
 Vážené dámy a páni, pedagogický zbor školy, Vážení rodičia, žiaci jednotlivých ročníkov! 

 

Je pre mňa veľkou cťou, že dnes spoločne s Vami, môžeme slávnostným spôsobom otvoriť školský rok 

2021/2022, už 84-tý v našej úspešnej histórii. 

Dovoľte mi teda čo najsrdečnejšie Vás všetkých privítať.  

Dnešné „Otvorenie nového školského roka“ determinuje viacero vecí: 

1. Naša škola už rok nesie  názov s prívlastkom „technická“, ktorý priamo odzrkadľuje  Priemysel 

4. 0 a jeho trendy. Veď exponenciálne, digitálne a rekombinantné sily umožňujú prístup stále 

väčšieho počtu ľudí k obrovskému počtu dát a nesmiernej výpočtovej sile a najmodernejším 

technológiam.  

2. V súvislosti s ochorením COVID-19 sa organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 

v školskom roku 21_22 bude riadiť opatreniami a rozhodnutiami a regionálneho UVZ TN, 

MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa TSK TN. Verím, že tieto nástrahy spoločne zvládneme. Je 

v našom spoločnom záujme realizovať predovšetkým prezenčnú formu vzdelávania našich 

žiakov. 

3. Napriek neprítomnosti na dnešnom zahájení, chcem s úprimnou úctou, poďakovať významným 

partnerom školy a spolupracujúcim organizáciám za podporu a pomoc pri realizácii školského 

a SDV. 

             Výsledok tejto spolupráce znamená, že: 

• sieť študijných  a učebných odborov školy umožňuje našim absolventom úspešné uplatnenie sa 

v podnikateľskom prostredí, v štúdiu na univerzitách, resp. realizáciu celoživotného 

vzdelávania sa, 

• že neustále a každoročne pripravujeme študentov v moderných študijných a učebných 

odboroch, a tento trend budeme aj naďalej podporovať, 

• že patríme medzi TOP 10 škôl v SR zapojených do SDV a pre potreby našich partnerov, celkom 

12 firiem, sa bude v školskom roku 21_22 v SDV v 11 triedach 1. až 4.ročníka pripravovať  185 

žiakov, v 3 študijných odboroch – MN, MM a ME, a v 3 učebných odboroch – Nástrojár, SM, 

ELM, z toho najviac 107 žiakov  v študijnom odbore MN, 

• že umožňujeme úspešné ukončenie štúdia absolventom v ÚVTOS v Dubnici nad Váhom, ako i 

v ÚVTOS v Ilave. 

• formou individuálneho a skráteného štúdia, resp. akreditovaného vzdelávania, umožňujeme  

tiež odborníkom z praxe získať Maturitné vysvedčenia a výučné listy a certifikáty aj v ďalšom 

odbore štúdia,  

Zároveň s uspokojením konštatujeme: 

• každoročné zlepšovanie prospechu školy - výsledná známka školy za školský 

rok 2019_20- Φ 2,31, 

• takmer absolútna  úspešnosť v ukončovaní štúdia žiakov, prostredníctvom 

MS, ZS, 

• viditeľná postupná premena školy na bezpečné, ústretové a otvorené miesto, 

rešpektujúce rozdiely medzi žiakmi, kde žiak sa môže učiť v prostredí bez 

diskriminácie a neprajnosti, 

Vážené dámy a páni, pedagogický zbor školy, Vážení rodičia, milí žiaci ! 

V tomto, v histórii už 84. začínajúcom školskom roku našej SOŠ, nastupuje do 31 tried prvého až 

štvrtého ročníka viac ako 535 žiakov do jednotlivých učebných a študijných odborov. Všetkým žiakom 

je k dispozícii od 01.09.2021 celkom 83 zamestnancov, z toho je 63 pedagogických zamestnancov, 

učiteľov, majstrov OV,asistent učiteľa a špeciálny školský pedagóg. 

Platný Organizačný poriadok a organizačná štruktúra školy, reagujú na viaceré skutočnosti: 

1. aj  našu SOŠ  dobieha proces postupnej generačnej výmeny. Dovoľte mi preto, aj na tomto fóre, 

úprimne sa poďakovať za celoživotnú prácu v prospech SOŠ našim končiacim kolegom 

a pedagogickým pracovníkom, a popriať im všetko naj... v ďalších rokoch života. Zároveň 



vítam v našom kolektíve novým spolupracovníkom a prajem im taktiež veľa úspechov 

v neľahkej práci pedagóga. Kvalita školy má veľa vrstiev, a aj naša škola je živý organizmus 

a originál, a jej kvalita, pretavená do výsledkov žiaka a školy, je daná ľudskou a profesijnou 

kvalitou vedenia školy a samotných učiteľov a MOV. 

2. že každoročne vzdelávame viac ako 3_desiatky žiakov integrovaných, kde inklúzia nie je len 

pojem, ale naša povinnosť naučiť sa dať reálnu šancu každému žiakovi, ktorý príde do školy 

uspieť a rozvinúť sa, 

3. dovoľte mi teda predstaviť riadiacich pedagogických pracovníkov školy pre školský rok 

2021_22: 

• Ing. Mirka Vráblová, ZR VaV pre praktické vyučovanie a štatutárny zástupca, 

• Ing. Agáta Hornáková ZR VaV pre teoretické vyučovanie, 

• Mgr. Barbora Burianová ZRSOŠ pre teoret. vyuč, 

• Ing. Karol Šperka HMOV stroj predmetov, 

• Mgr. Vladimír Borovský, HMOV pre elektro odbory, 

 

Aktívna podpora a spolupráce zriaďovateľa TSK TN ma za následok neustálu  revitalizáciu 

a modernizáciu areálu školy. Tento proces  pokračuje intenzívne aj v školskom roku 2021/22. 

Výsledkom bude nielen chystané slávnostne otvorenie novej modernej dielne PV s novým 

najmodernejším strojným vybavením, ale tiež predpokladané začatie prác, ktorých výsledkom bude 

nový šat objektov školy  a  nové okná.   

Mimoriadny význam pre školu má „COVP pre strojárstvo a CAD/CAM systémy“, ako i úspešná 

realizácia nových a postupné dokončenie viacerých stávajúcich projektov školy  prostredníctvom 

agentúry pre štrukturálne fondy. Umožňuje nám to neustálu modernizáciu didaktickej techniky a IKT, 

získavanie zahraničných partnerov školy, ale i modernizácii vzdelávania. Významnou sa ukazuje 

spolupráca školy so združením výrobcov domácich spotrebičov APPLiA , najmä z pohľadu 

modernizácie výučby žiakov študijného odboru ME.  

 

Vážení rodičia, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že odbory, ktoré študujú naši žiaci napĺňajú 

všetky súčasné atribúty modernosti a schopnosti úspešného uplatnenia sa. 

 

Platná skladba a sieť študijných a učebných odborov školy  zodpovedá reálnej potrebe 

odberateľov, úspešnému celoživotnému uplatneniu sa žiakov,  nastupujúcemu Priemyslu 4.0. 

 Našim cieľom je príprava absolventov, ktorí dokážu úspešne vstúpiť a uplatniť sa na trhu 

práce, v podnikateľskom prostredí, sú pripravení na celoživotné vzdelávanie, a  úspešné štúdium 

na univerzitách. 

 

Aj tento školský rok máme záujem realizovať pre žiakov desiatky záujmových krúžkov, domácich aj 

zahraničných odborných, športových a vedomostných súťaží, workshopov a vernisáži prác žiakov, 

vydávanie školského časopisu, pilotný vzdelávací program Školy, ktoré menia svet, spoluprácu 

s národnou kanceláriou medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a veľa iných aktivít. Verím, že 

aktivity aj napriek covidu zvládneme. 

Podoba DigitálnehoVzdelávania a „e-lerningového prístupu“ k výučbe, ASC Agenda, 

Elektronický dochádzkový systém, Elektronická triedna kniha, ako i samotná stránka: 

https://sosdca.edupage.org/ umožňujú rodičom nielen on -line prístup a on-line informácie o ich 

deťoch, ale informujú o celom širokom spektre činností, aktivít a koncepčných zámeroch školy. 

Distribuujeme tiež už spomínaný občasník „SOŠKOLOVINY“. Aj týmto sa snažím maximálne 

otvoriť školu verejnosti. 

      Vítam tiež  Vás žiakov všetkých ročníkov, obzvlášť žiakov 1. ročníka, ako i Vašich rodičov na 

pôde našej školy.  

        Dovoľte mi preto popriať Vám, žiakom prvého ročníka 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 školou, zameranú na 

úspešné štúdium a uplatnenia sa Vašich detí. 

https://sosdca.edupage.org/


         Nakoniec chcem vysloviť uznanie a veľkú vďaku mojim spolupracovníkom, učiteľom majstrom, 

NZ za úsilie, obetavosť a nasadenie s akým sa zapájajú do všetkých činností zameraných na vzdelávanie 

a výchovu našich žiakov, na rozvoj, budovanie kvality a dobrého mena školy, patrí im za to moja vďaka.  

Naša SOŠT je stabilizovaným a jasne profilovaným subjektom, s vynikajúcim materiálnym zázemím 

a je  žiadaná vo firemnom prostredí,  rešpektovaná nielen v Trenčianskom kraji ale aj u zahraničných 

partnerov.       

  Milí žiaci, obzvlášť Vy žiaci 1.ročníka, vstúpte teda na pôdu školy odhodlane, dobre pripravení 

a s úsmevom. . Nech čas strávený štúdiom u nás bude patriť medzi Vaše pozitívne obdobia v živote. 

Prajem Vám k tomu pevné zdravie, šťastie a študijné úspechy.   

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 02.09.2021 

Zapísal: Ing. Miroslav Dziak 

 

 


