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Oľga Hodálová          
riaditeľka 

Vážení rodičia, milí čitatelia!  

 

       S príchodom jarných dní už tradične oslavujeme Deň učiteľov – sviatok všetkých peda-

gogických ale aj nepedagogických zamestnancov v školstve, ktorí sa venujú výchove budú-

cej generácie a odovzdávajú im svoje poznatky, skúsenosti a svoj profesionálny potenciál. 

Je to dôležitá, zodpovedná a čím ďalej tým  náročnejšia práca.  Keď však  vidíme, že naša 

námaha nie je zbytočná, ak posúvame žiakov za hranicu ich možností, to všetko nás určite  

napĺňa pocitom uspokojenia a táto skutočnosť nás ženie vpred.   

        Hoci v súčasnosti sú už informácie a otázky výchovy tak podrobne preskúmané ako 

ešte nikdy predtým, napriek všetkému výchova ešte nebola nikdy tak zložitá akou je dnes.  

       Súčasní slovenskí experti z oblasti výchovy sa jednoznačne zhodli  na  definícii sied-

mich najdôležitejších vecí, ktoré potrebujú naše deti k životu v budúcnosti. Sú to: •  tech-

nológie  •  pohyb, hra a primeraná sloboda •  knihy  •  kvalitné vzťahy   •  hranice  

(pretože deti bez hraníc sú deti bez istoty)   •  hudba   •   charakter. 

       Sme si plne vedomí, že ak chceme vychovávať, musíme aj my neustále pracovať na 

vlastnom sebazdokonaľovaní, nezabúdať na čestnosť, dôslednosť, vytrvalosť a vnútornú silu 

ísť za dobrými cieľmi. Zároveň dbať, aby nevymizla úcta jedného človeka k druhému, pre-

tože aká je rodina a škola, taká je naša mladá generácia a od nej závisí budúcnosť celej 

krajiny a rovnako  nás všetkých.  

       Výsledky nášho úsilia a všetky investície vložené do výchovy a vzdelania prinášajú mi-

moriadnu až nevyčísliteľnú hodnotu  a rovnako sú tiež najčastejším zdrojom našej ďalšej 

motivácie, uspokojenia a novej energie. 

       Touto formou by som chcela v mene svojich kolegov vyjadriť potešenie a vďaku našim 

milým žiakom, ktorí si veľmi peknou formou uctili prácu svojich učiteľov a zamestnancov 

školy a taktiež nám všetkým pripravili nádherný program k oslave sviatku Dňa učiteľov, 

čím nám len potvrdili, že naša práca má skutočne zmysel. 

       Záverom by som ešte raz chcela pozdraviť Vás, milí rodičia, zaželať Vám veľa krásnych 

jarných dní a veľa úspechov a radosti pri výchove Vašich detí. Taktiež Vám prajem veľa po-

hody pri čítaní najnovšieho Newslettera, v ktorom Vás radi oboznámime s aktivitami našich 

pedagógov, ktorým sme sa venovali nad rámec bežného vyučovania v prvých mesiacoch 

roku 2019.  
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Land Rover 4x4 for Schools 
 

Naša škola sa zúčastnila tretieho ročníka 

inovatívnej súťaže študentov Land Rover 

4x4 for Schools, ktorá sa uskutočni-

la v priestoroch nitrianskej firmy Jaguar 

Land Rover v Nitre.  Uvedenej súťaže sa 

zúčastnilo 50 talentovaných mladých 

študentov z Nitry, Košíc, Vrábiel a Brati-

slavy. Prácu študentov posudzovala po-

rota zložená z odborníkov nielen z uve-

denej firmy, ale aj zástupcov iných ob-

lastí priemyslu. Jednalo sa o kategórie 

zahrňujúce verbálnu prezentáciu, inži-

nierstvo a vedomosti v oblasti výskumu 

a vývoja, písomného hodnotenia portfó-

lia a tiež testovania vozidiel na originál-

nej Land Rover trati, ktorá preverila schopnosti vozidiel. 

Na 1. mieste sa umiestnil tím z gymnázia z Košíc, ktorý získal účasť vo svetovom finále Land 

Rover 4x4 in Schools World Finals. Náš tím sa umiestnil na peknom 3. mieste. 

 

Gratulujeme!   

 

Deň dievčat  
 

Súkromná stredná odborná škola poly-

technická DSA v Nitre v spolupráci s 

firmou Jaguar Land Rover zorganizovala 

dňa 02.02.2019 v OC Mlyny Nitra  „Deň 

dievčat“, ktorý prebiehal od 10.00 

hod. do 16.00 hod.  Tento deň bol urče-

ný hlavne dievčatám, ktoré baví štú-

dium technického zamerania, informati-

ka a práca v oblasti automobilového 

priemyslu. Pre návštevníkov bol pripra-

vený pestrý program. Zameraný bol 

hlavne na výrobu predmetov 3D tlačiar-

ňou, prácu s reálnym robotom FANUC, 

súťaže v technickej zručnosti, možnosť 

vyskúšať si autíčko 4x4 Land Rover a 

skladanie puzzle. Ďalej bola prezentácia 

spoločnosti Jaguar Land Rover, našej 

školy a  informácie o študijnom programe mechanik - mechatronik. 

V závere dňa bola vyhlásená „Kráľovná techniky“, ktorou sa stala žiačka 5. ročníka ZŠ, Tuli-

pánova, Nitra.  
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Lyžiarsky a snowboardový vý-

chovno-výcvikový kurz 

 
Aj tento školský rok sa žiaci našej školy spolu 

s pedagogickými zamestnancami zúčastnili lyžiarske-

ho a snowboardového kurzu a to v dvoch turnusoch: 

1. turnus -    

14.01.2019 –

18.01.2019 a 

2. turnus – 

04.03.2019 – 

08.03.2019. Kurz prebiehal v Závadke nad Hronom 

v lyžiarskom stredisku Polomka – Bučník a absolvova-

lo ho 26 žiakov prevažne z prvého ročníka so štyrmi 

pedagogickými zamestnancami. 

Žiaci dodržiavali stanovený denný režim, nadobudli 

nielen špecifické lyžiarske zručnosti, ale získali aj veľa 

nových kamarátskych vzťahov.   

Účastníci lyžiarskeho a snowboardového      

výchovno-výcvikového kurzu 1. turnus 

Účastníci lyžiarskeho a snowboardového     

výchovno-výcvikového kurzu 2. turnus 

 

Návšteva divadelného predstavenia „Otec Goriot“ v Divadle 

Andreja Bagara v Nitre 

Divadelné predstavenie „Otec Goriot“ dňa  

19. februára 2019 v DAB v Nitre videlo 105 

našich žiakov. Toto  literárne dielo od fran-

cúzskeho realistického spisovateľa Honoré de 

Balzaca poznajú žiaci z hodín slovenského 

jazyka a literatúry a je i súčasťou maturit-

ných skúšok. Dramatizácia Balzacovho diela 

nás vťahuje do našich najhlbších vášní, naj-

tajnejších snov a skutkov, o ktorých by sme 

najradšej mlčali. Zároveň nám však dáva 

malé svetielko nádeje v charakteroch, ktoré 

si zachovali ľudskú tvár aj v hýrivom prúde 

materialistickej doby. Príbeh otca Goriota, 

jeho čistej obety vo svete intríg a pretvárky, 

mocne rezonuje aj u dnešných čitateľov 

a divákov. Oslovil aj našich žiakov, zanechal 

v nich hlboké dojmy a silný umelecký záži-

tok.  
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Olympiáda ľudských práv – školské a krajské  kolo 

 

Školského kola Olympiády ľud-

ských práv sa na našej SSOŠP 

DSA, Nitra  zúčastnili  študenti 

druhého a tretieho ročníka.  Nos-

nou témou terajšieho ročníka bo-

la téma: 30. výročie Nežnej revo-

lúcie. Do krajského kola Olympiá-

dy ľudských práv postúpil žiak 

z II. MEPG Miroslav Bradáč 

a náhradníkom bol Samuel Varga 

z III. MEPG. Krajské kolo Olym-

piády sa uskutočnilo 07.02.2019 

na Gymnáziu vo Vrábľoch. Celko-

ve sa krajskej súťaže zúčastnilo 

38 škôl. Žiak Miroslav Bradáč sa 

umiestnil na 24. mieste z 38 

účastníkov a získal diplom rieši-

teľa krajského kola XXI. ročníka 

Olympiády ľudských práv. 

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 
 

Okresné kolo „Olympiády v anglic-

kom jazyku“ sa konalo dňa 

16.01.2019 na Gymnáziu sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre. Žiak Marcel Boroš 

zo IV. ME triedy sa umiestnil na 2. 

mieste v kategórii 2D zo 14 zú-

častnených škôl. Olympiáda pozos-

távala z písomnej a ústnej časti.  

Žiaka pripravovala učiteľka anglické-

ho jazyka Mgr. Mária Staňová, kto-

rej zároveň ďakujeme za jej vynalo-

žené úsilie a menovanému žiakovi 

za úspešnú reprezentáciu školy.  
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Participácia žiakov na projekte Soft skills 

 

Aktívni členovia Žiackej školskej rady Alexandra 

Póšová z III.OKEL a Filip Čentéš zo IV.PG sa 

v dňoch od 22.03.2019 do 24.03.2019 zúčastnili 

vzdelávacieho projektu „Soft skills“  v škole prírody 

Kľačno.  

Cieľom školenia bolo naučiť žiakov komunikačným 

a prezentačným zručnostiam a schopnostiam, ver-

bálnej i neverbálnej, písomnej aj ústnej, individuál-

nej aj tímovej komunikatívnosti. Ďalej sa naučili 

viesť tím, vyjednávať a riešiť konflikty, odolávať  

stresu, učiť ich empatii, samostatnosti 

a kreatívnemu mysleniu. Organizátorom projektu 

bola Stredoškolská študentská únia Slovenska.  

Valentínska kvapka krvi 

 

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, v ktorom zdravý 

človek môže poskytnúť a rozhodnúť o osude iného, prípad-

ne mu zachrániť život. Tento šľachetný čin sa rozhodli usku-

točniť i naši žiaci. Zapojili sa do Valentínskej kvapky krvi, kto-

rú pri príležitosti sviatku zaľúbených pripravil Červený kríž 

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.  

Na základe podnetu učiteľa telesnej a športovej výchovy sa 

14.02.2019 v OC MAX spomínanej akcie zúčastnili žiaci 

II.MEPG, III.MEPG, III.MSMN a III.OKEL. 

Naši prvodarcovia si uvedomili, že pre záchranu života člove-

ka je aj do budúcna potrebné darovať túto vzácnu tekutinu. 

Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov 

 
Dvanásti žiaci našej školy sa v mesiaci marec 

zúčastnili Majstrovstiev okresu vo volejbale 

chlapcov na gymnáziu Golianova. Vo svojej sku-

pine obsadili 4. miesto zo 6 družstiev. Na MO 

Nitra obsadili celkovo 8. miesto. Odohrali vyrov-

nané zápasy proti veľmi silným súperom, kto-

rých prezentovali aj aktívni profesionálni hráči. 
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Roadshow „Kam na vysokú 
2019“ 
 
Koncom mesiaca január sa v Mestskej 

športovej hale na Klokočine konalo poduja-

tie ROADSHOW „Kam na vysokú“. Tejto 

výstavy vysokých škôl sa zúčastnilo  19 

žiakov našej školy, ktorí majú záujem ďalej 

pokračovať v štúdiu na vysokých školách. 

Jednalo sa o žiakov z končiacich ročníkov 

IV. PG, IV. PGMN a IV. ME. Na Road-

show bol pripravený interaktívny program 

aktivít a prezentácií univerzít v jednotlivých 

regiónoch. Žiaci mali možnosť využiť indivi-

duálne poradenstvo pri výbere vysokej 

školy.  

Krajská súťaž stredných 

škôl v „Rýchlom písaní na 

PC“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 14.02.2019 sa dvaja žiaci našej školy 

zúčastnili 53. ročníka krajskej súťaže žia-

kov stredných škôl v SIP (spracovanie in-

formácií na počítači). V konkurencii ob-

chodných akadémií a stredných odborných 

škôl získala naša škole pekné umiestne-

nia. Žiak Dalibor Molnár zo IV. TEST získal 

v disciplíne „Úprava textu na PC“    4. 

miesto v rámci Nitrianskeho kraja a žiak 

Leon Vavrík z II. OTE v kategórii 

„Písanie na PC“ dosiahol rýchlosť 280,7 

úderov za minútu a získal 10. miesto. Sú-

ťažilo 26 žiakov, ktorí boli vybraní ako 

najrýchlejší v písaní na PC v Nitrianskom 

kraji.  

Z úspechu našich žiakov sa tešíme 

a srdečne im gratulujeme! 

Medzinárodný projekt: Matematický klokan 

 

Hlavným cieľom súťaže, ktorá sa uskutočnila dňa 21.03.2019 

bola popularizácia predmetu matematika. Tento projekt sa teší 

veľkému záujmu nielen u žiakov, ale aj u učiteľov. Do  súťaže sa 

z našej školy zapojilo celkovo 25 žiakov. Z prvých a druhých 

ročníkov sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov v kategórii Kadet. 

Z tretích a štvrtých ročníkov to bolo 13 žiakov v kategórii Juni-

or. Prínosom medzinárodného matematického projektu bolo  

motivovať žiakov k prekonávaniu samých seba a získať pozitív-

ny vzťah k prírodovedným predmetom. Koordinátorkou projektu 

bola Mgr. Anna Prevužňáková – vedúca PK prírodných vied. 
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Výchovný koncert „Nežná revolúcia“ 
 

Dňa 12. marca 2019 sa žiaci nižších ročníkov zúčastnili hudob-

no-vzdelávacieho koncertu „Nežná revolúcia“. Jeho cieľom bolo 

pútavou formou spoznať dejiny nášho národa a kultúry, ozrej-

menie faktov histórie spred pár rokov, ktorej súčasťou boli ro-

dičia alebo starí rodičia súčasných študentov. Program sa dotý-

kal aj tém totalitného režimu, socializmu, ŠTB, emigrácie, 

ZSSR, demokracie, anarchie, cenzúry osobnosti, A. Dubčeka 

a V. Havla. Touto cestou sa chceme poďakovať agentúre Amos 

za kvalitný populárno-náučný koncert, ktorý sa konal 

v Športovej hale v Nitre.  

Muzikálové predstavenie  „Na skle maľované“           
    

Muzikálové predstavenie „Na skle maľované“ 

sa konalo dňa 13. marca 2019 v Kongresovej 

sále SPU Nitra a zúčastnilo sa ho 150 žiakov. 

Umelecká agentúra sa rozhodla popasovať s 

touto neľahkou témou a to krásnymi zná-

mymi piesňami a tvorbou našej mladej ume-

leckej generácie. Predstavenie stvárňovalo 

večný boj medzi dobrom a zlom, ktoré boli 

prezentované postavami čerta a anjela. Text 

na motívy poľského dramatika Ernesta Bryla 

dramaturgicky upravil úspešný slovenský sce-

nárista a režisér Jakub Nvota. Hudobné pod-

klady piesní nanovo naaranžoval líder skupiny 

No Name – Igor Timko. 

Muehlbauer Truck 
 

Dňa 08.03.2019 nás svojim pojazd-

ným technologickým laboratóriom 

Tecurity Express navštívila firma 

Muehlbaur Technologies,      s. r. o. 

v Nitre. Žiaci školy mali okrem iné-

ho možnosť vidieť reálnu výrobu 

osobných dokladov formou najmo-

dernejšej technológie.  
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Zapojili sme sa ... 
 
V mesiacoch február a marec sme na škole uskutočnili školské kolá viacerých súťaží: 

V súťaži Komenský a my si žiaci zvolili tému „Je človek ešte bytosť sociálna?“. Vo svo-

jich úvahách sa zamýšľali nad spoločenskými hodnotami a zvyklosťami, ktoré  vyznávajú 

a ktoré sa vyžadujú. Poukázali na dôležitú úlohu jednotlivca, ako sa dokáže v spleti spoločen-

ských vzťahov orientovať, aké vzory rešpektuje, kto a z akého dôvodu je jeho vzorom a čo ničí 

ľudské vzťahy v dnešnej spoločnosti. Do súťaže sa zapojilo šesť žiakov prevažne z tretích roč-

níkov. 

V mesiaci marec sa konala súťaž „Najkrajší list môjmu učiteľovi“. Žiaci v listoch vyzdvihli dôle-

žitosť učiteľského povolania, ocenili trpezlivosť a obetavosť učiteľa pri formovaní osobnosti žia-

ka. Vyjadrili svoje skúsenosti s učiteľmi, ktorí ich 

ovplyvnili na ich ceste životom  profesionálne i ľudsky. 

Ďalšou súťažou v tomto mesiaci bola súťaž pod názov 

„Hľadá sa dopravný expert“, ktorej cieľ om 

a hlavným poslaním bolo rozvíjať a prehlbovať vedo-

mosti žiakov v oblasti dopravnej bezpečnosti 

a bezpečnosti chodcov. Žiaci v prácach vypracovali 

eseje o zlepšení premávky a zvýšení bezpečnosti vo 

svojom meste a obci. 
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Rubrika zriaďovateľa 

SSOŠP DSA zorganizovala s Jaguar Land Rover 
 spoločnú prezentáciu 

 

 
TASR, Školský servis, 5. februára 2019 13:02 

 

Zaujímavosťou podujatia bolo, že na ňom nitrianska automobilka spustila 

druhú vlnu náboru nových zamestnancov. 

 
Súkromná stredná odborná škola polytechnická (SSOŠP) DSA zorganizovala s automobilovým 

závodom Jaguar Land Rover Slovakia /JLR/ spoločnú prezentáciu v Obchodnom centre Mlyny 

v Nitre. Zúčastnila sa na nej aj riaditeľka ľudských zdrojov automobilky Nicci Cook a bývalý 

veľvyslanec Nemecka na Slovensku Axel Hartmann.  

 

Zástupcovia SSOŠP DSA informovali 

návštevníkov, osobitne žiakov základ-

ných škôl a ich rodičov, o ponúkaných 

študijných odboroch a možnostiach 

uplatnenia absolventov školy. Zaujíma-

vosťou podujatia bolo, že na ňom nit-

rianska automobilka spustila druhú vl-

nu náboru nových zamestnancov. K 

aktuálne vytvoreným viac ako 1 500 

pracovným miestam v najbližších me-

siacoch pribudne 850 nových, najmä vo 

výrobných prevádzkach. Súčasťou spo-

ločnej prezentácie bol aj Deň dievčat. 

„Chceli sme priblížiť štúdium technicky orientovaných odborov na partnerskej Súkromnej 

strednej odbornej škole polytechnickej DSA a tiež sľubný kariérny potenciál v automobilovom 

priemysle nielen pre mužov, ale aj pre ženy. V našej spoločnosti tvoria významný podiel, až 

30%,“ uviedla Miroslava Remenárová z Jaguar Land Rover Slovakia.  

 

Návštevníci akcie si mohli vyskúšať prácu s robotom Fanuc, s ktorým pracujú v rámci praktic-

kej výučby na škole aj študenti školy, alebo si mohli dať podľa vlastného želania priamo na 

mieste vyrobiť akýkoľvek geometrický predmet na 3D tlačiarni. Vyskúšali si aj riadenie mode-

lu autíčka Land Rover na minitréningovej dráhe, ktorej jednotlivé časti sú zhotovené na zá-

klade reálnej trate, aká sa využíva na testovanie vyrobených áut priamo v závode Jaguar 

Land Rover. Na prezentácii bolo vystavené aj vozidlo Land Rover Discovery, ktoré zišlo na 

jeseň minulého roka medzi prvými z výrobnej linky v nitrianskom závode. 

 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA spolupracuje s Jaguar Land Rover už 

vyše roka. V tomto školskom roku sa v rámci systému duálneho vzdelávania pripravuje jedna 

trieda študentov v maturitnom študijnom odbore mechanik mechatronik, patriacemu medzi 

najvyhľadávanejšie a najperspektívnejšie, pre budúcu prácu v nitrianskej automobilke.  

http://skolskyservis.teraz.sk/
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Trnavská škola sa pripravuje na éru digitalizácie a 
robotizácie 

 
Zriaďovateľ školy podporí aj rozšírenie duálneho vzdelávania. 

 

 

 

 

My Trnava, 26. feb 2019 o 21:01 

 

Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, zriaďovateľ Súkromnej strednej odbor-

nej školy polytechnickej /SSOSP/ DSA na Koniarekovej ulici v Trnave, ohlásila rozsiahlu mo-

dernizáciu školy. O jej zámeroch sme sa porozprávali s riaditeľom SSOSP DSA Romanom Mi-

chaličkom. 

 

Aké boli hlavné dôvody pre rozhodnutie prebudovať technologické vybavenie ško-

ly? 

 

Pred nástupom nového súkromného zriaďovateľa sa na škole dlhé roky neinvestovalo. Naši 

študenti tak mohli v rámci praktickej výučby využívať len pôvodné dielne vybavené zastara-

nými prístrojmi a zariadením. Zároveň je všeobecne známe, že stojíme pred štvrtou priemy-

selnou revolúciou, čiže pred érou digitalizácie a robotizácie. Na tento vývoj musí reagovať 

nielen výrobná sféra, ale aj všetky súvisiace odvetvia, vrátane vzdelávacích inštitúcií, ktoré 

majú budúcich odborníkov pre priemysel pripravovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké sú vaše konkrétne plány modernizácie? 

 

V oblasti strojového obrábania kovov sme už zakúpili 5 sústruhov značky OPTIMUM na zlep-

šenie materiálneho vybavenia dielní a zvýšenie zručnosti žiakov s dôrazom na presnosť. Ešte 

pred začiatkom nového školského roka v septembri zabezpečíme moderné CNC prístroje, vý-

učbové panely pre automobilovú mechatroniku a počítačovú učebňu so 16 pracoviskami, 

projektormi a 3D tlačiarňou.  

Sústruh Optimum 

https://mytrnava.sme.sk/?ref=tlogo-sek
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Celkovo pôjde o zariadenia v hodnote viac ako 300-tisíc eur. Plánujeme tiež nadviazať spolu-

prácu s partnerskou Súkromnou strednou odbornou školou polytechnickou DSA v Nitre. Naši 

študenti by tak mohli využívať jej špičkové zariadenia, napríklad robotické pracovisko. Part-

nerská škola ako jediná na Slovensku pripravuje odborníkov pre nitriansky automobilový zá-

vod Jaguar Land Rover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké ďalšie kroky plánujete realizovať na skvalitnenie výučby na škole? 

 

Ešte pred začiatkom nového školského roka zriadime špecializovanú jazykovú učebňu s inter-

aktívnym projektorom pre 17 žiakov. Chceme tak vytvoriť pre našich študentov podmienky 

pre e-learning, čiže vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom internetu formou videokon-

ferencií. Máme pritom výhodu, že pri zavádzaní týchto najmodernejších vyučovacích metód 

budeme môcť spolupracovať s partnerskými zahraničnými školami v rámci nadnárodného 

vzdelávacieho koncernu EBG, do ktorého patrí aj náš zriaďovateľ -spoločnosť DSA. 

 

V súčasnosti sa veľa hovorí o potrebe podporovať perspektívne študijné odbory, 

ktoré sú žiadané na trhu práce. Ktoré z nich ponúka vaša škola? 

 

- Môžeme predovšetkým hovoriť o študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, ktorého 

absolventi majú široké uplatnenie nielen v automobilovom priemysle. Práve vzhľadom na vý-

voj v tomto odvetví uvažujeme aj o zavedení ďalšieho maturitného odboru. Od minulého roka 

sa môžu u nás žiaci pripravovať v perspektívnom študijnom odbore logistika. Preto sme teraz 

v rámci modernizácie výučbových zariadení zakúpili nové prístroje a vybavenie aj v tejto ob-

lasti. Konkrétne ide o vysokozdvižný vozík a manipulačné zariadenia. Rokujeme tiež s reno-

movanými logistickými firmami na Slovensku, aby sme mohli aj v tomto odvetví rozšíriť výuč-

bu v systéme duálneho vzdelávania.  

Robotické pracovisko na partnerskej nitrianskej škole DSA. 


