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ŽUPNÉ OZVENY

Firma Decodom v duálnom vzdelávaní
Vysoká úroveň výroby nábytku v topoľčianskej spoločnosti
Decodom je jedným zo základ-

ti zamestnávateľov poskytovať
v systéme duálneho vzdelávania
praktické vyučovanie. Čo to zna-

Zástupcovia krajín V4 sa zúčastnili workshopu, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Strednej odbornej školy drevárskej. Svoje skúsenosti na ňom prezentovali
aj zástupcovia spoločnosti Decodom.
Foto: tm

ných kritérií pri vstupe do systému duálneho vzdelávania. Aj
vďaka tomu získala spoločnosť
Decodom ako prvá na Slovensku osvedčenie o spôsobilos-

mená? „V prvom rade žiak s duálnou výučbou získava reálne pracovné návyky. Učí sa na aktuálnych zariadeniach, používa moderné technológie a materiály.

To všetko mu dáva predpoklady
na uzavretie budúcej pracovnej
zmluvy už počas štúdia a skracuje jeho adaptačný proces pri nástupe do zamestnania,“ vypočítava výhody „duálu“ Roman Gejdoš, konateľ firmy Decodom.
Duálne vzdelávanie sa už
v spoločnosti Decodom udomácnilo a prvých 15 študentov
Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch využíva všetky výhody tohto systému. Pre
lepšiu informovanosť o nich organizuje Decodom Deň otvorených dverí s aktívnou komunikáciou so žiakmi základných škôl.
Nábor pre školský rok 2016/17
sa končí 31. augusta. Zmysluplnosť týchto krokov sa prejavila
aj v ankete, v ktorej bola Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch ohodnotená ako najlepšia v Nitrianskom kraji. Anketu organizoval Štátny inštitút
odborného vzdelávania v spolupráci so svojím švajčiarskym
partnerom EHB.
Tomáš Masaryk

Test prvej pomoci aj športovanie
V priestoroch Spojenej školy na Ulici Slančíkovej v Nitre absolvovali v utorok 22. júna zamestnanci Úradu NSK celodennú prípravu na sebaochranu, vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej pomoci.
Po získaní teoretických poznatkov absolvovali test k základným otázkam prvej pomoci. V druhej časti branno-športového dňa si zamestnanci Úradu NSK preverili sily v plávaní na 50 metrov, v plážovom volejbale, futbale, stolnom tenise, streľbe zo vzduchovky a v behu so
stolnotenisovou loptičkou na lyžičke. Na záver Helena Psotová, vedúca kancelárie riaditeľa Úradu NSK, odovzdala ceny víťazom jednotlivých kategórií.
(op)

Najobsadenejšou disciplínou bola streľba zo vzduchovky.

Foto: (op)

Servis pre čitateľov * Servis pre čitateľov * Servis pre čitateľov

Predstavujeme zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Olichov, leží
7 km od Zlatých Moraviec. Svoju históriu začalo písať 8. septembra 1937. Vtedajší Spolok
hluchonemých v Kremnici odkúpil panstvo od grófa Hrablayho. Prví obyvatelia ZSS boli zruční kováči, stolári, ženy pracovali
v kuchyni, v práčovni a boli aj šikovné krajčírky.

Po roku 1951 prešlo ZSS pod
správu štátu a jeho ďalší vývoj
bol určený štátnou politikou.
Dnes je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s kapacitou 203 obyvateľov. Zameriava sa na individuál-

ny prístup ku klientom, poskytuje služby v domove sociálnych
služieb, v špecializovanom zariadení, má rehabilitačné stredisko s celoročnou pobytovou
službou a ako novinku ponúka
služby v rehabilitačnom stredisku dennou formou. Poskytujú
sa tu sociálne služby a zabezpečuje sa záujmová, rehabilitačná
a kultúrna činnosť aj pracovná

terapia. Služby poskytuje odborný personál, ktorý pracuje opatrovateľským systémom podľa
švédskej prof. Moniky Kronwhinkel. V ZSS Svetlo sa využíva metóda bazálnej stimulácie a odborné masáže. Nezabúda sa ani

na duchovné potreby obyvateľov. Im slúži aj vybavený fitpark.
Svoje dovolenky trávia vo Vysokých Tatrách alebo pri mori
v Chorvátsku či v Taliansku.
Okrem dovoleniek spoznávajú
krásy našej vlasti pri jednodňových výletoch. Navštevujú múzeá, zámky, hrady. Obyvatelia
sa pravidelne stretávajú so svojimi kamarátmi z iných zariadení napríklad na Fašiangovej, Veľkonočnej, Katarínskej a Mikulášskej zábave. Nechýba ani majáles. Obyvatelia sa zúčastňujú
na divadelných predstaveniach
v okolitých obciach a sami tiež
demonštrujú herecké umenie.
V ZSS Olichov sú aj malé terapeutické dielničky: textilná s krosnami a šijacími potrebami, keramická s dvoma keramickými
pecami; výtvarná, kde klienti
okrem maľovania vyšívajú, vyrábajú tašky z papiera, voňavé
mydlá a sviečky. Na pracovnú terapiu slúži aj veľká záhrada.
V súčasnej dobe v ZSS Svetlo
prebieha rozsiahla rekonštrukcia. Obyvatelia dúfajú, že vianočné sviatky už oslávia vo vynovených priestoroch.
Katarína Šurdová,
riaditeľka ZSS

Takto sa tešil z ceny šéf víťazného futbalového tímu Peter Macko. Foto: (op)

Cenu za víťazstvo v tenisovej dvojhre mužov odovzdali podpredsedovi NSK Ladislavovi Marenčákovi vedúca kancelárie riaditeľa Úradu NSK Helena Psotová
(v strede) a asistentka riaditeľa Úradu NSK Zuzana Starovičová.
Foto: (op)

COM-DANCE: stovka tanečníkov

Takmer 100 súťažiacich sa predstavilo v piatok 18. júna v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne na prvej mestskej súťaži
moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorú usporiadalo Regionálne osvetové stredisko (ROS) v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno. Na súťaži sa predstavilo 21 tanečných skupín
a sólistov rozdelených do troch vekových kategórií a piatich tanečných štýlov. Odborná porota v zložení Martin Lukáč, Anna Alexandrovna Farkashová a Fatima Chudá hodnotila tanečné choreografie,
ich náročnosť, prepracovanosť a technické prevedenie. Posudzovali držanie tela tanečníkov, presnosť, precíznosť a synchronizáciu pohybov, načasovanie i súlad s hudbou aj medzi tanečníkmi navzájom.
COM-DANCE je v histórii Komárna prvou mestskou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelých.
Zámerom ROS pri organizácii súťaže bolo poskytnúť amatérskym tanečníkom pôsobiacim v Komárne príležitosť a priestor na porovnanie
ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom podujatia bolo nielen podporiť, prehĺbiť a rozvíjať tanečné talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať
a napomáhať ich odborný rast. ROS v Komárne, ako hlavný organizátor tejto súťaže, plánuje v roku 2017 rozšíriť jej pôsobenie na okres Komárno s nadväznosťou na krajskú a následne celoštátnu súťaž.
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