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foto: Miloš Kočkovský 

Práve sa Vám dostáva do rúk ďalšie číslo časopisu študentov – grafikov digitál-

nych médií našej Strednej odbornej škole. Časopis Vám prináša najaktuálnejšie infor-

mácie o dianí na našej SOŠ.  

Jarné obdobie je v živote strednej školy vždy hektické. V mesiacoch apríl a máj 

prebieha prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2013/14.  Pre budúci škol-
ský rok ponúkame absolventom 9. ročníka základnej školy pestrú skladbu študijných 

a učebných odborov. Veríme, že žiaci ZŠ a ich rodičia po dôkladnom zvážení ponuky 
pracovných príležitostí na súčasnom trhu práce sa rozhodnú správne a vyberú si štú-
dium v niektorom z technických odborov, ktoré ponúka aj naša SOŠ. Zo študijných 

odborov majú najlepšie uplatnenie u zamestnávateľov v regióne najmä absolventi 
odborov mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik - mechatronik, 

ktoré pripravujú absolventov priamo na pracovné pozície vo výrobe. Rovnako je záu-
jem aj o absolventov študijných odborov grafik digitálnych médií, technik informač-
ných a telekomunikačných technológií a obchodný pracovník. Z učebných odborov je 

najväčší záujem o absolventov, ktorí majú uplatnenie vo výrobe - nástrojár, elektro-
mechanik a strojný mechanik. Novinkou pre tento školský rok je konanie prijímacích 

skúšok pre uchádzačov o štúdium v študijných odboroch. Všetkým deviatakom praje-

me pri prijímacích skúškach veľa šťastia. 

Ďalšou dôležitou udalosťou v živote našej SOŠ je ukončovanie štúdia. 

V školskom roku 2012/13 pristúpi k maturitným skúškam viac ako 100 študentov po-
sledného ročníka študijných odborov mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, 

obchodný pracovník a študijných odborov nadstavbového štúdia strojárstvo 
a elektrotechnika. K záverečným skúškam pristúpi viac ako 70 študentov v odboroch 
autoopravár – mechanik, elektromechanik, stolár, inštalatér, strojný mechanik 

a v dvojročnom odbore strojárska výroba. Našim budúcim absolventom prajeme 
úspešné vykonanie maturitných a záverečných skúšok a následne uplatnenie sa 

v praxi, prípadne pri pokračovaní v štúdiu na vysokej škole. 

Vo finále školský rok ukončíme tradičným slávnostným odovzdávaním konco-

ročných vysvedčení 28. júna 2013 a potom už hurá na prázdniny. 

Veríme, že rovnako ako predchádzajúce číslo  SOŠkolovín Vás zaujme aj svo-

jou aktuálnosťou, informáciami a  grafickou  úpravou. 

Ing. Peter Stráňava, 

zástupca riaditeľa pre     

odborné predmety a 

odborný výcvik 

RNDr. Anna Rothová,         

zástupkyňa riaditeľa  pre 

všeobecnovzdelávacie  

predmety 
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Pripravili: Natália Zimanová, Dominika Červeňanská                www.sosdca.edupage.org 

Vývoj Stredného odborného učilišťa strojárskeho  

a elektrotechnického v Dubnici nad Váhom   

od vzniku po súčasnosť.  

        Na pokračovanie: 2. časť 

„Rok 1948 priniesol zmeny vo vývoji učňovských zariadení. Podľa školského zákona z roku 1948 dostali uč-

ňovské školy názov Základné odborné školy a boli zaradené medzi školy III. stupňa. Do učebných plánov sa 

zaradili všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety sa vyučovali podľa zamerania učebných odbo-

rov. V roku 1948 bol počet žiakov učňovských škôl na Slovensku 28 486.  

V roku 1951 v rámci budovania jednotnej sústavy výchovy pracujúceho dorastu bol schválený zákon 

č.110/1951 Zb. o štátnych pracovných zálohách. (ŠPZ) „Bol to systém prípravy kvalifikovaných robotníkov 

pre rozhodujúce výrobné sektory a nové závody v socialistickej spoločnosti. Systém ŠPZ nadviazal aj na skú-

senosti Ústredia pracujúceho dorastu a jeho zariadení, stredísk pracujúceho dorastu. Učni sa pripravovali 

v odborných učilištiach ŠPZ. Učňovské odbory, mali skrátenú učebnú dobu na dva roky. V roku 1957 bol uzá-

konený nový systém výchovy učňovského dorastu. V učebnom pomere sa podľa učňovského zákona posky-

tuje dorastu odborné a všeobecné vzdelanie v rozsahu učebných plánov a osnov, pričom odborným vzdela-

ním sa rozumie odborný výcvik a vyučovanie odborných teoretických predmetov ako vzájomne prepojený 

celok. 

Učňovským zákonom boli vytvorené tri typy učňovských zariadení:  

Odborné učilištia 

Učňovské strediská 

Učňovské školy 

Učňovské školstvo bolo opäť zjednotené pod kontrolou ministerstva školstva.   Po roku 1964 sa začalo 

s realizáciou novej formy štúdia tzv. súvislého päťročného štúdia. „Táto forma zahŕňala trojročný učebný po-

mer v odbornom učilišti a naň nadväzovalo dvojročné štúdium v škole pre pracujúcich, zakončené všeobecne  

vzdelávacou maturitou. V roku 1973 vznikli prvé štvorročné učebné odbory s maturitou a od roku 1976 sa 

začali odborné učilištia prebudovávať na stredné odborné učilištia. V roku 1978 bol počet žiakov stredných 

odborných učilíšť na Slovensku 129 521. Trojročné učebné odbory poskytovali stredné vzdelanie ukončené 

záverečnou skúškou. Štvorročné učebné odbory poskytovali úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou, ktorej súčasťou bola aj záverečná učňovská skúška.  

Dňa 3.9.1984 bolo v Dubnici nad Váhom otvorené Stredné odborné učilište strojárske pri závode všeobecné-

ho strojárstva k.p Dubnica n/V. 

Stredné odborné učilište sa budovalo od roku 1982. Kapacita SOUs je 450 žiakov v štyroch učebných 

a študijných odborov: obrábač kovov, mechanik elektronických zariadení, strojný mechanik  a mechanik na-

stavovač. Otvorenia SOU Strojárske sa zúčastnili delegácie FMUS, MŠ SSR, OV SZM, ONV, riaditeľka stred-

ných škôl mesta Dubnica n/V, riaditeľka podnikov na území mesta Dubnica n/V a Nová Dubnica, hospodárske 

a politické vedenie ZVS k.p Dubnica n/V. 
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foto: Miloš Kočkovský, Milan Strapák 

Odbory 

Mechanik mechatronik – 5 ročný : 

Študijný odbor poskytuje teoretickú a odbornú prípravu 

v oblasti  automatizácie strojov, strojových systémov, 

obsluhy automatických   zariadení. Teoretická a odborná 

príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, 

elektrotechniky, priemyselnej elektroniky, automatizač-

nej techniky. Absolvent vie efektívne zabezpečovať  pre-

vádzkovanie, kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie 

porúch,  nastavovanie nielen mechanických systémov, 

ale celého komplexu technických súvislostí automatizo-

vaných výrobných systémov. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                         

Grafik digitálnych médií – 4 ročný : 

Absolvent vie spracovať animácie, zvukové a videosek-

vencie, upravovať   digitálne fotografie, vytvoriť web 

stránky, použiť rôzne návrhárske techniky, upravovať 

multimediálne produkty, spájať textové, obrazové a            

zvukové sekvencie, obsluhovať počítačové systémy,               

diagnostikovať  prevádzkyschopnosť a funkčnosť systé-

mov prostredníctvom meracej techniky, pracovať s výpo-

čtovou technikou so základnými obslužnými programami 

a aplikačnými vybaveniami používanými na pracoviskách,  

spolupracovať pri prevádzkovaní počítačových sietí.  

Študent po škole sa môže uplatniť v oblasti reklamy, pro-

pagácie, pri grafických návrhoch printových a elektronic-

kých médií, kde je  schopný samostatne vykonávať od-

borné technické a technologické  činnosti. Po nástupnej 

praxi je pripravený na výkon odborného pracovníka v 

predpríprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výro-

by tlačovín, web stránok a obrazových a textových infor-

mácií na pamäťových nosičoch, na publikovanie výsled-

ného produktu v sieti internet alebo vo forme tlačoviny.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 
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Pripravil: Juraj Porubčan                 www.sosdca.edupage.org 

Technik informačných a telekomunikačných 

technológií – 4 ročný : 

Absolvent ovláda mechanické, elektromechanické a elek-

trické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou,    

nastavovaním, oživovaním,  diagnostikovaním, údržbou a 

opravami elektronických prvkov a zariadení. Ovláda zá-

klady digitálnej techniky. Je schopný aplikovať základné 

poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych 

zariadeniach. Vie čítať a  používať projektovú a technickú 

dokumentáciu k ústredniam a iným technickým zariade-

niam. Vie samostatne čítať obvodové a blokové  elektro-

technické schémy. Je schopný rozlišovať a používať elek-

trotechnické materiály, dokáže posudzovať ich vlastnosti 

z hľadiska ďalšieho spracovania a  použitia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Inštalatér – 3 ročný : 

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vyko-

návanie odborných  činností spojených s montážou, 

údržbou a opravami vodovodných, odpadových,                                            

plynovodných a vykurovacích rozvodových zariadení.     

Počas prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú 

vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych                                                  

materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri 

tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych za-

riadení, vykonávaní skúšok tesnosti a  poskytuje stred-

né odborné vzdelanie. 
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foto:  Miloš Kočkovský 

Opýtali sme sa učiteľov  

Otázky  

1, Aké predmety učíte a bavia Vás ? 

2, Vnímate zmenu žiakov, akí boli pred 20 rokmi a akí 

sú teraz?  

3, Prečo ste išli učiť na našu školu?  

4, Koľko rokov tu  učíte?  

5, Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo?  

6, Varíte?  

7, Aký je Váš najobľúbenejší šport?  

8, Športujete? Aktívne alebo rekreačne?  

Juraj Štefanec 

1. Majster odborného výcviku 

v odbore Grafik digitálnych médií 

2. Nastúpil som na túto školu pred 

19.rokmi a ten 6 generačný posun 

je vidieť, žiaci boli kľudnejší, úcti-

vejší, ale teraz sú viac rozhladení 

a tí šikovnejší sú naozaj  zruční.  

3. Je to naozaj z lásky k odboru, kto-

rý nie len učím prakticky, ale ho aj 

reálne vykonávam v podnikateľskej 

sfére   

 

Mgr. Jana Hrubošová 

1.Chémiu-tá ma bavila vždy viac, na tejto škole ju 

majú už iba OP a US 

Fyziku- bavia ma najmä najnovšie technológie, vždy 

sa nájdu žiaci, ktorých zaujíma 

2.Pred 20 rokmi bola fyzika maturitný predmet, žiaci 

k nej mali“ vrelší vzťah“. Bola hanba dostať 5, teraz 

sa posmievajú tým, ktorí dostanú 1, žiaci nie sú te-

raz hlúpejší iba lenivejší. 

3.Dostala som sem umiestnenku (bývalé SOU ZŤS). 

Škola sa mi páčila , mala plaváreň , 2 telocvične , 

bola veľmi dobre vybavená 

4.Od roku 1984,teda 29 rokov  

5.Ryby – na všetky spôsoby  

6. Áno  

7.Volejbal ,turistika  

8.Rekreačne  

Ing. Bernarda   

Begáňová 

1.ZAE , VYU , ELR , ELC , bavia ma  

2.V dnešnej dobe väčšina žiakov nemá záujem 

o zvolený odbor , chcú  získať hlavne maturit-

né vysvedčenie . V odbore zostane pracovať 

málo žiakov . 

3. Baví ma odovzdávať získané vedomosti 

mladej generácií . 

4.14 rokov 

5. Kuracie rezne na prírodno + hranolky   

6. Áno 

7. Basketbal , bicyklovanie  

8. Rekreačne 

Soňa Gašparíková 

1.OBN , ETV , DUR – áno   

2. Áno 

3.Bývam tu    

4.32 rokov   

5.Ryby 

6. Áno   

7.Plávam      

8.Rekreačne  

4. Pracoval som tu už aj v minulom storočí  

5. Krupicová kaša 

6. Občas, vždy je to improvizácia väčšinou s ázijským 

nádychom – deťom to chutí  

7. Nemám obľúbený šport  

8. Motocross, ale iba ako relax a záľuba  
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Pripravil:  Juraj Porubčan               www.sosdca.edupage.org 

Opýtali  sme sa žiakov 
1. Aký odbor študuješ ? 

2. Páči sa ti tvoj odbor ? 

3. Na akom mieste sa vidíš za niekoľko rokov ?  

4. Športuješ ? a aký šport ? 

5. Sleduješ športy aj v televízií ?  

6. Veríš v UFO ? 

Marek  I.D 

1. Grafik digitálnych médií  

2. Áno, som s ním spokojný  

3. Programátor, fotograf  

4. Áno 

5. Nie 

6. Nie 

Peter I.D 

1. Grafik digitálnych médií  

2. Celkom hej  

3. Vysoká škola a grafik  

4. Príležitostne  

5. Áno, hokej  

6. Áno 

     Daniel  II.B 

1. Grafik digitálnych médií  

2. Nie, je pre mňa nudný  

3. Profesionálny grafik  

4. Hrávam futbal  

5. Áno, hlavne futbal, hokej, tenis 

6. Áno –sú o tom dôkazy 

Radoslav Čuga 

1.Elektromechanik 

2.Moc dobre 

3. V robote 

4.Ano, futbal 

5.No isto 

6.No verím 

Rudolf Blažej 

1.Elektromechanik 

2.No 

3.Tam, kde som teraz 

4.Áno, posilňovanie 

5. Nie, kto by mal nato 

čas 

6.Nie 

Pavol Zábojník 

1.Technik informačných 

a telekomunikačných  

technológií 

2.Áno 

3.Čo ja viem, šéf firmy 

4.Nie 

5.No, futbal a hokej 

6.Nie 
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Spolupráca s firmami 

Pripravil: Tomáš Hanták                

Naša škola spolupracuje s najvýznamnejšími firmami v regióne  

POWER-ONE, s.r.o. 

SPOLOČNOSŤ Power-One, s.r.o. sa zaoberá vý-

robou a dizajnom malých kompaktných spína-

ných napájacích zdrojov a zálohových systémov 

pre oblasť telekomunikácií dopravy a priemyslu.      

Power-One je hlavným dizajnérom a výrobcom 

produktov, ktoré sú určené najmä telekomuni-

kačným spoločnostiam, poskytovateľom             

internetových služieb a výrobcom zariadení na    

prenos dát (napájanie high-end dátových          

serverov) . Činnosť spoločnosti je zameraná na 

výrobu širokej škály produktov využiteľných 

v oblasti infraštruktúry, dopravy a priemyslu. 

Výsledky produkcie sa využívajú vo sfére alter-

natívnej energie, bezdrôtového vysielania,  kon-

cových dátových serverov, pri inteligentnom 

ovládaní motorov, lekárskej diagnostike, 

v optických a železničných sieťach a testovacích 

zariadeniach polovodičov. 

EVPÚ a.s., 

EVPU a.s,Trenčianska 19,  018 51 Nová Dubnica  

www.evpu.sk                                                                                                                                   

Hlavné oblasti produkcie: 

Výkonová elektronika pre koľajové vozidlá 

Špeciálna elektronika pre military&security           

aplikácie 

Skúšobníctvo a certifikácia 

Zamestnávame absolventov odborov: 

Mechanik mechatronik 

Mechanik elektrotechnik 

Elektromechanik/ elektrotechnik 

Strojný zámočník 

Obrábač kovov 
Svojim zamestnancom ponúkame: 

Perspektívu dlhodobého a stabilného zamestnania 

Možnosť kariérneho rastu 

Relaxačné príspevky 

Jazykové kurzy v priestoroch spoločnosti 

     Príspevok na dopravu, ubytovanie a širokú   

                                                              škálu ďaľších sociálnych príspevkov. 

http://www.evpu.sk
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Pripravil:  Juraj Porubčan, Milan Strapák               www.sosdca.edupage.org 

Súťaž 
Dňa 25. apríla 2013 sa najaktívnejší členo-

via krúžku LEGO robotika Tomáš Adamčík zo 
IV.B, Juraj Porubčan a Milan Strapák z II.B 

pod vedením vedúcej krúžku Ing. Slávky 
Stráňavovej zúčastnili medzinárodnej súťaž-
nej prehliadky autonómnych robo-

tov Trenčiansky robotický deň. Organizáto-
rom súťaže je SOŠ, Pod Sokolicami 14, 

Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samo-
správnym krajom, mestom Trenčín a EXPO 
CENTER a.s.,  pod osobnou záštitou predse-

du TSK MUDr. MPH. Pavla Sedláčka a primá-
tora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka. 

 
 

Tomáš Adamčík získal na súťaži špeciálnu 

cenu spoločnosti Elso Philips Service, 
s.r.o. a zároveň sa umiestnil na 4. mies-

te v kategórii Stavebnice robotov za mo-
bilným telefónom ovládaného programo-
vateľného robota DJ. K umiestneniu       

gratulujeme. 

Najlepším absolventom ponúkame: 

-Prax s najnovšími technológiami vo výrobných firmách 

-Od druhého ročníka dohoda o uzatvorení pracovnej zmluvy  

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky + vreckové 

Zaujímavú prácu na projektoch v automobilovom a spotrebnom  

priemysle 

-Sociálny program  

-Po zaučení nasadenie na projektoch v zahraničí   

Garanti odboru: KUKA ENCO Werkzeugbau spol. s r.o., MATADOR  

Industries, a.s., Renar, s.r.o. sú renomovaní dodávatelia lisovacieho 

náradia pre automobilový a spotrebný priemysel v celej Európe,                            

dlhodobo etablovaní v Dubnici nad Váhom, ktorí chcú v  dubnickom 

regióne ďalej rozvíjať svoje aktivity. 

Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom v úzkej spolupráci s garantmi odboru NÁSTROJÁR 
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foto: archív školy, Miloš Kočkovský 

Aktuality 

Veľtrh študentských spoločností  

21. marca 2013 sa uskutočnila celoslovenská 

súťaž Veľtrh študentských spoločností pod zá-

štitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Avion 

Shopping Park v Bratislave. Jednou zo súťažia-

cich spoločností bola aj naša študentská spoloč-

nosť ŠSMP Team. Veľtrh je vyvrcholením úsilia 

študentov stredných škôl. Študenti prezentovali 

svoje podnikateľské plány, výrobky a služby 

širokej verejnosti. Stretli sa tam so svojou kon-

kurenciou a súťažili v rôznych kategóriach. 

Výmenná stáž žiakov partnerskej školy  

Dňa 20. februára sme v rámci udržateľnosti 

projektu, ktorý bol realizovaný v rámci Ope-

račného programu Cezhraničná spolupráca 

SR - ČR s partnerskou školou GJP a SOŠ Sla-

vičín, ČR zrelizovali jednodňovú výmennú 

stáž. Za partnerskú školu sa zúčastnilo 7 štu-

dentov odboru mechanik seřizovač pod peda-

gogickým vedením p. Zezulku. Programom 

stáže bola výučba CAD/ CAM programovania 

a programovania CNC strojov realizovaná v 

našej odbornej učebni CNC programovania.  

Krajské kolo florbal SŠ - chlapci  

Dňa 19.02.2013  sa florbalisti našej SOŠ zúčastnili na 
krajskom kole súťaže žiakov SŠ v Trenčíne. Po vyrovna-
nom výkone všetkých družstiev obsadili pekné druhé 
miesto. 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu  žiakom: 

Barnošák Tomáš, Barták Tomáš, Bortel Tomáš, Cyprián 
Tomáš, Čery Jakub, Djordevič Dušan, Drha Lukáš, Gašpar 
Tomáš, Hrachovec Jakub, Kuzma Adrián, Matuščin Erik, 
Priečinský Adam, Rajec Miroslav, Suchánek Juraj, Valent 
Tomáš, Zloch Andrej. 

Deň otvorených dverí SOŠ  

Ďakujeme za záujem verejnosti a záujemcom o štúdium na našej 
Strednej odbornej škole, ktorí sa zúčastnili propagačno-náborovej 

akcie Deň otvorených dverí dňa 14. februára 2013 v čase od 
8:00 hodiny do 16:00 hodiny. Spolu s prezentačnou akciou sa 

konalo aj slávnostné otvorenie pracovniska CNC sústruže-
nia, ktorého sa zúčastnili zástupcovia firiem sponzorujúcich nákup 
stroja.                                                                                       
Tí z Vás, ktorí deň otvorených dverí nestihli, pozývame na pre-
hliadku priestorov našej Strednej odbornej školy - odborné učeb-
ne teoretického a praktického vyučovania, podáme Vám informá-
cie k ponuke štúdia pre budúci školský rok. Môžete nás navštíviť v 

ľubovoľný pracovný deň do 14:00 hodiny. 

Pripravil: Andrej Kuruc, Daniel Dorička, Roman Hlatký                
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Vďaka našim študentom odboru grafik digitálnych médií, s podpo-

rou Juraja Štefanca a Mgr. Ivana Rajca, začal po rokoch opäť vy-

chádzať na našej škole študentský časopis.  

1.a 2. číslo 1. ročníka časopisu  SOŠkoloviny si môžete 

pozrieť v záložke školský časopis, rovnako aj na stránke GDM.  

SOŠkoloviny 

Richard Gallo  

pri tvorbe tohto čísla časopisu. 

Zábava 
Účinkoval som na súťaži IT Junior v Prahe 15. –

17. 11 .2012 spolu s Kamilom Bočincom. 

Po zahájení súťaže sme išli na prvú časť, ktorá bola 

pre mňa praktická. V tejto časti sa riešili poruchy po-

čítačov, zapojenie siete a prácu v Exceli a pod. Po 

tejto časti, ktorá trvala cca 1-2 hod., sme sa išli na-

večerať do miestnej reštaurácie, kde sme mali objed-

nanú chutnú večeru a bola tam aj pekná servírka. Na 

daľší deň bola skúška ktorá spočívala z testu a spoz-

návacieho testu, kde boli umiestnené prvky počítača 

a mali sme určiť o čo ide. Po tejto časti sme mali po-

obedné voľno až do večera, kde sme mohli spoznávať 

Prahu. Večer sme  išli metrom do mesta na parník, 

na ktorom bolo vyhodnotenie a dobrá večera . 

Umiestnil som sa na 18. mieste a Kamil na 15. Riadili 

sme sa heslom „hlavne nezostať posledný“, čo sa 

nám podarilo. Na celej akcií nás sprevádzal pán učiteľ 

Vitovský. 

Denis Seliak 
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Túto stranu venujeme našim predchodcom.  

Postupne uverejníme všetky tablá absolventov našej školy. 

www.gdmsosdca.estranky.sk 
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