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Dňa 27. januára  návštívil našu školu novozvolený 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  -

Ing. Jaroslav Baška. Pán predseda TSK si po 

krátkom rokovaní s riaditeľom školy Ing. Mirosla-

vom Dziakom prehliadol priestory školy na Brati-

slavskej a Štúrovej ulici, odborné učebne školy          

a poskytol krátky rozhovor.  

Rozhovor s predsedom TSK  Ing.  Jaroslavom Baškom  

Vieme, že ste študovali na Strednej priemyselnej 

škole v Dubnici nad Váhom.  

Aký je váš vzťah k Dubnici nad Váhom? 

- Veľmi dobrý, už aj z tohto pohľadu, že som tu strávil čas môjho mládežníckeho veku. Som absolvent 

Strednej  priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Boli to naozaj pekné časy, aj sme niečo povyvádzali, 

ale na druhej strane sme sa aj veľa naučili. Vedomosti som ďalej  zužitkoval na vysokej škole, na Elektro-

technickej  fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Boli to pekné časy. Teraz je na jednotlivých školách žiakov 

menej, aj tu v Dubnici nad Váhom došlo k racionalizácii a zostali len tri školy - gymnázium, priemyslovka 

a stredná odborná škola, ktorú navštevuje menej žiakov, ako to bolo v minulosti, ale taký je celoslovenský 

trend. Nevyhol sa tomu ani Trenčiansky kraj, ani mesto Dubnica nad Váhom a okres Ilava. Veľkým pozití-

vom vašej školy je, že tu máte zaujímavé predmety, hlavne tie moderné technológie. Takže si myslím, že ak 

bude škola naďalej pokračovať vo výučbe vyhľadávaných a perspektívnych odborných predmetov, tak ur-

čite prežije a pripraví len dobrých žiakov a kvalitných odborníkov. 

Máte dosť náročnú prácu. Ako po nej relaxujete alebo športujete? 

– Minulý rok som prešiel celý Trenčiansky kraj, všetkých 276 miest a obcí na bicykli. Týchto jedenásť pre-

dlžených víkendov bolo pre nás celkom príjemným aktívnym oddychom. S chlapcami, kamarátmi, si vždy 

v nedeľu pred obedom chodím zahrať futbal do telocvične, niekedy zájdem do posilňovne a pokiaľ sú 

vhodné podmienky, idem si zalyžovať. 

Akú máte predstavu o podpore strednej odbornej školy a celkovo odborných škôl? 

–  Tu musí pomôcť nielen štát ale aj samosprávny kraj. Ja budem tomu určite nápomocný a budem  pod-

porovať viac  duálne školstvo, čiže najmä tie školy, ktoré pripravujú žiakov pre prax a podľa  požiadaviek  

podnikateľov a zamestnávateľov  v Trenčianskom kraji. Myslím si, že vaša škola s týmto  nemá vô-

bec  problém, pretože aj pri dnešnej návšteve som videl, koľko firiem stojí za vami a vyjadruje vám  pod-

poru. Sú to firmy  nielen z  Dubnice nad Váhom, ale aj širšieho regiónu. Takže nemám obavy o budúcnosť 

vašej školy. Dokonca viem o projekte, podľa ktoré by sa časť na Štúrovej ulici presťahovala na Bratislavskú 

ulicu, čím by došlo k výraznému ušetreniu  finančných prostriedkov. V tomto bude aj TSK samozrejme 

nápomocný v rámci svojich možností. Som veľmi rád, že vaša škola je príkladom toho, ako by  mala fungo-

vať spolupráca medzi školou, ktorá vychováva žiakov, a zamestnávateľmi či podnikateľmi, ktorí tu 

v regióne pôsobia a majú o nich záujem.  

Chceli by ste odkázať niečo našim žiakom? 

– Jasné. Aby sa hlavne učili a aby využili maximum z toho, čo im škola ponúka, pretože ako sa hovorí:  "Čo 

sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel". Čím dôslednejšie a rozumnejšie  využijú študenti čas v škole 

na vzdelávanie, tým ľahší budú mať život v budúcnosti. 
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 Rozhovor s predsedom TSK  Ing.  Jaroslavom Baškom  

Výhody školy SOŠ Dubnici nad Váhom:  

On-line informačný systém  klasifikácie. 

Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. 

Podpora výučby vlastným systémom e-learningu. 

Podporované používanie notebookov pri výučbe. 

Školský bufet. 

Tuzemské výlety a exkurzie. 

Učebnice zdarma. 

Voľne prístupné počítače pripojené na internet. 

Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v bu-

dovách školy. 

Výučba jazykov v multimediálnej učebni. 

Záujmové krúžky/kluby. 

Vzdelávanie dospelých:  

Ponúkame vzdelávanie "Programovanie CNC stro-

jov" v rámci  akreditovaného vzdelávacieho progra-

mu ďalšieho vzdelávania, schváleného Minister-

stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Základné informácie o vzdelávaní:  

* rozsah vzdelávania 110 hodín, z toho 60 hodín 

praktická časť na vlastnom CNC pracovisku  

 

Vybavenie školy:  

 

+ 2 telocvične a 2 posilňovne (na Štúrovej a Bratislavskej),  

+ multimediálna učebňa všeobecnovzdelávacích predmetov,  

+ multimediálna učebňa prírodovedných predmetov,  

+ 2 multimediálne učebne pre odborné predmety,  

+ 2 odborné učebne strojárske,  

+ odborná učebňa CNC programovania,  

+ odborná učebňa FESTO - pneumatika, hydraulika,  

+ odborná učebňa stolárska,  

+ elektrotechnické laboratórium,  

+ odborná učebňa LEGO roboty,  

+ odborná učebňa elektrických strojov,  

+ 4 učebne IKT - informatika, grafické systémy, ďalšie od-

borné predmety  

+ učebne praktického vyučovania - CNC dielňa, dielne stro-

jového a ručného obrábania, autodielňa, zvarovňa, stoláreň, 

dielne pre elektroodbory spĺňajúce požiadavku antistatiky.  

Ďalšie informácie:  

Stredná odborná škola pôsobí ako vzdelávacia inšti-

túcia v regióne už 75 rokov. Škola poskytuje odborné 

vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, kto-

rých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov 

- najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úz-

ka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa 

našich absolventov na trhu práce.  

Vyučovanie na Strednej odbornej škole prebieha v 

odborných učebniach, ktoré sú vybavené modernou 

didaktickou technikou. Pri vyučovaní sa používajú 

moderné metódy, napríklad vzdelávanie prostred-

níctvom e-learningového portálu. Študenti si môžu 

vybrať zo širokej ponuky krúžkovej činnosti. Najši-

kovnejší študenti majú možnosť porovnať si svoje 

vedomosti a zručnosti so študentmi z iných škôl 

účasťou v rôznych odborných celoslovenských a me-

dzinárodných súťažiach. Aktuálne informácie zo ži-

vota školy sú pravidelne zverejňované na stránke 

školy.  

Prednosťou všetkých študijných odborov na našej 

Strednej odbornej škole je získanie maturitnej skúš-

ky zároveň s výučným listom, čo zvýhodňuje uplat-

nenie sa našich absolventov v praxi. Po ukončení 

študijných odborov sú zároveň pripravení pokračo-

vať aj v štúdiu technických odborov na univerzite.  

Absolventi učebných odborov na našej Strednej od-

bornej škole majú možnosť pokračovať v nadstavbo-

vom štúdiu a doplniť si tak vzdelanie  maturitou.  Foto z exkurzie vo firme KUKA 
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Úspešní absolventi SOŠ 
        Ing. ANDREJ KAŇOVSKÝ 

 

Momentálne pracujem už piaty rok v spoločnosti Delta Electronics 

(Slovakia) v Dubnici nad Váhom. Začal som na pozícií komponentového 

inžiniera. Po troch rokoch som prestúpil na oddelenie implementácie  

nových produktov, kde pracujem na pozícií vývojového inžiniera dodnes. 

  

Na SOŠ v Dubnici nad Váhom  som študoval odbor mechanik elektronik 

so špecializáciou na spotrebnú elektroniku. 

  

Stredná škola mi dala hlavne veľmi kvalitné odborné vzdelanie a praktic-

kú prípravu, ktoré som uplatnil vo vyšších ročníkoch VŠ a v zamestnaní. 

 

Vedomosti nadobudnuté počas štúdia na SOU mi umožnili zamestnať sa 

v elektrotechnickom odbore hneď po maturite. Praktické zručnosti získané na hodinách praktického výcvi-

ku mi výrazným spôsobom urýchlili vzostup v zamestnaní. Neskôr som sa rozhodol doplniť si vzdelanie na 

elektrotechnickej fakulte, kde som taktiež využil odborné vedomosti zo strednej školy. 

  

Asi každý mi dá za pravdu, že v dnešnej dobe nie je jednoduché nájsť si dobré zamestnanie. Mnohé stredné 

školy produkujú absolventov, ktorí nenájdu uplatnenie v odbore, ktorý študovali, pretože ich vzdelanie ne-

odráža potreby praxe. Naopak odborníkov v elektrotechnickom a strojárskom odvetví je dlhodobo nedosta-

tok a ich hodnota na trhu práce narastá. Kedysi sa odborné školy a učilištia považovali za akési druhotried-

ne vzdelávacie inštitúcie. Prax však ukázala, že práve absolventi SOU reagujú na ponuku práce flexibilnej-

šie, a to najmä vďaka praktickej príprave, ktorej sa na SOU venuje viacej času. Preto by som žiakom 

a rodičom odporučil, aby sa pri výbere strednej školy zamerali na takú strednú školu, ktorá ich pripraví na 

tvrdú realitu pracovného trhu, ale zároveň im umožní pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. SOŠ 

Dubnica nad Váhom takou školou určite je! 

 

                                                                                                             Pavol Tomík          

Pracujem vo firme Power-One | A MEMBER OF THE ABB GROUP –  

v pozícii IT Manager - Slovakia 

Na SOŠ Dubnica som študoval odbor  mechanik  elektronik  - výpočtová technika. 

 Škola bola dostatočnou prípravou z hľadiska teórie, ale najmä praktických cvičení. 

Bol to veľmi slušný základ aj pre štúdium na VŠ. 

 Vtedajšie ešte “SOU-e“ malo veľmi dobre podchytenú prácu so študentmi, čo sa 

týkalo praktických cvičení. Či už išlo o “zámočnícky kurz” v prvom ročníku, ktorý 

dal študentom základný prehľad o strojárenstve (aj keď sme boli na elektro odbo-

re), ale najmä praktické cvičenia z elektrotechniky (vytváranie elektro obvodov, pájkovanie, meranie charak-

teristík atď.). 
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       Škola je len tak dobrá, ako dobrí sú jej študenti. Škola vám ro-

zum do hlavy “nenaleje”, ale pomôže vám naplno využiť svoje schop-

nosti a zručnosti, ktoré ďalej už musí rozvíjať každý študent sám, 

aby sa mohol úspešne presadiť v budúcom zamestnaní. Pokiaľ štu-

dent nemá sám záujem učiť sa nové veci a ďalej sa rozvíjať, nie je to 

automaticky chyba školy, ako sa často mylne uspokojujú mnohí ro-

dičia študentov, ale aj študenti samotní. Škola je hlavne 

“prostriedok a priestor” na vzdelávanie, zastrešená dlhoročnými 

skúsenosťami pedagógov a majstrov odborného výcviku. Mnohí štu-

denti (vrátane mňa samotného) si tieto skutočnosti uvedomia často 

až po skončení štúdia, kedy sami prídu na to, že mohli od školy zís-

kať možno ešte oveľa viac, ak by sa aj oni viac zaujímali o štúdium, 

a najmä o to, ako im to môže pomôcť v budúcom živote. V práci vám 

druhú šancu nikto nedá – tam už sa nedá vyhovárať, že niečo neviete. Učitelia sú tam každý deň pre vás, pre 

vaše otázky... Tak sa hlavne pýtajte a vzdelávajte! Pretože platí: „Kto sa neopýta, ten nič nevie!” 

  

 

  

 

Jozef Ďuračka  

 

V súčasnosti pracujem vo firme WD Trading s.r.o , som spolumajiteľ 

autoservisu. 

Na SOUe som študoval odbor elektromechanik so zameraním na auto- 

elektroniku. 

Škola bola mojím odrazovým mostíkom do profesionálneho života. 

Servisy a aj školy musia ísť s dobou a hlavne s technickým vybavením 

vpred. V mojich časoch bolo vybavenie dielni máličko pozadu. Žiaci sa 

v dnešnej dobe viac zameriavajú na študijné odbory na gymnáziách 

s ambíciami pokračovať na vysokej škole... Na trhu práce veľmi chýbajú 

dobrí automechanici a autoelektrikári. 

Rodičia by hlavne nemali preceňovať reálne schopnosti svojich detí pri výbere strednej školy 

a tým aj budúceho povolania. 

             Oznam  

Pozývame študentov SOŠ na spoluprácu pri tvorbe školské-

ho časopisu SOŠkoloviny . Časopis vzniká na odbornom 

výcviku a multimediálnom krúžku. Uvítame vaše nápady a 

kreativitu.   Info: 828051@pobox.sk 
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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 dosiahnuť ? 

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 

Mgr. Helena Hlaváčova 

1.- vždy nie, až na strednej škole 

2.- SJL, ako kedy 

3.- rak      4.- všetky 

5.- jasne pracujem na sebe 

6.-26 rokov 

7.- vnúčatá, pes, manžel, knihy, ručné práce, 

žiaci 

8.- každá, ktorá dokáže zaujať  

9.- akurát, ale nežijem si na vysokej nohe 

Mgr. Roland Jurisa 

1.-nie 

2.– anglický jazyk, áno  

3.- baran 

4.-áno 

6.- 6 rokov 

7.- šport, internet, jazda autom 

8.- všetko, čo je dobré, ale hlav-

ne moderná hudba 

9.- priemerná 

Mgr. Janka Gjabelová 

1.- áno 

2.- SJL, GDM, výtvarná príprava 

3.– škorpión 

4.– áno 

5.– určite 

6.- 17 

7.– literatúra, zvieratá, hudba, 

jazda autom 

8.- Nickleback  

9.-39 

Ing. Pavel Drgo 

1.- nie 

2.– elektronické publikovanie, 

programovanie 

3.- strelec 

4.- áno  

5.- ani nie 

6.- 25 rokov 

7.- hudba, šport 

8.- ľudová hudba 

9.- 42  
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OPÝTALI SME SA ŽIAKOV 

        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 ? 

Ľubomír Macek 

1.– grafik digitálnych médií 

2.- doštudovať školu, zmaturovať 

3.- naskytla sa možnosť 

4.- šport  

5.– Simpsonovci 

6.- veľmi pozitívny, ľúbim vypiť 

7.- nie  

Petronela Staňová  

1.– obchodný pracovník 

2.- vysoká škola, rodina 

3.- baví ma to 

4.- kreslenie 

5.- horory 

6.- pozitívny, Kapitán Morgan  

7.- podľa toho v čom a komu 

Jakub Porubčan  

1.– strojárstvo - podnikanie a služby 

2.- zmaturovať 

3.- najviac ma zaujal 

4.– futbal, turistika 

5.- reklamy 

6.- pasívny 

7.- samozrejme  

Tomáš Pastorek  

1.-mechanik nastavovač  

2.- slávny 

3.- baví ma to 

4.- posilňovňa 

5.- nepozerám tv 

6.- nepijem 

7.- podľa situácie  
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Aktuality 

Súťaž odborných vedomostí a zručností v stro-

jovom obrábaní sa konala v dňoch 12. a 13. februára 

2014 na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuc-

kom Novom Meste. Našu školu na súťaži reprezentova-

li žiaci III.C triedy Erik Slivka a Martin Jakúbek s 

pedagogickým dozorom Bc. Vladimírom Drinkom. V 

konkurencii súťažných družstiev zo 7 odborných škôl 

obsadili naši žiaci ako družstvo 3. miesto, ako jednot-

livci 4. a 5. miesto. K úspechu našim žiakom bla-

hoželáme.  

Regionálne kolo vo florbale žiakov SŠ  sa konalo 

dňa 13. februára 2014 v Púchove. Súťaže sa zúčastnili 

víťazi okresných kôl Okresov Ilava, Púchov a Považská 

Bystrica. Okres Ilava reprezentovalo družstvo žiakov 

našej školy s pedagogickým dozorom PaedDr. Ľubomí-

rom Magutom. 

Do krajského kola postupuje víťaz regionálneho ko-

la: družstvo SOŠ Dubnica nad Váhom.Našim žiakom 

žiakom gratulujeme k úspechu a postupu.  
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Dňa 17. decembra za účasti riaditeľa firmy KUKA Ing. Pavla 

Turňu a riaditeľa SOŠ Ing. Miroslava Dziaka konalo ocene-

nie najlepšieho žiaka učebného odboru nástrojár, ktorým 

bol vyhodnotený Marián Bartoš z I.D triedy.                           

K oceneniu gratulujeme. 

Vianočný turnaj vo volejbale  

Dňa 13. decembra 2013 sa naši kolegovia zúčastni-

li 19. ročníka Vianočného turnaja vo volejbale pe-

dagogických pracovníkov, ktorý poriadala naša 

partnerská škola GJP a SOŠ Slavičín, ČR.  Súťaže 

sa zúčastnilo 8 družstiev, družstvu našich kole-

gov gratulujeme k umiestneniu na peknom   2. 

mieste.  

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy v 

Dubnici nad Váhom sa konal 5. decembra 2013      

v čase od 8:00 do 16:00 hodiny. 

Ďakujeme vám za prejavený záujem a tešíme sa na 

budúcu spoluprácu. 

Ponuka študijných a učebných odborov pre prijí-

macie konanie v školskom roku 2014/15 je uvede-

ná na stránke školy http://sosdca.edupage.org v 

záložke Prijímacie konanie. 

Rozsiahlu fotogalériu si môžete pozrieť na stránke 

našich grafikov - záložka stránka GDM,  odkaz na 

galériu: http://www.gdmsosdca.estranky.sk/

fotoalbum/den-otvorenych-dveri-2013/  

Charitatívna zbierka 

Študentská spoločnosť DWS zorganizovala v rámci 

Mikuláša finančnú zbierku pre Detskú onkológiu v 

Bratislave na Kramároch. Do finančnej zbierky sa 

zapojili študenti našej školy, pedagógovia a ostatní 

zamestnanci školy. Zbierka činila 340 EUR, ktorá 

bola odovzdaná primárke onkologického oddelenia. 

Trieda 1.C vyzbierala najviac finančných prostried-

kov, za čo získala sladkú odmenu - tortu. Študent-

ská spoločnosť DWS srdečne ďakuje za finančné 

príspevky. Zároveň všetkým želáme príjemné preži-

tie vianočných sviatkov a úspešný nový rok. 

http://sosdca.edupage.org/
http://www.gdmsosdca.estranky.sk/fotoalbum/den-otvorenych-dveri-2013/
http://www.gdmsosdca.estranky.sk/fotoalbum/den-otvorenych-dveri-2013/
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Súťaž odborných vedomostí 

ZÁBAVA  

Prečo kohút kikiríka tak zavčasu ráno? 
 

Lebo, keď sa zobudia sliepky, už musí držať zobák . 

Sused na suseda: 

- Sused, čo ste si kúpili nové auto? Staré sa vám pokazilo? 

- Áno, mám pokazené centrálne zamykanie dverí. 

- Však to sa dá opraviť. 

- Dá. Ale vo vnútri ostala zamknutá svokra. 

   

Pýta sa otec sedemnásťročného syna: 

- Kam ideš? A prečo si so sebou berieš tú baterku? 

- Na rande. 

- To ja som v tvojich rokoch žiadnu baterku nepotreboval. 

- No, ale pozri sa, čo si si priviedol domov! 

    

Aký rozdiel je medzi kameňom a ježkom?  

Kameň je ťažký a ježkovi je to jedno. 

Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 

- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 

- To je pes! 

- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 

- Aha, tak to neviem! 

      

http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29907&rank_key=842dbd77&v=1
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29907&rank_key=842dbd77&v=3
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29906&rank_key=842dbd77&v=1
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29906&rank_key=842dbd77&v=3
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29906&rank_key=842dbd77&v=3
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29906&rank_key=842dbd77&v=1
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29630&rank_key=842dbd77&v=1
http://vtipy.vsetko.com/index.php?go=rank&jid=29630&rank_key=842dbd77&v=1
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Zo života žiakov 
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