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 Oľga Hodálová          
riaditeľka 

Vážení rodičia a milí čitatelia, 
 

       aj v novom školskom roku Vám budeme pravidelne zasielať prehľad informácií o dianí v našej ško-

le – Newsletter. Takouto elektronickou formou Vás budeme oslovovať každý štvrťrok, aby ste boli čo 

najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zá-

mery a zakaždým pripojíme aktuálne informácie od  nášho zriaďovateľa, ktorým je vzdelávacia spoloč-

nosť Deutsch-Slowakische Akademien/DSA/.  

      Školský rok 2019/2020 začíname s novou energiou, novými plánmi, cieľmi a predsavzatiami. Prvou 

novinkou bola premiéra hymny školy. Hovorí najmä o sebadôvere, ktorú môže človek získať kvalitným 

vzdelávaním. Sme veľmi hrdí, že takúto sebadôveru môžeme poskytnúť našim žiakom absolvovaním 

odborného štúdia, ktoré obsahuje tri vyvážené zložky vzdelania, a to všeobecnú, odbornú a praktickú. 

Podrobnejšie o novinkách a  štúdiu v našej škole hovoríme v relácii „Hosť Rádia Regina“, ktorá sa vy-

sielala práve z príležitosti otvorenia nového školského roka na Rádiu Regina 2.9.2019 o 10. 00 hod. 

V prípade Vášho záujmu o jej vypočutie, nájdete ju na stránke školy. 

       Kľúčovou udalosťou tohto školského roka bude začiatok výstavby novej tréningovej haly, ktorá 

bude vybavená špičkovou technológiou a na ktorú sme získali už stavebné povolenie počas leta. Zria-

ďovateľ a vedenie školy chcú takto reagovať na priemyselnú revolúciu Industry 4.0, čiže na postupnú 

digitalizáciu a robotizáciu vo všetkých sférach ekonomiky a priemyslu.  

      V súčasnosti ešte stále prebieha renovácia priestorov pre nový školský internát. Práce sú v plnom 

prúde a dúfame, že internát budeme môcť čo najskôr otvoriť. 

       Novinkou, ktorá isto prekvapí a poteší našich žiakov, je aj renovácia dielní v objekte Idea a ich 

vybavenie najmodernejšími sústruhmi. 

      Filozofiou našej školy je komplexná príprava žiaka pre jeho ďalší úspešný život, a to tak v  pracov-

nej ako aj v súkromnej oblasti. Naďalej budeme podporovať celistvý rozvoj jeho osobnosti, rozvoj ko-

munikačných schopností, interpersonálnych zručností, logického a kritického myslenia, ako aj rozvoj 

jeho individuálnych daností, posilňovanie aktívnej participácie žiakov na rozhodovacích  procesoch 

a vzdelávacích aktivitách. To sú dôvody našich rozsiahlych a rôznorodých aktivít nad rámec každoden-

ného teoretického a praktického vyučovania. Nielen úzka spolupráca s množstvom zamestnávateľov 

v rámci praktického vyučovania, ale aj široké spektrum aktivít nad rámec teoretického vyučovania sú 

dôvodom vysokej miery uplatniteľnosti našich absolventov na trhu práce, úspešnosti v ich ďalšom štú-

diu i v osobnom živote. Veríme, že aj v tomto školskom roku sa nám podarí naše náročné ciele, ktoré 

sme si postavili,  opätovne spoľahlivo napĺňať. 

 

      Záverom by som sa ešte raz chcela prihovoriť Vám, rodičom našich žiakov, zaželať Vám veľa rodin-

nej pohody, osobného šťastia a zdravia, zároveň však aj požiadať Vás o vzájomnú spoluprácu so ško-

lou, ktorá má nezastupiteľný vplyv na celkové výsledky našej práce.  

Čo najviac radosti zo spoločných úspechov Vám želá 



NEWSLETTER  4/2019 
______________________________________________________________________ 

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

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

__________________________________________________ 

3 

Slávnostné otvorenie školského roka s novou hymnou 

a v Rádiu Regina 

 

Súkromná stredná odborná 

škola polytechnická  DSA v 

Nitre slávnostne otvorila 

svoje brány v novom škol-

skom roku 2.septembra 

2019 a opäť s novinkami. 

Zvedavé pohľady prvákov 

a ich rodičov sledovali sláv-

nostný nástup vedenia ško-

ly, učiteľov a ostatných za-

mestnancov, počas ktorého 

znela nová hymna školy. 

Moderná melódia s jemným 

rockovým nádychom, slová metaforicky vystihujúce význam strednej školy, ale i motivačné 

výzvy pre zmysluplné napĺňanie života mladého človeka zaujali všetkých prítomných. Súhlasili 

s refrénom hymny o tom, 

že vedieť viacej to je cesta, 

o tom, že učením získava-

me nielen vedomosti, ale 

i sebaistotu a sebadôveru. 

Svet naozaj fandí a  patrí 

vzdelaným. 

Po zaznení štátnej hymny 

a predstavení vedenia, uči-

teľov a zamestnancov školy, 

privítala nových prvákov 

a ostatných prítomných pa-

ni riaditeľka školy Ing. Oľga 

Hodálová slávnostným prí-

hovorom.  

Žiaci a rodičia sa potom v sprievode učiteľov presunuli do učebných priestorov školy. 

S veľkým záujmom si vypo-

čuli reláciu Hosť Rádia Re-

gina. Pani riaditeľka školy 

Ing. Oľga Hodálová v nej 

pripomenula päťdesiate vý-

ročie vzniku školy, ale hlav-

ne predstavila jej inovatív-

nu súčasnosť a plány do 

budúcnosti vytvoriť školu 

novej generácie pre prie-

mysel štvrtej generácie. 

Poslucháči si tak vypočuli 

veľa nových, podnetných 

a poučných informácií nie-

len o budúcnosti našej odbornej školy, ale i o dôležitosti prepojenia odborných, všeobecnov-

zdelávacích predmetov a praxe. 
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Kariéra v Central parku 

 
Počas letných prázdnin dňa 25. 07. 2019 sa pedagógovia a žiaci Súkromnej strednej odbor-

nej školy polytechnickej DSA v Nitre zúčastnili akcie „Kariéra v Central parku“ v Bratislave. 

Počas tejto akcie naši žiaci prezentovali programovanie a činnosť robota FANUC, prácu 

s automatizačnou linkou a polygónmi. Okrem študentov a žiakov – návštevníkov obchodného 

centra táto činnosť zaujala aj známeho speváka Roba Opatovského, ktorý si taktiež vyskúšal 

prácu s robotom.  
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Inovácia praktického vyučovania na pracovisku IDEA 

 

Dňa 21. 08. 2019 sme na pra-
covisku IDEA rozšírili strojový 
park o šesť nových sústruhov 
zo spoločnosti TRENS SN 32 
s digitálnym odmeriavaním, 
ktoré zabezpečil zriaďovateľ 
našej školy spoločnosť DEUT-
SCH-SLOWAKISCHE AKADE-
MIEN. Nainštalovaniu sústru-
hov predchádzali náročné úpra-
vy priestorov dielne, ktoré za-
bezpečili zamestnanci školy, za 
čo im patrí veľká vďaka. Sús-
truhy budú slúžiť na výučbu 
praktického vyučovania žiakov 
v strojárskych odboroch štúdia.  
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Rubrika zriaďovateľa 

Obchodná akadémia v Žiari bude mať nového  

Zriaďovateľa 

 

Zmena nastane od nového školského roka. 

 

 

 

My Žiar 20. aug 2019 o 11:06 TASR, (Iva Zigová)  

 

Zavádzanie duálneho vzdelávania je jednou z 

priorít, na ktoré sa bude v najbližších rokoch za-

meriavať Obchodná akadémia v Žiari nad Hro-

nom. 

Táto stredná škola s viac ako 50-ročnou tradíci-

ou bude mať od 1. septembra nového zriaďova-

teľa Slovenskú vzdelávaciu spoločnosť Deutsch-

Slowakische Akademien /DSA/. 

Zmenu zriaďovateľských kompetencií už potvrdi-

lo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR. Informoval o tom Slavomír Maličkay, 

riaditeľ pre komunikáciu DSA. 

Ako povedal predseda predstavenstva spoločnosti DSA Marek Nikel, nový zriaďovateľ chce 

využívať na obchodnej akadémii svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal počas piatich ro-

kov svojho úspešného pôsobenia na Slovensku. 

Jednou z hlavných priorít má byť výraznejšie zameranie sa na duálne vzdelávanie. 

Súkromná obchodná akadémia sídlila donedávna v prístavbe žiarskeho kaštieľa, kde však 

mesto plánuje domov pre seniorov. 

Od 1. septembra by mala podľa aprílového vyjadrenia Nikela pre týždenník MY pokračovať v 

priestoroch bývalého Domu kultúry na Námestí Matice slovenskej. 

 

Hľadajú partnerov 

V porovnaní so štátnym vzdelávacím programom mala obchodná akadémia už aj doteraz po-

silnenú odbornú prax o 30 percent. 

V ďalšom období chce nový zriaďovateľ pomôcť škole pri zavádzaní systému duálneho vzdelá-

vania a tiež pri vyhľadávaní nových partnerov - zamestnávateľov v regióne. 

Stredné školy v portfóliu DSA spolupracujú v rámci duálneho vzdelávania s firmami, akými sú 

Jaguar Land Rover a Slovenský vodohospodársky podnik. 

Nikel uviedol, že na škole plánujú skvalitniť výučbu jazykov. Akadémia zachová doterajší roz-

sah štúdia anglického jazyka a do výučby nemčiny sa zapoja aj lektori z partnerských nemec-

kých škôl. 

 

Cudzie jazyky po novom 

DSA plánuje podľa neho využívať pri výučbe nemeckého jazyka na škole formu videokonfe-

rencií. 

Študenti v Žiari nad Hronom tak budú počas hodiny nemčiny naživo prepojení s lektorom v 

Nemecku. 

https://myziar.sme.sk/
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"Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov, e-learning a distance learning. DSA preto plá-

nuje investovať aj do vybavenia jazykových učební. Pre učiteľov a študentov obchodnej aka-

démie budú pripravené výmenné pobyty a stáže na partnerských školách a odborných školia-

cich strediskách u nás i v Nemecku," dodal Nikel. 

Spoločnosť DSA je najväčším prevádzkovateľom súkromných materských, základných a 

stredných škôl na Slovensku, kde spravuje celkovo desať škôl. DSA vznikla ako dcérska spo-

ločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG - Europäisches Bildungswerk für Beruf und 

Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu.                                            

Súkromné gymnázium v Bardejove zmenilo zriaďovateľa 
 

Založené bolo v roku 2004 a študuje v ňom 93 žiakov. 

 

 

 

Bratislava 02. augusta 2019 (Skolske.sk) 

 

Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische 

Akademien /DSA/ sa stane od 1. septembra novým 

zriaďovateľom Súkromného gymnázia na Nám.arm. 

gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Zmenu zriaďovateľ-

ských kompetencií už potvrdilo aj Ministerstvo škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR. Gymnázium bolo 

založené v roku 2004 a študuje v ňom v štyroch trie-

dach 93 žiakov. Zapojilo sa úspešne aj do programu 

DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu), čo je 

komplexný rozvojový program pre mladých ľudí, ktoré-

ho história siaha až do roku 1956. 

 

Ako povedal predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch- Slowakische Akademien Marek 

Nikel, nový zriaďovateľ hodlá využiť na bardejovskom gymnáziu svoje know-how 

a skúsenosti, ktoré získal jednak ako súčasť nadnárodnej vzdelávacej siete, ale aj počas pia-

tich rokov svojho úspešného pôsobenia na Slovensku. Plánuje skvalitniť predovšetkým výuč-

bu jazykov. Popri zachovaní doterajšieho rozsahu štúdia anglického jazyka budú mať študenti 

možnosť výučby nemčiny, do ktorej sa zapoja aj lektori z partnerských nemeckých 

škôl. Nový zriaďovateľ plánuje využívať pri výučbe nemeckého jazyka formu video-

konferencií, to znamená, že študenti v Bardejove budú počas hodiny nemčiny naži-

vo prepojení s lektorom v Nemecku. Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov 

tzv. e-learning a distance learning. Nový zriaď ovateľ  preto plánuje investovať aj do 

vybavenia jazykových učební. DSA má ambíciu vytvoriť z bardejovského  gymnázia elitnú 

vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pomôže pripravovať svojich absolventov pre ich štúdium na vy-

sokých školách u nás i v zahraničí. Škola by tak zároveň reagovala na nové požiadavky trhu 

práce, súvisiace s priemyselnou revolúciou Industrie 4.0., čiže postupujúcou robotizáciou 

a automatizáciou, ktorá mení aj nároky na vedomosti a zručnosti absolventov škôl. 

 

Nový zriaďovateľ bardejovského gymnázia - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien je 

najväčším prevádzkovateľom súkromných materských, základných a stredných škôl na Slo-

vensku. Spravuje u nás celkovo 10 škôl. DSA vznikla ako dcérska spoločnosť nemeckého 

vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so síd-

lom v Magdeburgu. 

https://www.skolske.sk/

