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Skúsenosti a odporúčania pre zamestnávateľov v SDV pri nábore žiakov ZŠ 
 
Spoločnosť ESOX s.r.o. je rodinná firma pôsobiaca na trhu od roku 1993. Primárne sa 
zameriavame na lisovanie plastových výrobkov. Našou veľkou výhodou je vlastná 
nástrojáreň, kde vyrábame formy a automatizované výrobné linky. Tiež sa špecializujeme na 
technickú podporu lisovní vďaka vyše 20 ročným skúsenostiam s vysoko - presnými 
nástrojárskymi činnosťami a lisovaním plastov. 
 
Do SDV (systému duálneho vzdelávania) je naša spoločnosť zapojená od roku 2016. 
Spolupráca so SOŠP v Liptovskom Mikuláši bola počas vedenia pôvodného riaditeľa školy 
veľmi plodná a úspešná. 
Na škole sa etabloval aj Klub strojárov – kde členmi sú firmy a spoločnosti, ktoré vstúpili 
aktívne do podpory vzdelávania študentov odboru Mechanik strojov a zariadení od roku 
2014. Škola aktívne spolupracovala s výchovnými poradcami a zástupcami základných škôl 
v okolí – od Štrby po Ružomberok. V takýchto podmienkach sa postupne jednotlivé firmy 
mali možnosť predstaviť rodičom aj žiakom na školách. Aktívna práca SŠ so ZŠ je prvoradá. 
Podpora – ako finančná, personálna a propagačná od firiem je veľmi presne cielená a sú 
výsledky. 
 
Ako spoločnosť, ktorá na trhu je 27 rokov a v regióne sme známi svojou lojalitou k Liptovu, 
sme na základných školách postupne zoznamovali učiteľov a žiakov s našou výrobou a našim  
smerovaním. Navštevovali sme rodičovské združenia od 8. ročníka, snažili sa podporovať 
aktívne ZŠ – naši žiaci a majster boli na hodinách fyziky, chémie alebo techniky – kde 
mladším žiakom rozprávali, prednášali a ukazovali, čo sa u nás robí. Zúčastňovali sme sa 
aktívne burzy stredných škôl – kde žiaci končiacich ročníkov sa prídu pozrieť na svoje 
nastávajúce SŠ, publikujeme v miestnom mesačníku pravidelne, čo sa u nás deje – doplnené 
texty obrazovým materiálom – tie sú tiež distribuované na školy. 
Okrem toho sme robili (do krízy Co 19) pravidelne Deň zručností – kedy viaceré školy mohli 
sa zúčastniť súťaže, exkurzie a prednášok v našej spoločnosti. 
Na jeseň sme organizovali pravidelne každú stredu Deň otvorených dverí – kde sa nám hlásili 
z jednotlivých ZŠ triedy na exkurzie do spoločnosti. 



Škola organizovala tiež Dni otvorených dverí, Deň zručností a iné sprievodné akcie, kde 
pozývali žiakov zo ZŠ. Takže žiaci mali z dvoch zdrojov informácie o štúdiu daného odboru 
ako aj podmienkach štúdia u nás v Esoxe v SDV. 
Merateľné výsledky jednotlivých náborových aktivít nemáme. Pretože najúčinnejšie je, keď 
úspešní študenti od nás dávajú referencie vo svojej obci alebo základnej škole. Druhý 
úspešný postup získavania žiakov je individuálna návšteva žiakov a rodičov vo firme 
a spoznanie sa navzájom. Čím viac spokojných absolventov máme, tým viac adeptov sa nám 
hlási na duál. Dôležité však je, aby SOŠ participovala aktívne na náboroch – tam je odozva 
ďaleko vyššia a záujem rastie geometricky. Potom je možnosť vyberať si žiakov a s tým súvisí 
aj kvalita – žiakov a následne vzdelávania. 
  
Ako pri každej aktivite, najdôležitejší je angažovaný prístup ľudí a ich živý vzťah k práci 
s mladými. My sa študentom venujeme individuálne a vytvárame stále priestor na spätnú 
väzbu od nich a ich rodičov. Prví absolventi u nás pracujú. Vidíme perspektívu získavania 
nových kvalifikovaných pracovníkov práve v SDV. 
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