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Úvodník
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                                                                          Ing. Bernarda Begáňová
                                                                                      zástupkyňa VaV

  Roky usilovnej, tvrdej práce pedagógov, počet, uplatnenie a úspechy ab-
solventov priamo v praxi v posledných rokoch meno školy vyzdvihli.Je 
nutné pokračovať v tomto trende, užšie spolupracovať s firmami v našom 
regióne, čo sa nám už darí prostredníctvom duálneho vzdelávania. Žiaci na-
dobúdajú tie najnovšie poznatky, učia sa na kvalitných, špičkových zariade-
niach, získavajú zručnosti priamo uplatniteľné v praxi. Spoluprácou s nimi 
sa nám podarí vychovať absolventov, ktorí  budú žiadaní na trhu práce a 

Vy – žiaci. Záleží na Vašom postoji k učeniu, na zápale pre štúdium a 
neustále zdokonaľovanie sa. V novom školskom roku Vám prajem, aby ste 
ho zdolali bez vážnejších problémov, s veľkým potenciálom  sily a chuti do 
štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov, aby ste nadobudli 
čo najviac profesijných zručností na odbornom výcviku.Želám našej škole, 
aby sa jej  darilo. Prajem jej, aby všetci pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci, žiaci aj rodičia a priatelia školy tu radi chodili a nech sa nám 
spoločne podarí  vzkriesiť strojársku a elektrikársku tradíciu nášho regiónu.

     V živote každého z nás sú míľniky, pri ktorých sa na chvíľu zastavíme a 
zamýšľame sa, aký kus cesty sme ubehli, čo sa nám podarilo či nepodarilo 
uskutočniť , čo ešte chceme dokázať, kam chceme smerovať. Úlohou našej 
školy je poskytnúť žiakom čo najlepšie podmienky na výchovu a 
vzdelávanie, ukázať smer, akým sa majú uberať, a vychovať ich pre pra-
covný trh, kde sa uplatnia iba tí najlepší.

Milé kolegyne, kole-
govia a milí žiaci!
 
Už je tu ďalší nový 
školský rok a s ním aj 
ďalšie číslo 
nášho školského 
časopisu. Dovoľujem 
sa Vám prostredníct-
vom neho prihovoriť.
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Volám sa Jakub Pagáč. Vo 
svojom voľnom čase 
hrávam futbal,chodím do 
kina. Odbor technik infor-
mačných a telekomu-
nikačných technológií som 
si vybral preto, lebo je to 
zamerané na počítače a 
elektrotechniku, respektíve 
chcel by som s tým byť 
nejako do budúcnosti.

Technik informačných a 
telekomunikačných technológií

JAKUB PAGÁČ

Navšetvujem druhý 
ročník na tejto škole 
odbor mechanik elektro-
technik. Vo svojom 
voľnom čase hrám na 
bicie so svojou kapelou a 
celkom ma to baví.Túto 
školuškolu som si vybral, pre-
tože môj otec je taktiež 
elektrikár a chcem sa v 
tom ďalej vzdelávať. Môj 
otec by mi s tým vedel 
pomôcť, pretože má v 
tom veľa skúseností. V 
budúcnosti chcem praco-
vať vo firme s týmto zam-
eraním.

Mechanik elektrotechnik

ADAM KOYŠ



Odbory
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Volám sa Adam Ondruška, 
mám 16 rokov, študujem 
odbor mechanik nastavovač. 
Odbor som si vybral kvôli 
tomu že v budúcnosti 
môžem pracovať ako CNC 
nastavovač, kde sú dobré 
zárobkzárobky. Duálne vzdelávanie 
je pre mňa ako bonus. Na 
škole mám rád telesnú vých-
ovu a z odborných predme-
tov nemám rád žiaden !!!

ADAM ONDRUŠKA

Volám sa Jakub Janírek, 
mám 16 rokov a študujem 
odbor mechanik nastavo-
vač. Baví ma posilňovanie. 
Odbor som si vybral kvôli 
budúcnosti, že sa uplatním 
v živote ako zamestnan-
ec-obsluhovač CNC stro-
jov. Tento odbor má 
výhodu duálneho vzdela-
vania. Môj obľúbený pred-
met je telesná a odborný 
predmet je strojníctvo. 
Moja obľúbená pani učiteľ
ka je naša slovenčinárka 
pani Hlaváčová.

Volám sa Jakub, študujem odbor nástrojár. 
Škola ma baví respektíve môj odbor. V budúc-
nosti by som sa chcel nadalej venovať tomuto 
odboru. Chcel by som začať podnikať, založiť 
firmu. 

Nástrojár

Mechanik nastavovačMechanik nastavovač

JAKUB JANÍREK 

JAKUB PASTOREK
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1. Elektronickú fakultu STU vysokej školy 

    technickej.

2. Vzhľad školy a učebne.

3. Ľahostajní k výsledkom.

4. Jedna z možností, ako sa zamestnať.

5. Chcela som študovať biotechnológiu.

6.6. Všetko, čo sa mi páči.

7. Áno.

8. Automatizácia, to žiakov vôbec nezaujíma.

Otázky:
1. Akú školu ste vyštudovali?

2. Keby ste boli riaditeľ, čo by ste na tejto škole zmenili?

3. Ako sa zmenili žiaci?

4. Prečo ste sa rozhodli učiť na tejto škole? 

5. Aký je váš nesplnený sen?

6. Akú hudbu počúvate?

7.7. Baví vás ešte učiť?

8. Aký predmet ste nemali radi?

Anketa

Karol Benko

Jana Dziaková

1. Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Univerzitu

    Komenského v Bratislave a Univerzitu Pavla

   Jozefa Šafárika v Košiciach.

2. Lepšie technické vybavenie.

3. Menej zodpovední, ľahostajní, málo

    ambiciózni. Majú lepší prehlad o svete, vedia

    pracovať s I    pracovať s IT.

4. Príležitosť.

5. Nemám, ale chcel by som sa rozvíjať v IT

    oblastiach.

6. Skoro žiadnu, niekedy rock.

7. V podstate áno.

8. Biológiu.

- učitelia



7Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce po minuloročnom 
podpise Memoranda o spolupráci a pripravenie východísk pre ďalšie aktivity, 
najmä v oblasti získavania 
žiakov pre štúdium strojárskych
a elektrotechnických odborov. 
Boli prijaté konkrétne kroky 
na posilnenie povedomia na posilnenie povedomia 
verejnosti o potrebe týchto 
odborov pre prax v našom 
regióne.

Dňa 16. 10. 2015 sa na našej škole uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia 
školy so zástupcami najvýznamnejších strojárskych a elektrotechnických 
firiem v regióne za účasti vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu TSK 
Ing. Evy Žernovičovej a primátora mesta Dubnice nad  Váhom Ing. Jozefa 
Gašparíka.

1. FTVŠ UK – Fakulta telesnej výchovy a športu.
2. Som spokojný, ako to tu funguje.
3. Veľmi veľa k horšiemu, česť výnimkám.
4. 30 rokov na SOŠ – bolo voľné miesto.
5. Dostať sa do neba.
6. Všetko – moderná hudba.
7.7. Určite áno.
8. Matematika a fyzika.

Ľubomír Magut

Stretnutie so zástupcami 
firiem z regiónu
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1. Mal som záujem ísť na túto školu, lebo ma

    bavila práca s počítačom.

2. Áno, lebo ma to tu baví.

3. Telesná, namáham telo, nie hlavu.

4. Motokros.

5. Rap. Je super.

Otázky:
1. Prečo si si vybral túto školu a tento odbor?

2. Chceš sa rozvíjať v tomto odbore aj po ukončení školy?

    A prečo?

3. Aký je tvoj obľúbený predmet a prečo?

4. Čo ťa najviac baví mimo školy? 

5. Aký štýl hudby počúvaš a prečo sa ti tento štýl tak páči?

Anketa

Patrik Vaško

Partik Gabriš

1. Nechcelo sa mi chodiť ďaleko.

2. Asi nie, je to ťažké.

3. Angličtina, zvládam ju.

4. Florbal.

5. Rap. Myslím, že má zmysel.

Patrik Mikušať
1. Lebo je veľa voľných miest na uplatnenie v

   odbore strojný mechanik.

2. V práci.

3. Prax, lebo sa tu naučím veľa vecí, ktoré sa mi

    v živote zídu.

4. Futbal.

5.5. Všetko, čo sa dá počúvať.

- žiaci
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1. Baví ma stolárčina a práca s drevom.
2. Jasné, chcem v tom pracovať, lebo ma to baví.
3. Materiály, lebo to súvisí s drevom a baví
    ma to.
4. Trávim čas s priateľkou.
5. Hip hop.

Valter Bednárik

1. Myslím si, že táto škola a tento odbor má
    budúcnosť.
2. Určite áno. Dúfam, že moja práca v budúcnosti
    bude dobre ohodnotená.
3. Telesná, dôvod asi každý pozná.
4. Iba tak sa flákať po vonku.
5.5. Rock. Je to pre mňa výnimočná hudba.

Ján Fridecký

1. Mám to blízko k domu, baví ma práca s drevom.
2. Áno, keďže máme rodinnú firmu.
3. Materiály, lebo Valter mi povedal o tomto a baví
    ma kreslenie.
4. Výlety s priateľkou a autá.
5. Rap a electro, lebo sa v tej hudbe viem nájsť.

Sebastián Turček



Šport
Športové aktuality
19.10. 2015 sa konalo 1.kolo Futbalového turnaja stredných škôl, ktoré sa 
odohralo na ihriskách MFK Ilava. Turnaja sa zúčastnili  školy SOŠ Dubni-
ca n.V. a SPŠ Dubnica n.V.   Niektoré prihlásené školy sa turnaja nezúčast-
nili.Vyhrala  SOŠ Dubnica n.V.  nad SPŠ Dubnica n.V.  v pomere 3:2 vďaka
tímovému duchu a nášmu brankárovi z triedy II.D Adriánovi  Ober-
tovi.Hneď po úvodnom góle zápasu sa musel pripraviť na penaltu. Samoz-
rejme, že ten amatér (Adrián Oberta) to nechytil, ale naši futbalisti sa 
nevzdali a do polčasu strelili rýchly gól, a tým  bolo všetko na našej strane. 
Po úvodných desiatich minútach naši zverenci dali gól, čím sme vyhrávali  
o dva góly. Avšak prišla rýchla odpoveď od futbalistov z SPŠ(ky), ktorí dali 
gól na 3:2 a až do konca zápasu to už bolo iba o fauloch.

Patrik Ševčík,II.D10
Športové aktuality
19.10. 2015 sa konalo 1.kolo Futbalového turnaja stredných škôl, ktoré sa 
odohralo na ihriskách MFK Ilava. Turnaja sa zúčastnili  školy SOŠ Dubni-
ca n.V. a SPŠ Dubnica n.V.   Niektoré prihlásené školy sa turnaja nezúčast-
nili.Vyhrala  SOŠ Dubnica n.V.  nad SPŠ Dubnica n.V.  v pomere 3:2 vďaka
tímovému duchu a nášmu brankárovi z triedy II.D Adriánovi  Ober-
tovi.Hneď po úvodnom góle zápasu sa musel pripraviť na penaltu. Samoz-
rejme, že ten amatér (Adrián Oberta) to nechytil, ale naši futbalisti sa 
nevzdali a do polčasu strelili rýchly gól, a tým  bolo všetko na našej strane. 
Po úvodných desiatich minútach naši zverenci dali gól, čím sme vyhrávali  
o dva góly. Avšak prišla rýchla odpoveď od futbalistov z SPŠ(ky), ktorí dali 
gól na 3:2 a až do konca zápasu to už bolo iba o fauloch.

Patrik Ševčík,II.D
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Ráno sme boli v robote a od obeda až do večera sme chodili do školy na matu-
ritné štúdium, ktoré trvalo 1,5 roka. Pri účení sme mali aj dobrú motiváciu, pre-
tože najlepší žiaci boli odmeňovaní a aj po skončení školy získali najvyššiu 
platobnú triedu a dostali sa na lepšie pracovné pozície. Mali sme teda 
obrovskú výhodu, že po skončení štúdia sme mali "istú prácu" v závode, pre 
ktorý sme sa učili.

Ďalšou výhodou pri mojom štúdiu bolo to, že fungovala pri škole plaváreň. 
Takže na telesnú výchovu sme nechodili iba cvičiť do telocvične, ale chodili 
sme aj plávať, čo nás veľmi bavilo a bolo to veľkým spestrením vyučovania.

PoPo zmaturovaní som pracovala na vstupnej kontrole v ZVS Dubnica nad 
Váhom. Tu som využila všetky poznatky teoretické aj praktické, ktoré som na-
dobudla v škole. Od roku 1997, teda 18 rokov, pracujem ako majsterka 
odbornej výchovy na našej SOŠ. Väčšinou učím žiakov prvého a druhého 
ročníka v odboroch mechanik elektrotechnik, technik informačných a tele-
kominikačných technológií a grafik digitálnych médii.

Absolventi
Bc. Alena
   Brokešová

Učila som sa na SOU strojár-
skom (bývalá ZŤS), kde som v 
rokoch1979-1984 študovala 
odbor mechanička elektrotec 
nických zariadení.V triede nás 
bolo 41. Boli sme taká "pokus-
ná trieda,"pretože sme sa učili 
3 a pol roka. 3 roky sme chodili 
do školy a na prax a pol roka 
sme iba praxovali v závode, 
pre ktorý sme sa už od prvého 
ročníka učili.
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Bc. Danka 

    Pučeková

Rozhodnúť sa v 15-ich pre  povolanie na celý život je veľmi ťažké. Keby sa ma 

niekto spýtal, či byť elektrikárom bolo moje najväčšie prianie,tak určite nie.Ch-

cela som ísť na zdravotku, ale doba bola taká, aká bola, aj keď som úspešne 

spravila prijímačky, nebolo dosť voľných miest. A tak, čuduj sa svete, skončila 

som na SPV pri  ZVS v Dubnici nad Váhom, kde som sa v roku 1979 vyučila 

ako mechanička elektronických zariadení a naplnila som tak vešteckú pre-

poveď nášho fyzikára zo ZDŠ. Po vyučení som nastúpila ako robotníčka vo  

tom chodiť trikrát do týždňa na večernú školu nebolo až také jednoduché.Rá-

no vstávať o pol štvrtej, aby som bola o šiestej v práci, o pol druhej utekať do 

školy a domov som prichádzala najskôr o desiatej večer. Veľakrát sa stalo, že 

bolo treba splniť plán práce, vtedy sa všetko plánovalo, a zo školy som sa vr 

cala späť do práce. V roku 1981 som úspešne zmaturovala.Ďalej som pracova-

la na Elektronike v ZVS. 1. apríla 1986 som nastúpila ako majsterka odbornej 

výchovy na SOU v Dubnici nad Váhom. Odvtedy sa zmenil názov školy asi päť 

krát, žiakov sa vymenil nespočet. Už sa mi stalo, že  prišli deti mojich prvých krát, žiakov sa vymenil nespočet. Už sa mi stalo, že  prišli deti mojich prvých 

žiakov. V roku 2000 som ukončila bakalárske štúdium a pokračujem ďalej vo 

svojej práci. Ak sa dožijem, tak 1.apríla  to bude 30 rokov v tomto krásnom ,ale 

čím ďalej, tým náročnejšom povolaní.



14Roško Dominik, Koťan Matej, Vaško Patrik, Valent Tomáš, Kvasnica Martin, 
Šištik Adam, Ondrejík Eduard, Dorčák Dávid, Pagáč Daniel, Káčer Jozef,Van-
ko Marcel,Milo Tomaš, Slávik Patrik, Ševčík Patrik,

Aktuality
Dňa 18.11.2015 sa na Strednej odbornej škole v Dubni-
ci nad Váhom konala Študentská kvapka krvi.  Túto 
akciu organizovala Žiacka školská rada v spolupráci so 
študentskou spoločnosťou GRAFTIT.  Celkovo sa daro-
vania zúčastnilo 26 ľudí a z toho 18  darcov krv aj daro- 
valo. Sme radi, že sme touto akciou trocha pomohli 
ľuďom, ktorí túto krv potrebujú. Taktiež by sme sa 

odvahu na darovanie krvi.

Študentská kvapka krvi

Florbalový turnaj
Dňa 23.11.2015 sa naši žiaci zúčastnili 
florbalového turnaja TSK Florbalki SK 
CUCUP 2015 v Trenčine v športovej hale 
na Sihoti pod záštitou predsedu TSK 
Ing. Jaroslava Bašku, MPH.Turnaja sa 
zúčastnilo 6 družstiev z Trenčianskeho 
kraja. Naši žiaci obsadili 2.miesto, keď 
prehrali až vo finále so SOŠ Trenčin. Za 
vzornú reprezentáciu školy im ďaku-
jeme.jeme.Turnaja sa zúčastnili žiaci Čery 
Jakub, Madaj Matúš,
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Dňa 2. 12. 2015 sa konal na našej škole Deň otvorených dverí. Žiakom 

základných škôl a ich rodičom boli sprístupnené priestory školy, kde si mohli 

pozrieť vybavenie všetkých odborných učební s názornými ukážkami didak-

tickej techniky a učebných pomôcok. Študenti z jednotlivých odborov sa pre- 

zentovali svojimi výrobkami z odborného výcviku. Študentská  spoločnosť 

GRAFTIT pripravila predajnú výstavku vianočných výrobkov. Na Dni ot-

vorených dverí sa prezentovali aj firmy pôsobiace v združení DUB-Tech, 

strojárskych a elektrotechnických firiem v regióne.

Deň otvorených dverí 2015
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Január (15)
• 1.1. Svetový deň mieru • 4.1. Svetový deň Braillovho písma • 6.1. Svetový 
deň vojnových sirôt • 7.1. Medzinárodný deň programátorov • 15.1. Svetový 
deňdeň armády • 21.2. Medzinárodný deň materinskej reči • 23.1. Deň patri-
otizmu • 24.1. Deň komplimentov • 26.1. Medzinárodný deň colníctva • 27.1. 
Svetový deň lepry (malomocenstva)  • 27.1. Medzinárodný deň pamiatky 
obetí holokaustu a predchádzaniu zločinov proti ľudskosti • 25.1. Medz-
inárodný deň bez internetu • 28.1. Európsky deň ochrany osobných údajov • 
28.1. Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne • 28.1. Deň široko 
pásmových služieb • 30.1. Svetový deň mučeníkov •

Február (20)
•• 2.2. Svetový deň zasväteného života • 2.2. Svetový deň mokradi • 4.2. 
Svetový deň proti rakovine • 6.2. Svetový deň bez mobilu • 8.2. Deň pre bez-
pečnejší internet • 8.2. Svetový deň manželstva • 9.-13.2. Medzinárodný deň 
priateľstva • 10.2. Svetový deň manželstva • 10.2. Európsky deň tiesňového 
čísla 112 • 11.2. Svetový deň chorých • 13.2. Svetový deň rádia • 14.2. Deň 
zaľúbených  • 15.2. Deň osamelých • 15.2. Európsky deň pooperačnej 
ošetrovateľskej starostlivosti sestier • 20.2. Sociálny deň sociálnej spravod-
livosti • 21.2. Medzinárodný  deň turistických sprievodcov • 21.2. Medz-
inárodný  deň materského jazyka • 22.2. Medzinárodný deň skautiek • 22.2. 
Európsky deň obetí zločinu • 28.2. Európsky deň vzácnych ochorení •

Marec (35)
•• 1.3. Svetový deň modlitieb žien  • 7.3. Svetový deň modlitieb žien • 8.3. 
Medzinárodný deň žien • 9.3. Deň  paniky • 11.3. Európsky deň na pamiatku 
obetí terorizmu  • 12.-18.3. Európsky týždeň mozgu • 13.3. Svetový deň 
obličiek • 14.3. Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a 
život • 15.3. Svetový deň spotrebiteľských práv • 15.3. Európsky deň spotre-
biteľov • 16.3. Medzinárodný deň planetárií • 18.3. Svetový deň sociálnej 
práce • 19.3. Svetový deň sociálnej práce • 20.3. Svetový deň divadla pre 
detideti a mládež • 20.3. Medzinárodný deň šťastia • 21.3. Medzinárodný deň 
boja proti rasovej diskriminácii • 21.3. Svetový deň Downovho syndrómu • 
21.3. Medzinárodný deň invalidov • 21.3. Medzinárodný deň lesov • 21.3. 
Medzinárodný deň bábkarstva • 21.3. Svetový deň zdravého spánku • 21.3. 
Svetový deň poézie • 22.3. Svetový deň vody • 22.3. Svetový deň tuleňov • 
22.3. Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti • 23.3. 
Svetový deň meteorológie • 23.3. Európsky deň planetárií • 24.3. Svetový 
deňdeň tuberkulózy • 24.3. Medzinárodný deň železničiarov • 25.3. Deň zápasu 
za ľudské práva • 25.3. Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a 
transatlantický obchod s otrokmi • 27.3. Svetový deň divadla  • 28.3. Deň 
učiteľov • 28.3. Medzinárodný deň boja proti hluku  • 30.3. Deň lekárov •



Zaujímavosti
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•• 1.12. Svetový deň boja proti AIDS (WHO) • 2.12. Svetový deň zruše-
nia otroctva • 3.12. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postih-
nutím (OSN) • 5.12.  Svetový deň pôdy • 5.12. Medzinárodný deň do-
brovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji  • 6.12. Sviatok sv. 
Mikuláša • 7.12. Medzinárodný deň civilnej leteckej dopravy (CAO) • 
9.12. Medzinárodný deň boja proti korupcii • 10.12. Deň ľudských práv 
• 11.12. Medzinárodný deň vysielania pre deti • 11.12. Medzinárodný 
deň hôr • 12.11. Európsky deň antibiotík • 18.12. Medzinárodný deň 
poštovej známky a filatelie • 18.12. Medzinárodný deň ľudskej 
poštovej známky a filatelie • 18.12. Medzinárodný deň migrantov • 
19.12. OSN deň pre spoluprácu Juh - Juh • 20.12. Medzinárodný deň 
ľudskej solidarity • Celkom je v zozname 424 pamätných dní. Na 6 dni 
pripadá 5 pamätných dní. Zoznam nie je kompletný, nakoľko pri spra-
covaní boli termínové kolízie na ten istý pamätný deň. Taktiež nie je tu 
zložka, ktorá by evidovala všetky spomenuté a ďalšie dni. Preto je po-
trebné nahliadať na zoznam ako neúplný a možno aj v niektorých 
prípadoch nepresný. V prípade použitia je potrebné si ich preveriť.

November (47)
•• 1.11. Svetový deň vegánstva • 2.11. Pamiatka zosnulých • 5.11. 
Svetový deň behu • 6.11. Medzinárodný deň ochrany životného pros-
tredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu • 8.11. 
Svetový deň urbanizmu• 8.11. Svetový deň röntgenológie a rönt-
genológov • 8.11. Svetový deň behu • 8.11. Svetový deň kvality • 9.11. 
Svetový deň slobody • 9.11. Medzinárodný deň proti fašizmu a an-
tisemitizmu • 12.11. Svetový deň kvality (9.-15.11. Európsky týždeň 
kvality) • 10.11. Európsky deň antibiotík • 10.11. Svetový deň vedy pre 
mier a rozvoj (UNESCO) • 11.11. Deň veteránov • 11.11. Svetový deň 
použiteľnosti • 13.11. Deň Guinnessových svetových rekordov • 13.11. 
Medzinárodný deň nevidomých • 13.11. Svetový deň dobra, dobros-
rdečnosti • 14.11. Svetový deň diabetu •15.11. Deň väznených spiso-
vateľov • 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) • 16.11. 
Svetový deň na pamiatku obetí havárii na cestách • 17.11. Medz
inárodný deň študentstva • 17.11. Svetový deň chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc • 18.11. Európsky deň vývojárov • 19.11. Svetový deň 
prevencie týrania a zneužívania detí • 19.11. Svetový deň bez fajčenia 
• 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia • 20.11. Svetový deň absurdít 
• 20.11. Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev • 
20.11. Deň spriemyselnenia Afriky • 20.11. Svetový deň detí (UNES-
CO) • 20.11. Medzinárodný deň geografických informačných sys
témov.



Zábava

VTIPY:

Neznášam, keď mi ľudia hovoria: ”Na to, aby sa človek bavil,

nepotrebuje alkohol.” Na beh tiež nepotrebuješ topánky, ale

ide to s nimi oveľa lepšie.
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Neznášam, keď mi ľudia hovoria: ”Na to, aby sa človek bavil,

nepotrebuje alkohol.” Na beh tiež nepotrebuješ topánky, ale

ide to s nimi oveľa lepšie.

Žena hovorí mužovi: „Drahý, urobme kompromis. Ty sa priznaj,

že sa mýliš a ja ti dám za pravdu.”

Starý bezdomovec hovorí malému: „Musíš poriadne jesť, aby

si bol veľký!” „A prečo?” „Aby si dočiahol na dobroty v 

kontajneri.”

Prvá zmienka o internete pochádza z evanjelia podľa Jána,

kde sa píše: „Spustite siete!”

Viete, prečo blondínka nevie písať číslo 11? Lebo nevie, ktorá

jednotka má byť prvá.

„Vraj si potrpíte na dobré jedlo. Môžem vás niekedy pozvať

na jablká v župane?” „Milá pani, vy? Vy aj úplne nahá.”



Partneri
Chcete sa po ukončení štúdia zamesnať v prosperujúcej
priemyselnej firme v regióne ?   
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ŠTUDUJ U NÁS

Majú o vás záujem najvýznamnejší zamesnávatelia v 
regióne:
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