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STRANA 2        S    Š KOLOVINY 

 Na úvod 

 

 

Stredná odborná škola,                                                                                                                                          
Dubnica nad Váhom sa nachádza v meste                                                                                                        
Dubnica nad Váhom, ktoré má viac ako 800 ročnú                                                                                          
históriu. Túto si rovnako nezmazateľne píše aj naša škola.  

Dovolím si zacitovať z materiálu: 

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A  

Dubnica nad Váhom 

História ,súčasnosť, budúcnosť.... 

„V tridsiatich  rokoch minulého storočia bol v Dubnici                                                                                     
nad Váhom otvorený podnik zameraný na strojársku                                                                                        
výrobu orientovanú na zbrojárske produkty.                                                                                                      
Súčasťou podniku bola od roku 1937 škola,  ktorá nie-                                                                                     
koľko desaťročí pripravovala pracovníkov v rôznych                                                                                        
strojárskych profesiách a postupne prerástla do Stred-                                                                                    
ného odborného učilišťa strojárskeho pri ZŤS Dubnica                                                                                   
nad Váhom. 

Rozvoj elektrotechnickej výroby v regióne priniesol                                                                                         
požiadavku na pracovníkov pre toto zameranie, tak vzniklo v roku 1984 zo Strediska praktického vyu-
čovania pri ZVS Dubnica nad Váhom Stredné odborné učilište strojárske, neskôr premenované na 
Stredné odborné učilište elektrotechnické. 

Dňom  31.08.2003   bolo   zrušené   Stredné   odborné   učilište strojárske,  Dukelská štvrť, Dubnica 
nad Váhom a Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ľ. Štúra 1, Dubnica  nad Váhom z dôvodu    
jeho  zlúčenia do Stredného odborného učilišťa strojárskeho a elektrotechnického, Ľ. Štúra 1, Dubnica 
nad Váhom,   ktoré  bolo zriadené dňom 01.09.2003. 

Dňom 31.8.2008 bolo zrušené Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické, Ľ. Štúra 1, Dub-
nica nad Váhom a Učilište strojárske, Štúrova 1, Dubnica nad Váhom z dôvodu ich zlúčenia do Spojenej 
školy, Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom, ktorá bola zriadená dňom 1.9.2008.  

Dňom  01.03.2009 bol podľa  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní   (školský zákon)     
zmenený   názov   Spojená škola, Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom na Stredná odborná škola, Štúrova 
1388/23 A, Dubnica nad Váhom“. 

Dňa 3.9.2014 to bude 30 rokov existencie jedného z predchodcov súčasnej školy. Pri tejto príležitosti 
vyslovujem poďakovanie všetkým pracovníkom školy za statočnú, kvalitnú a tvorivú prácu. Poďakova-
nie patrí aj bývalým spolupracovníkom, ako i všetkým tým, ktorý sa podieľali na úspešnom rozvoji sú-
časnej školy. 

Naša  škola to nie je matematický celok, vytvorený jednoduchým spojením svojich úspešných pred-
chodcov - SOU strojárskeho a SOU elektrotechnického, je to synergia 77 rokov bohatej  histórie najmo-
dernejšieho strojárstva,  30 rokov elektroniky a elektrotechniky, ale najmä tvorivej modernizácie di-
daktickej techniky, výučbových systémov a IKT, zavádzanie nových študijných a učebných odborov, 
podpora stratégie znalostnej ekonomiky a neustály technologický rozvoj školy, podmienený rastúcou 
úrovňou a kvalitou vzdelania našich žiakov, aktívna spolupráca so  zriaďovateľom,                              
mestom, podnikateľským prostredím, komorami a zväzmi, ZŠ, rodičmi a žiakmi. 

Ing. Miroslav Dziak 
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Odbory, ktoré študujú naši žiaci napĺňajú všetky súčasné atribúty modernosti a schopnosti 
úspešného uplatnenia sa. Pre ich štúdium sa snažíme vytvárať veľmi dobré podmienky. Dô-
kazom toho je nielen naša snaha o zahraničnú spoluprácu školy, neustála modernizácia di-
daktickej techniky aj z prostriedkov EÚ, spolupráca s podnikateľským prostredím, ale i mož-
nosť pokračovať v štúdiu na univerzitách. 

 

Nedávne podpísanie Memoranda o spolupráci medzi TSK Trenčín, našou školou, Zväzom 
automobilového priemyslu, regionálnou komorou SOPK Trenčín a 16 najvýznamnejšími za-
mestnávateľmi nášho regiónu v oblasti strojárstva, elektrotechniky a elektroniky, automobi-
lového priemyslu, špeciálnej techniky a mechatroniky sú toho jasným dôkazom. 

 

Nie nadarmo platí, že inovácie oddeľujú lídra od nasledovníkov, a aj keď poslanie   našej ško-
ly je širšie ako len príprava na profesiu, naši absolventi sa postupne stávajú multifunkčnými 
odborníkmi schopnými integrovať viaceré   vedné odbory do celku, s možnosťou skutočného 
a úspešného uplatnenia sa.  

 

Je veľkým darom a dôverou, ak dostanete príležitosť riadiť takú inštitúciu, akou je naša SOŠ. 
Tvoria ju ľudia, ktorým treba ponúknuť jasnú, atraktívnu a vierohodnú krátkodobú 
a strednodobú víziu, zároveň ich dokázať zjednocovať a neúnavne hľadať kompromisy pri 
riešení všetkých, aj čiastkových problémoch. A to v duchu náročnosti, spravodlivosti 
a čestnosti, láskavosti aj pokory. 

 

Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že odborné vzdelávanie je kľúčom k prosperite 
a budúcnosti našej spoločnosti, a ja si dovolím vyjadriť nádej, že naša škola bude aj naďalej 
aktívnou súčasťou tejto ponuky v regióne Stredného Považia. 

  

V Dubnici nad Váhom, dňa 20.6.2014 

Zapísal : Ing. Miroslav Dziak 

V dňoch 29. a 30. apríla sa na výstavisku AGRO-

KOMPLEX v Nitre konala výstava stredných škôl 

Mladý tvorca 2014. Naša škola sa  na výstave tradič-

ne reprezentovala výstavno - predajným stánkom, 

ktorý personálne reprezentovali p. hlavný majster 

Bc. Jaroslav Prekop, p. Irena Hudecová a žiak III.C 

triedy Erik Slivka. Výstavný stánok našej školy zís-

kal ocenenie predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jaroslava Bašku za najlepšiu expozí-

ciu. 

Výstava Mladý tvorca 
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História školy z roku 1984 
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Pár slov o SOŠ 

 

Strednú odbornú školu v Dubnici nad Váhom 
som mala možnosť spoznávať počas svojho 17 
ročného pôsobenia v školstve, na rôznych pozí-
ciách a porovnávať ju s inými strednými odbor-
nými školami v Trenčianskom kraji.  

Pohľad na školu z „vrchného poschodia“ je od-
lišný od bežnej reality v škole,  najmä problémov 
ktoré sa každodenne v škole riešia.   

Nevýhodou školy je rozmiestnenie objektov,  
v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces a 
ktoré sú situované na troch miestach v meste 
Dubnica nad Váhom.                                           
Školu „ohrozuje“ taktiež  nezáujem  mladých ľu-
dí o povolanie majster odbornej výchovy, čím 
nebude zabezpečená generačná výmena uvede-
ných odborníkov a odovzdanie kvalitných vedo-
mostí a skúseností pri a formovaní mladej gene-
rácie aj v tejto škole. 

Stredná odborná škola má  veľký potenciál  byť 
na poprednom mieste v kvalite stredných odbor-
ných škôl, organizačný, personálny. Veľkým zá-
väzkom je pre ňu podpora viacerých výz-
namných zamestnávateľov  v regióne.  

Škola poskytuje neobmedzený priestor na osobnú realizáciu a množstvo výziev pre tvorivých, 
pracovitých a zanietených ľudí.. A to sú výzvy aj pre mňa osobne. 
 

V Dubnici nad Váhom, 23.6.2014 

Mgr. Katarína Duchová, vedúca TEČ 

Slávnostné vyraďovanie absolventov maturitného štúdia 

sa konalo dňa 4. mája 2014 o 11:00 hodine vo veľ-
kej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom.         
V rámci kultúrneho programu vystúpil folklórny 
súbor Mladosť a Akordeónové trio Základnej 
umeleckej školy v Dubnici nad Váhom pod vede-
ním p. učiteľky Ing. Martiny Holej.  Maturitné vy-
svedčenia  úspešným absolventom slávnostne 
odovzdal riaditeľ SOŠ Ing. Miroslav Dziak.  Sláv-
nostného vyraďovania sa zúčastnili pozvaní hos-
tia: primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gaš-
parík a zástupcovia firiem - zamestnávateľov re-
giónu KUKA, Matador Industries, FIMAD, Power-
One, Leoni, Enics, Delta, ktorí zároveň ocenili naj-
úspešnejších absolventov vo svojich odbo-
roch.Hosťom za účasť na podujatí a za ocenenie 
absolventov ďakujeme. 
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OPÝTALI SME SA UČITEĽOV 

1. V ktorom roku začala vaša výučba na našej škole ? 

2. Keby ste neboli učiteľom/kou čím by ste chceli byť ? 

3. Máte radi žiakov našej školy ? 

4. Vyskúšali ste už  nejaké extrémne športy ? 

5. Máte nejaký obľúbený seriál v TV ? Ak áno aký ? 

6. Ste na niečom závislá/ý ? Ak áno na čom ? 

7. Z čoho máte najväčší strach ? 

8. Chodíte niekam relaxovať ? Kam ? 

9. V ktorej učebni sa cítite lepšie ? V klasickej alebo multimediálnej ? 

 

Mgr.Jana Hrubošová 

 

1. 1984, učím na našej škole 30 

rokov. 

2. Chcela som byť biochemi-

kom. 

3. Snažím sa.  

4. Extrémna turistika. 

5. Druhá republika. 

6. Mám rada kvety. 

7. Z vojny a ľudskej zloby 

a hlúposti. 

8. Do prírody alebo rada hrám 

volejbal. 

9. V multimediálnej. 

 

Ing. Mária Čupáková 

1. 1986 
2. Političkou, tí čo nič nerobia a zarábajú. 
3. Áno 
4. Nie, ani ma nikdy nelá-

kali. 
5. Cesty domu. 
6. Na manželovy. 
7. Zo situácie vo svete. 
8. Príroda, teplé kúpele 
9. V klasickej. 

Mgr. Alena Lázslová 

 

1. 2003 
2. Som spokojná s tým čo som si 

vybrala. 
3. Mám ich rada. 
4. Loping. 
5. Seriály nepozerám, radšej si po-

zriem film. 
6. Na športe. 
7. Z uzavretých miestností. 
8. Do prírody. 
9. V multimediálnej. 
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OPÝTALI SME SA ŽIAKOV 

1. Ako najradšej tráviš víkendy ? 
2. Chcel by si zmeniť niečo na našej škole ? 
3. Aké ročné obdobie máš najradšej ? 
4. Prečo si sa rozhodol/la študovať na našej škole ? 
5. Čo by si chcel/la robiť po ukončení našej školy ? 

Lukáš Štefaničák  

I.C Grafik digitálnych medií 
 

1. Vonku s partiou 
2. Prístup učiteľov k žiakom 
3. Leto 
4. „Najlepšia“ životná voľba 
5. Zamestnať sa vo firme 

Margušová Romana  

I.C Grafik digitálnych me-
dií 

1. S kamarátmi 
2. Prístup 
3. Leto 
4. Nikde ma nechceli 
5. Fotiť 

1. S kamarátmi 
2. „Vyše“ praxe 
3. Leto 
4. Ešte neviem 
5. Nikde inde ma nezobrali .... Môžu ľutovať 

Samuel Pastorek 

 I.A Mechanik nastavovač 

 
Milan Hudec 
II.D Umelecký rezbár 

 
1. Na tréningoch, tanec, vystúpenia 
2. Menšie obmedzenia 
3. Leto 
4. Nemal som inú možnosť 
5. Do armády 
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Úspešní absolventi SOŠ „včera a dnes“ 

Ing. Ján Vitovský je absolventom našej školy, 

po ukončení vysokej školy úspešne pôsobí na 

našej SOŠ ako učiteľ odborných predmetov. 
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Úspešní absolventi SOŠ „včera a dnes“ 

 

- Kam ste chodil na strednú školu? 

 

Chodil som sem, na Stredné odborné učiliš-

te v Dubnica nad Váhom. 

 

- Akým ste bol žiakom? 

 

Boli sme rozdelený na viacero tried ja som 

mal výborné výsledky lebo ma to bavilo. 

 

- Ako hodnotíte školu vtedy a teraz? 

 

Ja som chodil na SOU strojárske, pred spo-

jením strojárskeho učilišťa s elektrotechnic-

kým to boli dve úplne iné školy takže ťažko 

sa mi na to odpovedá. 

 

Bc. Ján Burdej je absolventom našej školy,      

v súčasnosti pôsobí na našej SOŠ ako majster 

odbornej výchovy.  
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Hviezdoslav Kubín 1986 

Mgr. Miriam Petraková 

- Kam ste chodila na sterdnú 

školu? 

 - Študovala som na Strednom odbor-

nom učilišti elektrotechnickom v 

Dubnici nad Váhom, ktoré sa neskôr 

premenovalo na Strednú odbornú 

školu.  

- Aké výsledky ste dosahovala 

na strednej škole?        

- Snažila som sa  

- Rada recitujete?  

- Áno veľmi rada. Už od malička.  

- Zmenila sa nejako naša škola 

od tej doby ako ste ju navštevo-

vala?  - Áno. Zmodernizovala sa.  

Úspešní absolventi SOŠ „včera a dnes“ 

        -Na akej pozícii teraz pracujete na našej škole ?  

        -Pracujem na sekretariáte riaditeľa.   
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-Kam ste chodil na strednú školu ? 

-Chodil som sem, na stredné odborné učiliš-

te. 

Aké výsledky ste dosahovali ? 

-Mal som stredné výsledky. 

-Ako sa zmenila škola za tých 30 ro-

kov ? 

-Na začiatku bol iba pavilón A, na dielňach 

objekt 118, 112 a objekt 104 v ZVS. 

-Plánujete ešte zmeniť zamestnanie 

alebo ostanete verný našej SOŠ ? 

-Zatiaľ nie, ale človek nikdy nevie v dnešnej 

dobe. 

Bc. Ladislav Bolebruch MOV 
www.sosdca.edupage.org 
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Kurz prvej pomoci na našej škole 

-Alkoholik predstavil svojim rodičom svoju nasavajúcu  

 

-Ide babka po púšti a uvidí podkovu, otočí ju a to kôň 

 

-Ženám stačí k životu 5 kruhov. A to svadobnú obrúčku 

a audi 

 

-Ukázalo sa, že nevesta neni tá za koho sa vydáva 

ZÁBAVA  
 

Žiacka školská rada našej školy zorganizovala v spolupráci so Strednou zdravotníckou 
školou Trenčín, dňa 10.06.2014 kurz prvej pomoci pre žiakov našej školy ale pridali sa k 
nim aj niektorí majstri odborného výcviku.  
Kurz bol zameraný hlavne pre ktorí si robili vyhlášku o odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike § 21 ale aj žiakov z odboru Mechanik elektrotechnik ako aj Technik in-
formačných a telekomunikačných technológií. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 48 žiakov a 3 
majstri odborného výcviku.  
Žiaci sa so záujmom učili novým vedomostiam ako poskytnúť prvú pomoc, pretože je to 
jedna z najdôležitejších vecí pri záchrane ľudského života. Ich spätná väzba bola pozitív-
na a odporúčajú to aj pre ostat-
ných žiakov. Môžem ale pove-
dať, že toto nebola len jednora-
zová akcia a určite budeme 
v podobných aktivitách naďalej 
pokračovať. 
 
Ešte raz v mene celej Žiackej 
školskej rady a vedenia našej 
školy ďakujeme Strednej zdra-
votníckej škole Trenčín ako aj 
našim žiakom a majstrom od-
borného výcviku.  
Patrik Porubčan          
(Predseda Žiackej školskej ra-
dy) 
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Aktuality 

 

Absolventi našej školy v študijnom odbore mechanik me-

chatronik Ivan Janáč a Marek Raček, ktorí v súčasnosti     

pokračujú v štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dosiahli na Študentskej ve-

deckej konferencii 2014, ktorá sa konala 9.4.2014 nasledovné výsledky:  

1.miesto v sekcii Mechatronika: Marek Raček s prácou "Simulácia dynamiky zavesenia 

kolies motocykla". 

2.miesto v sekcii Mechatronika: Ivan Janáč a Peter Nipča s prácou "Kamerový senzo-

rický subsystém robotického auta  

Pozývame vás na výstavu grafiických prác  žiaka 3. ročníka Tomáša Valenta, ktorá sa uskutoční v firme 

ETOP v Trenčíne počas mesiaca október . Presný termín upresníme  na www.gdmsosdca.estranky.sk 

Oznam 
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Družstvo našich žiakov v zložení: Tomáš Barnošák, Tomáš Cyprian, 

Jakub Čery, Martin Dobiaš, Lukáš Drha, Adrián Kuzma, Radoslav Lushtak, Matúš Madaj, Marek 

Ondreička, Miroslav Rajec, Dominik Trška a Daniel Tvrdoň s pedagogickým doprovodom Mgr. Jo-

zefom Hankom reprezentovalo Trenčiansky kraj na Majstrovstvách Slovenska vo florbale žiakov 

stredných škôl. Majstrovstvá SR sa konali v dňoch 8. a 9. apríla 2014 v športových halách Mladosť a 

Elán v Bratislave s účasťou 8 víťazov krajských kôl. Naši žiaci po výsledkoch 3 : 4 na trestné strieľa-

nia s Prešovom, 3 : 4 s Tvrdošínom a víťazstve 3 : 2 nad Topoľčanmi obsadili tretie miesto v skupine 

B. V zápase o 5. miesto hrali naši žiaci s Košicami s výsledkom 3 : 5. 

 

Družstvu našich žiakov patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a Trenčian-

skeho kraja, gratulujeme im k obsadeniu pekného 6. miesta.    

Pozývame na výstavu grafiických prác  žiakov 1. ročníka odboru grafik digitálnych medií     

ktorá sa uskutočni v Dome kultúry  v Dubnici nad Váhom od 20. septembra 2014 a v  mesiaci 

november v kine Panorex v Novej Dubnici. 
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Memorandum o spolupráci 
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Dňa 21. mája 2014 sa v zasadačke ZTS špeciál, a.s. 

konal slávnostný akt podpisu Memoranda o 

spolupráci medzi Strednou odbornou školou v 

Dubnici nad Váhom a zamestnávateľmi za účasti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďo-

vateľa, Slovenskej obchodnej a priemyselnej ko-

mory a Združenia automobilového priemyslu SR. 

Podpisom memoranda najvýznamnejší zamestná-

vatelia regiónu deklarovali svoj záujem o prehlbo-

vanie spolupráce s našou školou pri príprave na-

šich absolventov pre úspešné uplatnenie v praxi.  



Vypracovali : 

Naši predchodcovia 
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