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Oľga Hodálová          
riaditeľka 

Vážení rodičia, vážení kolegovia a predovšetkým naši milí žiaci! 

 

       Srdečne Vás všetkých pozdravujem v prvom mesiaci nového školského roka 

2018/2019. Čo nového sa udialo v našej škole?  

       S otvorením jej brán 3. septembra 2018 sme rozbehli vzdelávanie žiakov nielen 

v  klasickej forme štúdia, ale aj v systéme duálneho vzdelávania. Prečo sme sa rozhodli 

ísť aj touto cestou? Privítali sme predovšetkým novelizáciu zákona o odbornom vzdelá-

vaní, ktorá obsahuje dôležité pozitívne zmeny v prospech žiakov a  škôl,  o ktoré sa za-

sadila najmä Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Samozrejme, na naše 

rozhodnutie mala najväčší vplyv firma Jaguar Land Rover, svojím prístupom k žiakom, 

ktorí budú pre uvedenú automobilku študovať v odbore mechanik – mechatronik. Naším 

spoločným zámerom je pripravovať budúcu generáciu technických lídrov, a to rovnako 

dievčat ako chlapcov, ktorí budú disponovať celou škálou kompetencií a zručností od od-

borno-technických, cez sociálne až po kreatívne, pretože takíto zamestnanci sú tým naj-

cennejším pre každú spoločnosť.  

       Milí študenti! 

       Nový školský rok je ďalšou malou etapou Vášho štúdia a želám Vám, aby bola pre 

Vás pekným, úspešným a najmä prínosným obdobím. Vaša úspešnosť je závislá predo-

všetkým od Vás, od Vášho úsilia,  záujmu a pracovitosti. Nezabúdajte, že v prvom rade 

záleží na Vašom postoji – na tom, ako dokážete zvládať každodenné povinnosti a popa-

sovať sa aj s prípadnými prekážkami. Dôležité je, aby ste sa nenechali odradiť malým 

neúspechom, pretože aj on patrí k životu, aj on nám pomáha rásť, zlepšovať sa, pozná-

vať seba samého a učiť sa z vlastných chýb. Nikdy nie je tragédiou, ak sa z neho vieme 

poučiť. Pevne verím, že sa Vám bude v štúdiu dariť, pretože Vás budú vzdelávať odbor-

níci, ktorí Vám budú vo všetkom ochotne  radiť a napomáhať – veď to je predsa naše 

spoločné poslanie.  

       Už druhý rok sme súčasťou medzinárodnej siete škôl DSA, ktorá sa usiluje   

o  zveľadenie materiálno-technického vybavenia a podmienok Vášho štúdia s dôrazom 

na úroveň odbornej prípravy. Zároveň už počas štúdia, ktoré je bezplatné, získavate 

mnohé finančné benefity a ďalšie výhody.  

       Záverom by som chcela vysloviť želanie, aby ste pristupovali k svojmu životu 

s veľkou zodpovednosťou, aby sme my aj Vaši rodičia mohli byť na Vás skutočne hrdí! 

       K tomu Vám prajem veľa zdravia, šťastia a životného elánu! 
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Renovácia pamiatok padlých vojakov 

 

Toto leto sme strávili dva týždne na 

nemecko-slovenskom workshope 

v Závadke nad Hronom. Mali sme 

možnosť navštíviť Múzeum SNP 

v Banskej Bystrici a  Kalište  – dedi-

nu,  ktorá bola počas druhej svetovej 

vojny vypálená do základov jednot-

kami  SS. K  Pamätníku padlých Slo-

vákov počas 2. svetovej vojny 

v Liptovskom Mikuláši sme položili 

veniec. Najviac času sme strávili na 

cintoríne  vo Važci. Tu sme sa podie-

ľali na oprave  plotu cintorína a čistili 

náhrobné kamene.   

Na cintoríne sme sa zúčastnili aj  kladenia vencov padlým vojakom. Na tomto akte  sa zú-

častnili vojenské jednotky zo Slovenska 

a Nemecka, nemecký veľvyslanec a aj mnoho 

ďalších hodnostárov. 

Počas tohto pobytu sme spoznali veľa skve-

lých ľudí, našli sme  si kopu nových kamará-

tov ako zo Slovenska,  tak aj z Nemecka. To-

to všetko nám bolo umožnené aj vďaka  zna-

lostiam anglického  jazyka , vďaka čomu sme  

mohli  dva týždne komunikovať  s týmito 

úžasnými  ľuďmi a zistiť viac o ich živote, ako 

aj  o ich kultúre. 
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Zbierka dobrovoľníkov 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci 

s  inými strednými školami zorganizovala v piatok dňa 

21. septembra 2018 celonárodnú verejnú dobročinnú 

zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom 

pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastni-

lo i dvanásť žiakov našej školy. Kým sme si obliekli biele 

tričko s logom zbierky, vzali sme so sebou pokladničku 

a so svojím tímom sme oslovili svojho prvého darcu 

školy, najskôr sme sa oboznámili s poslaním zbierky na 

zasadnutí Žiackej rady dňa 20.09.2018. 

V tento deň sa predávali v  mestách a obciach Sloven-

ska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol 

sveta nevidiacich 

a výraz ľudskej soli-

darity a dobrej vôle. 

Výnos zbierky bude 

určený na špeciálne 

výcvikové programy 

zamerané na výučbu 

chôdze s bielou pali-

cou, čítania a písania Braillovým písmom, výcvik vodia-

cich psov – spoľahlivých pomocníkov pre nevidiacich, or-

ganizáciu kurzov práce s počítačom vybaveným hlasovým 

výstupom a samoobslužné práce.  Sme radi, že sme moh-

li pomôcť touto zbierkou všetkým tým, ktorí to potrebujú. 

Výchovný koncert 

 

Dňa 18.09.2018 sme sa zúčastnili výchovného koncertu 

pod názvom „Svet peňazí“. Tento hudobno-zábavný 

koncert bol  zameraný na finančnú gramotnosť. Pro-

gram sa dotýkal tém ako peniaze, úver, úrok, banky a 

účty, sporenie a investovanie, dlh a bohatstvo, rodinný 

rozpočet, história peňazí, atď. Obsah koncertu bol obo-

hatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli 

svojou šikovnosťou alebo talentom, ale aj o príbehy 

ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne 

o všetko. 



NEWSLETTER  4/2018 
______________________________________________________________________ 

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

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

__________________________________________________ 

5 

 

Rubrika zriaďovateľa 

Prví stredoškoláci sa začali pripravovať na  

prácu v Jaguari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne nitrianske noviny MY uverejnili informácie o návšteve riaditeľa závodu Jaguar 

Land Rover /JLR/ Alexandra Wortberga na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej 

DSA. Od nového školského roku sa na nej začínajú pripravovať v rámci duálneho vzdelávania 

v odbore mechanik mechatronik prví študenti, ktorí budú mať po úspešnej maturite garanciu 

pracovného miesta v nitrianskom závode JLR. Pre praktickú časť výučby plánuje škola posta-

viť modernú tréningovú halu. 

 

 

 

 

My Nitra - 10. sep 2018 o 13:59 SITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoje autá začne nitriansky závod montovať už začiatkom septembra 

https://mynitra.sme.sk/?ref=menu
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Prvých šestnásť študentov v Nitre sa začalo pripravovať na budúcu prácu v automobilke Ja-

guar Land Rover. Od septembra študujú štvorročný maturitný odbor mechatronik na Súk-

romnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre, ktorá spolupracuje s Jaguarom. 

 

 V rámci duálneho vzdelávania sa budú pripravovať na budúce zamestnanie nielen na pôde 

školy, ale aj priamo v závode. „Verím, že väčšina týchto mladých mužov bude pracovať u 

nás,“ povedal prevádzkový riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia Alexander Wortberg, ktorý 

dnes navštívil školu a stretol sa so študentami.  

 

Škola patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý ju prenajal od septembra 2017 spo-

ločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). 

 

Zo 45 záujemcov o štúdium odboru mechatronik vybrali v dvoch prijímacích pohovoroch 16 

najlepších. Prvé prijímačky boli štandardné a preverili znalosti uchádzačov zo slovenského 

jazyka a matematiky. 

 

 „Druhý prijímací pohovor sa týkal technických a komunikačných zručností, participovali na 

ňom priamo zamestnanci spoločnosti Jaguar Land Rover a vybrali si tých najlepších,“ pove-

dala zástupkyňa zriaďovateľa školy DSA Anna Sládeková. 

 

V súčasnosti v škole finišuje príprava tréningového centra, ktoré chcú otvoriť v priebehu je-

sene. „Žiaci pripravovaní pre Jaguar Land Rover sa budú učiť na takých istých strojoch, aké 

budú potom používať v automobilke,“ podčiarkla Sládeková. 

 

 Jaguar už má rozbehnutú spoluprácu aj s Centrom duálneho vzdelávania v bratislavskej 

Devínskej Novej Vsi, kde sa v súčasnosti pripravuje 12 mladých ľudí na pozíciu technik 

údržby. Dvojročný program sa začal v septembri 2017. 

 

 „V súčasnosti zamestnávame vyše 1 300 ľudí. Pokladáme vás za súčasť našej firmy, našej 

rodiny,“ adresoval Wortberg nádejným budúcim zamestnancom. Študentov zaujímalo, pre-

čo si Jaguar Land Rover vybral práve Nitru, koľko áut bude v Nitre vyrábať alebo ako dlho 

trvá výroba jedného auta.  

 

Wortberg povedal, že Nitru si vybrali spomedzi 14 miest, pričom v hre boli viaceré lokality v 

Európe, ale aj v Mexiku. Nitra zvíťazila pre svoju dobrú lokalitu a dopravné napojenie. 

"Slováci sú zvyknutí tvrdo pracovať a aj zamestnanci Jaguaru Land Rover majú veľmi dobré 

zručnosti," dodal.  

 

Automobilka bude v Nitre vyrábať 150 000 áut ročne. Pôjde o model Land Rover Discovery. 

Neskôr k nemu pribudne ďalší model, ktorý zatiaľ spoločnosť nechce prezradiť. Výroba jed-

ného auta trvá štyri dni. V súčasnosti je závod v testovacej prevádzke.  


