Vážení rodičia,

Vaše dieťa stojí pred rozhodnutím, kam nasmerovať svoju profesijnú budúcnosť. Dnes
žijeme vo svete mnohých možností a nie je jednoduché vybrať si tú jednu, správnu.
Cieľom môjho listu je poskytnúť Vám úplnú informáciu o možnosti štúdia Vášho dieťaťa na
polytechnickej škole v odbore 2413 Mechanik strojov. Štúdium bolo otvorené za podpory
šiestich strojárskych firiem v našom regióne. Tieto firmy dlhodobo pociťujú nedostatok
kvalifikovaných odborných pracovníkov, čo samo o sebe dáva vysokú záruku zamestnania
úspešného absolventa. Podpora študenta počas štúdia je vyjadrená štipendiom, ktoré
v závislosti od študijných výsledkov je vyplácané na základe zmluvy medzi jednotlivým
študentom a firmou vo výške od 30 eur - 60 eur za mesiac.
Počas štúdia absolvujú študenti praktickú časť vyučovania výlučne v jednotlivých firmách
zapojených do podpory a spoznajú tak svojich potenciálnych zamestnávateľov. Je
predpoklad, že medzi zamestnávateľom a študentom po ukončení štúdia na SOŠP prerastie
učňovský vzťah do vzťahu pracovnoprávneho. Aj keby však táto situácia nenastala,
absolvent odboru získa vzdelanie, ktoré je a v nasledujúcich rokoch bude isto vyhľadávané
mnohými zamestnávateľmi nielen na Slovensku, ale v celej Európe.
Pre tých z Vás, ktorí majú záujem o detailné informácie ohľadom miesta praktického
vzdelávania a jeho náplne, pripravila naša spoločnosť informačný Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční 9. marca 2016 – streda, v čase od 15,00 – 16,30 hod v priestoroch
spoločnosti Esox spol. s r.o., Uhorská Ves 171.
Pretože viem, že čas každého z Vás je drahý, prijmite, prosím, pre rodiča, ktorý príde so
svojim dieťaťom, 2 ks lístkov Cheque Dejeuner, ktoré budú zúčastneným rodičom odovzdané
po prehliadke firmy.
Teším sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom
Ing. Tibor Tekeľ
Generálny riaditeľ Esox s.r.o.

Nástrojáreň Esox s.r.o. s lisovňou Esox-plast s.r.o. v Uhorskej Vsi, je dynamicky sa rozvíjajúca
slovenská spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1994. Zaoberá sa výrobou vstrekovacích foriem
a lisovaním plastových výrobkov do áut, práčok, umývačiek a medicínskych pomôcok. Patrí medzi
najlepšie nástrojárne na Slovensku, kde sa vyrábajú konštrukčne najnáročnejšie produkty. Kvalita
všetkých vývojových a výrobných procesov je garantovaná svetovým certifikátom kvality podľa
ISO/TS 16949:2009. Hlavným výrobným programom je technický design a výroba lisovacích foriem a
nástrojov pre výlisky a ich sériové lisovanie.
Odberateľmi výliskov sú výrobcovia v automotive priemysle, výrobcovia bielej techniky
a medicínskej techniky. Výrobky z Esoxu a Esox-plastu nájdete v práčkach Bosch, ak máte auto Mini
Cooper, tak ho otvárate kľučkou z Esoxu, tak isto tesnenia, svetelné odrazky, rôzne plastové súčiastky
nájdete pri výrobkoch Porsche, Fiat, KTM. Spolupracujeme so spoločnosťami z Nemecka, Ameriky,
Talianska, Česka, Francúzska a Číny.
Od začiatku podnikania sa stretávame s nedostatkom kvalifikovaného personálu
v profesiách: nastavovač vstrekolisu, údržbár vstrekovacích foriem, operátor vstrekolisu, technológplastikár, programátor CNC zariadení. Pritom odmeňovanie za tieto práce je v porovnaní so
slovenskými pomermi nadpriemerné. Ak sa rozhodnete pre štúdium vašich detí v odbore Mechanik
strojov na SOŠP, dostane dieťa štipendium 30-50 Eur mesačne a navyše po úspešnom ukončení
štúdia má istotu, že sa dokáže zamestnať v prosperujúcom odvetví. - S. Tekeľová-

