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Úspechy našich žiakov v celoslovenskom kole súťaže Zenit  

v strojárstve 
 

V dňoch 11. – 13. februára 2020 sa 

v Košiciach uskutočnilo celoštátne kolo súťaže 

ZENIT v strojárstve. Žiaci z našej školy ako 

víťazi krajského kola  Samuel Šabík 

a Miroslav Bradáč  súťažili v kategóriách  S  

a R, ktoré sú zamerané na overenie praktic-

kých zručností pri výrobe súčiastok podľa vý-

kresovej dokumentácie, vrátane vypracovania 

technologických postupov. V kategórii R , 

v ktorej obsadil pekné  5. miesto Samuel 

Šabík zo IV. MSMN sa používajú ručné po-

stupy. V kategórii S , v ktorej dominujú sústruženie, frézovanie, vŕtanie, dosiahol zasa pekné 

4. miesto žiak z III.MEPG Miroslav Bradáč.  

                                 Ďakujeme a blahoželáme k skvelým výsledkom. 

 

Deň otvorených dverí   
 

 

„Raz vidieť je lepšie ako tisíckrát počuť“ si opäť  

12.12.2019 povedali takmer dve stovky žiakov 

deviatych ročníkov a ich rodičov zo základných 

škôl z blízka i z ďaleka, aby si prišli pozrieť našu 

školu. Ako sa mnohí vyjadrili, neoľutovali.  

Okrem základných informácií o možnostiach štú-

dia, systéme duálneho vzdelávania,  ponuke štu-

dijných odborov na budúci školský rok i pod-

mienkach prijatia na našu školu si mohli pozrieť 

naše triedy, odborné učebne i vyučovanie niekto-

rých odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov. Veľmi ich zaujali moderné edukačné 

CNC stroje, ale i modely a výrobky  žiakov školy, 

ktoré zhotovili v rámci praktického vyučovania. 

Nielen deviataci, ale i rodičia sa živo zaujímali  

o  Regionálne tréningové centrum (RTC), ktoré je 

vo výstavbe v areáli školy. Niektoré prístroje  im 

predviedli samotní žiaci a návštevníci si ich mohli 

spolu s rodičmi osobne vyskúšať. Záujemcovia 

o štúdium na našej škole sa informovali              

i o možnostiach odbornej praxe vo firmách, od-

bornom výcviku, o uplatnení sa na trhu práce. 

Odchádzali nadšení, plní informácií a zážitkov.  
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Príbeh Palárikovho Drotára  v novom šate 
 

 

Stovka  štvrtákov a druhákov našej školy sa 

27. februára 2020 na divadelnom predstave-

ní Drotár v DAB Nitra stala svedkom národ-

nostných a sociálnych sporov a konfliktov, 

ľúbostných vášní vydajachtivých slečien a 

slobodných mládencov. Palárikova veselohra 

z roku 1860 ich  oslovila  a prekvapila svojou 

aktuálnosťou. V známom príbehu z učebnice 

literatúry, v ktorom Ján Palárik využil záme-

nu postáv, našli pobavenie, napätie, ale 

i poučenie.  Dobovú autenticitu mohli žiaci 

vnímať nielen na kostýmoch, ale aj na mno-

hojazyčnosti hereckých prehovorov. Na dy-

namickej scéne odzneli i maďarčina, nemčina, poľština. Aby diváci pochopili slová hercov v 

cudzom jazyku, nad pódiom sa nachádzal displej, kde sa premietali preklady v slovenskom 

jazyku. Humor často mierený i do vlastných radov žiakom poodhalil základnú pravdu 

o potrebe hodnotiť človeka podľa jeho charakteru a skutkov a nie jazyka či národnosti. Uvedo-

mili si, že nepriznávať sa k svojmu pôvodu je nielen nečestné, úbohé, ale môže viesť k strate 

dôstojnosti i v očiach iných.    

XXII. ročník Olympiády ľudských práv 

 

Nosná téma XXII. ročníka OĽP znela:  „Výzvy pre 

demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storo-

čia“. 

V súčasnej dobe sociálnych sietí, digitalizácie, umelej 

inteligencie, tzv. hybridných vojen sú demokratické 

hodnoty paradoxne viac ohrozené ako na začiat-

ku  90.rokov, pretože dnešní mladí ľudia totalitu neza-

žili. Ako konštatovali členovia poroty, opäť sa stali veľ-

mi  dô l ež i tými  vzde l ávan i e  a  výchova 

k demokratickým hodnotám nielen na hodinách dejepi-

su, občianskej náuky, etiky, ale aj v mimoškolských 

aktivitách.  

Krajského kola OĽP sa 6.februára 2020  na Gymnáziu vo Vrábľoch za našu Súkromnú 

strednú odbornú školu polytechnickú, DSA Nitra zúčastnil Miroslav Bradáč 

z III.MEPG.     

Predsedníčka poroty pani Ivana Hajducsek - Semjanová mu ako úspešnému riešiteľovi nároč-

ného testu odovzdala diplom a vyjadrila radosť, že ľudským právam sa stále viac venujú i žia-

ci odborného vzdelávania.  
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Imatrikulácie 2019 
 

 

Každoročne je na našej škole peknou tradíciou uvítať   žia-

kov prvých ročníkov tak trochu netradičnou formou. Členo-

via Žiackej školskej rady  tak urobili aj v tomto školskom 

roku. Pre prvákov pripravili zábavno - súťažné dopoludnie, 

ktoré prebiehalo v priestoroch slávnostne  vyzdobenej te-

locvične tesne pred 

Vianocami.  

Naši noví žiaci si ma-

li možnosť vyskúšať 

svoju šikovnosť, zručnosť, kreatívnosť i cit pre estetic-

ké cítenie.  Okrem toho, že museli plniť rôzne vtipné  

úlohy, spoločne si s triednymi učiteľmi aj zaspievali. 

Súťažné disciplíny hodnotila porota  – zástupkyne 

SSOŠP  Mgr. M. Staňová a Mgr. S. Steinerová.  Tí naj-

šikovnejší boli odmenení sladkosťami. A nielen oni. 

Všetci žiaci pred ukončením imatrikulácií obdržali balíč-

ky s maškrtami. 

Dúfame a veríme, že naši prváci budú dosahovať dobré študijné výsledky a o štyri roky ús-

pešne zmaturujú a uplatnia sa v odbore, ktorý si vybrali.   

 

 Držíme im palce! 

Predseda žiackej rady Adam Kocúr, IV. PGMN 

Expert geniality show  
 

 

28. novembra 2019 súťažilo 32 žiakov z našej školy v 

dvoch kategóriách a v šiestich rôznych súťažných té-

mach 13.ročníka celoslovenskej súťaže Expert geniality 

show. Cieľom súťaže je vzbudzovať u žiakov hlbší záu-

jem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich 

k ďalšiemu vzdelávaniu a hlavne umožniť žiakom súťaž-

nou formou porovnávať si vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schop-

nosti a dosiahnuť za ne uznanie. 20.decembra 2019 sme sa dozvedeli výsledky. 

Súťažilo 13 828 žiakov zo 662 škôl. V tomto ohromnom počte súťažiacich sa naši žiaci nestra-

tili a väčšina z nich obsadila vo svojich kategóriách  miesta do prvej stovky, čím získali titul 

EPERT a diplom EXPERTa. Traja z nich – Marko Olexa z I.MEMM, Dávid Tíleš z II.MMD 

a Tomáš Toriška z III.MEPG dokonca titul „TOP EXPERT  a diplom TOP EXPERTa. 

 

                                                 Srdečne blahoželáme ! 
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Lyžiarske kurzy 2020 
 

 

V našich končinách nám  v tomto roku pani zima ne-

dopriala bielu prikrývku. Aj preto si 51 žiakov prvého 

ročníka doslova vychutnalo sneh na lyžiarskych kur-

zoch v krásnom prostredí v Závadke nad Hronom. 

Začiatočníci si osvojovali základné lyžiarske zručnos-

ti. Pokročilí si zase zdokonaľovali svoju lyžiarsku 

techniku. Pedagogickí zamestnanci, vedúci kurzov  

Mgr. Mikuláš Lorinc, PaedDr. Tomáš Stollár, Mgr. 

Nadežda Brathová , Ing. Štefánia Morvaiová, Ing. 

Cyril Lazúr, Ing. Silvia Kvasňovská a pani Paulína 

Chuťková 

ako inštruktorka si zodpovedne plnili svoje povin-

nosti spolu so svojimi zverencami z tried 

1.MN,1.PG,1.MMD,1.ETO a 1.MEMM. V dňoch 

27.-31.1.2020 a 10.-14.2.2020  využili pobyt 

v prekrásnom prostredí na zlepšenie si svojej ly-

žiarskej zdatnosti a iné pohybové, ale i zábavné 

aktivity. Upevnili sa priateľstvá a triedne kolektí-

vy. Prevládala príjemná, priateľská atmosféra 

a účastníci kurzov si z  hôr priniesli domov neza-

budnuteľné spomienky a zážitky. 

Hviezdoslavov Kubín 
 

 

Dňa 3.marca 2020 sa uskutočnilo školské kolo 

súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov 

Kubín. Bolo pre nás potešiteľné, že aj chlapci od-

borného zamerania prejavili vzťah k poézii a próze 

a pútavým spôsobom interpretovali diela sloven-

ských autorov. 

Víťazom školského kola sa stal žiak I. ročníka od-

boru mechanik mechatronik Tomáš Halás. Verí-

me, že vzťah k poézii v ňom pretrvá aj počas 

ďalších rokov štúdia. 

Na ďalších miestach sa umiestnili Matej Dojčár 

z II. MMD a Vladimír Biely z I. MEMM. V próze sa na 1. mieste umiestnil Matúš Adam-

kovič z II. MMD.  

 

              Srdečne blahoželáme! 
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Vianočný koncert 
 

 

Adventné obdobie svojím čarom nad-

chne asi každého človeka. V utorok     

17. decembra 2019 žiaci našej školy 

spolu s učiteľmi zažili krásnu vianočnú 

atmosféru v priestoroch Evanjelického 

kostola v Nitre. Najskôr ich privítal 

a krátkym prejavom o význame Vianoc 

zaujal pán farár Ivan Boženík.    Potom 

im umelecká formácia občianskeho zdru-

ženia Cultura Humana sprostredkovala 

najkrajšie poklady vianočnej hudobnej 

tvorby rôznych žánrov z celého sveta. 

Známe i  menej známe koledy 

a vianočné piesne mnohých prítomných 

chytili za srdce a často sa svojím spe-

vom pridali k účinkujúcim. Niektorí žiaci 

sa dokonca blysli svojimi vedomosťami, 

keď presne pomenovali kraj odkiaľ jed-

notlivé slovenské koledy pochádzajú, za 

čo si od prekvapeného moderátora kon-

certu vyslúžili obdiv a uznanie. 

Okresné kolo vo volejbale 
 

 

Dňa 5. marca 2020 sa uskutočnilo prvé kolo 

okresnej súťaže  vo volejbale stredných škôl. 

Zúčastňujú sa ho družstvá zo stredných škôl 

Nitrianskeho okresu.  Tento rok sa konalo na  

Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre. V silnej kon-

kurencii volejbalových družstiev, za ktoré 

hrali i aktívni volejbalisti, napriek bojovnému 

výkonu naše družstvo nepostúpilo do ďalších 

bojov. Všetkým chlapcom však za spomínanú 

bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy patrí 

poďakovanie a obdiv.  
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Interaktívne využívanie Classroom tools na hodinách ANJ 

 

Na hodinách anglického jazyka vyučujúce zintenzívnili 

využívanie IKT aj vďaka novému pripojeniu na 

internet, ktorý škola od začiatku tohto roka vy-

užíva v rámci projektu EDUNET, ktorý školám 

zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výsku-

mu a športu Slovenskej republiky,  prostredníc-

tvom operátora SWAN. Tento aktuálne najmo-

dernejší systém školského internetu je bezpeč-

ný, mnohonásobne rýchlejší ako bol donedávna 

používaný Infovek 2 a zodpovedá európskym 

nárokom na vzdelávanie v 21. storočí.  

Vyučujúce tak využívajú  nové interaktívne  Classroom tools k učebniciam Solutions, portál 

EnglishGo ako aj interaktívne cvičenia a videá na internete. Žiaci môžu na precvičovanie 

slovnej zásoby v aplikácii WocaBee a riešení úloh na Edupage dokonca použiť aj svoje mobil-

né telefóny. Na hodinách nemeckého jazyka pokračujú video hodiny s nemeckou lektorkou.  

Náš projekt z občianskej náuky 
 

Témou nášho projektu bola legalizácia marihuany. 

Mali sme nájsť názory za legalizáciu – čiže Áno 

a prečo áno a názory proti legalizácii – čiže Nie 

a prečo nie. Pracovali sme vo dvojici. 

Už pred začatím hodiny sme na tabuľu napísali je-

den názor za a jeden proti legalizácii marihuany 

v SR. Ostatné sme mali pripravené . Uviedli sme 

konkrétny zdroj a osobu, ktorej názor sme citovali. 

Museli to byť buď známe osobnosti alebo odborníci 

v danej oblasti a známy zdroj. To bola najťažšia 

úloha nášho projektu. Pretože  napr. na internete 

je názorov za legalizáciu veľa, takmer všetky sú 

však anonymné alebo len od laických ťažko „dohľadateľných“ osôb. 

Začali sme tým, že sme krátko vysvetlili, čo je to vlastne marihuana, čo  spôsobuje .Čerpali 

sme prevažne z internetu,  Wikipédie. Zdôraznili sme, že je to ilegálna droga. Predstavili 

sme názory za legalizáciu a  proti legalizácii. K tomu sme povedali vlastné názory, ktoré sme 

museli oprieť o konkrétne fakty a argumenty. Potom nasledovala diskusia, do ktorej sa za-

pojila celá trieda. Spolužiaci nám dávali rôzne otázky a hovorili o svojich názoroch. Jeden sa 

nás opýtal, ako by sme sa cítili ako rodičia, keby sme zistili, že naše dieťa fajčí ilegálnu dro-

gu. Padli rôzne názory, napr. že by marihuana mohla pomôcť svojimi liečivými účinkami 

v lekárstve, dokonca, že by to malo byť na rodičoch ako pri obyčajných cigaretách 

a alkohole. Keď však zaznelo, že takmer všetci ťažko drogovo závislí začínali práve fajčením 

marihuany a dnes sú to ľudské trosky, mnohí zmenili svoj postoj a stotožnili sa s argumen-

tami proti legalizácii.  

                                                                                                 Michal Bukový II. MMD 
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Rubrika zriaďovateľa 

Trnavská škola sa chytila novej vlny v logistike                  

a automotive 
 

Logistické firmy tlačia na kvalitnú výučbu jazykov. Cudzia reč na hovorovej 

úrovni nestačí 

 

      Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trnave pri príprave jej absolventov 

do reálneho pracovného života pomôže výstavba nového technologického centra 

za štyri milióny eur. Zameria sa na rozvoj digitalizácie, automatizácie 

a robotizácie vo výrobnom procese. Slúžiť bude nielen žiakom školy, ale aj ostat-

ným technicky orientovaným stredným školám v regióne.  

 

      Súkromná stredná odborná škola poly-

technická DSA v Trnave je od roku 2016 sú-

časťou siete škôl zriaďovanou slovenskou 

vzdelávacou spoločnosťou Deutsch-

Slowakische Akademien, a. s. 

      A odvtedy škola so 157 žiakmi prechá-

dza zmenami. Pribudli jej nové študijné od-

bory s duálnym vzdelávaním, nový zriaďova-

teľ sa už stihol „podpísať“ aj pod jej vzhľad. 

Začalo sa s modernizáciou strojového vyba-

venia. 

      Riaditeľ školy Roman Michalička hovorí, 

že pred nástupom súkromného zriaďovateľa 

sa na škole dlhé roky neinvestovalo. Študen-

ti tak mohli v rámci praktickej výučby využí-

vať len pôvodné dielne vybavené zastaranými 

prístrojmi a zariadením. 

      V minulom školskom roku škola otvorila nový perspektívny študijný odbor logistika 

a hneď k nemu zakúpili nové prístroje a vybavenie. Študenti tak majú k dispozícii vysokoz-

dvižný vozík aj manipulačné zariadenia. 

      Do systému duálneho vzdelávania sa škola zapojila reálne až v tomto školskom roku, 

a to v odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik hasičskej techniky, stolár, autoo-

pravár a logistika. 

      Duálnym systémom sa pre prax pripravuje 24 prvákov, ktorí majú podpísané zmluvy 

so siedmimi zamestnávateľmi v regióne.  

XIV  www.sme.sk  
 

  

 

Prví dualisti odboru logistika a zástupcovia ich za-

mestnávateľa DHL Supply Chain Slovakia. 

mailto:priloha@sme.sk
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Prínos portfólia DSA 

      Za najväčšiu výhodu prechodu školy do portfólia škôl Deutsch-Slowakische Akademien 

(DSA) riaditeľ Michalička považuje skutočnosť, že majú oveľa lepšie možnosti a schopnosti 

sa rozvíjať a hľadať nové príležitosti aj pre žiakov.  Prejavuje sa to napríklad aj pri rozvoji 

jazykovej prípravy. 

„Zriadili sme už špecializovanú jazykovú učebňu s interaktívnym projektorom pre 17 žiakov. 

Chceme tak vytvoriť podmienky pre vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom internetu 

formou videokonferencií,“ hovorí Roman Michalička. 

      Dodáva, že majú výhodu pri zavádzaní e-learningovej metódy výučby jazykov – spolu-

práca s partnerskými zahraničnými školami v rámci nadnárodného vzdelávacieho koncernu 

EBG, do ktorého patrí aj ich zriaďovateľ. 

      Dve logistické firmy, s ktorými začali spolupracovať v duáli, DHL Logistics (Slovakia) 

a GEFCO Slovakia, majú požiadavku, aby sa žiaci nepripravovali len v bežnej hovorovej an-

gličtine či nemčine, ale aby vedeli konverzovať v tom-ktorom jazyku odborne, lebo práve 

toto budú potrebovať v praxi. 

      Obe zapojené firmy nechcú vychovať v odbore logistika takých skladových operátorov, 

ktorí by behali s vozíkom a vyskladňovali tovar, chcú z nich mať lídrov tímov, ktorí budú 

viesť ľudí. 

 

 Reakcia školy na digitalizáciu a robotizáciu  

      Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Trnave sa v predstihu začala pri-

pravovať na nové podmienky u zamestnávateľov, ktoré súvisia so zavádzaním robotov do 

výroby, automatizovaných výrobných liniek, na digitalizáciu výrobného procesu.  

      Lebo práve s nimi príde aj k zmene portfólia pracovníkov, ktoré firmy budú potrebovať. 

Našou úlohou, hovorí riaditeľ Michalička, bude pripraviť žiakov na tento nový proces, ozrej-

miť im, že automatizované výrobné linky ich neoberú o prácu, lebo verejnosť to vníma dosť 

skepticky.  

      „Možnože bude treba menej operátorov na výrobných linkách, ale o to viac bude treba 

ľudí, ktorí sa budú venovať nastavovaniu týchto liniek, ich programovaniu, príprave výrob-

kov, digitalizácii všetkých dát, a to bude našou úlohou pripraviť takýchto ľudí,“ dodal. 

      Preto sa hneď vedľa školy začne v budúcom roku s výstavbou nového technologického 

centra za štyri milióny eur. Bude zamerané na rozvoj digitalizácie, automatizácie 

a robotizácie vo výrobnom procese. Slúžiť bude nielen žiakom školy, ale aj ostatným tech-

nicky orientovaným stredným školám v regióne. Aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať 

pre tréningy svojich pracovníkov. 

 

Odborníci v logistike chýbajú  

      V septembri tohto roku chýbalo na trhu práce viac ako 830 skladníkov a pracovníkov 

v logistike.  

      A práve tento dôvod viedol firmu DHL Supply Chain, ktorá je svetovým lídrom 

v logistike, vstúpiť do duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov 

v štvorročnom študijnom odbore logistika. 

       Pre tento školský rok podpísali zmluvy s troma študentmi pre distribučné centrum 

v Gáni. Jeho hlavnou činnosťou je preskladňovanie tovaru zákazníka a doručovanie koneč-

nému zákazníkovi. 
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       „Pochopiť základné kanály a postupy v logistike, porozumieť, ako sú jednotlivé procesy 

prepojené a nadväzujú na seba, sa dá iba priamo v praxi. Preto sme veľmi radi, že budúci 

experti na logistiku budú vyrastať už aj na našej pôde,“ povedala Ľubomíra Dugovičová, ve-

dúca vzdelávania DHL Logistics (Slovakia). 

      DHL sa podieľala aj na učebných osnovách odboru logistika. „Praktickú časť vyučovania 

prispôsobujeme učebným osnovám, aby mali študenti čo najširší prehľad, čo sa učia v teo-

retickej časti a ako to reálne vyzerá v praxi,“ dodala Dugovičová. 

      „Druhým zamestnávateľom študentov logistiky je firma GEFCO Slovakia, zameraná na 

automotiv,  ale ich záber je oveľa širší,“ povedal riaditeľ Michalička.  

      Ako jedna z mála logistických spoločností majú záber do leteckej dopravy, do vodnej, či 

už riečnej, alebo námornej. „Naši žiaci momentálne u nich pracujú pri Trnave, kde majú 

svoje prevádzky, ale už sú pripravovaní aj na to, že pôjdu na prax do prístavu v Bratislave,“ 

ozrejmil prax študentov riaditeľ. 

 

 

Jarmila Horáková 

    FOTO—Archív DHL  
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    Prešov: DSA pomáha rodinám ž iakov po výbuchu plynu 

 

Školské.sk,16.12.2019 

 

Aj škole, ktorá sa nachádza blízko bytovky, tlaková vlna po výbuchu rozbila väčšinu skiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávny tragický výbuch plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove postihol aj 

rodiny dvoch žiakov a školníka v neďalekej Súkromnej základnej škole, ktorej zriaďovate-

ľom je spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Rodiny bývali v postihnutej by-

tovke, zažívali po výbuchu dramatické chvíle, záchranárske práce    a teraz sa musia vy-

rovnávať  so  stratou  bývania.  Oceňujú  preto  materiálnu  aj finančnú  pomoc  a podporu  

obyvateľov mesta,  aj celého  Slovenska. Pridal  sa tiež zriaďovateľ – spoločnosť 

DSA, Rada rodičov aj vedenie školy, ktorí poskytli trom rodinám okamžitú finanč-

nú pomoc. Prišli o svoj byt v poškodenej bytovke a zriaďovateľ i vedenie školy s nimi 

rieši zoznam potrebných konkrétnych vecí, vrátane základného vybavenia náhradného 

ubytovania. 

Keďže sa škola nachádza blízko bytovky, tlaková vlna po výbuchu rozbila väčšinu skiel, 

vrátane nadrozmerných átriových. Obrovským šťastím v nešťastí bolo, že žiaci sedeli v 

okamihu výbuchu v triedach, a neboli na chodbách, kde sa sypalo rozbité sklo. Ako situá-

ciu popisuje riaditeľka školy Zuzana Perželová, učitelia sa snažili deti upokojovať 

a cez facebook školy, webovú stránku aj telefonicky vyzývali rodičov, aby si prišli 

žiakov vyzdvihnúť. Zároveň začali do školy prichádzať aj obyvatelia poškodenej bytovky, 

ktorých evakuovali a potrebovali bezprostrednú pomoc. V priestoroch školy bolo zriadené aj 

jedno z krízových centier, odkiaľ počas víkendu koordinovali a riadili záchranárske aktivity 

policajti, hasiči a zdravotníci. Ľudia sem tiež spontánne prinášali oblečenie a potraviny. 
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Z. Perželová oceňuje ochotu a solidaritu, s ktorou sa stretla v nasledujúcich 

dňoch pri oprave budovy školy. Bolo predovšetkým potrebné zaskliť 60 rozbitých okien. 

Okamžite prišli sklári a stolár a pomáhali tiež rodičia žiakov. Za pár dní boli sklá vymenené 

a v škole mohlo bez problémov pokračovať vyučovanie. Po dramatických dňoch už dnes 

škola funguje v normálnom režime. Učitelia i žiaci si ešte dlho budú pamätať dramatické 

chvíle po výbuchu, následný šok a strach. Ako však hovorí riaditeľka Súkromnej zá-

kladnej školy DSA Zuzana Perželová, nikdy nezabudnú na prejavy solidarity a 

ľudskosti, s ktorými sa na škole po tragédii stretávali. 


