
Duálne vzdelávanie je o dobrých vzťahoch školy a firmy, tvrdí riaditeľ 
galantskej strednej školy I. Igrici 
 
 
Stredná odborná škola technická 
v Galante sa môže pýšiť nielen 
vysokým percentom svojich 
uplatnených absolventov na trhu 
práce, ale aj aktívnou spoluprácou 
s regionálnymi podnikmi. Škola má 
dnes na svojom konte vyše 10-tisíc 
absolventov a tento rok oslávila 
svoje 65-te výročie. O jej 
smerovaní, úspechoch aj plánoch do 
budúcnosti sme sa rozprávali s jej 
riaditeľom, Ing. Ivanom Igricim.   
 
Čím si škola za 65 rokov svojej existencie prešla? 
Boli obdobia, keď pukala vo švíkoch a do lavíc si sadalo aj okolo 800 žiakov chtivých  
poznať remeslá, poľnohospodárskeho – opravárenstva strojárskej výroby, ale aj športové 
a spoločenské aktivity. Zažila však aj časy nezáujmu o ponúkané odbory, ľahostajnosti voči 
svojej intelektovej aj telesnej kondícii.  
Škola monitorovala dianie v spoločnosti a, žiaľ, často vplýval na jej vybavenosť nedostatok 
financií. Vždy to však bola škola, ktorá svojim študentom dala pocit istoty uplatniteľnosti 
získaných vedomostí a kvalitnej praxe.  
 
 
Aké sú možnosti štúdia na škole? 
Štúdium na našej škole je zamerané hlavne na technické odbory. Nesnažili sme sa odkloniť od 
tradičných odborov strojárskeho a poľnohospodárskeho zamerania. Vidíme v týchto odboroch 
budúcnosť, hlavne vzhľadom na trend rozvoja strojárenstva v regióne, ale aj v existencii viac 
ako štyristo poľnohospodárskych subjektov v regióne, z ktorých každý je potencionálnym  
 zamestnávateľom. Je zaujímavé, že tradičné remeslo, ako je obrábač kovov nenachádza 
záujem u žiakov a rodičov, napriek enormnému záujmu zamestnávateľov v oblasti 
strojárenstva o tento odbor. Určite je treba ešte viac zdôrazňovať na náboroch , ktoré 
intenzívne vykonávame na základných školách možnosť uplatnenia sa.  
 
Aké máte študijné a učebné odbory? 
Štvorročné  štúdium  ponúka zameranie Mechanik strojov a zariadení, absolvent získa 
maturitu, aj výučný list. Trojročné učebné odbory sú Autoopravár (mechanik, elektrikár, 
karosár), Obrábač kovov, Mechanik opravár – stroje a zariadenia, Agromechanizátor – 
opravár. V nadstavbovom štúdiu ďalej ponúkame odbory Dopravná prevádzka, Strojárstvo, 
Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. V prípade, že žiak neukončil ani 
základnú školu, ponúkame mu možnosť navštevovať dvojročné učebné odbory Strojárska 
výroba a Poľnohospodárska výroba.    
 
 
Čo iné škola ponúka? 
Popri možnosti získať výučný list a maturitné vysvedčenie aj možnosť vykonania vodičského 
kurzu na osobné aj nákladné vozidlá, kombajny a traktory, ďalej niekoľko druhov kurzov 



zvárania, kurzy na obsluhu poľnohospodárskych strojov. Možnosť diaľkovo si dokončiť 
maturitu u nás využívajú každý rok desiatky záujemcov. 
Takáto komplexnosť vzdelania zaručuje univerzálnosť a uplatniteľnosť absolventov. 
Pokračujeme v tomto trende, avšak aj tu je badať fenomén nedostatku finančných 
prostriedkov ako v škole, tak aj u rodičov (žiakov) a v neposlednom rade nezáujem žiakov 
rozšíriť si uplatniteľnosť. 
 
 
Aké odbory postupne zanikli a o ktoré sa škola obohatila? 
Doba priniesla zmeny, a tak aj na našej škole niektoré odbory stratili atraktivitu. Je to 
napríklad odbor strojný zámočník, nástrojár, či brusič. Pribudli zasa napríklad nadstavbové 
štúdiá strojárstvo, dopravná prevádzka, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva.   
 
O ktorý odbor je v súčasnosti najväčší záujem? 
O štúdium automechanických zameraní všeobecne.  Teší nás aj záujem o štvorročný študijný 
odbor Mechanik strojov zariadení. Nádejný je tiež trend záujmu o agromechanizátora – 
opravára, a to nielen zo strany žiakov, ale aj zamestnávateľov v poľnohospodárstve. 
 
Spolupracuje teda škola s nejakými firmami? 
Áno. Sú to viaceré podniky z nášho regiónu, napríklad Cukrovar s. r. o. Sereď, ktorý je 
zároveň oficiálnym partnerom školy. Ďalej I. D. C. Holding, a. s. Sereď, NMH s. r. o. Sereď, 
Brovedani Slovakia Galanta, Jasplastik Galanta, Maschine-und Werkzeugbau Galanta, Duslo 
Šaľa s. r. o., SUZUKI PANONIA s. r. o Šaľa, Autoprofit s. r. o.Galanta a ďalšie desiatky 
malých firiem, v ktorých môžete stretnúť nielen našich súčasných, ale aj bývalých žiakov. 
 
Ako firmy pomôžu škole? 
Tak, že ponúknu zaujímavé a aktuálne témy, no najmä, technicky zabezpečia prax študentov, 
čoho škola zo svojích možností mnohokrát nie je schopná: poskytnú svoje priestory, 
zariadenia, stroje aj zamestnancov – odborníkov. Pod ich vedením potom chlapci získajú 
praktické zručnosti. Podľa kvality odvedenej práce, ochoty, odbornosti aj správania sa 
zamestnávatelia mnohokrát našich študentov odmeňujú, a to materiálne aj finančne, pracovné 
oblečenie, pri niektorých firmách odvoz a dovoz z praxe, možnosť získať motivačné 
štipendium, či gastrolístky, balíčky. Samozrejme, očakávajú pritom produktívnu prácu na 
úrovni takmer plnohodnotného zamestnanca.  
Tu je na mieste otázka hmotnej zainteresovanosti  týchto zamestnancov, ale aj 
zamestnávateľov, lebo študent je v povedomí, ale aj v skutočnosti braný ako záťaž a brzda pri 
výkonoch zamestnancov firmy a bez finančného zabezpečenia takejto straty produktivity nie 
sú spokojní.  
Toto je dlžné školstvo pri zavádzaní duálneho vzdelávania a podľa môjho názoru sa týmto 
smerom pohneme len veľmi ťažko. Zároveň je potrebné zadefinovať aj požiadavky 
pedagogickej spôsobilosti spomínaných zamestnancov vo firmách. 
Náznak rozbehu duálneho vzdelávania sme na našej škole predbehli, a vlastne nikdy sme ho 
nezprerušili.  
Duálne vzdelávanie je zatiaľ  len o dobrých vzťahoch vedenia školy a firiem. 
 
Ako vyzerá prax? 
V prvom rade robíme výber študentov, ktorí na prax pôjdu. Firmy berú študentov rovnako ako 
zamestnancov, majú nároky na kvalitu, dochádzku, pravidlá a mnoho iného. Pedagóg zo školy 
sleduje ich dochádzku vo firme, pravidelne komunikuje s majstrom z firmy, či rieši prípadné 



nezrovnalosti. Ak sa niekto neprispôsobí pravidlám vo firme, tak ho stiahneme na odborný 
výcvik späť do školy. Až potom zvyčajne žiak príde na to, o koľko výhod prišiel.  
 
 
Prečo je pre firmy výhodné so školou spolupracovať? 
Toto by mal radšej popísať zodpovedný pracovník každej firrmy. Ja sa môžem domnievať, že  
zamestnávateľ si prijatím študentov môže znižovať produktívny vek svojich ľudí. Niektoré 
firmy majú totiž vysoký priemerný vek zamestnancov, čím riskujú, že o pár rokov nebudú 
mať ľudí.  
 
Sú firmy, v ktorých žiaci praxujú, aj ich potenciálnym zamestnávateľom? 
O absolventov technických odborov je na trhu práce záujem. Myslím si však, že chybu robia 
tie firmy, ktoré prídu zväčša v čase po maturitách a pýtajú si našich absolventov. Tých 
najlepších však už v tom čase zväčša zamestnáva firma, v ktorej vykonávali prax.  
 
Vykonali ste nejaký konkrétny krok k nadviazaniu novej spolupráce s firmami? 
Koncom apríla sme hostili zástupcov regionálnych podnikov, vedenie základnej školy v 
Šintave a predstaviteľov úradu práce. Za okrúhlym stolom sme skonštatovali, že súčasný trh 
si pýta viac absolventov strojárskych odborov a je presýtený absolventmi ekonomických a  
hotelových škôl. 
 
 
Zapájate sa do nejakých projektov? 
Úspešní sme boli v predkladaných projektoch. V tomto školskom roku realizujeme niekoľko 
projektov - Tvorivé dielne, Comenius a boli sme úspešní aj v projekte  Moderná technická 
škola, kde sme získali vyše 100 – tisíc eur   na modernizáciu odborného vzdelávania. 
Projekty a účasť v nich často suplujú financovanie niektorých aktivít, ktorých sa školy za 
bežnej prevádzky musí zriecť, ale aj tak vidím nie dobrý pomer v rozdelení položiek projektu, 
najmä podielu použiteľného na materiálové vybavenie, často tak ustúpi praktická úloha 
projektu všeobecným vzdelávacím aktivitám, pretože nie je možné zo stanoveného podielu 
finančných prostriedkov zabezpečiť dostatok aj kvalitu potrebných strojov a zariadení, aj 
materiálového vybavenia. Napríklad ak chceme vzdelávať vo zváraní modernými 
technológiami, tak musíme zabezpečiť primeranú techniku, zariadenie aj materiálové 
a energetické vybavenie. Ťažko budeme vysvetľovať praktické zváranie na interaktívnej 
tabuli s akýmkoľvek výkonným softwerom. Podobné by to bolo pri výučbe CNC riadených 
obrábacích strojov aj pri iných aktivitách praktického charakteru. 
 
Čo najviac zaujíma rodičov pri výbere školy? 
Stretávame sa s veľmi aktívnym záujmom, ale aj vyslovene „zbavenia sa“ detí a posunutia ich 
do starostlivosti školy. Tu sa potom ťažko komunikuje s rodičmi o vymeškávaní 
z vyučovania, neučení sa, ničení zariadenia školy aj o mimoškolských aktivitách. 
Naopak, tí rodičia, ktorí majú záujem, sa veľmi živo zaujímajú o možnostiach rozšíriť si 
vzdelania nadstavbovým štúdiom, o vodičský, zváračský, kombajnistický kurz, ale aj 
o odborné exkurzie súťaže, prednášky, medzinárodnej návštevy.  
Každý rok organizujeme Deň otvorených dverí pre žiakov, rodičov aj pedagogických 
zamestnancov základných škôl, ukážeme im naše dielne, zariadenia, stroje, učebne, a čím je 
táto ukážka prístupnejšia, tým sa viac zaujímajú o našu školu. 
Tak sme zaviedli ponuku produktívnej práce žiakov pre svojich bývalých pedagógov na 
základnej škole vo forme prezutia, vyváženia pneumatík automobilu, ale zriadenia geometrie 
riadenia, kosenie trávnika, pooranie záhradky a iné. 



 Podľa čoho si vyberajú žiaci strednú školu? 
Žiaci si určite vyberajú školu hlavne podľa vlastnej úvahy a predstavy, samozrejme, sú 
usmernené rodičmi a výchovnými poradcami. 
Žiaľ, často sú žiaci nemotivovaní, pretože rodičia sú dlhodobo nezamestnaní, sami bez 
motivácie, nevedú si deti odborne, ani inak ich neusmerňujú, a tak rozhodne o výbere školy 
kamarát (keď ide on, tak idem aj ja). 
Aj na toto sme mysleli pri náboroch na základných školách. Technické myslenie sa snažíme 
vzbudiť u žiakov základných škôl zavedením tvorivých dielní a tým nahradiť technickú 
výchovu na ZŠ. 
Žiaci prichádzajú pod vedením učiteľov zo ZŠ do našich dielní, kde ich naši majstri 
odborného výcviku produktívnou prácou motivujú – vyrobia si napríklad svietnik, zvonkohru 
a iné, hlavne si to môžu zobrať pochváliť sa rodičom. 
 
 
Aké mimoškolské aktivity škola vykonáva? Má škola družobné vzťahy s inými školami? 
Kultúrny a športový život školy je veľmi pestrý. Škola disponuje športovým areálom 
a telocvičňou. Odohrali sa tu tisícky futbalových zápasov, atletických súťaží, branných 
a streleckých súťaží, stolnotenisové, šachové turnaje.  
Mimoriadne bohatá je aj cezhraničná spolupráca s partnerskými odbornými školami 
v maďarskom Kecskeméte, v Györi a v Seregélyesi a v českom Mikulove, kde priamo 
prichádza k výmene skúseností na odborných stážach žiakov aj pedagógov. So školou 
v Seregélyesi spolupracujeme už 50 rokov, vykonávame pre žiakov našich škôl výmennú 
prax, športové súťaže a poznávacie zájazdy.  
 
 
Ste školou generácií? 
Často sa stretávame so svojími  bývalými žiakmi a najmä nás starších zamestnancov teší 
stretnutie, keď bývalý žiak príde na prijímacie pohovory so svojím synom dokonca vnukom 
a spomína síce už na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Spomína veľmi živo s iskrou v oku, 
ktorá sa mu napriek veku a prežitým starostiam a rokom  rozsvietila pri spomienke na svoju 
školu, spolužiakov, učiteľov,  majstrov, ale hlavne na školu, kde doviedol ďalšiu svoju 
generáciu s tým, že je to jeho škola a bude to škola jeho syna alebo vnuka. 
Sme školou generácií a verím, že ňou dlho zostaneme. 
 
 
Ste riaditeľom 22 rokov. Spomeniete si na nejakú veselú príhodu? 
So žiakmi často navštevujeme divadelné predstavenia v Bratislave. Najčastejšie chodíme na 
Novú scénu. Vchádzame do divadla, usádzame sa , len Karol chýbal. Telefonicky nás 
upokojil, že už je v šatni, dostal inštruktáž, kde sa má usadiť a predstavenie sa začalo. 
Pri nástupe do autobusu  opäť  chýbal Karol.  Po takmer polhodine   čakania sme mu zavolali, 
že  kde je. Jeho odpoveď nás trošku zaskočila - predstavenie sa práve skončilo a on stojí 
v šatni . 
Začalo sa pátranie vedľa koho sedel v divadle , kto a kedy ho videl naposledy. Vtom vošiel 
spokojný Karol  do autobusu – a tam vyšlo najavo, že bol na premiére v novootvorenom 
SND. Vraj presviedčal  uvádzačku, že práve hovoril s triednou a všetci spolužiaci už sedia vo 
vnútri. Aby nerušil – asi aj tam trošku meškal – posadili ho do prázdnej lóže...  
Ani len netušil , že si pomýlil divadlo , ale očividne bol so svojim zážitkom v lóži spokojný.... 
 

 
Martin Slahu čka  


