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Aj keď je tu uţ november a školský rok 

2012/2013 nás opäť pohltil, dovoľte mi po-

priať všetkým spolupracovníkom dobré 

zdravie, šťastie a spokojnosť z dosiahnutej 

práce a spoločne s našimi ţiakmi si zaţelať 

úspešný školský rok. 

Chcem veriť, ţe nám prinesie atraktívnu 

a vierohodnú víziu rozvoja školy v duchu 

náročnosti, čestnosti a pokory.  

Tak ako je aj aktivita študentov študijného 

odboru Grafik digitálnych médií a ich maj-

strov OV zameraná na vznik študentského 

časopisu na našej škole. 

Nech novo narodený školský časopis 

„ŠKOLOVINY― dokáţe nadviazať na dlhoroč-

nú tradíciu vydávania školských časopisov 

na SOUs a SOUe, ktoré boli úspešnými 

predchodcami našej školy. Prajem redakcii 

a prispievateľom, aby vytvorili časopis, kto-

rý bude pútavý a zaujímavý, prinášajúci 

silný čitateľský záţitok pri jeho čítaní. 

Nech jeho besedy, reportáţe, ankety, roz-

hovory, resp. fejtóny, eseje, glosy dajú po-

okriať duši čitateľa, ktorým budú naši za-

mestnanci a ţiaci  alebo ţiaci ZŠ a ich rodi-

čia, či zamestnanci firiem a podnikov, resp. 

náhodní objavitelia a drţitelia časopisu. 

Dlhé desaťročia písali naši predchodco-

via mimoriadne úspešnú históriu 

a obraz odborného vzdelávania 

v oblasti strojárenstva 

a elektrotechniky, kde výstupom boli 

tisíce úspešných absolventov, ktorí re-

prezentovali a reprezentujú našu školu 

vo sfére priemyslu, vedy, kultúry 

a športu.  

Aj dnes sme učitelia, majstri a všetci 

zamestnanci školy spoločne s našimi 

ţiakmi a významnými partnermi, 

schopní a pripravení, písať tak, ako i 

náš časopis, ďalšie úspešné stránky 

histórie našej školy. 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.11.2012 

Ing. Miroslav Dziak 

—————————————————- 

Ing. Miroslav Dziak, riaditeľ školy  

foto: Andrej Kuruc 

Objekt ZŤS, bývalých Škodových závodov.  
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     Dubnica nad Váhom svojou zemepisnou polohou a prírodnými podmienkami vhodnými pre ţivot bola takmer 

nepretrţite osídlená od najstarších čias pobytu človeka na našom území. Z bezvýznamnej dediny za ten čas po-

stupne vyrástlo priemyselné mesto. Kraj, v ktorom sa mesto Dubnica nad Váhom nachádza, je významný tak po 

stránke prírodnej, ako aj po stránke hospodárskej a historickej. Dubnica nad Váhom zaujímala popredné miesto aj 

v dejinách kultúry a vzdelávania.  

     Jednou z najstarších škôl v meste bolo Stredné odborné učilište strojárske.   

      

V súčasnosti je Dubnica nad Váhom 27. najväčším mestom Slovenska. 

Priemysel sa v meste začal budovať v roku 1928. Vtedy sa pre Dubnicu uskutočnili veľmi významné rokovania 

o výstavbe záloţnej továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Zásluhu na jej umiestnení práve do 

Dubnice malo vtedajšie obecné predstavenstvo. Za výhodných podmienok poskytlo obecné pozemky a presvedčilo 

vlastníkov pôdy k jej odpredaju. Tým si naklonilo investora, aby z viacerých lokalít Slovenska, vybral práve Dubni-

cu. Stratou svojich pozemkov však prišli miestni roľníci o zdroj obţivy a získali len nádej na prácu na veľkej stavbe 

s perspektívou trvalého zamestnania vo fabrike po jej dokončení.  „Výstavbou Škodových závodov vstúpil do dejín 

Dubnice nad Váhom nový faktor, ktorý predurčil ďalší ţivot obce a podstatne ovplyvnil i robotnícke hnutie 

v nasledujúcom období jeho vývinu.―[1]   

     Pri sčítaní roku 1930 mala Dubnica 2358 obyvateľov prevaţne slovenskej národnosti a katolíckeho náboţen-

stva. Bývali v 303 domoch a okrem poľnohospodárstva, remesiel, obchodu a stavby Škodovky pracovali v štyroch 

miestnych mlynoch, dvoch pílach, v jednej pálenici a na jednom veľkostatku.  

     „ 

     „V roku 1937 sa v Dubnici nad Váhom začalo s výchovou učňovského dorastu. Prví dubnickí učni navštevovali 

Štátnu ţivnostenskú školu v Trenčíne. Tento spôsob vzdelávania z hľadiska nových potrieb uţ nevyhovoval. Preto 

sa v roku 1938 pre učňov v závode zriadila učňovská škola, ktorá bola zároveň aj prvou školou tohto typu 

s právom verejnosti na Slovensku.―[3]  

     Na konci roku 1938 mala Dubnica 3308 obyvateľov a 858 domácností v 439 domoch Z bezvýznamnej dediny 

sa tak stalo perspektívne centrum industrializácie Povaţia. „ 

     Vedenie Škodových závodov v Dubnici nad Váhom malo záujem o výchovu vlastných učňov, no v meste nebola 

zriadená ţiadna škola, ktorá by mohla pripravovať učňov potrebných pre prácu v závode. Preto prví dubnickí učni 

museli v školskom roku 1937/1938  začať navštevovať Štátnu ţivnostenskú školu v neďalekom Trenčíne.       

     „Okresný archív Orlové nemal v evidencii dubnických učňov z obdobia, keď navštevovali Štátnu ţivnostenskú 

školu,  nakoľko Škodove závody, podľa prípisu, ktorý má archív odmietli byť v ţivnostenskom spoločenstve. Archív 

mal v evidencii len učňov, ktorých zamestnávatelia boli v uvedenom druţstve.―[23] O dubnických učňoch sa teda 

neuchovali ţiadne archívne dokumenty z tohto obdobia.  

     Škodové závody roku 1938 zriadili v Dubnici nad Váhom pre učňov Odbornú učňovskú školu, ktorá bola záro-

veň aj prvou školou tohto typu s právom verejnosti na Slovensku. Škola mala vlastnú školskú budovu priamo 

v závode. Dubnickí učni študujúci na Štátnej ţivnostenskej škole v Trenčíne mohli uţ navštevovať Odbornú učňov-

skú školu v Dubnici nad Váhom.    

     V školskom roku 1938/1939 nastúpilo do prvého ročníka 135 učňov. Zo Štátnej ţivnostenskej školy v Trenčíne 

prestúpilo do Dubnice 79 učňov. V prvom aj druhom ročníku boli otvorené štyri triedy pre profesie: sústruţník, 

zámočník, nástrojár, elektrikár...   

                                                                                                                   Pokračovanie v nasledujúcom čísle  

Na pokračovanie: 1.časť 

Vývoj Stredného odborného učilišťa strojárskeho  

a elektrotechnického v Dubnici nad Váhom   

od vzniku po súčasnosť.  

Pripravil: Milan Strapák, Informácie poskytla: Mgr. Miriam Petráková                 www.sosdca.edupage.org 
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Študijné odbory na SOŠ Dubnica nad Váhom: 

  

mechanik - mechatronik (5 ročný) 

mechanik elektrotechnik 

mechanik nastavovač 

technik informačných a telekomunikačných technológií 

grafik digitálnych médií  

obchodný pracovník 

 

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 

Mechanik nastavovač  

Odbor pripraví ţiakov tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe kon-

venčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, 

pri obsluhe, nastavovaní, ale i programovaní CNC strojov. Po ab-

solvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v 

technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Vzhľadom na 

dobrú znalosť fyzikálnej podstaty technologického procesu môţu 

sa flexibilne prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu. Po nado-

budnutí potrebnej praxe môţu vykonávať aj samostatnú podnika-

teľskú činnosť v oblasti tvorby riadiacich programov CNC strojov 

pre menšie podnikateľské subjekty.  

 

Študijný  odbor  - Mechanik elektrotechnik    
pripravuje  absolventa  na  výkon  činnosti  technika 

konštrukčného,  technologického,  montáţneho  a                 

prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných 

útvaroch. V 3.ročníku sa ţiak špecializuje na odborné predmety 

výberom  zo zameraní, ktoré sú na škole realizované t.j. auto-

matizačná  technika, informačné technológie, spotrebná elektro-

nika, silnoprúdová technika a autoelektronika. 
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Učebný odbor - Autoopravár 

pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom, nevy-

hnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a zís-
kanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samo-
statne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobi-
lov. 
Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v prvom ročníku 
a vo svojich zameraniach v druhom a treťom ročníku poskytuje od-
borné vedomosti a zručnosti v súlade so štruktúrou povolaní v au-

toopravárenstve. 

 

Pripravil: Milan Strapák, Jozef Pavlačka, Foto: archív GDM, Andrej Kuruc 

Učebný odbor—Stolár 

www.sosdca.edupage.org 

Absolvent učebného odboru stolár je kvalifikovaný robotník, 
schopný uplatniť sa vo výrobných činnostiach nábytkárskej a 
stavebno-stolárskej výroby priemyselného a individuálneho 
charakteru.  

Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať 
materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, 
stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. Vie 

zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výro-
bok.  

Ďalšie odbory budú predstavené  

v nasledujúcich číslach časopisu. 
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Otázky 
 

1, Bavia Vás predmety, ktoré učíte? 

2, Vnímate  zmenu ţiakov  akí boli pred 20 

rokmi a akí sú teraz? 

3, Prečo ste išli učiť na našu školu? 

4, Koľko rokov tu uţ učíte? 

5, Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo? 

6, Varíte? 

7, Aký je Váš najobľúbenejší šport? 

8, Športujete? Aktívne alebo rekreačne? 

RNDR. ANNA ROTHOVÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, Áno, bol to cielený výber uţ od strednej školy. 

2, Áno, negatívny—posun k horšiemu. 

3, Bolo voľné miesto v rámci môjho bydliska, tak 

som na nej zostala. 

4, Na tejto škole učím uţ 31 rokov. 

5, V podstate všetky mäsové jedlá, nemám špeciálne 

obľúbené jedlo. 

6, Varím pravidelne, ale nie je to moja najobľúbenej-

šia činnosť. 

7, Šport mám rada, skoro všetky druhy, snáď okrem 

boxu a bojových športov. 

8, Pravidelne raz do týţdňa hrávam volejbal, okrem 

toho sa venujem aj turistike. 

1, Áno, bavia. 

2, Áno, palec dole  (myslia na všetko iné, len na školu 

nie.) 

3, Lebo som jej bývalý ţiak (bola to jedna 

z moţností.) 

4, 20 rokov. 

5, Bryndzové halušky. 

6, Áno, občas. 

7, Športujem od piatich rokov (volejbal a nohejbal.) 

8, Skôr aktívne. 

ING. JÁN VITOVSKÝ 

Opýtali sme sa 

ING. ĽUBOMÍR BOBÍK 

1, Áno, predmety, ktoré učím ma bavia. 

2, Áno, ţiaci boli zodpovednejší, mali záujem 

o zvolený študijný odbor, lepšie správanie, 

lepšia dochádzka. 

3, Moje pôsobenie na škole začalo ako majster 

OV (bol som oslovený po absolvovaní strednej 

školy). Po nejakom  čase som nadobudnuté 

skúsenosti chcel uplatniť v teoretickej výcho-

ve. 

4, Strašne veľa 39 rokov. 
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MGR. JOZEF  HANKO 

1, Áno. 

2, Áno, mnohým ţiakom chýba ctiţiadosť a pocit byť 

lepším. 

3, Uţ si nepamätám, ale som rád, ţe som tu.  

4, Od začiatku existencie našej školy. 

5, Kaţdé, ktoré je dobre pripravené.  

6, Áno, rád. 

7, Mám rád šport ako celok a obdivujem, čo všetko 

človek dokáţe. 

8, Rekreačne. 

JÁN CHOVANEC 

1, Áno, baví. 

2, Nedá sa to porovnať. Pripravenosť bola na 

vyššej úrovni. 

3, Raz som stretol bývalého riaditeľa p. Rýdze-

ho, tak ten ma presvedčil, aby som išiel učiť na 

túto školu.  

4, 38 rokov. 

5, Zemiakové placky. 

6, Áno, a psík Betka je môj asistent.  

7, Hokej, to  dokáţem pozerať.  

8, Nie, gaučím. 

BC. JÁN KOVÁČ 

 

1, Áno, baví ma to, ja som sa v tom našiel. 

2, Áno, boli úctivejší a vzornejší. 

3, Chcel som skúsiť, ako sa vyučuje a vybral som si túto 

školu. 

4, 19 rokov. 

5, Slepačí vývar . 

6, Áno. 

7, Sledujem rád hokej. 

8, Aktívne poľujem.   

Pripravil: Natália Zimanová, Dalibor Kos, Foto: Andrej Kuruc             www.sosdca.edupage.org 
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Spolupráca s firmami 

Matador Industries,  a.s. 

Naša spoločnosť podniká v zákazkovej a malosériovej 

strojárskej výrobe v oblasti obrábania kovov, zvárania 

a montáţe strojných celkov vrátane ich konštrukcie.  

Medzi hlavné produkty patria: Výroba lisovacích nástro-

jov. Automatizácia a robotizácia výrobných procesov 

Všeobecné strojárstvo- výroba podľa výkresovej doku-

mentácie zákazníka 

Uplatnenie v našej spoločnosti nájdu hlavne absolventi 

zo Strednej odbornej školy v Dubnici n.V v odboroch 

Elektromechanik, Kovoobrábač, Strojný zámočník 

Pre ţiakov školy ponúkame 

Odbornú prax, Poskytovanie finančnej odmeny, Pracov-

ný odev a obuv, poskytovanie stravy. 

Pre absolventov školy ponúkame: Prácu v stabilnej 

a neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti, moţnosť účasti 

na montáţach v Európe,  Ázii a v Ruskej federácie. Prí-

stup k najmodernejším technológiám, vzdelávaní za-

mestnancov, moţnosť odborného a kariérneho rastu 

Delta Electronics, s.r.o., 

Budeme vás potrebovať! 
Rodičia- dajte istotu Vašim deťom a urobte správne rozhodnutie! 
Naši absolventi majú uplatnenie v praxi aj perspektívu štúdia na 
univerzite! 
Charakteristika firmy: Skupina Delta je najväčším svetovým vý-
robcom napájacích zdrojov. Poskytujeme inovatívne, čisté a 
efektívne energetické riešenia pre lepší zajtrajšok. 
Naše široké produktové portfólio zahŕňa výrobu: 

Riešení napájacích systémov a obnoviteľnej energie, 

Systémov solárnej energie 

Energicky úsporných produktov LED osvetlenia, 

Komerčných zobrazovacích systémov ako video steny, LED 
a LCD obrazovky a rôzne projektory 

Elektronických komponentov pre IT, telekomunikácie 
a automobilový priemysel, 

Systémov priemyselnej automatizácie 

Záujem o absolventov: 

Technik digitálnych a telekomunikačných technológií 

Mechanik elektrotechnik 

Elektromechanik 

Mechanik mechatronik 

Sociálny program, prípadne zamestnanecké výhody: Odborná 

školská prax, letné brigády, finančné odmeňovanie, strava, do-

prava, športové aktivity.                                                

Sme presvedčení, ţe spoločnosť našej veľkosti s medzinárodným 

pôsobením je výbornou štartovacou úrovňou najmä pre absol-

ventov stredných a vysokých škôl, ktorí môţu postupne rozvíjať 

svoje teoretické vedomosti v praktických skúsenostiach. Našou 

snahou je vytváranie kvalitného prostredia pre rozvoj kariérneho 

rastu a jeho neustále zlepšovanie. 

ZTS-LR NaJUS, a.s., 

Naša spoločnosť vznikla ako spoločný podnik medzi 

vtedajšou ZŤS, a.s. Dubnica nad Váhom a sklárňami LR 

Crystal, a.s. Lednické Rovne, vkladom hnuteľného 

i nehnuteľného majetku bývalej divízie Náradia 

a jednoúčelových strojov ZŤS, a.s., a vkladom druhého 

spoločníka. Dnešný stav spoločnosti sa dá porovnávať 

iba so špičkou v našom odbore, čoho dôkazom je aj 

certifikát subdodávateľa pre BAE Systems. Naša spoloč-

nosť sa zaoberá výrobou jednoúčelových strojov, prí-

pravkov, foriem a lisovacích strojov.                             

Záujem o absolventov:                                                   

Mechanik nastavovač                                              

Obrábač kovov                                                            

Sociálny program, zamestnanecké výhody: Zabezpečo-

vanie teplej stravy, chladenej stravy, cukroviniek 

a nápojov prostredníctvom automatov                              

Pracovný odev a obuv pre zamestnancov                     

Rekreačné pobyty do zahraničia (Taliansko) a nákupné 

zájazdy (Poľsko)                                                          

Organizovanie firemných akcií, deň otvorených dverí 1. 

Mája pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov či 

známych                                                                 

Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové 

sporenie, poskytovanie pôţičiek 

Naša škola spolupracuje s najvýznamnejšími firmami v regióne 

Pripravil: Adrián Grajciarik Informácie o ďalších zamestnávateľoch  budú uverejnené v nasledujúcich číslach. 

KUKA ENCO WEKZEUGBAU s.r.o., 

Dcérska spoločnosť svetového lídra v robotizácií a automatizácia 

uţ 16 rokov konštruuje a vyrába lisovacie nástroje pre karosérie 

áut a konštruuje linky na zváranie karosérií. Sme dodávateľom 

prvej rady pre všetky svetové automobilky. Naši kolegovia mon-

tujú nástroje a aplikujú zváracie linky v Európe a Číne. KUKA AG 

pravidelne investuje do nášho závodu najmodernejšie technoló-

gie a SW je perspektíva ďalšieho rozvoja nášho závodu. Na to 

potrebujeme motivovaných a cieľavedomých kolegov. 

Vítame absolventov odborov: mechanik nastavovač,                                                                              

mechatronik, strojný mechanik.                                                  

Ponúkame:                                                                                

Osobný rozvoj v kráľovskej disciplíne strojárstva- nástrojár, vý-

roba lisovacieho náradia. Po dosiahnutí zručností montáţe 

v najväčších automobilkách v Európe a Ázií. Sociálny program. 

Prácu v stabilnej spoločnosti patriacej medzi TOP inovatívne fir-

my v Nemecku. Moţnosť ďalšieho rastu a štúdia na pozície 

v príprave výroby, riadení výroby a konštrukcií. 
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www.sosdca.edupage.org 
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 Na našej škole je v činnosti 27 záujmových krúžkov. 

Prírodovedný krúţok Mgr. Jana Hrubošová 

Viac ako peniaze Ing. Alena Lotová 

CAD – CAM systémy Ing. Peter Schön  

Matematický krúţok 1. Mgr. Jozefína Lörinczová 

Aplikovaná ekonómia Ing. Jana Faltejsková 

Krúţok zo SJL  Mgr. Helena Hlaváčová 

Konverzácia v ruskom jazyku 1. Mgr. Jozef Hanko 

Kondičné posilňovanie Mgr. Jozef Hanko 

Športové hry – florbal, futbal PaedDr. Ľubomír Magut 

LEGOrobotika  Ing. Slávka Stráňavová 

Autoelektronika a výpočtová technika Ing. Ján Vitovský 

Matematický krúţok 2. Mgr. Alena Lászlová 

Konverzácia v nemeckom jazyku 1. Mgr. Ľubomíra Miţenková 

Konverzácia v nemeckom jazyku 2. Mgr. Martina Kurciníková 

Konverzácia v nemeckom jazyku 3. Mgr. Margita Tomíková 

Športové hry – florbal, futbal Mgr. Gabriela Hanková 

Konverzácia v anglickom jazyku 1.  Ing. Mária Martišová 

Konverzácia v anglickom jazyku 2. Mgr. Roland Jurisa 

Matematický krúţok 3. Mgr. Anna Babiarová 

Konverzácia v ruskom jazyku 2. Mgr. Anna Keselyová 

Elektrotechnický krúţok Ing. Rudolf Kasala 

Poznaj svoje peniaze Ing. Mária Čupáková 

Internetový krúţok Ing. Oľga Hajnalová 

CNC programovanie Bc. Jozef Pajtinka 

Rezbársky krúţok Bc. Ján Kováč 

Tesársky krúţok Bc. Jaroslav Kopinec 

PC podrobne Bc. Eduard Prekop 

    Aktuality 

 
Od 14. septembra do 15. októbra 2012 

bola inštalovaná vo vestibule MsDK v 
Dubnici nad Váhom výstava fotografic-

kých a grafických prác ţiakov. Výstavu 
slávnostne otvoril riaditeľ školy Ing. Mi-
roslav Dziak 14. septembra 2012 o 
11:00 hodine za prítomnosti ţiakov 
a zástupcov mesta. 
Adresa: www.gdmsosdca.estranky.sk 

Školenie EdgeCam pre učiteľov 

V dňoch 21.8. aţ 24.8 2012 absolvovali uči-
telia  odborných strojárskych  predmetov    

v zloţení Ing, Drgová, Ing. Dobiášová, 
Bc. Pajtinka a Ing. Schön kurz pre programo-
vanie CNC strojov EdgeCam. Kurz prebiehal 
vo výukových priestoroch firmy Nexnet Sk 

s.r.o. v Ţiline. Získane znalosti budú pre 
študentov našej školy uplatnené v predme-
toch PCM, LAC, IOD, TDK študijných odbo-

rov mechanik mechatronik, mechanik nasta-
vovač a nadstavby. 
CAM systém bude vyuţívaný aj v novootvo-
renom akreditovanom CNC pracovisku SOŠ 
Dubnica nad Váhom. 
 

Výstava fotografických a grafic-

kých prác žiakov 1. ročníka štu-

dijného odboru grafik digitál-

nych médií na našej SOŠ. 

Pripravil: Zdenko Špirka, Ivan Patka, foto: web-stránka školy, Ivan Rajec 

Ocenenie najlepších študentov mesta primátorom

  

  

Dňa 19. novembra pri príleţitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 

primátor mesta prijal najlepších študentov dubnických stredných 

škôl. Za našu SOŠ boli ocenení študenti: 

Denis Seliak, študijný odbor mechanik elektrotechnik, trieda IV.B 

Lucia Juríčková, študijný odbor obchodný pracovník, trieda IV.E 

Tomáš Gerschdorf, študijný odbor mechanik nastavovač, trieda IV.D 
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Šport 
Dňa 23. októbra 2012 sa konalo regionálne kolo vo 
futbale SŠ - chlapci. Organizátorom akcie je Krajský 
školský úrad v Trenčíne, usporiadateľom CVČ Povaţ-
ská Bystrica spolu s TJ DYNAMO Orlové. Regionálneho 

kola sa zúčastnili víťazi obvodových kôl: druţstvá SPŠ 
Povaţská Bystrica, SOŠ Púchov a SOŠ Dubnica nad 
Váhom.                                                         

Vo štvrtok 4. októbra sa druţstvo našich ţiakov René 
Brix z I.A, Ivan Mišák z I.B a Radoslav Pagáč z 
III.B spolu s pedagogickým doprovodom PaedDr.   
Ľubomírom Magutom zúčastnili Obvodného kola Cez-

poľného behu - SŠ chlapci v Dubnici nad Váhom.  
K dosiahnutiu  III. miesta im gratulujeme.    

Dňa 21. septembra sa naši ţiaci Adam Brix, 
Juraj Krošlák z II.B a René Brix z I.A zúčastnili 
spolu s pedagogickým doprovodom Ing. Pet-
rom Schönom medzinárodného turnaja v no-

hejbale v Slavičíne, ČR. Turnaj organizovala 
naša partnerská škola GJP a SOŠ Slavičín. 
Druţstvo našich ţiakov sa umiestnilo na III. 
mieste, ku ktorému im gratulujeme. 

Cezpoľný beh 

Druţstvo našej školy v zloţení Tomáš Bortel, René 
Brix, Roman Hlatký, Juraj Krošlák, Patrik Kru-

panszki, Kristián Sádecký, Ladislav Szucs, Filip 
Behan, Filip Golej, Miloš Gajdoš, Patrik Slávik. 

Druţstvo našich ţiakov sa umiestnilo na 1. mieste, 
ku ktorému im gratulujeme a postupuje do krajského 
kola. 

Zábava 
Rozprávajú sa traja chlapi, kto je z nich najlenivejší 

a prvý hovorí: 

-"Ja som tak lenivý, ţe keď som vyhral 50 000 ko-

rún, ani som si po ne nešiel."  

Druhý hovorí: "To je nič, ale mňa volala jedna krás-

na ţena na plavbu okolo sveta a ja som nešiel, lebo 

sa mi nechcelo."  

Tretí sa nad nimi zasmeje a hovorí: "Ja som minule 

prišiel do kina, sadol som si a rozplakal som sa."  

Tí dvaja na neho pozerajú a pýtajú sa, prečo plakal.  

-"Ale prisadol som si ... a nechcelo sa mi postaviť."  

*** 

- Kto je? 

- Sused 

- A čo chcete, človeče, takto neskoro v noci? 

- Máte cesnak? 

- Nemáme! 

Asi za pol hodiny zvoní zvonček znovu. 

- Kto je?! 

- Sused. 

- A čo zase chcete?! 

- Nič, nesiem vám cesnak.   

*** 

Staví sa Rus, Američan a Slovák, kto má tvrdšiu pá-

lenku. Rus vytiahne vodku, glgne si postavia pred 

neho stoličku a spýtajú sa ho: 

- Koľko ich vidíš? 

Rus si grgne a povie: 

- Dve! 

Američan si vezme whisky a povie: 

- Vidím ich tri! 

Slovák si vezme slivovicu, kuká a nič nevraví. Ostatní 

sa ho pýtajú: 

- No, koľko ich vidíš? 

Chvíľku dumá a potom sa spýta: 

- A v ktorej rade? 

***                                                                         

- James, zavrel si včely? 

- Áno, na povalu. 

- A zavrel si dvere? 

- Nie, ale vzal som im rebrík. 

Pripravil: Juraj Krošlák, Roman Hlatký, foto: Andrej Kuruc 
www.sosdca.edupage.org 
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Túto stranu venujeme našim predchodcom.  

Postupne uverejníme všetky tablá absolventov našej školy. 

www.gdmsosdca.estranky.sk 

Foto: Andrej Kuruc  
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