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Vážení čitatelia,  

 

     počas celého uplynulého roka 2018 ste v kontakte s nami sledovali bohatú mozaiku 

života našej školy. 

      S potešením môžeme konštatovať, že sme prežili úspešný rok, ktorý mnohými zau-

jímavými akciami gradoval práve vo svojom závere, teda v poslednom štvrťroku, 

s ktorým sa máte možnosť teraz v krátkosti oboznámiť. Za najvýznamnejšiu udalosť po-

važujeme otvorenie unikátneho robotického pracoviska, o ktorom sa bližšie dočítate 

v rubrike zriaďovateľa. 

      Veríme, že Vašu priazeň si zachováme aj naďalej a touto formou budeme môcť spo-

ločne sledovať a skladať puzzle roku 2019, aby sme Vám opäť poskytli čo najvernejší 

obraz nášho každodenného života. 

      Čo nás čaká v najbližšom období sa dozviete v závere tohto newslettra. Do pozor-

nosti Vám však už teraz dávame „Deň dievčat“, ktorý sa bude konať 2. februára 2019 

od 10.00 hod. do 14.00 hod. v obchodnom centre Mlyny Nitra a na ktorý čo najsrdečnej-

šie pozývame aj chlapcov, rodičov a širokú verejnosť. 

 

Milí čitatelia,  

      každý nový rok nás všetkých napĺňa očakávaním nových príjemných zážitkov ... 

      Ako bude znieť melódia nasledujúcich dní roku 2019, je predovšetkým na nás ... 

      Želám Vám, aby boli plnohodnotné, krásne, prežité v zdraví a radosti! 

      Nech stoja za to! 

Oľga Hodálová          
riaditeľka 
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Gaudeamus 2018 

 
V septembri sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili Európ-

skeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

Gaudeamus Slovakia, ktorý už tradične prebieha na výstavi-

sku Agrokomplex v Nitre. Bola to príležitosť  zoznámiť sa 

s rozsiahlou ponukou štúdia po maturite a osobne sa stret-

núť so zástupcami slovenských aj zahraničných univerzít 

a vysokých škôl. 

Približne tretina našich absolventov pokračuje v ďalšom štú-

diu na vysokých školách. 

Červené stužky 
 

Naša škola sa opäť zapojila do už XII. ročníka 

celoslovenskej kampane Červené stužky. Tento 

ročník organizovalo gymnázium sv. Františka 

z Assisi 

v Žiline 

s podporou 

Ministerstva 

školstva, ve-

dy, výskumu 

a športu Slo-

venskej re-

publiky 

v rámci roz-

vojového 

projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 

2018“. Vyvrcholením kampane bolo nosenie 

červených stužiek, ktoré vyjadrovali solidaritu 

v boji proti chorobe AIDS. 

Záložka do knihy spája školy 
 

Žiaci prvých a druhých ročníkov sa i tento škol-

ský rok zapojili do celoslovenského projektu na 

podporu čítania – Záložka do knihy spája školy, 

tentoraz   na tému: Milan Rastislav Štefánik 

a iné osobnosti Česko – Slovenska. Na základe 

získaných informácií v školskej knižnici 

a vlastného čita-

teľského poroz-

umenia žiaci vy-

tvorili 40 zálo-

žiek, ktoré boli 

odoslané part-

nerskej škole – 

Strednej zdra-

votnej škole 

v Košiciach, 

s ktorou sme si 

spomínané zá-

ložky navzájom 

vymenili.  

Výsledok tvorivej činnosti žiakov 

zapojených do projektu na podpo-

ru čítania – Záložka do knihy spája 

školy 

Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici 

 

Témou projektu – Najzaujímavejšie podujatie 

v školskej knižnici bolo 100. výročie vzniku Česko - 

Slovenska. Konal sa v októbri a pracovalo v ňom 12 

žiakov, ktorí v knižnici vyhľadávali potrebné informácie 

k tvorbe ilustrácií, prezentácií a záverečnému kvízu. 

Celý priebeh tohto zaujímavého dňa zdokumentovali aj 

nástenkou.  
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Olympiáda o EÚ 

 
Zúčastnili sme sa Olympiády o EÚ  formou on line kvízu, ktorá 

sa konala dňa  23.10.2018. Našu školu zastupovalo družstvo 

pozostávajúce z troch žiakov Roman Košťál - III. PGMN, Mi-

roslav Bradáč a Tomáš Toriška - II. MEPG. Kvíz bol ná-

ročný, preveril vedomosti o fungovaní a štruktúre EÚ, ako aj 

prínose EÚ pre celkový rozvoj jej členských štátov. 

Best in English 
 

Koncom novembra prišiel opäť čas na túto jedinečnú medzinárodnú súťaž, ktorú si žiaci aj učitelia 

počas niekoľkých rokov jej  existencie veľmi obľúbili. Je to naj-

väčšia  online súťaž európskeho rozmeru a zapojilo sa do nej 

32 krajín s celkovým počtom študentom viac ako 21 000.  

Účasť je pre žiakov  motivujúca najmä  pre jej moderný for-

mát a obsah, zahŕňajúci autentické videá a články z tlače.  

Tento rok sa do nej zapojilo 13 študentov  našej školy. Ich 

výsledky dokazujú, že držia krok so svojimi rovesníkmi 

z iných európskych krajín. Najvyšší počet bodov dosiahol Mar-

cel Boroš - IV ME. Jeho výsledok 108,5 bodov 

z maximálnych 122 sa blíži k najlepším  výsledkom, aké  

boli zverejnené na FB stránke Best in English.   

Zenit v strojárstve 
 

Dňa 19.11. 2018 sa konalo v Strednej odbor-

nej škole technickej v Tlmačoch  krajské kolo 

už jubilejného XX. ročníka súťaže. Hlavnou 

úlohou súťaže je podpora a vyhľadávanie ta-

lentovaných a nadaných žiakov stredných škôl 

v oblasti strojárstva. Súťaže sa zúčastnilo cel-

kovo 24 žiakov z 11-tich stredných škôl NSK. 

V kategórii B1 sa na 3. mieste umiestnil Mar-

tin Toriška - III. PGMN a v kategórii B2 sa 

umiestnili žiaci  Martin Gábor na 2. mieste 

a  Vladimír Samuel Satko na 3. mieste, obaja 

zo  IV. PGMN. 

 

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa 

ďalších úspechov. 

Európsky deň jazykov u nás 

na škole 

 

Dňa 26. sep-

tembra sme si 

na vyučovacích 

hodinách  cu-

dzieho jazyka 

pripomenuli od-

kaz a hlavné 

ciele Európske-

ho dňa jazykov. 

Predovšetkým  

sme vyzdvihli 

dôležitosť štúdia jazykov,  podporu a ochranu 

jazykovej a kultúrnej rozmanitosti  a  podporu 

celoživotného vzdelávania.  

Žiaci si otestovali svoje vedomosti o jazykovej 

a kultúrnej rozmanitosti pomocou kvízov. Do-

zvedeli sme sa mnohé zaujímavé fakty  

o jazykoch, ktoré používame v Európe 

a diskutovali sme o výhodách ovládania viace-

rých jazykov. Snažili sme sa uhádnuť v akom 

jazyku sú napísané rôzne pozdravy, základné 

komunikačné frázy   a slovné spojenia. 

Žiaci pri prezentácii typickej  

slovenskej kuchyne 
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Súťaž informatikov iBobor 
 

Opäť  sme  zapojili aj do súťaže v oblasti informatiky iBobor. 

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem žiakov o  

informačno-komunikačné technológie a povzbudiť ich 

v kreatívnejšom používaní moderných technológií. Symbolom 

súťaže bol usilovný a inteligentný bobor. 

Naša škola súťažila v kategórii Juniori. Najlepšie sa umiestnil žiak 

Matej Dojčár - I. MMD, s počtom bodov 52,02 

(73.percentil).   

Blahoželáme! 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2018/2019 
 

Dňa 13. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili  13 

žiaci. Súťažiaci  si overili  svoje jazykové zručnosti 

a vedomosti nielen v gramatike, ale aj počúvaní, čítaní 

a rozprávaní v anglickom jazyku. Najmä pri ústnej odpo-

vedi dokázali, že angličtina je pre nich nielen vyučovací 

predmet, ale aj prostriedok, ktorý využívajú v svojom 

každodennom živote. Do okresného kola  postupuje  žiak 

s najvyšším počtom  bodov. Tento postup  si z minulého 

školského kola obhájil žiak Marcel Boroš - IV. ME 

s vynikajúcim skóre, v ktorom zo 70 bodov získal 68,5 

bodov. Druhé miesto obsadil Dávid Záň taktiež zo 

IV. ME s počtom bodov 58,5 a na treťom mieste sa 

umiestnil Adam Tóth - II. MEPG  s počtom bodov 

57,5.  

 

Víťazovi blahoželáme a prajeme mu veľa  

úspechov v okresnom kole.  

Žiaci počas riešenia úloh olympiády v anglickom 

jazyku 

Imatrikulácia 

 

Dňa 19. novembra 

sa uskutočnila Imat-

rikulácia prvákov 

všetkých 5 tried pr-

vého ročníka. 

Zábavné dopoludnie 

bolo vyplnené hrami 

a súťažami, v kto-

rých mali žiaci uká-

zať svoju šikovnosť, 

zručnosť aj spevácky 

talent. Celkovým ví-

ťazom sa stala 

I.PGMN s triednou učiteľ kou p. Ing. Bošanskou 

a získala pohár pre víťaza. Všetky triedy za svoju 

snahu dostali sladkú odmenu v podobe torty. 

Víťazná trieda I. PGMN s pani riaditeľkou Ing. Oľgou 

Hodálovou a  triednou učiteľkou Ing. Ľubomírou  

Bošanskou 

Tvorba zvieratiek z balónov  
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Odborná exkurzia v Slovenskom múzeu A. S. Puškina 

v Brodzanoch 

 

Žiaci I. MMD triedy sa dňa 14.11.2018 zúčastnili od-

bornej exkurzie v Slovenskom múzeu A. S. Puškina 

v Brodzanoch. Múzeum je súčasťou Slovenskej národ-

nej knižnice v Martine. Vzniklo v roku 1979 v budove 

renesančného kaštieľa zo 17. storočia. Zachytáva ži-

votný príbeh Puškinovej manželky Natálie a jej detí, 

tiež jej sestry Alexandry Gončarovovej von Friesenhof, 

ktorá tu svoj život nielen prežila, ale ho zasvätila cha-

ritatívnej činnosti. 

Expozícia je venovaná aj dejinám slovenskej literatúry 

z aspektu slovensko-ruských vzťahov od veľkomorav-

ského obdobia do začiatku 20. storočia. Bola sprístup-

nená v roku 1989. 

V areáli je historický park a neďaleko rodinná hrobka 

pôvodných majiteľov. 
Odborná exkuzia I. MMD triedy v Slovenskom mú-

zeu A. S. Puškina v Brozdzanoch 

 Zaľúbený Shakespeare 

 
„Divadlo nás baví“, povedali si žiaci II. PGMN, 

ktorí navštívili DAB v Nitre. 

Návšteva divadelnej inscenácie Zaľúbený Shakespe-

are v podaní hercov Divadla Andreja Bagara v Nitre 

nás nesmierne obohatila a preniesla nás do obdobia 

Renesancie, v ktorom písal sám pán William Shakes-

peare. 

Celý dej bol kombináciou romantického príbehu 

s ironickým pohľadom do zákulisia Alžbetínskeho 

divadla spolu s odkazmi na históriu, dobové reálie 

a známe osobnosti tej doby. Na nezabudnuteľnom  

predstavení sa v novembri zúčastnili, žiaci II. PGMN triedy  s triednou učiteľkou Mgr. Annou Šubo-

vou, ktorí spomínajú na krásne prežitý deň, ďakujú a tešia sa na ďalšie predstavenie. 

Po predstavení pred budovou Divadla Andreja Bagara 

Sladkosti pre detský domov 

 
Členovia žiackej rady sa pred Vianocami rozhodli potešiť 

deti z Detského domova v Kolíňanoch. Oslovili žiakov a pe-

dagógov našej školy a zorganizovali zbierku sladkostí, kto-

ré dňa 17.12.2018 odovzdali riaditeľke domova PhDr. E. 

Schwarzovej, PhD. 

Vedenie detského domova milo privítali zástupcov žiackej 

školskej rady, porozprávali o svojej náročnej práci a radi by 

uvítali ďalšiu spoluprácu so žiakmi našej školy, ktorí sa ve-

nujú dobrovoľníckej činnosti. Členovia žiackej školskej rady s riaditeľkou 

detského domova pri odovzdávaní zbierky 

sladkostí  
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Prezentácie 

študijných a 

učebných od-

borov  
 

V uplynulom štvrťro-

ku  sme sa zúčastnili 

Burzy informácii 

v Leviciach 

a Topoľčanoch, Dňa 

otvorených dverí, v 

Kultúrnom dome v 

Komjaticiach a taktiež 

Dní tradičných špecia-

lít v Podhájskej. 

Burzy informácií boli 

zamerané na  prezen-

táciu študijných 

a učebných odborov 

stredných škôl a zamestnávateľov spolupracujúcich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na 

výkon povolania. V rámci nej sme odprezentovali ukážky z priebehu výučby na našej škole, ktoré 

boli zamerané na inovatívne formy vyučovania, ako aj výrobky žiakov, zhotovené na odbornom 

výcviku. 

Burza informácií v Leviciach Burza informácií v Topoľčanoch 

Vianočné tvorivé dielne spojené s prezen-

táciou stredných škôl v Komjaticiach 
Dni tradičných špecialít v Podhájskej 

Deň otvorených dverí 
 

Už tradične dňa 12.12.2018 sa v našej škole konal „Deň 

otvorených dverí“, ktorý navštívilo približne 140 deviatakov 

a ich rodičov zo základných škôl z Nitry, aj okolia. Informo-

vali sme žiakov o možnostiach štúdia, ponuke študijných 

odborov na budúci školský rok i podmienkach prijatia na 

štúdium. 

Vzdelávanie formou systému duálneho vzdelávania 

v študijnom odbore mechanik - mechatronik prezentovala 

žiakom a rodičom p. Janka Tromans z firmy Jaguar Land 

Rover. 

Všetci zúčastnení si mohli zároveň pozrieť aj naše odborné 

učebne a tak isto aj výrobky našich žiakov, ktoré zhotovili 

v rámci praktického vyučovania. 

Rodičia počas prezentácie odborov 

Krv pre Mišku 
 

Základná škola na  Hôrke organizuje každoročne  mobilný odber krvi 

v spolupráci s Transfúznou stanicou v Nitre pod názvom „Krv pre Mišku“. 

Touto humánnou akciou chcú zachovať pamiatku na zosnulú žiačku Mišku.   

Akcia sa konala 18. 10. 2018 a podporili ju okrem zamestnancov Základ-

nej školy  aj rodičia a 6 žiaci našej školy.  Spolu  krv darovalo až  56 ľudí.  

 

Oceňujeme ich rozhodnutie. 
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Vzdelávací seminár v Novom Smokovci 
 

V dňoch od 26. 10. 2018 do 28. 10. 2018 sa naši žiaci 

Alexandra Póšová z III. OKEL a Matej Billik z III. 

PGMN zúčastnili víkendového vzdelávacieho se-

minára v Novom Smokovci, zameraného na podporu 

mladých ľudí v tvorbe pozitívnej zmeny vo svojom 

okolí.  

Seminár viedli skúsení lektori, ktorí predstavili nástro-

je na riešenie problémov, podporu občianskej partici-

pácie, získavanie finančných prostriedkov a zlepšenie 

komunikačných zručností. Svoje skúsenosti pretavili  

naši žiaci do vlastných projektov. 

eTwinning 

 
V období od 22.10. 2018 do 2.12. 2018 sa študenti III. 

MEPG pod vedením ich vyučujúcej anglického jazyka 

Mgr. N. Brathovej zúčastnili medzinárodného projektu pod 

názvom  “Známe osobnosti nášho mesta” vrámci progra-

mu eTwinning.  Cieľom projektu bolo aktívne zapojiť žia-

kov do vyhľadávania informácií a oboznamovania sa so 

známymi osobnosťami svojho mesta v cudzom jazyku a 

ich prezentácia.  

Stužkové slávnosti našich maturantov 

 
Dňa 16.11.2018 sa v priestoroch Spojenej školy v Nitre uskutočnila stužková slávnosť tried IV. 

PGMN pod vedením triednej učiteľ ky Mgr. Danky Marciňovej a IV. ME pod vedením 

triedneho učiteľa Mgr. Ivana Nagya. Následne dňa  07.12.2018 v ŠD UKF v Nitre mala stužkovú 

slávnosť IV. PG trieda pod vedením triednej učiteľ ky PaedDr. Evy Štreérovej. Okrem ro-

dičov sa stužkových slávností zúčastnila riaditeľka školy Ing. Oľga Hodálová spolu 

s pedagogickými  zamestnanci. Študentom sa prihovorila v slávnostnom prejave,  maturantom 

zaželala  veľa tvorivých síl, nielen pri maturitných skúškach. Tiež im popriala veľa úspechov pri 

zaradení sa do pracovného života, prípadne štúdia na vysokej škole. Obidva večery sa niesli 

v duchu priateľskej rodinnej atmosféry a študenti si odniesli nezabudnuteľné spomienky na tieto 

vydarené podujatia. 

Maturanti IV. ME triedy Maturanti IV. PGMN triedy Maturanti IV. PG triedy 
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Silná ruka - Krajské kolo  Mário Lakatoš - IV. ME: 3 miesto Diplom za 2. miesto v majstrovstvách okresu Nitra 

vo futsale žiakov SŠ  

Silná ruka - Krajské kolo  

Dávid Andel - IV. PGMN 

za 2 miesto  

Úspechy v športe 

Pripravované aktivity na I. štvrťrok 2019 

 Lyžiarsky a snowboardový výcvik 14. – 18. január 2019 

 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo 16. január 2019 

 4x4 Land Rover – celoslovenská súťaž 22. január 2019 

 Kam na vysokú školu? 30. január 2019 

 GENIUS LOGICUS – medzinárodná súťaž 31. január 2019 

 Kráľovná techniky 02. február 2019 

 Olympiáda ľudských práv – 21. ročník; krajské kolo 07. február 2019 

 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 11. roč-
ník; krajské kolo 

12. február 2019 

 Spracovanie informácií na počítači 14. február 2019 

 Lyžiarsky a snowboardový výcvik 04. – 08. marec 2019 

 Výchovný koncert 12. marec 2019 

 Divadelné predstavenie 13. marec 2019 

 MO vo volejbale 19. marec 2019 

 Matematický klokan 21. marec 2019 

Matej Bilik - III. PGMN, ktorý vo svojej kategórii do 70 kg 

skončil na druhom mieste s výkonom 96 kg. 
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Rubrika zriaďovateľa 

Unikátne školské centrum v trebišovskej škole  

je už v prevádzke 

 
Školský servis TASR, 5. novembra 2018 12:58  

 

Široké uplatnenie pre školy, firmy aj obce. 

 

Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA na Komenského ulici v Trebišove dnes otvorili školia-

ce centrum, jedinečné svojho druhu na Slovensku. Bude slúžiť na výučbu študijného odboru 

Technik Vodár – Vodohospodár.  

Študenti pripravujúci sa na prácu v Jaguar Land Roveri môžu 

pri výučbe používať moderné roboty 

od Webnoviny.sk • SITA 

 
Špecializované školiace pracovisko vybavené modernými robotmi otvorili v Súkromnej strednej 

odbornej škole polytechnickej DSA na Novozámockej ulici v Nitre. 

Školu si vybrala pre spoluprácu a prípravu budúcich zamestnancov automobilka Jaguar Land Ro-

ver. Pracovisko bude slúžiť predovšetkým pre praktickú časť výučby študentov v systéme duálne-

ho vzdelávania. Pripravovať sa tu budú na prácu v Jaguari, uplatnenie však môžu nájsť aj v 

ďalších firmách. 

 

UPLATNENIE ŠTUDENTOV 
Ako povedal technologický manažér spoločnosti Jaguar Land Rover Tony Bainbridge, novovytvo-

rené vzdelávacie centrum je najmodernejšie v celom regióne a technológie a prístroje v ňom sú 

rovnaké, aké používajú v nitrianskom závode. 

Absolventi školy tak po ukončení štúdia nájdu uplatnenie vo všetkých jeho prevádzkach, od karo-

sárne až po montáž, zabezpečenie kvality a údržbu. 

Bainbridge tiež skonštatoval, že Slovensko v súčasnosti potrebuje nový prístup k technickému 

vzdelávaniu, digitálne zručnosti sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. 

 

MECHANIK MECHATRONIK 
Ako informoval za školu Slavomír Maličkay, v súčas-

nosti tu študuje 427 žiakov. Od začiatku tohto škol-

ského roka sa študenti pripravujú v rámci spolupráce 

so závodom Jaguar Land Rover v maturitnom študij-

nom odbore mechanik mechatronik. 

Na novom pracovisku vybudovali mechatronickú lin-

ku, ktorú využijú v rámci predmetov automatizácia a 

mechatronika. Učiť sa budú programovať proces po-

hybu súčiastok na dopravníkovom páse a ovládať ria-

diaci panel. 



NEWSLETTER  1/2019 
______________________________________________________________________ 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA                                                                  
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií                                     

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

__________________________________________________ 

11 

Študentom umožní vysoko odbornú praktickú 

prípravu pre simulované zisťovanie porúch 

vodného potrubia. Výstavba centra trvala rok 

a zriaďovateľ školy, spoločnosť Deutsch-

Slowakische Akademien/DSA/ spolu s Výcho-

doslovenskou vodárenskou spoločnosťou, do 

nej celkove investovali 800 tisíc eur.  

 

Školiace centrum pozostáva z tréningovej ha-

ly a unikátneho podzemného polygónu. V hale 

je vstavaná plne funkčná vodárenská armatú-

ra od rakúskej firmy HAWLE. Ide o špičkovú 

technológiu využívanú vo vodárenskom priemysle na celom svete. Armatúra pozostáva z desiatok 

vodovodných objektov, medzi ktoré patrí liatinový a nadzemný hydrant, zavzdušňovacia a od-

vzdušňovacia súprava. V priľahlom podzemnom polygóne uložili vodovodnú sieť v dĺžke takmer 1 

500 metrov. Na výcvikovej ploche sa nachádza 6 úsekov s rôznymi povrchmi – trávnatý porast, 

zámková dlažba, asfalt, betón a štrkodrva. V každom z nich sú osadené tri simulátory porúch v 

rôznych hĺbkach a vzdialenostiach. Všetky simulátory sa ovládajú diaľkovo z riadiaceho centra 

umiestneného vo vodárenskej unimobunke na pozemku školy.  

 

Prístroje a zariadenia v hale a v polygóne spĺňajú 

najvyššie kvalitatívne nároky pre prácu v odvetví 

vodárenstva. Patria medzi ne špeciálne prístroje 

na vyhľadávanie porúch a únikov vody, ako na-

príklad snímače šumu, určené na zisťovanie po-

rúch na základe intenzity a početnosti hluku a 

korelátory, ktoré dokážu pomocou senzorov 

umiestnených na potrubí zistiť a presne lokalizo-

vať poruchu. Možno ich ovládať dotykovým tab-

letom. Na potvrdenie výsledkov z merania sa 

bude využívať bezdrôtový pôdny mikrofón, ktorý 

zachytáva zvuk unikajúcej vody. Školiace cen-

trum disponuje aj špeciálnym zariadením PipeMic na vyhľadávanie únikov vody v ťažko dostup-

ných miestach. Na jednoduchú a rýchlu kontrolu potrubia sa bude využívať kamera s priestupnos-

ťou cez potrubia najmenších priemerov. 

 

Trebišovská Súkromná stredná odborná škola DSA po zmene zriaďovateľa z košickej župy na De-

utsch-Slowakische Akademien, najväčšieho súkromného prevádzkovateľa materských, základných 

a stredných škôl na Slovensku, otvorila nový maturitný študijný odbor technik vodár – vodohospo-

dár.  

 

Slovensko bude totiž potrebovať v najbližších rokoch pri ochrane vodných tokov, vodohospodár-

skych diel a pri ochrane pred povodňami stovky nových odborníkov. Trebišovská škola pritom spo-

lupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Štúdium na nej zostalo aj po zmene zria-

ďovateľa pred troma rokmi bezplatné. Ako povedal predseda Predstavenstva DSA Marek Nikel, 

škola popri praktickej výučbe študentov ponúkne služby nového centra aj všetkým slovenským 

vodárenským spoločnostiam a ďalším organizáciám tohto rezortu, ktoré si na polygóne budú môcť 

nechať preškoliť svojich zamestnancov. Zamestnancov v odvetví vodného hospodárstva si tu budú 

takisto môcť nechať rekvalifikovať aj mestá a obce, zdôraznil M. Nikel.  


