
Časopis študentov SOŠ Dubnica nad Váhom 

Ročník 4. Rok 2016, Číslo 9 

9 

Žiak našej školy 

je MAJSTER SLOVENSKA, str.15 



Slovo na úvod 

Ing. Miroslav Dziak,                 
riaditeľ školy  

„Je veľkým darom a dôverou, ak dostanete prí-
ležitosť riadiť takú inštitúciu, akou je naša SOŠ. 
Tvoria ju ľudia, s  ktorými sa snažíme vytvárať 
jasnú, atraktívnu a vierohodnú víziu školy 
v duchu náročnosti, spravodlivosti a čestnosti, 
láskavosti aj pokory.“ 

Dovoľte mi čo najsrdečnejšie vás všetkých priví-
tať v moderných priestoroch nového sídla ško-
ly, čo by nebolo možné bez zásadnej podpory 
a pomoci nášho zriaďovateľa TSK Trenčín 
a menovite Ing. Jaroslava Bašku, predsedu 
Trenčianského samosprávneho kraja Trenčín. 

Verím, že za aktívnej podpory a spolupráce zria-
ďovateľa sa aj v nasledujúcom období, uskutoč-
ní  celková premena areálu školy a centra     
odborného vzdelávania  a prípravy tak, aby sme 
boli aj naďalej veľmi modernou a aktívnou sú-
časťou ponuky stredoškolského odborného  

vzdelávania. Výsledkom spolupráce školy a firiem Trenčianského samosprávneho 
kraja Trenčín je realizácia systému duálneho vzdelávania na našej škole, kedy pre 
potreby 5 firiem sa v súčasnosti v 1. a 2.ročníku bude pripravovať 57 žiakov 
v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a nástrojár. Je predpo-
klad zapojenia sa tiež ďalších ( aj elektro ) firiem do systému duálneho vzdelávania 
v ďalšom školskom roku. 

Vítam tiež vás, žiakov, všetkých ročníkov, obzvlášť žiakov 1. ročníka. Dovoľte mi 
popriať vám, nech čas strávený v školských laviciach na našej škole bude iba                    
úspešný a vašim pekným plánom zároveň prajem mnoho zdaru, zdravia 
a požehnania. 

 Teším sa a vyzývam vás, vážení rodičia, na úprimnú a aktívnu spoluprácu so ško-
lou, zameranú na úspešné štúdium a uplatnenia sa vašich detí. 

Nakoniec chcem vysloviť uznanie a veľkú vďaku mojim spolupracovníkom, učite-
ľom, majstrom aj nepedagogickým zamestnancom za úsilie, obetavosť 
a nasadenie, s akým sa zapájali do všetkých činností spojených so sťahovaním sa 
školy do týchto priestorov.  
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1. Ako sa vám páči v nových priestoroch školy? 

2. Čo by ste tu ešte vylepšili?  

3. Aký predmet učíte a baví vás to? 

4. Prečo ste sa rozhodli učiť na tejto škole? 

5. Vždy ste chceli byť učiteľom/učiteľkou? 

6. Aké znamenie ste vo zverokruhu?  

7. Splnil sa vám v živote nejaký sen? 

8. Aké sú vaše záľuby? 

1. Zatiaľ si zvykám. Stále to však veľa úsilia a energie 
mnohých ľudí, preto si nové priestory cením. 

2. Viac vecí nie je dotiahnutých do konca. Týka sa to  
vyslovene tried, ale aj  „ otrasného výučbového softvéru  
a modernizácie počítačového vybavenia tried“. 

3. Nosnými predmetmi, ktoré učím, sú zahrnuté do   
pojmu CAD/CAM systémy. Je to počítačový systém 
s integrovanou podpornou konštrukciou a vývoj súčias-
tok pre CNC stroje. Áno, baví ma to. Ináč som už dávno 
preč. 

4. Nebolo to moje rozhodnutie, pritiahol ma sem kama-
rát-telocvikár. 

5. Nie. Ani vo sne mi to nenapadlo, že budem učiť na 
SOŠ.  

6. Panna. 

7. Áno. Nebol jeden, ani dva. Bolo ich viacej. 

8. V minulosti som profesionálne lietal ako pilot, takže 
letecká akrobacia. Rád plávam, bicyklujem a hrám  
volejbal. 
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Ing. Peter Schön 

www.sosdca.edupage.org 

Anketa - učitelia 



1. Beriem ju ako stavebnicu, ktorá sa stále buduje. 

Pre telocvikárov momentálne trauma, no 

s potenciálom. 

2. Som telocvikárka – určite by som si želala čistú 

vymaľovanú telocvičňu, so šatňami, s novými spr-

chami, WC, pisoármi, Pre učiteľov si želám kabinet 

s tečúcou vodou z vodovodných kohútikov, 

s prípojkou na internet a telefón, so zásuvkami na 

počítač .....  je toho dosť. V najbližšom čase by sme 

chceli začať používať posilňovňu, pingpongáreň, 

namontovať  umývadlo do dievčenskej šatne..... 

3. Telesnú výchovu, ruský jazyk, etickú výchovu.     Či 

ma baví ? Inak by som tu nebola. 

4. Som v Dubnici od roku 1984, od 1986 učím na 

tejto škole – už som zabudla, prečo práve tu,ale bola 

to škola- výkladná skriňa učňov. Školstva.  

5. Od mala... 

6. Býk. 

7. Plním si svoje sny. 

8. Šport, záhrada, ručné práce, vnúčatá, čítanie kníh. 

Oznam 
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Mgr. Anna Keselyová 

www.sosdca.edupage.org 

 

Vždy uvítame aktivitu žiakov a učiteľov prispieť do nášho časopisu aktualitou, názorom, 
oznamom a pod. Tešíme sa na vaše príspevky. 

https://www.facebook.com/pages/GDM-SOŠ-DCA/307542802763198 

 

 



1. Ako sa vám páči v nových priestoroch školy? 
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Anketa - učitelia 
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Bc. Eduard Prekop 

www.sosdca.edupage.org 

1.Celkom sa mi to páči.Ešte nové okná a bude to super. 

2.Práve tieto plastové okná...A vyregulovať kúrenie. 

3.Odborný výcvik– a baví ma to (zatiaľ). 

4.Práca v odbore (elektro + PC) a práca s mládežou je 

veľakrát zaujímavá. 

5.Vždy nie– chcel som byť hudobník. 

6.Baran. 

7.Zopár ich bolo. 

8.Ryby, rybky, rybičky...Záhrada, PC, príroda, voda. 
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9 Ing. Peter Stráňava  

1. Nové priestory školy sú pekné a vynovené. 

Spokojná som najmä s vlastnou učebňou  

a kabinetom. Veľká vďaka patrí môjmu manželovi, 

ktorý mi pomohol s natieraním lavíc . 

2. Po výmene starých okien a úprave vonkajšej  

fasády školy to tu bude vyzerať veľmi dobre.  

Chýbajú mi tu ešte nejaké  orientačné tabule kvôli 

rodičom a žiakom. 

3. Učím nemecký jazyk a slovenský jazyk. Nemecký 

jazyk učím radšej, no záleží aj od prístupu žiakov k 

predmetu. 

4. V tej dobe tu bolo voľné pracovné miesto. 

5. Nie, nebol to práve môj sen. 

6. Baran. 

7. Myslím si, že to ide tak postupne, zatiaľ som 

spokojná. 

8. Príroda, záhrada, cudzie jazyky— 

nemčina + angličtina, literatúra a hudba. 

Mgr. Martina Kurciníková 

1. Zvykám si na ne. 

2. Fasáda, okná, kúrenie... 

3. Odborné predmety, áno. 

4. Je najlepšia. 

5. Ani nie, priniesla to situácia. 

6. Blíženci. 

7. Áno. 

8. Turistika, dobrá kniha, film, rodina a priatelia. 
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Anketa – žiaci 
1. Aký študuješ odbor? 

2. Prečo si si vybral práve tento odbor? 

3. Čo si myslíš o duálnom vzdelávaní? 

4. Aké máš záľuby? 

5. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? 

6. Aká je tvoja obľúbená miestnosť a prečo? 

7. Čo ťa najviac baví mimo školy?  

1. Technik informačných a telekomunikačných 

technológií . 

2. Chcel som sa dozvedieť viac o telekomuniká-

ciách a IT. 

3. Je to v pohode. 

4. Hranie hier , opravovanie počítačov, robenie 

fotiek a videí. 

5. POG ( počítačová grafika). 

6.  Učebňa A220. 

7. Práca s počítačmi. 

1. Študujem grafiku digitálnych médií. Znie to nudne, ale 

čo iné mám povedať na takú jednoduchú otázku? 

2. Chcela som niečo počítačové a tvorivé. Často sa ma 

pýtali, či nie je tento odbor doma v Považskej. Je, ale 

samozrejme, zákon schválnosti ho nedovolil otvoriť, 

keď som išla do 1. ročníka. Tento rok ho majú a môžem 

prestúpiť, ale od začiatku. 

3. Je to skvelé, aj keď by som uvítala viac praxe. 

            4.          Hlavne kreslenie na Wacome. Športový typ nie som, ale mám rada šnor- 

          chlovanie, bicyklovanie, bedminton, beh, občas turistiku. Inak zvieratá, číta-

          nie a typické veci na môj vek, ako pozeranie filmov a hudbu. Teraz na väčši-

          nu z nich nemám veľa času kvôli cestovaniu. 

                               5.          Ráta sa prax? Ak nie, asi GDM. 

                               6.          Jedáleň ;). 

                               7.          To som spomínala vyššie... 

Jakub Gajdoš 

Monika Bazalová 



 

1. Mechanik nastavovač 

2. Lebo je to maturitný odbor. 

3. Je to dobré preto, aby sme sa naučili pra-

covať. 

4. Futbal. 

5. Ruština. 

6. Ihrisko , lebo sa tam dá hrať futbal. 

7. CS:GO. 

1. Grafik digitálnych médií.  

2. Lebo ma to baví. 

3. Peniaze treba. 

4. Počítač , florbal. 

5. Telesná výchova. 

6. Telocvičňa. 

7. Počítač.  

            4.          Hlavne kreslenie na Wacome. Športový typ nie som, ale mám rada šnor- 

          chlovanie, bicyklovanie, bedminton, beh, občas turistiku. Inak zvieratá, číta-

          nie a typické veci na môj vek, ako pozeranie filmov a hudbu. Teraz na väčši-

          nu z nich nemám veľa času kvôli cestovaniu. 

                               5.          Ráta sa prax? Ak nie, asi GDM. 

                               6.          Jedáleň ;). 

                               7.          To som spomínala vyššie... 
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Marcel Janco 

Jakub Kopačka 

www.sosdca.edupage.org 
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O našich grafikoch 

Monika Bazalová sa stala žiačkou našej školy v roku 

2015. Už v materskej škole rada maľovala. Na zá-

kladnej škole v Považskej Bystrici získala 1. miesto v 

okresnej výtvarnej súťaži. Pre odbor grafik digitál-

nych médií na našej škole sa rozhodla aj napriek 

náročnému každodennému dochádzaniu. Vďaka 

grafickému tabletu vie Monika doslova čarovať. 

Tvrdí, že teraz bez neho nedokáže prežiť ;). 

Monikine diela budete môcť vidieť aj na výstave 

grafických prác našich žiakov, ktorá bude na pre-

lome roka 2016/17 v Kultúrnom dome v Dubnici. Monika Bazalová 
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Chodil som na Strednú 

odbornú školu v Dubni-

ci nad Váhom . Vyštu-

doval som odbor grafik 

digitálnych médií a som veľmi rád, že som sa 

rozhodol pre tento odbor, nakoľko pri mojej 

terajšej práci sa mi skúsenosti zo školy naozaj 

hodia . Pracujem v nemeckej tlačiarni „Zettler 

kalender“ a mojou pracovnou náplňou je 

kontrola tlače offsetovej tlačiarne .  

Vypadá to asi tak, že ak sa nám podarí 

spustiť tlačiareň, tak nasleduje prvá 

kontrola, tá obsahuje kontrolu okrajov 

a správnosti poradia dátumov . Ne-

skôr, keď už všetko ide ako by to malo 

ísť (nejde ani zďaleka), tak kontrolu-

jem malé nedokonalosti, ako rozmaza-

ný atrament a malé bodky zanechané 

po tlači.  

Nasledovne tieto nedokonalosti označím pe-

rom a nenápadne to posuniem nastavovačovi, 

ktorý je tak nadšený mojím nálezom, že hodi-

nu oslovuje všetkých, ktorí idú naokolo, vráta-

ne upratovačky, a keď nájde obeť, tak začína 

nemecká konverzácia ( neviem o čom ), ktorá 

končí nepríčetným smiechom. Nakoniec ale 

zapracuje a nám sa podarí za 6 hodín práce 

vyprodukovať 2 000 kalendárov . Pracujem vo 

veľmi flegmatickom a optimistickom prostredí, 

takže človek sa tam nikdy nenudí, ale nádej 

zomiera posledná, a tak dúfam, že to dopracu-

jem do kancelárie. 

Milan Strapák 

www.sosdca.edupage.org 

                          V NEMECKU  
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Slávnostné vyradenie absolventov 2016 

Dňa 9.6.2016 sa konalo slávnostné vyradenie absolventov maturitných tried IV.A, IV.B, 

IV.C za prítomnosti zástupcov firiem, pedagogických zamestnancov, žiakov a rodičov. 

Najlepší žiaci si prebrali ocenenie z rúk predstaviteľov firiem, v ktorých vykonávali od-

borný výcvik. Ocenenie žiakov za školu odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak. 

Aktuality 

Kurz programovania CNC strojov: 

SOŠ Dubnica nad Váhom, centrum výučby CAD/CAM systémov otvorí ďalší kurz.                                     

Programovanie CNC strojov v rámci akreditovaného vzdelávania dospelých.                          

Začiatok kurzu: 27. januára 2017 o 14:30 hod.                                                                                    

Miesto: Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18 , Dubnica nad Váhom, učebňa A201.     

Kurz je v súčasnosti možné financovať cez Repas vašim urádom práce. Kurz bude spuste-

ný pri minimálnom počte 5 uchádzačov.                                                                                                

Online prihlášky a ďalšie informácie na: info@sosdca.tsk.sk alebo Tel.: 042/ 4456214,        

           042/4456223. 

www.sosdca.edupage.org 



       

Získavanie zahraničných skúseností 

V apríli 2016 sa žiaci III. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač zúčastnili v 

rámci projektu Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu odbornej stáže na partnerskej 

škole GJP a SOŠ Slavičín v Českej republike. Cieľom bolo rozšírenie odborných kompe-

tencií v programovaní CNC strojov a aplikácií CAD/CAM systémov na tvorbu programov 

pre CNC stroje používané na trieskové obrábanie súčiastok. Zoznámili sa s obsluhou 3D 

tlačiarne pri tvorbe jednoduchých modelov a získali skúsenosti s tvorbou grafickej pred-

lohy a obsluhy laseru pri gravírovaní a rezaní materiálu. 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v raketovom 

modelárstve 

Žiak I.B triedy a člen krúžku modelárov Jakub Maláň pod 

vedením Bc. Jaroslava Prekopa sa v dňoch 10.-12. júna 2016 

zúčastnil Majstrovstiev Slovenskej republiky v raketovom 

modelárstve v Kamenici nad Cirochou, kde dosiahol veľmi 

pekné umiestnenie až v dvoch kategóriách: V kategórii S5B 

junior -  absolútny víťaz, 1. miesto a v kategórii S6A junior - 

2. miesto. Jakubovi Maláňovi gratulujeme a  ďakujeme za 

úspešnú reprezentáciu SOŠ. Poďakovanie za pomoc a podpo-

ru patrí aj firme Fimad s.r.o. a Klubu raketomodelárov 

v Dubnici nad Váhom. 15 

Stáže sa zúčastnili žia-
ci Samuel Pastorek, Domi-
nik Kubaloš a Michal 
Trenčan z III.A triedy 
a  Andrej Bahno a Oliver 
Almáši z III.B triedy. Všet-
ky náklady na pobyt boli 
plne hradené 
z prostriedkov EÚ v rámci 
projektu Erasmus+. 

www.sosdca.edupage.org 

       MAJSTER SLOVENSKA  
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Spomienky  

Futbalový turnaj žiakov: 

Dňa 7. decembra 2015 sa na našej škole 

konal 24. ročník futbalového turna-

ja žiakov základných škôl a 11. ročník 

Memoriálu Ing. Petra Fica. Turnaja 

sa zúčastnili štyri základné školy, ktoré 

sa umiestnili v poradí:  

Volejbalový turnaj: 

1. miesto - ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom; 2. miesto - Spojená katolícka škola - 

ZŠ sv. Michala Nemšová; 3. miesto - ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské; 4. miesto - ZŠ s MŠ J. 

Kráľa Nová Dubnica. Všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na účasť v budú-

com ročníku. 

Dňa 27. novembra 2015 sa zúčastnilo v rámci cezhraničnej spolupráce druž-

stvo zložené z našich zamestnancov medzinárodného volejbalového turnaja zmieša-

ných družstiev v moravskom meste Slavičín. Išlo už o  21. ročník a tentokrát sa naše   

družstvo umiestnilo na 5. mieste. Členom družstva ďakujeme za peknú                                                          

reprezentáciu školy.  
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Florbalový turnaj: 

Dňa 23.11.2015 sa naši žiaci zúčast-

nili florbalového turnaja TSK Florbalky SK CUP 

2015 v Trenčine v športovej hale na Sihoti 

pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Baš-

ku. 

Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z Trenčianskeho kraja. Naši žiaci obsadili 

2.miesto, keď prehrali až vo finále so SOŠ Trenčín. Za vzornú reprezentáciu školy im 

ďakujeme. Turnaja sa zúčastnili žiaci Jakub Čery, Matúš Madaj, Dominik Roško, Matej 

Koťan, Patrik Vaško, Tomáš Valent, Martin Kvasnica, Adam Šištik, Eduard Ondrejík, Dá-

vid Dorčák, Daniel Pagáč, Jozef Káčer, Marcel Vanko, Tomáš Milo, Patrik Slávik, Patrik 

Ševčík a tréner mužstva PeaDr. Ľubomír Magut. 

Kurz ochrany života a zdravia: 

V dňoch 1. až 3. júna 2016 sa konal Kurz 

ochrany života a zdravia pre žiakov III. roč-

níka. Absolvovali zdravotnú prípravu, do-

pravnú výchovu, ekológiu, technické čin-

nosti a mimoriadne udalosti v spolupráci s 

Hasičským a záchranným zborom v Dubnici 

nad Váhom. Pri pobyte v prírode si natré-

novali presun na väčšie vzdialenosti. Kurz je 

povinnou súčasťou školského vzdelávacie-

ho programu.  

Poďakovanie firme ENICS          

za 10ks letovacích pier.  

www.sosdca.edupage.org 



 
Zábava 

 A V A T S O P A K Č A P O H Ľ A D  

L A A V V O K J K A I S T A R E M A K 

A V C T R K S R V C D N N A T T I T A 

B A I O E O I R Á A O I T R R A N O V 

I J N K T L T R L S V T A Ú B V C B T 

N Y A N E Í E K P O K R H Z P A E O U 

A M R O N P M O R A V A A N I D O R L 

K A H H O R S K É K A K V E T Y O L P 

K I D O T E M R M N R T O C E V A R M 

O A K S O D K A I L D O P M N V V K E 

S L Z T P L Í D A V Á R T I I E A O N 

T E M E N O O L R E C Í C I S N B M T 

O M E S T H N I A T S A P S T I Á O O 

L A N K B A R C E L O N A O A E Z R L 

 L A A C I L A K A V A R K Y C Ľ A  

...(Tajnička na 18 písmen 10-8) rastie hojne na vysokohorských lúkach a úbočiach 

štítov. Kvitne v lete a začiatkom jesene 

ALICA, BARCELONA, CENZÚRA , CÍCER, DOSKA, HODINA, HOSTESKA, HRANICA, KA-

MERA, KANIBAL, KANTOR, KAZETA, KOMINÁR, KOMODA, KOOPERÁCIA, KOS-TOL, 

KOTVA, KRAVA, KRÁSKA, KROTITEĽ, KROVINA, LAMELA, MENTOL, MOTODIK, MIN-

CE, MORAVA, MRAVEC, MYJAVA, NORMA, PASTA, PLÁVKA, PLUTVA, PODLIAK, PO-

HĽAD, POSTAVA, POVAHA, PREDLOHA, PREVRAT, PRÉMIA, PÚTNIK, RADLICA, RO-

BOT, RODINA, ROVNICA, SMETISKO, SOKOL, TEMENO, TENISTA, TRAKTOR, TRÁVA, 

VENIEC, VODIČ, VRETENO, VYDAVATEĽ, ZÁBAVA, ZMENA  

Osemsmerovka: 
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 8 6    5 3  

2    5    9 

   7  6    

3  5    4  8 

   1  3    

6  2    1  3 

   5  8    

1    9    5 

 9 8    2 1  

Vtip na záver:                                                                              

Sedí dievčatko na lavičke a nadáva.  

Príde babka a hovorí: „Čo tak nadávaš?“ 

„Prisadnite si a pošepkám vám...“ 

Babka si prisadne a tiež začne nadávať.  

Príde dedko a pýta sa: „A vy dve čo tak nadávate???“ 

Babka: „Prisadni si a poviem ti...“ 

Dedko sadne a babka mu vraví: „Tá lavička je čerstvo natretá...“ 

Sudoku: 
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