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Spolupráca 
SOŠ strojnícka spolupracuje so zamestnávateľskou sférou už celé desaťročia. Výučba najmä 

trojročných odborov si jednoznačne vyžaduje spoluprácu s výrobným sektorom a tak sme i po 

transformácii Považských strojární začali spolupracovať s následníckymi firmami - PSL, a.s., 

Farmet, a.s., VOJUS,a.s., Polnotech, a.s., Letecké motory, a.s., a mnohými ďalšími, ktorí prejavili 

záujem o našich absolventov. 

 

Spolupráca so zamestnávateľmi je zameraná najmä na: 

 

• zabezpečenie odborného výcviku žiakov v poslednom ročníku štúdia, 

• zabezpečenie exkurzií žiakov našej školy ale i žiakov  základných škôl, 

• zabezpečenie učebných pomôcok a materiálu na odborný výcvik, 

• zabezpečenie zákaziek na výrobu jednoduchých súčiastok a prác pre žiakov nižších ročníkov. 

 

Spolupráca so zamestnávateľmi je pre študentov SOŠ strojníckej neoceniteľným prínosom. Prax vo 

firme im umožňuje oboznámiť sa s výrobným programom firmy, poznať celkovú organizáciu práce, 

získavať pracovné návyky, získať určité finančné ohodnotenie, nadviazať cenné kontakty 

a mnohým z nich zároveň sprostredkovať pracovné miesto už počas štúdia na škole. 

V najväčšom rozsahu máme spoluprácu rozpracovanú s firmou PSL, a.s. Považská Bystrica  
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Školský 

rok 

Celkový počet 

končiacich 

žiakov 

Počet žiakov 

vo firmách 

Počet firiem 

2007/2008 230 212 95 

2008/2009 223 223 69 

2009/2010 181 177 61 

2010/2011 240 223 50 

2011/2012 208 195 49 

                                      Údaje za posledných 5 rokov: 
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Odborný výcvik vo firme 
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Spolupráca s PSL, a.s. 
Po dlhých prípravách a rokovaniach bola 22.10.2008 podpísaná zmluva o spolupráci 

medzi TSK Trenčín, firmou PSL, a.s. Považská Bystrica a SOŠ strojníckou,  

Považská Bystrica, ktorá je zameraná na: 

• vzdelávaciu oblasť, 

• materiálnu a finančnú podporu, 

• organizačnú podporu, 

• ostatnú činnosť. 

Cieľom spolupráce je: 

• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• modernizácia vyučovania -  teoretického i praktického, 

• modernizácia strojového vybavenia školských dielní na praktickom vyučovaní,  

• celková modernizácia školy, 

• zabezpečenie kvalitne pripravených absolventov školy pre firmu PSL, a.s., 

• zabezpečenie rekvalifikačných kurzov pre zamestnancov firmy PSL, a.s. 

Firma PSL, a.s. sa zaviazala podporiť výchovno-vzdelávací proces v priebehu 15-tich 

rokov sumou minimálne 497 900 €. 
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      Podpísanie zmluvy 
        

                      

Zástupcovia SOŠ strojníckej a PSL, a.s. sa stretávajú 1až 2 krát ročne. Na stretnutiach 

sa prehodnocujú dosiahnuté výsledky spolupráce a stanovujú sa úlohy na nasledujúce 

obdobie. 

Najintenzívnejšia je spolupráca pri zabezpečovaní odborného výcviku v PSL, a.s. 

i v SOŠ strojníckej a pri náborovej činnosti. 
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Okrem už uvádzaných aktivít spolupráce (zabezpečovanie odborného výcviku, 

náborová činnosť, tvorba školských vzdelávacích programov, účasť na 

záverečných skúškach, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu- CNC 

stroje )  je potrebné uviesť i ďalšie výsledky spolupráce: 

 

a) zakúpenie pracovného oblečenia každoročne pre všetkých žiakov 1. ročníka a     

pre majstrov odborného výcviku, 

b) rekonštrukcia športovej miestnosti, 

c) reklama v regionálnej televízii, 

d) údržba strojného parku SOŠs, 

e) vypracovanie projektu opravy šatní dievčat na praktickom vyučovaní, 

f) kooperácia vo výrobe – zákazky pre praktické vyučovanie, 

g) každoročné odmeny pre najlepších žiakov SOŠs na konci školského roka, 

h) spoluvystavovateľ na výstavách Stredoškolák - Trenčín a Mladý tvorca – Nitra, 

i) organizovanie súťaží zručnosti každoročne od roku 2008, 

j) pomoc pri údržbe strojového parku SOŠ strojníckej – oleje a emulzie do strojov, 

k) rekvalifikácie zamestnancov PSL, a.s. 
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Súťaž  zručnosti 2011 – článok v podnikovom časopise PSL, a.s. 

V dňoch 02. – 03.06.2011 sa na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici 

uskutočnil štvrtý ročník Súťaže zručnosti, na ktorý prijali pozvanie zástupcovia 11 škôl zo 

Slovenska a 2 školy z Čiech.  

Súťaž zručnosti sa v priebehu rokov stala tradíciou, ktorá v tomto roku prilákala záujem 

nielen médií, ale aj predstaviteľov Zväzu strojárskeho priemyslu a iných stavovských 

organizácií. Samotná súťaž prebiehala podľa klasického scenára. Prvý deň súťažiaci 

dostali za úlohu vyhotoviť výrobok sústružením a frézovaním podľa zadanej technickej 

dokumentácie. Hodnotiaca komisia zložená z pedagógov jednotlivých škôl potom 

posudzovala  kvalitu a čas zhotovenia výrobkov. Výrobok s najväčším počtom 

pridelených bodov zvíťazil.  
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Ďakujem za pozornosť ! 
 
 
 
 
 
   Mgr. Štefan Capák 
   http://soujpb.edupage.org/ 
   stefan.capak@sossportpb.tsk.sk 
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