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Vážení rodičia a priatelia! 

 

       Úvodom by som Vás chcela, aj v mene svojich kolegov, čo najsrdečnejšie pozdraviť a 

v súčasnom ťažkom období mnohorakých strát, ale verím, že aj nových skúseností 

a poučení, zaželať čo najrýchlejší návrat do príjemne fungujúceho života. Taktiež Vám želám 

veľa fyzického i psychického zdravia, pevnú imunitu, duševnú stabilitu a neochvejnú nádej,  

že nám rok 2021 prinesie radostnejšiu kapitolu bytia, kedy   postupne   oživíme   vzájomné   

sociálne kontakty,  ktoré sú  pre náš život kľúčové  a  dnes už aj z vlastnej skúsenosti vie-

me, že ničím nenahraditeľné. 

       Aj v tomto čase sa chceme s Vami podeliť o najnovšie informácie zo života školy, ktorý 

aj v zmenených podmienkach beží ďalej naplno, v rámci dostupných technických možností 

a zvýšeného úsilia našich zamestnancov.  

 

       Rozhodne najvýznamnejšou udalosťou v súčasnosti u nás je ukončenie výstavby areálu 

modernej tréningovej haly, ktorá je vybavená najmodernejšou technológiou a momentálne 

v nej prebieha príprava jednotlivých učební ku kolaudácii.  Ak by ste sa chceli s týmto pries-

torom oboznámiť, môžete si pozrieť reláciu televízie TA3 „ Svet technológií“ na stránke ško-

ly. Naši žiaci tak získajú jedinečnú možnosť štúdia a prípravy do sveta budúcnosti. Opäť sme 

sa posunuli o krok bližšie k realizácii našej vízie – poskytnúť absolventom školy čo najhod-

notnejšie vzdelanie, rovnako vo sfére odborných ako aj sociálnych poznatkov, skúseností 

a zručností. Postupne prebieha aj modernizácia ďalších priestorov školy a jej zariadenia.  

Zatiaľ sa však stretávame prevažne v online priestore, kde prebieha nielen výučba jednotli-

vých predmetov, ale aj odborný výcvik a komunikácia s firmami, rôzne súťaže, predmetové 

komisie, pedagogické kluby, pedagogické rady,  porady, a dokonca aj popoludňajšie 

a večerné online dni otvorených dverí. Tie by sme chceli dať do pozornosti  širšej verejnosti, 

a pokiaľ by ste nám aj Vy mohli pomôcť a túto informáciu niekomu sprostredkovať, boli by 

sme Vám veľmi povďační.  Termíny jednotlivých dní otvorených dverí sú takisto zverejnené 

na stránke školy. 

 

       Verím, že aj toto spravodajské  číslo  si radi prečítate a nájdete v ňom ďalšie nové in-

formácie, ktoré ilustrujú našu snahu odovzdať žiakom maximum aj v súčasných sťažených 

podmienkach.  

       A čo dodať na záver? Želanie, aby  to nasledujúce číslo nášho Newslettera  vyšlo už 

v priaznivejšej atmosfére.  

       S pozdravom a prianím skorého vzájomného stretnutia v priestoroch školy 

      Oľga Hodálová  

 riaditeľka 
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Manažéri z  prestížnych  firiem hodnotili výstupy žiakov 

 

Online vyučovanie  môže vzdelávací proces obohatiť o nové formy,  podnetné stretnutia a 

priamo do neho  zapájať aj ľudí z praxe.  

Naši žiaci sa tak vo štvrtok 26.11.2020 formou online prijímacieho pohovoru  usilovali svo-

jimi životopismi zaujať a presvedčiť členov poroty tvorenej zástupcami prestížnych firiem. 

Súťaž  Kreatívny životopis zorganizovali učitelia slovenčiny v  rámci preberania profesijného 

a beletrizovaného životopisu na hodinách slovenského jazyk a literatúry.  

Porotcovia Daniela Schweizer - manažérka Jaguar Land Rover, Oľga Krišková  a  Marián 

Vašš – manažéri firmy Fanuc Slovakia a Anna Sládeková - vedúca školského úradu DSA, 

ale aj pani zástupkyňa Mária Hyčková nielen ocenili výkony žiakov, ale prispeli i veľmi uži-

točnými a praktickými radami k tvorbe profesijného životopisu. Žiaci sa dozvedeli, ktoré 

fakty, poznatky, zručnosti, schopnosti a vlastnosti v životopise určite uviesť, zdôrazňovať, 

akých chýb sa pri písaní a samotnom výstupe na skutočnom prijímacom pohovore vyvaro-

vať, čo a kedy povedať, čo radšej nie, atď.  

Mnohí žiaci vo svojich výstupoch hovorili aj o tom, prečo si vybrali práve našu odbornú ško-

lu. Zhodli sa na tom, že ich pripraví nielen pre odbornú prax, budúce zamestnanie, ale 

i zvládať dôležité skúšky, akou v živote každého človeka je určite i  pracovný pohovor. 

Pre žiakov, učiteľov, ale i samotných manažérov to bolo veľmi motivačné  a poučné stret-

nutie.  
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Olympiáda v anglickom jazyku, 31. ročník  

 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády 

v anglickom jazyku v dňoch 25.-26.11.2020. V tomto roku sa však súťaž preniesla do online 

priestoru, konala sa cez aplikáciu MS Teams. Obsahovú stránku (test, zadania) pripravila ko-

legyňa Eva Hallová, prenesenie zadaní do online priestoru a organizačnú stránku zastrešila 

kolegyňa Danka Marciňová.  

Školské kolo Olympiády prebehlo v dvoch kolách. V prvom kole súťažiaci žiaci vypracovali pí-

somnú časť vo forme online testu. Tejto časti sa zúčastnilo 10 žiakov z rôznych ročníkov, sil-

né zastúpenie mala trieda II.MEMM.  Do druhého - ústneho kola hodnotiaca komisia pozvala 

8 žiakov. Z nich sa štyria stali úspešnými riešiteľmi Olympiády. Tretie miesto patrí Petrovi 

Križanovi (I.MMD), druhé miesto Samuelovi Loduhovi (II.MEMM).   

Prvé miesto získal Tomáš Malek z II.MEMM a reprezentoval našu školu na okresnom kole 

OAJ, ktoré sa uskutočnilo 13.1.2021 formou online testu zahŕňajúceho gramatiku, slovnú zá-

sobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Umiestnil sa na peknom 4. mieste s 28 bodmi 

a stal sa úspešným riešiteľom Okresného kola OAJ v kategórii 2D. 

 

Touto formou Tomášovi Malekovi srdečne blahoželáme! 
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Program DofE v našej škole 

V tomto školskom  roku sme sa za-

pojili do rozvojového programu 

„Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu“  (skrátene DofE), kto-

rý je prístupný pre všetkých mla-

dých ľudí z celého  sveta. 

V programe DofE si mladí ľudia sta-

novujú svoje ciele a výzvy, rozvíjajú svoje schopnosti a vlastnosti, učia sa samostatnosti, 

zodpovednosti a prekonávajú sami seba. V rámci programu si mladí ľudia v spolupráci 

s mentorom zvolia individuálne ciele v troch oblastiach - rozvoj talentu, športu a dobrovoľ-

níctvo, na ktorých chcú pracovať a ktoré sa budú snažiť dosiahnuť. Na záver absolvujú dob-

rodružnú expedíciu. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti - bronzovú, striebornú a zlatú. 

Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju. 

Do programu DofE máme v škole aktuálne zapojených 7 študentov (traja študenti z II. 

MEMM a štyria študenti z I. MMD), ktorí od septembra prekonávajú svoje limity, získavajú 

nové zručnosti, posilňujú vytrvalosť, učia sa samostatnosti a pracujú na sebe.  

Aj napriek sťaženej situácii ohľadom pandémie sa študenti snažia dosiahnuť svoje ciele 

v oblasti športu, talentu a dobrovoľníctva. Veríme, že tento prvý ročník bude úspešný a naši 

študenti, účastníci DofE získajú certifikáty a bronzové medaily, ktoré sú dokladom poctivej 

práce na rozvoji vlastných kompetencií. A takto sa pozerá na užitočnosť programu DofE náš 

žiak, ktorý sa do projektu zapojil: 

„Moje meno je Adrián Kováč a som študentom SSOŠ 

polytechnickej DSA v Nitre. V našej škole sa rozbehol 

nový projekt s názvom Medzinárodná cena vojvodu z 

Edinburghu. Do tohto projektu som sa zapojil, lebo 

som si povedal, že to je skvelá príležitosť vyskúšať nie-

čo nové, a samozrejme som sa 

chcel posunúť vpred. Keďže sa 

tento projekt skladá zo štyroch 

aktivít: rozvoj talentu, športo-

vá aktivita, dobrovoľníctvo a 

dobrodružná expedícia, tak 

som si v rámci rozvoja talentu vybral jazdu na koni a zo športových 

aktivít ma oslovil beh na dlhé trate. Ďalšie aktivity si budem vyberať 

postupne. A čo mi tento projekt zatiaľ dal? Dokážem si samostatne 

stanoviť cieľ, naplánovať postupné kroky k jeho naplneniu 

a samozrejme, využiť správnu motiváciu a prijať výzvu pustiť sa do 

nových vecí.“ 
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Virtuálny deň otvorených dverí v našej škole 

 

Každoročne organizujeme Deň otvorených 

dverí, keď  u nás vítame žiakov základ-

ných škôl s ich vyučujúcimi alebo rodičmi, 

aby sme im mohli predstaviť možnosti štú-

dia, umožnili nahliadnuť do výchovnovzde-

lávacieho procesu na  úseku teoretického 

i odborného vyučovania a zodpovedali na 

ich ďalšie prípadné otázky. Hoci nič nedo-

káže nahradiť  reálnu  prítomnosť  týchto 

žiakov a ich zákonných zástupcov priamo 

v priestoroch školy a náš priamy kontakt 

s nimi, v tento mimoriadny rok, poznačený pandémiou, sme museli zvoliť iné formy, ako 

umožniť záujemcom o štúdium získať  potrebné informácie a   vytvoriť  si aspoň čiastočnú 

predstavu o živote na našej škole.    

Vedúci pedagogickí pracovníci  využili na 

tento účel   online priestor, v ktorom  nap-

lánovali  a  zrealizovali virtuálny deň otvo-

rených dverí.   Jeho priebeh  sme pro-

stredníctvom webovej stránky školy 

a sociálnych sietí sprístupnili aj  širokej 

verejnosti. Pre zúčastnených boli priprave-

né rôzne informačné prezentácie a videá 

z vyučovacieho procesu aj mimoškolskej 

činnosti školy.  Žiaci mohli sledovať ako 

prebieha vyučovanie na odbornom  výcviku,  aké technológie má škola k dispozícii, na   

akých obrábacích strojoch a zariadeniach žiaci pracujú, aj  aké programovacie jazyky sa  žia-

ci počas štúdia naučia využívať. Získali podrobný prehľad o jednotlivých študijných 

a učebných odboroch a tiež aké sú možnosti  uplatnenia absolventov na trhu práce. Žiakov 

aj rodičov vysoko zaujali televízne reportáže známych televíznych spoločností,  prostredníc-

tvom ktorých sa zoznámili s priestormi 

a vybavením  nášho nového Regionálneho 

tréningového  centra.  Dozvedeli sa tiež, 

čo predstavuje duálne vzdelávanie,  ktoré 

spoločnosti v spolupráci s našou školou ho 

poskytujú,  a aké sú podmienky úspešné-

ho prijatia žiaka na školu. Na záver bol 

pre žiakov pripravený zábavný  interaktív-

ny kvíz s prekvapením pre víťaza,  ktoré 

mu bude doručené poštou priamo domov. 
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Rubrika zriaďovateľa 

 
 

Školy DSA reagujú na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0. 

 

Televízia TA3 priniesla v relácii Svet technológií reportáž o troch stredných odbor-

ných školách v portfóliu DSA v Nitre, Trnave a Trebišove, ktoré novým prístupom 

reagujú na výzvy revolúcie Priemysel 4.0. Budujú inovatívne školy s technológia-

mi z praxe, aby sa študenti čo najskôr mohli oboznamovať s robotmi a ďalšími 

modernými prístrojmi a zariadeniami. Na odbornú prípravu slúžia nové tréningo-

vé haly a školy v rámci duálneho vzdelávania úzko spolupracujú so špičkovými 

firmami v regióne. 

 

Prikladáme link, ktorý po skopírovaní do prehliadača otvorí reportáž TA3 

https://www.ta3.com/clanok/1199106/akademia-ponukne-mladym-slovakom-

technologicke-poznatky-z-praxe.html 
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