
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

 

Milí rodičia, 

 

leto ešte nestihlo skončiť a my sme už museli začať ďalší školský rok. Sami viete, aké 

náročné bolo presvedčiť/prinútiť vaše deti, aby prišli do školy. A možno to až také ťažké 

nebolo, no aj napriek tomu sme cez tieto prázdniny pracovali na tom, aby sa škola stala 

prívetivejším miestom. 

 Prvou príjemnou informáciou je, že sme spustili systém duálneho vzdelávania a prváci 

v odbore technik vodár vodohosporár a učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sa doň už 

reálne zapojili, čo výrazne zvyšuje ich šancu po skončení štúdia priamo sa zamestnať. 

 Ak sa už tešíte na to, kedy vaše deti odídu z domu, vyskúšate si to počas výcvikových 

kurzov. Prváci absolvujú lyžiarsky kurz, druháci z odboru učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo plavecký kurz a ten istý odbor absolvuje v Tatrách aj turistický kurz. 

 Je nás čoraz viac, momentálne 321, čo v dnešnej dobe na stredných školách nie je 

zvykom, o to viac nás to teší. 3.B si to na začiatku roka musela odtrpieť, pretože sa im 

pripravovala trieda z bývalého laboratória. 

 Novinkou je aj atletická dráha, ktorú cez prázdniny doslova nanovo vykopal Štefan 

Tóth, čo už na telesnej bežiaci žiaci s takým nadšení neprivítali.  

 Do každej triedy pribudnú nové počítače. Pracovať sa bude na tom, aby vznikla nová 

neformálna učebňa, kde sa presunie knižnica, vznikne čitáreň, ale bude tu aj priestor, 

netradičnejšie učenie sa (návštevníci Relaxačnej miestnosti vedia, o čom je reč). 

 Vyzerá to tak, že aj tento rok sa uskutoční Ňeda še, prespávanie v škole s pestrým 

programom, už teraz vieme potvrdiť, že v ňom bude úniková miestnosť a ak máte nápad, čo 

zaujímavé by sa tam mohlo zrealizovať, potešíme sa.  

 A keďže nie vedomosťami je človek živý, zakončím to výrokom Anny Formelovej, 

ktorá komentovala  nárast ponuky bufetu: „Bufet je už skoro malý Kaufland“. 

 

 

         Miroslav Tóth, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Začíname 
 

 

 

Opäť škola. Prekvapivo sa aj v našej škole 

našli žiaci, ktorí sa do nej tešili. Začínali 

sme pre nás nie úplne tradične (v triede), 

ale spoločne na hlavnej chodbe. 

 

Predstavujeme vám netradičnú triedu 
 

Kedysi ju používali len učitelia a využívala sa len 

niekoľkokrát počas roka. Vďaka prof. Perdíkovej 

v nej vznikla Relaxačná miestnosť, kde naozaj 

prebieha aj relaxácia, no s chuťou ju používajú aj 

učitelia predmetov, keď neučia klasickou 

frontálnou výukou a potrebujú vytvoriť aj dobrú 

atmosféru. Po takejto hodine je ťažké vrátiť sa do 

obyčajnej triedy. Medzi učiteľmi už tento rok 

niekedy prebieha o túto triedu až boj. 

 

 

 

 

 



Bronzové chodníčky 
    Táborili vo 

voľnej prírode, sami 

si varili, pracovali 

na sebe, aby sa 

zlepšili. A nakoniec 

si naši siedmi 

statoční 3.9.2019 

prevzali aj prevzali 

bronzovú cenu 

vojvodu 

z Edinburghu.   

 

Budú mať aj tento 

rok nasledovníkov? 

 

 

Vtipné výroky žiakov 

Ak ku mne pripláva žralok, znamená to, že som pekný. 1.V 

Plakať na stužkovej nemôžeme, lebo budeme nalíčené. 4.P 

Prázdniny boli krátke a školský rok dlhý. 4.P 

Kto vyhrá hádku. Žena. bývalá 4.G 

56% Ale ich je menej! 4.P 

 

Rozlúčenie 
 

Bežecká dráha rokmi zarástla trávou. Niektorých žiakov to aj potešilo. Celé toto leto zvádzal 

boj Štefan Tóth s prírodou a dočasne ju dokázal poraziť. Áno, už opäť máme atletickú dráhu 

a nebežci dôvod k smútku. Bedmintonisti smútia z iného dôvodu, Števo odchádza do Prahy 

a táto donquijotovská akcia bola zároveň aj jeho rozlúčkou s nami. 



Rubrika zriaďovateľa 

Obchodná akadémia v Žiari bude mať nového zriaďovateľa 
Zmena nastane od nového školského roka. 

 

ŽIAR NAD HRONOM. Zavádzanie duálneho 

vzdelávania je jednou z priorít, na ktoré sa bude v 

najbližších rokoch zameriavať Obchodná akadémia 

v Žiari nad Hronom. 

Táto stredná škola s viac ako 50-ročnou tradíciou 

bude mať od 1. septembra nového zriaďovateľa 

Slovenskú vzdelávaciu spoločnosť Deutsch-

Slowakische Akademien /DSA/. 

Zmenu zriaďovateľských kompetencií už potvrdilo 

aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Informoval o tom Slavomír Maličkay, riaditeľ pre komunikáciu DSA. 

Ako povedal predseda predstavenstva spoločnosti DSA Marek Nikel, nový zriaďovateľ chce využívať 

na obchodnej akadémii svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal počas piatich rokov svojho úspešného 

pôsobenia na Slovensku. 

Jednou z hlavných priorít má byť výraznejšie zameranie sa na duálne vzdelávanie. 

Súkromná obchodná akadémia sídlila donedávna v prístavbe žiarskeho kaštieľa, kde však mesto plánuje 

domov pre seniorov. 

Od 1. septembra by mala podľa aprílového vyjadrenia Nikela pre týždenník MY pokračovať v 

priestoroch bývalého Domu kultúry na Námestí Matice slovenskej. 

Hľadajú partnerov 

V porovnaní so štátnym vzdelávacím programom mala obchodná akadémia už aj doteraz posilnenú 

odbornú prax o 30 percent. 

V ďalšom období chce nový zriaďovateľ pomôcť škole pri zavádzaní systému duálneho vzdelávania a 

tiež pri vyhľadávaní nových partnerov - zamestnávateľov v regióne. 

Stredné školy v portfóliu DSA spolupracujú v rámci duálneho vzdelávania s firmami, akými sú Jaguar 

Land Rover a Slovenský vodohospodársky podnik. 

Nikel uviedol, že na škole plánujú skvalitniť výučbu jazykov. Akadémia zachová doterajší rozsah štúdia 

anglického jazyka a do výučby nemčiny sa zapoja aj lektori z partnerských nemeckých škôl. 

Cudzie jazyky po novom 

DSA plánuje podľa neho využívať pri výučbe nemeckého jazyka na škole formu videokonferencií. 

Študenti v Žiari nad Hronom tak budú počas hodiny nemčiny naživo prepojení s lektorom v Nemecku. 

"Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov, e-learning a distance learning. DSA preto plánuje 

investovať aj do vybavenia jazykových učební. Pre učiteľov a študentov obchodnej akadémie budú 

pripravené výmenné pobyty a stáže na partnerských školách a odborných školiacich strediskách u nás i 

v Nemecku," dodal Nikel. 

http://ziar.sme.sk/
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/44/4465195/4465195_1200x.jpeg?rev=3


Spoločnosť DSA je najväčším prevádzkovateľom súkromných materských, základných a stredných škôl 

na Slovensku, kde spravuje celkovo desať škôl. DSA vznikla ako dcérska spoločnosť nemeckého 

vzdelávacieho koncernu EBG - Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v 

Magdeburgu. 

Súkromné gymnázium v Bardejove zmenilo zriaďovateľa 

Založené bolo v roku 2004 a študuje v ňom 93 žiakov. 

 

Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-

Slowakische Akademien /DSA/ sa stane od 

1. septembra novým zriaďovateľom 

Súkromného gymnázia na Nám.arm. gen. L. 

Svobodu 16 v Bardejove. Zmenu 

zriaďovateľských kompetencií už potvrdilo aj 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Gymnázium bolo založené 

v roku 2004 a študuje v ňom v štyroch 

triedach 93 žiakov. Zapojilo sa úspešne aj do 

programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu), čo je komplexný rozvojový 

program pre mladých ľudí, ktorého história siaha až do roku 1956. 

 

Ako povedal predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch- Slowakische Akademien Marek Nikel, nový 

zriaďovateľ hodlá využiť na bardejovskom gymnáziu svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal jednak 

ako súčasť nadnárodnej vzdelávacej siete, ale aj počas piatich rokov svojho úspešného pôsobenia na 

Slovensku. Plánuje skvalitniť predovšetkým výučbu jazykov. Popri zachovaní doterajšieho rozsahu 

štúdia anglického jazyka budú mať študenti možnosť výučby nemčiny, do ktorej sa zapoja aj lektori z 

partnerských nemeckých škôl. Nový zriaďovateľ plánuje využívať pri výučbe nemeckého jazyka 

formu videokonferencií, to znamená, že študenti v Bardejove budú počas hodiny nemčiny naživo 

prepojení s lektorom v Nemecku. Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov tzv. e-learning 

a distance learning. Nový zriaďovateľ preto plánuje investovať aj do vybavenia jazykových učební. 

DSA má ambíciu vytvoriť z bardejovského  gymnázia elitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pomôže 

pripravovať svojich absolventov pre ich štúdium na vysokých školách u nás i v zahraničí. Škola by tak 

zároveň reagovala na nové požiadavky trhu práce, súvisiace s priemyselnou revolúciou Industrie 4.0., 

čiže postupujúcou robotizáciou a automatizáciou, ktorá mení aj nároky na vedomosti a zručnosti 

absolventov škôl. 

Nový zriaďovateľ bardejovského gymnázia - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien je najväčším 

prevádzkovateľom súkromných materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Spravuje u nás 

celkovo 10 škôl. DSA vznikla ako dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – 

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu. 


