVICA, LES, ÁNO, SRP, ALKOHOLIK, SILA, KAR, VLAK, POKUS, 

BOROVICA, NOVÝ, EGO, DEŇ, PRAK, KRY, SOKOL, RIAD, RÓMKA, OROL, BRÁNA, 

NIKOLA, DIETA, DIÓDA, KOKTEIL 

Cicavec bez zubov: 
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1. Donát v dnešnej dobe.  

2. Horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj . 

....arénova polárnych zlúčenín. 

3. Fóbia z pavúkov. 

4. Isaac Newton bol? 

5. Teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka nazývaného podstava. 

....priamočiaro spojené s nejakým bodom nachádzajúcim sa mimo roviny tohto. 

....mnohouholníka. 

6. Bozk po anglicky. 

Kto bol najšťastnejším chlapom na svete? Adam, pretože nemal svokru. 

Čo sa stane zo Snehulienky, keď strčí ruku do zásuvky? 

Popoluška. 

        Aký je rozdiel medzi českým a americkým dôchodcom? 

        Žiadny, obaja si za svoj dôchodok môžu kúpiť výlet do Prahy. 

Suseda, vadíte sa niekedy s mužom? 
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Výtvarný umelec tvoriaci kresbové diela bez nutnosti použitia štetca je? 
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