
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

Vážení rodičia, 

dovoľujeme si Vám poslať newsletter s príspevkami z prvých mesiacov roku 2019.  

Na základe Vašich pripomienok sme zmenili dizajn školskej internetovej stránky. Ďakujeme za 

spätnú väzbu, pretože po zmene dizajnu je stránka prehľadnejšia a orientácia na internetovej 

stránke jednoduchšia. Neváhajte sa na nás obrátiť aj s ďalšími pripomienkami, pomocou 

ktorých zlepšíme Vašu informovanosť o škole. 

Maturitné skúšky zo slovenského jazyka a cudzích jazykov sa uskutočnili 12. a 13. marca. 

Všetky skúšky prebehli bez problémov, a tak majú naši štvrtáci pred sebou ešte polovicu z 

povinných častí maturitných skúšok. 

Úspechy našich družstiev na školských športových súťažiach sa každý rok zväčšujú. V tomto 

roku sme postúpili z okresných kôl na krajské kolá v piatich disciplínach.  

Pripravované akcie a podujatia: 

praktické maturitné skúšky – apríl 

3.BV KOŽaZ - apríl 

4. ročník maturitné skúšky - máj 

1. – 3. ročník prax - máj 

2.P a 2.G plavecký kurz - máj 

1.B a 1.V exkurzie 

Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 

 

    Miroslav Tóth 

    riaditeľ  



Nová adresa internetovej stránky školy www.dsatv.sk 

Od 1. marca 2019 sme zmenili dizajn a 

adresu internetovej stránky školy na 

www.dsatv.sk. Odpovedáme tak na Vaše 

odporúčania zlepšiť prehľadnosť interne-

tovej stránky. Žiaci, rodičia a uchádzači o 

štúdium môžu nájsť na novej adrese 

www.dsatv.sk všetky informácie o 

študijných odboroch, prihlásiť sa do 

žiackej knižky, prečítať si aktuality o 

dianí v škole a zistiť všetky ďalšie 

informácie, ktoré potrebujú. 

 

Maturitné skúšky     Lyžiarsky výcvik 

Naši štvrtáci z tried 4.B, 4.P a 4 GS 

absolvovali 12. marca písomne maturitné 

skúšky zo slovenského jazyka. Skúška 

pozostávala z testu a slohovej práce, kde 

si mohli žiaci zvoliť jeden zo štyroch 

druhov žánru. Hneď na druhý deň ich 

čakali písomné skúšky z anglického, 

nemeckého a ruského jazyka. Test a 

slohovú prácu z anglického jazyka písalo 

42 (úroveň B1 - 37 a B2 - 5), nemeckého 

8 a ruského 14 žiakov.  

 

Lyžiarsky výcvik sa ako každý rok konal 

v Závadke nad Hronom. Zúčastnili sa ho 

všetky triedy prvého ročníka. Podmienky 

na lyžovanie boli na svahu v Polomke 

výborné, pretože bolo teplo a slnečno 

a bol dostatok snehu. Každý si odniesol 

z kurzu základné lyžiarske schopnosti 

a vedomosti o tom, ako sa správať na 

svahu a ako sa pripraviť na lyžovačku. 

http://www.dsatv.sk/


Školské športové súťaže 

Víťazstvá našich družstiev na okresných 

kolách v basketbale, bedmintone, hádza-

nej a cezpoľnom behu nás posunuli na 

krajské kolá školských športových súťaží. 

Silné postavenie v kolektívnych športoch 

budeme chcieť potvrdiť na okresnom 

kole v hádzanej chlapcov, ktorého víťaz 

má pre vysokú kvalitu prihlásených 

mužstiev veľkú šancu zúčastniť sa aj 

celoštátneho kola. Zatiaľ najväčší úspech 

zaznamenali dievčenské družstvá 

v badmintone a hádzanej, ktoré získali 

bronzové a strieborné medaily na 

krajských majstrovstvách. 

Výsledky: 

Okresné kolo   Krajské kolo 

Basketbal dievčatá 1. miesto Basketbal dievčatá  8. miesto 

Basketbal chlapci 1. miesto Basketbal chlapci   4. miesto 

Bedminton dievčatá 1. miesto Bedminton dievčatá   3. miesto 

Bedminton chlapci 1. miesto  Bedminton chlapci   6. miesto 

Hádzaná dievčatá 1. miesto  Hádzaná dievčatá   2. miesto 

Florbal dievčatá 1. miesto Florbal dievčatá   7. miesto 

Hádzaná chlapci 4.4.2019 Cezpoľný beh chlapci   8. miesto 

  



Súťaž Ruské slovo 

1. miesto na krajskom kole v súťaži 

Ruské slovo získali pod vedením 

profesora Čverčka žiačky Annabela 

Čičáková, Ráchel Zorvanová, Alexandra 

Kačuráková a Daniela Vincová. Naše 

žiačky vyhrali v kategórii skupinový 

spev.  

 

Rubrika zriaďovateľa 

SSOSP DSA zorganizovala s Jaguar Land Rover spoločnú 
prezentáciu 

 

 

TASR, Školský servis, 5. februára 2019 13:02 

 

Zaujímavosťou podujatia bolo, že na ňom nitrianska automobilka spustila 

druhú vlnu náboru nových zamestnancov. 

Nitra 5. februára (SkolskyServis.sk) - Súkromná stredná odborná škola polytechnická (SSOSP) 

DSA zorganizovala s automobilovým závodom Jaguar Land Rover Slovakia /JLR/ spoločnú 

prezentáciu v Obchodnom centre Mlyny v Nitre. Zúčastnila sa na nej aj riaditeľka ľudských 

zdrojov automobilky Nicci Cook a bývalý veľvyslanec Nemecka na Slovensku Axel Hartmann.  

 

Zástupcovia SSOSP DSA informovali 

návštevníkov, osobitne žiakov základných 

škôl a ich rodičov, o ponúkaných 

študijných odboroch a možnostiach 

uplatnenia absolventov školy. 

Zaujímavosťou podujatia bolo, že na ňom 

nitrianska automobilka spustila druhú vlnu 

náboru nových zamestnancov. K aktuálne 



vytvoreným viac ako 1 500 pracovným miestam v najbližších mesiacoch pribudne 850 nových, 

najmä vo výrobných prevádzkach. Súčasťou spoločnej prezentácie bol aj Deň dievčat. „Chceli 

sme priblížiť štúdium technicky orientovaných odborov na partnerskej Súkromnej strednej 

odbornej škole polytechnickej DSA a tiež sľubný kariérny potenciál v automobilovom priemysle 

nielen pre mužov, ale aj pre ženy. V našej spoločnosti tvoria významný podiel, až 30%,“ uviedla 

Miroslava Remenárová z Jaguar Land Rover Slovakia.  

 

Návštevníci akcie si mohli vyskúšať prácu s robotom Fanuc, s ktorým pracujú v rámci praktickej 

výučby na škole aj študenti školy, alebo si mohli dať podľa vlastného želania priamo na mieste 

vyrobiť akýkoľvek geometrický predmet na 3D tlačiarni. Vyskúšali si aj riadenie modelu autíčka 

Land Rover na minitréningovej dráhe, ktorej jednotlivé časti sú zhotovené na základe reálnej 

trate, aká sa využíva na testovanie vyrobených áut priamo v závode Jaguar Land Rover. Na 

prezentácii bolo vystavené aj vozidlo Land Rover Discovery, ktoré zišlo na jeseň minulého roka 

medzi prvými z výrobnej linky v nitrianskom závode. 

 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA spolupracuje s Jaguar Land Rover už vyše 

roka. V tomto školskom roku sa v rámci systému duálneho vzdelávania pripravuje jedna trieda 

študentov v maturitnom študijnom odbore mechanik mechatronik, patriacemu medzi 

najvyhľadávanejšie a najperspektívnejšie, pre budúcu prácu v nitrianskej automobilke.  

 

Trnavská škola sa pripravuje na éru digitalizácie a 
robotizácie 

Zriaďovateľ školy podporí aj rozšírenie duálneho vzdelávania. 

 
My Trnava, 26. feb 2019 o 21:01 

Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, zriaďovateľ Súkromnej strednej 

odbornej školy polytechnickej /SSOSP/ DSA na Koniarekovej ulici v Trnave, ohlásila 

rozsiahlu modernizáciu školy. O jej zámeroch sme sa porozprávali s riaditeľom SSOSP DSA 

Romanom Michaličkom. 

 

Aké boli hlavné dôvody pre rozhodnutie prebudovať technologické vybavenie 
školy? 
- Pred nástupom nového súkromného zriaďovateľa sa na škole dlhé roky neinvestovalo. Naši študenti 

tak mohli v rámci praktickej výučby využívať len pôvodné dielne vybavené zastaranými prístrojmi a 

zariadením. Zároveň je všeobecne známe, že stojíme pred štvrtou priemyselnou revolúciou, čiže pred 

érou digitalizácie a robotizácie. Na tento vývoj musí reagovať nielen výrobná sféra, ale aj všetky 

súvisiace odvetvia, vrátane vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú budúcich odborníkov pre priemysel 

pripravovať. 

 



Aké sú vaše konkrétne plány modernizácie? 
- V oblasti strojového obrábania kovov sme už zakúpili 5 sústruhov značky OPTIMUM na zlepšenie 

materiálneho vybavenia dielní a zvýšenie zručnosti žiakov s dôrazom na presnosť. Ešte pred 

začiatkom nového školského roka v septembri zabezpečíme moderné CNC prístroje, výučbové panely 

pre automobilovú mechatroniku a počítačovú učebňu so 16 pracoviskami, projektormi a 3D tlačiarňou. 

Celkovo pôjde o zariadenia v hodnote viac ako 300-tisíc eur. Plánujeme tiež nadviazať spoluprácu s 

partnerskou Súkromnou strednou odbornou školou polytechnickou DSA v Nitre. Naši študenti by tak 

mohli využívať jej špičkové zariadenia, napríklad robotické pracovisko. Partnerská škola ako jediná na 

Slovensku pripravuje odborníkov pre nitriansky automobilový závod Jaguar Land Rover. 

Aké ďalšie kroky plánujete realizovať na 
skvalitnenie výučby na škole? 
- Ešte pred začiatkom nového školského roka 

zriadime špecializovanú jazykovú učebňu s 

interaktívnym projektorom pre 17 žiakov. Chceme 

tak vytvoriť pre našich študentov podmienky pre e-

learning, čiže vyučovanie cudzích jazykov 

prostredníctvom internetu formou videokonferencií. 

Máme pritom výhodu, že pri zavádzaní týchto 

najmodernejších vyučovacích metód budeme môcť spolupracovať s partnerskými zahraničnými 

školami v rámci nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG, do ktorého patrí aj náš zriaďovateľ -

spoločnosť DSA. 

 

V súčasnosti sa veľa hovorí o potrebe podporovať perspektívne študijné odbory, 
ktoré sú žiadané na trhu práce. Ktoré z nich ponúka vaša škola? 
- Môžeme predovšetkým hovoriť o študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, ktorého absolventi 

majú široké uplatnenie nielen v automobilovom priemysle. Práve vzhľadom na vývoj v tomto odvetví 

uvažujeme aj o zavedení ďalšieho maturitného odboru. Od minulého roka sa môžu u nás žiaci 

pripravovať v perspektívnom študijnom odbore logistika. Preto sme teraz v rámci modernizácie 

výučbových zariadení zakúpili nové prístroje a vybavenie aj v tejto oblasti. Konkrétne ide o 

vysokozdvižný vozík a manipulačné zariadenia. Rokujeme tiež s renomovanými logistickými firmami 

na Slovensku, aby sme mohli aj v tomto odvetví rozšíriť výučbu v systéme duálneho vzdelávania. 
 

  


