
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

Vážení maturanti a rodičia maturantov, 

posledný rok bol pre vás zrejme veľmi chaotický, pretože ste dlho nevedeli, ako 

ukončíte školský rok. Nakoniec sa maturitné skúšky neuskutočnili. Je pravda, že maturitné skúšky sú 

dôležité a užitočné, no nepredstavujú tú jedinú dôležitú skúšku, ktorú musí človek absolvovať. 

Dôležitejšie je to, že ste sa dostali až na záver štúdia a splnili tak to, čo ste mali. A vedzte, že túto vec 

nedokáže nikto bez trocha múdrosti, odvahy, áno, aj šikovnosti. 

Viete, že okolnosti nám nedovolil sa stretnúť na konci roka a oceniť jednotlivcov za ich odborné, 

umelecké a športové výkony. Tento ceremoniál je pre mňa veľmi dôležitý a osobne si veľmi vážim 

ocenených žiakov. Niekedy nadštandardné výkony neprinesú okamžitú obľúbenosť v kolektíve, no 

v živote sú asi tým najcennejším, pretože vám prinesú uznanie a rešpekt a dajú vám možnosť pracovať 

v oblasti, ktorá vás baví. Oceňovanie žiakov je malým odkazom na to, ako funguje svet. Zapamätajte 

si preto svoje školské úspechy, aby ste sa v živote nebáli pustiť do nových, náročných vecí, ktoré vás 

posunú ďalej.  

Ďakujem vám za vašu snahu v posledných štyroch rokoch a dúfam, že stále budete s vašou školou 

udržiavať priateľský kontakt. 

 

Rodičia žiakov, ktorí s nami spoločne bojujú v súčasnej situácii,  

koronavírus nás prinútil prehodnotiť systém učenia, vyberať učivo, ktoré zvládnu žiaci aj 

samostatne, otestovali sme používanie online vzdelávacích nástrojov a objavili možnosti 

edupage. Vynikli odrazu žiaci, ktorí bežne v triedach viditeľní neboli, budeme sa snažiť, aby 

sa to príchodom do škôl nestratilo. Ukázala sa dôležitosť dobrého učiteľa, lebo len zadanie 



úlohy žiaka nič nenaučí, dúfam, že naši učitelia to zvládli. A bol tu priestor na kreativitu, 

ktorú naši učitelia využili. Aj tak sa však tešíme na priamy kontakt, lebo škola má aj túto 

dôležitú funkciu.  

Rodičia žiakov, ktorí sa k nám chystajú, 

ak čítate tieto riadky, dali ste si tú námahu a vyhľadali si informácie o nás, znamená to, že 

vám na vašom dieťati záleží. Budeme sa snažiť podporiť vás vo vašom snažení a tešíme sa na 

september. Už teraz pracujeme na tom, aby boli v ďalšom školskom roku o kúsok lepšou 

školou.         Miroslav Tóth, riaditeľ 

 

 

V školskej jedálni momentálne prebieha 

rekonštrukcia. Bude vymaľovaná, s novou 

elektroinštaláciou, s novou vzduchotechnikou, 

s novými stolmi a stoličkami. V septembri to budete 

môcť posúdiť. 

 

 

 

 

Takýto pohľad sa ponúkol našim maturantom počas 

odpovede. Áno, aj naša škola mala tento rok 

maturantov, ktorí ústne odpovedali. Boli traja 

a dôvodom ich odpovedania bolo, že sa  pripravovali 

z anglického jazyka na úrovni B1 a na prijatie na 

vysokú školu potrebovali úroveň B2, takže museli 

ústne odpovedať a prispeli tak k historicky najlepším 

výsledkom z ústnej odpovede našej školy. Aj 

maturitná komisia bola spokojná, lebo žiaci, ktorí 

odpovedajú dobrovoľne, s výrazne lepšie pripravení 

ako tí, ktorí odpovedať musia. 

 

Na dejepise vytvorila profesorka Borošová zaujímavý 

projekt s prvákmi a druhákmi. Zmapovali spoločne 

najväčšie choroby a epidémie. Spolu je tam až 36 

prezentácií a prezrieť si ich môžete na našej webovej 

stránke. 

 

 



 

21.2.2020 sa v Prešove uskutočnil 3. ročník celoslovenskej 

súťaže žiakov stredných odborných škôl - „Bezpečné dni v 

práci“. Súčasťou súťaže bolo aj udelenie prestížneho 

putovného pohára predsedníčky OZ Drevo Lesy Voda. Našu 

školu na podujatí reprezentovali 3 študenti- Lucián Ranič 

(2.V), Adam Romančák a Michal Majerký (3.V). Po dlhej 

príprave a preukázaní svojich znalostí z oblasti BOZP a prvej 

pomoci, sa stali víťazmi tejto súťaže. Domov si odniesli 

hodnotné ceny a tiež putovný pohár predsedníčky 

odborového zväzu JUDr. Vlasty Szabovej. Chlapcom k 

úspechu gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi. 

 

 

 

 

Michal Majerský a Adam Romančák boli 

mimoriadne úspešní aj na Stredoškolskej 

odbornej činnosti. Adam skončil na treťom 

mieste a Michal na druhom mieste. A to nie je 

všetko. Adam ešte v súťaži Zelený Andel 2020 

získal certifikát za najlepšiu SOČ v oblasti 

ochrany a obnovy životného prostredia. Vďaka 

patrí aj profesorke Šoltísovej za prípravu 

oboch študentov. 

 

 

 

  

Rubrika zriaďovateľa 

 

Takto pokračuje výstavba našej modernej haly v Nitre 

Aj napriek koronakríze pokračuje v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy 

polytechnickej /SSOSP/  DSA v Nitre výstavba Regionálneho tréningového centra. 

Za pár mesiacov tu vyrástla moderná hala pre odbornú výučbu, v ktorej bude môcť škola po 

dokončení výstavby využívať až 32 moderných učební, vybavených špičkovou technológiou. 



Tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 a pol tisíc m².  SSOSP DSA sa tak 

stane najmodernejšou strednou školou na Slovensku. 

 

 

Na súkromnej obchodnej akadémii DSA v Žiari nad Hronom už študenti dostali maturitné 

vysvedčenia 

 

Štvrtáci si už 20. mája vyzdvihli maturitné vysvedčenia v priestoroch súkromnej obchodnej akadémie 

DSA v Žiari nad Hronom. Ako to vyzeralo s ohľadom na hygienické opatrenia v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu, si môžete pozrieť na nasledujúcom linku v reportáži regionálnej televízie 

TV Žiar.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yp-IJcEHuU0&feature=emb_logo 

 

 

Žiaci sa zapojili do výroby ochranných štítov a masiek pre lekárov 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yp-IJcEHuU0&feature=emb_logo


 

Počas koronakrízy sa žiaci na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre, 

zapojení do systému duálneho vzdelávania, snažili pokračovať v domácich podmienkach aj 

v praktickej výučbe. Žiak prvého ročníka Michal Kováč sa spolu s bratom Adriánom zapojili do 

výroby ochranných štítov pre lekárov. Študenti si sami navrhli 3D model ochranného štítu, ktorý 

následne zhotovili pomocou 3D tlačiarne. 

 

Veľká vďaka chlapcom, ktorí takto zúročujú nadobudnuté vedomosti získané štúdiom, na pomoc 

iným. 

 

 


