
Pár slov o škole... 
 
SSOŠ DSA  je situovaná v peknom 

prostredí, uprostred zelene, v centre 

mesta asi 10.min chôdze od autobusovej 

a železničnej stanice.. Súčasťou areálu je 

okrem školy, aj súkromná školská jedáleň, 

súkromný školský internát a športový 

areál. Žiaci zo širšieho okolia sa môžu 

ubytovať v 7-pochodovom školskom inter-

náte s kapacitou 80 postelí. 

Ubytovanie aj štúdium je bezplatné! 

Na voľnočasové aktivity môžu využívať 

posilňovňu a telocvičňu, koncertnú sálu 

a vonkajší areál so školským ihriskom. 

Zriaďovateľ školy je Deutsch-Slowakische 

Akademien, a.s., (DSA), ktorá je dcérskou 

spoločnosťou nemeckého vzdelávacieho 

koncernu EropäischesBildungswerk fur 

Beruf  und Gesellschaft (EBG). 

 

 

Budova školy SSOŠ DSA 

Keď je vzdelávanie hrou... 
 

 

 

Kontakty: 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12 

Trebišov 

075 01 

Riaditeľ školy: Mgr. Miroslav Tóth 

e-mail: skola@dsatv.sk 

telefón:  +421 56 668 1310 

 +421 56 688 4576 

www: https://www.dsatv.sk/ 

  

SÚKROMNÁ STREDNÁ 

ODBORNÁ ŠKOLA DSA 
 

 

 
 

 

 

CHCEŠ DOBRE ZARÁBAŤ? 

CHCEŠ PRACOVAŤ V OBLASTI CNC? 

 

... potom príď k nám!   
 

 
študijný odbor  

2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ 

 

 

mailto:skola@dsatv.sk
tel:+421566681310
tel:+421566681310


Počítačom riadené stroje (CNC) sú 

moderné stroje určené nielen na 

sústruženie a frézovanie, ale sú to aj 

brúsky, tvárniace stroje, povlakovacie 

stroje, zváracie automaty, laserové 

a plazmové stroje a mnohé ďalšie 

zariadenia. Oblasť CNC technológií je 

dynamicky sa rozvíjajúca oblasť 

svetového hospodárstva. Znalosť práce 

na CNC strojoch dáva študentom výraznú 

konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. 

 

Výhody a benefity pre absolventa 
študijného odboru 2411 K mechanik 
nastavovač: 

• zaujímavá a čistá práca s najmoder-
nejšími obrábacími technológiami, 

• rýchle uplatnenie na trhu práce 
hneď po škole - veľký dopyt zo 
strany zamestnávateľov doma aj 
v zahraničí, 

• nadštandardné finančné ohodnote-
nie, 

• práca v oblasti, ktorá sa dynamicky 
rozvíja - perspektíva stabilného 
zamestnania, 

• kvalitné technologické a odborné 
zázemie školy umožňuje pokra-
čovať v štúdiu na vysokej škole 
technického smeru, 

• možnosť duálneho vzdelávania 
počas štúdia, 

• okrem maturity absolvent získa aj 
výučný list. 

Odborné a technické zázemie  

SSOŠ DSA je plne vybavená strojovo 

technologickým parkom. Máme klasické 

sústruhy, frézovačky, stojanové vŕtačky, 

brúsky, pílu na delenie materiálov. 

V rekonštruovaných priestoroch boli 

inštalované nové CNC sústruhy a CNC 

frézovačky.  

 

Učebňa vybavená modernými CNC 
obrábacími strojmi 

 

Sústruženie v školských dielňach na 
klasických sústruhoch  

  

Nové laboratórium  s PC a 3D Printer 
tlačiarňami pre oblasť rýchleho vytvárania 
modelov (prototypov) 

 

Na podporu výuky programovania CNC strojov 
slúži samostatná učebňa vybavená PC so 
simulačnými programami 

Uplatnenie absolventov  

Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa 

mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných 

obrábacích strojov s rozličným stupňom 

automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní a 

programovaní CNC strojov. Po 

absolvovaní nástupnej praxe majú 

predpoklady vykonávať činnosti v 

technickej príprave výroby a riadiť 

pracovný tím. Vzhľadom na dobrú znalosť 

fyzikálnej  podstaty technologického 

procesu sa môžu flexibilne prispôsobiť 

meniacim sa podmienkam trhu.  


