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REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
• •
•

•

JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 
BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.reconstruct.sk   0919 467 787

Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
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Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti

Vtipy na 
tento týždeň
Nový vynález môjho 
priateľa - veľká kovo-
vá krabica sa štrbinou 
na stene. 
A na nej nápis: Chcete 
vedieť, ako veľmi ste na-
ivný? Vhoďte dovnútra 
päťsto korún a dozviete 
sa to.

„S idiotmi sa nebavím,“ 
vraví pán Novák. 
„Veľmi skoro s nimi totiž 
nájdem spoločný jazyk 
- a potom z toho mám 
depresie.“

„Je hlúposť dedičná?“
„Nehanbíš sa takto 
hovoriť o rodičoch?“

Chlapík si tak na ulici 
kopne do zlatej tehličky 
a zvolá: 
„Tak, a už je zo mmňa 
zlatokop!“

Psychiatri hovoria, že 
každý štvrtý človek 
trpí na nejakú duševnú 
poruchu. Ak ste s tromi 
priateľmi a nevnímate 
nič zvláštne, máte jedno-
ducho smolu!
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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Servis, ostrenie, výdaj tovaru z e-shopu OTVORENÉ!

IVATI, LÁNSKA 937/39, Považská Bystrica

E - shop: www.nz-lacnenaradie.sk

Volajte: 0903 557 065

na všetko!!!PREDAJŇA PROFESIONAL

Vianočná
AKCIA
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 13. 12.

Maslo

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369

-35%
cena za 1 kg

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok

•   

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

•  

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

•   

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

•    

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kg
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Kofola
•   

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

•   

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg

999

299

500 g

•  

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599

900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

     

od pondelka



noviny PB 21-49 8

SLUŽBY, CHARITA Najčítanejšie regionálne noviny
8

»Kúpim Pionier,Stelu,Ba-
betu Simson aj nepojazd-
né.0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
0
9
-9
9

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti
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ŠKOLAPOVAŽSKO
11

NAŠA ŠKOLA 

V ZNAMENÍ 

ROBOTIZÁCIE 

A AUTOMATIZÁCIE
Rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu 
a budúcom povolaní je v živote 
mladého človeka jedna z najdôle-
žitejších vecí. Predstavy rodičov a 
žiakov sa možno niekedy rôznia, 
avšak aj rodičia a aj deti potrebu-
jú predovšetkým tie informácie, 

ktoré im pomôžu rozhodnúť sa správne. Centrum odborného vzdelávania a 
prípravy, duálne vzdelávanie, prepojenie teórie s praxou, zapojenie sa zamest-
návateľov do vzdelávacieho procesu, dôraz na moderné vzdelávanie, moderne 
vybavená škola, uplatnenie absolventov v praxi, pružné reagovanie na dopyt 
na trhu práce a následná aktualizácia učebných plánov ale aj bohatá mimo-
školská činnosť, to je Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici. 

Výhody štúdia v SOŠ strojníckej
Žiak po ukončení štvorročného štúdia na našej škole získava nielen maturitné 
vysvedčenie ale aj  výučný list a naši absolventi majú otvorené dvere tak na 
vysokú školu, ako aj do zamestnania. O našich absolventov majú veľký záujem 
prosperujúce strojárske a elektrotechnické firmy. Sú to firmy, ktoré sú stabilné 
na trhu práce, poskytujúce svojím zamestnancom možnosť odborného rastu, 
dobré platové podmienky a výborné sociálne programy. 

Odborný výcvik
Naša škola má vlastné dielne odborného výcviku a celá výučba, teoretické aj 
praktické vyučovanie, prebieha v komplexe areálu školy. Všetci žiaci SOŠs si môžu 
za zvýhodnené ceny urobiť zváračské kurzy, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané 
na trhu práce. Dielne sú vybavené novou, modernou technológiou a strojmi, 
ktoré používajú firmy vo svojej výrobe. Prihlasujeme sa stále do nových a nových 
projektov, kde získavame nielen špičkové vybavenie do našich dielní a odborných 
učební ale naši učitelia a majstri odbornej výchovy účasťou na rôznych stážach a 
školeniach získavajú najnovšie poznatky v oblasti vedy a techniky.

Učebné plány ktoré reflektujú potrebu trhu 
práce zameranú na robotizáciu a automatizáciu
Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva ne-
oddeliteľnou súčasťou výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak 
na zvyšovanie kvality a produktivity. Veľmi úzko spolupracujeme so zamest-
návateľmi v našom regióne a spolu hľadáme také riešenia, aby naši absolventi 
boli čo najlepšie pripravení pre potreby trhu práce. Upravili sme preto školské 
vzdelávacie programy pre odbory mechanik nastavovač a mechanik strojov 
a zariadení a zahrnuli sme do nich tematické celky zamerané na robotizáciu 
a automatizáciu. 
Aj v odboroch zameraných na elektrotechniku nezaostávame za súčasnými 
trendmi a v odbore mechanik elektrotechnik pripravujeme žiakov pre firmy, 
kde je práca s robotmi úplnou samozrejmosťou. V učebni automatizácie 
pripravujeme študentov na pochopenie základných princípov pre oblasť au-
tomatizácie a robotiky. Na to využívame systém UniTrain, ktorý umožňuje 
modelovanie fyzikálnych veličín vo využití virtuálneho prostredia. Týmto vir-
tuálnym prostredím nahrádzame reálne meracie prístroje ako ampérmeter, 
voltmeter, generátor, osciloskop. Systém nám umožňuje pochopiť funkciu PLC 
systémov v automatizácií, ktoré sa v súčasnosti vo veľkom používajú v rôznych 
odvetviach priemyslu.

Ďalšie benefity pre našich žiakov
Žiaci elektroodborov získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektro-
technika, § 21.Tí, ktorí vykonávajú odbornú prax vo firmách a podieľajú sa 
na produktívnej práci, dostávajú mesačne odmeny. Škola zabezpečuje žia-
kom stravovanie v školskej jedálni. V poobedňajších hodinách je k dispozícii 
posilňovňa, telocvičňa a sauna. Zúčastňujeme sa súťaže ZENIT v strojárstve, 
elektrotechnike a programovaní, kde nám naši študenti robia radosť výbor-
nými výsledkami a pekným umiestnením v rámci družstiev i jednotlivcov. 
Práce, ktoré naši žiaci predstavovali na krajských a celoštátnych kolách SOČ sa 
umiestňujú na prvých miestach.

Nezaostávame ani v súťažiach
Naši žiaci sa zapájajú do súťaží ako Matematický klokan, Genius logicus, Ex-
pert Geniality show Pangea a dostávajú sa svojimi výsledkami na popredné 
miesta. Okrem vedomostných súťaží a súťaží zručnosti pripravujeme pre ži-
akov aj rôzne športové podujatia, ktoré napomáhajú rozvíjať nielen fyzickú 

Odborné vzdelávanie - o budúcnost máš postarané!
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA V POVAŽSKEJ BYSTRICI

PRAKTICKÉ VYUČ OVANIE JE ZÁKLAD 
ÚSPECHU V BUDÚCOM POVOLANÍ
Naši žiaci sa pripravujú na budúce povolanie v strojárskych a elektrotechnic-
kých odboroch na pracoviskách odborného výcviku. Učia sa ovládať základné 
druhy obrábacích strojov ako sú sústruhy, frézovačky, brúsky, vŕtačky, nasta-
viť  obrábacie centra, merať obrobky a udržiavať a ošetrovať CNC stroje. Na 
pracoviskách CNC technológií pracujú s riadiacimi programami SINUMERIK, 
MIKROPROG, FANUC a HEIDENHAIN. 

Do nášho technického portfólia pribudlo robotické rameno FANUC LRMate 
200iD, ktoré naši žiaci využívajú pri výučbe takých tém, akými sú používanie a 
ovládanie iPendantu, základy programovania – pohybové inštrukcie a logické 
inštrukcie, vytvorenie a priradenie programov a iné. Okrem firmy FANUC spo-
lupracujeme a sme podporovaní svetovými firmami SIEMENS a MITSUBISHI. 
Veľmi zaujímavo sú vybavené pracoviská pre mechanikov počítačových sietí, 
a to nielen potrebným zariadením na prenos informácií v počítačových sie-
ťach, ale každý žiak má svoje pracovisko vybavené potrebným PC hardvérom.  
V spolupráci pedagógov a žiakov tohto odboru sa naša škola radí medzi školy 
so špičkovým prenosom dátových informácií zabezpečovaných novovytvore-
nou optickou sieťou na celej škole. 

Vybavenie pracovísk odborného výcviku potrebnými strojmi, prístrojmi a za-
riadeniami pre jednotlivé odbory spĺňa vysoký štandard školského vzdeláva-
cieho programu. Na odbornom výcviku žiaci získavajú vedomosti a praktické 
zručnosti v takej kvalite, že sú žiadaní na trhu práce u zamestnávateľov už 
počas štúdia na našej škole. Žiaci v končiacich ročníkoch vykonávajú odborný 
výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov, kde dostávajú za produk-
tívnu prácu aj odmenu. V minulý školský rok 2020/2021 bolo vyplatené 116 
700,-eur odmien. V tomto školskom roku spolupracujeme so 14 zamestnáva-
teľmi v duálnom systéme vzdelávania a 54 zamestnávateľov má uzatvorenú 
zmluvu o odbornej praxi a odbornom výcviku, kde žiaci pracujú na produk-
tívnej práci. 

O úspešnosti a kvalite školy svedčia aj dosiahnuté ocenenia žiakov v rôznych 
vedomostných a odborných súťažiach. V súťaži ZENIT v strojárstve, elektro-
technike a programovaní, nám robia radosť výbornými výsledkami a pek-
ným umiestnením v rámci družstiev i jednotlivcov. Úspech a kvalita školy sú 
merateľné aj záujmom zamestnávateľov o absolventov našich odborov a ich 
uplatnenie na trhu práce.

Naša škola za posledné roky prechádza rôznymi zmenami, jednak stavebnej 
časti komplexu budov ale aj samotným technickým vybavením. V poslednom 
období sa modernizácia dotýka aj časti pracovísk odborného výcviku. V rámci 
operačného programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pod 
názvom akcie „Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania“, 
dostáva nový šat najstaršia časť pracovísk starej dielne. V súčasnosti finišu-
jeme rekonštrukciu stavebnej časti starej dielne, predmetom ktorej bola 
modernizácia kúrenia, elektroinštalácie a osvetlenia, obnovenie náterov vn-
útorných stien a vonkajšej fasády, oprava a zateplenie strechy spojené s novou 
krytinou, doplnenie vzduchotechniky a zrenovovanie sociálnych priestorov a 
šatní žiakov. Súčasťou tejto investičnej akcie je aj nákup nových obrábacích 
strojov. Žiaci sa už teraz môžu tešiť na nové konvenčné sústruhy od slovenskej 
firmy TRENS a frézovačky od firmy XYZ z každého druhu po 10ks. K doterajším 
12 CNC strojom pribudne 5 CNC frézovačiek a 5 CNC sústruhov od svetové-
ho výrobcu HAAS. Modernizácia si vyžiada náklad v celkovom objeme 2 173 
379,20€. Môžeme konštatovať, že strojárske profesie majú v našej „Zelenej 
župe“ a v našom regióne naozaj „ZELENÚ“

Príďte medzi nás, budeme sa na Vás veľmi tešiť !

zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. 
Vždy v zime a v lete usporiadame školskú športovú olympiádu. Školská olym-
pijská hymna, zapálený olympijský oheň, vlajky v rukách zástupcov jednotli-
vých tried, olympijský sľub, to všetko vybudí žiakov k fantastickým športovým 
výkonom. Niekedy uletené disciplíny zaručujú zábavu, ale aj tvrdý, nekom-
promisný boj o prvenstvo, ktoré znamená pre víťaznú triedu zisk putovného 
pohára riaditeľa SOŠs a nemalú finančnú odmenu zo Združenia rodičov SOŠs.

Multifunkčné ihrisko
Trenčianska župa v areáli našej školy vybudovala moderné multifunkčné ihris-
ko. “Verím, že toto ihrisko bude čo najviac otvorené pre všetkých športuch-
tivých žiakov,“ povedal počas slávnostného odovzdania ihriska do užívania 
trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška a dodal, že ide o ihrisko s najmoder-
nejším EPDM povrchom určeným na športy, ako je volejbal, basketbal, tenis 
či minifutbal.  Investícia župy do jeho vybudovania bola viac ako 200 tis. eur. 
„Výrazne sa nám zlepšia podmienky na výchovno-vzdelávací proces a zvýši sa 
aj kvalita telesnej výchovy a krúžková činnosť. Podarilo sa nám zrekonštruovať 
celý areál, pretože táto investícia bola spojená aj s vybudovaním prístupovej 
cesty,“ povedal riaditeľ školy Mgr. Štefan Capák. 

Projekty 
Účasť na rozmanitých projektoch sa na našej škole teší veľkej popularite, 
pretože vieme, že nás to neustále posúva ďalej a núti nás to premýšľať nad 
budúcnosťou školy a jej absolventov. V rámci operačného programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká republika sa naša škola zapojila  do spoloč-
ného projektu spolu z hlavným cezhraničným partnerom Střední odbornou  
školou, Frýdek-Místek do spoločnej spolupráce, ktorej hlavným cieľom je 
vzájomné zvýšenie úrovne a kvality odborného vzdelávania škôl v oblasti 
zvárania metódou TIG a CNC obrábania a programovania. 
Ďalší projekt s názvom Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom 
vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu je zameraný na 
zvýšenie doterajšej úrovne vzdelávania v oblasti čitateľskej, matematickej, 
prírodovednej, finančnej, jazykovej a IKT gramotnosti žiakov realizáciou extra 
hodín, mimoškolskou činnosťou žiakov, poznávacími exkurziami na rozvoj 
spomenutých gramotností, rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických 
a odborných zamestnancov prostredníctvom pedagogických klubov a vzdelá-
vania a odborný stáží.

Bohatá krúžková činnosť
Žiaci našej školy majú k dispozícii množstvo rozmanitých krúžkov. Tí, ktorých 
zaujíma technika, môžu svoj talent rozvíjať v krúžkoch ako základy robotizá-
cie, základy CNC programovania, základy zvárania, PLC a automatizácia alebo 
mikroelektronika a PC technika v praxi. Jazykovo nadaní žiaci cibria svoje 
komunikačné schopnosti v anglickom a slovenskom jazyku. Svoju fyzickú 
kondíciu naši študenti rozvíjajú v množstve športových krúžkov, akými sú 
atletický, kondično - regeneračný, posilňovací, fit krúžok alebo športové hry 
a cvičíme pilates.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy
SOŠ strojnícka od 1.9.2014 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a 
prípravy pre strojárstvo pre skupinu odborov 24 –strojárstvo a ostatná ko-
vospracovacia výroba. Sme škola, ktorá sa ako prvá s vervou vrhla do systému 
duálneho vzdelávania. Krok po kroku sme sa spolu s firmami učili a dnes sme 
najúspešnejšia škola, ktorá spolupracuje s 15 firmami strojárskeho aj elektro-
technického zamerania.   

Škola je tu pre študentov
V našej škole sú študenti prvoradí. Škola je tu pre študenta a nie študent pre 
ňu. Zaujímame sa o potreby našich žiakov a radi si vypočujeme o ich problé-
moch, starostiach i radostiach. Našim cieľom je škola moderná, vybavená 
kvalitnými pomôckami, novou technikou, ale aj plná porozumenia, radosti 
a šťastia. 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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dvojnásobne cez Vianoce!


