
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

Vážení rodičia, 

dovoľujeme si Vám poslať prehľad informácií o dianí na našej škole – newsletter. Budeme sa 

takouto elektronickou formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli čo 

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

ďalšie zámery a zakaždým pripojíme takisto aktuálne informácie od  nášho zriaďovateľa, 

ktorým je vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/.  

Plníme takto zároveň aj sľub, ktorý sme dali Vám rodičom našich žiakov /študentov/ práve pri 

zmene zriaďovateľa, kedy  sme hovorili o našej maximálnej snahe o transparentnosť, 

informovanosť a zároveň o potrebe spätnej väzby od Vás. Budeme preto radi, ak sa nám 

ozvete s návrhmi, aké informácie o škole by Vás predovšetkým zaujímali a čo by sa u nás 

malo zmeniť a zlepšiť. 

Chceli by sme Vás tiež informovať o podujatiach, ktoré  v najbližšom období pripravujeme 

pre našich študentov:  

Druhý termín lyžiarskeho kurzu, ktorý sa uskutoční 29.1. – 2.2.2018. Naši žiaci budú 

ubytovaní v zariadení DSA v Závadke nad Hronom a lyžovať budú v Polomke, ktorá je 

vzdialená od Závadky nad Hronom 5 km. 

Vo februári sa uskutoční 2. ročník Študentského plesu pod záštitou Žiackej školskej rady.  

V marci sa študenti 1. až 3. ročníka môžu tešiť na divadelné predstavenie Mníšky v podaní 

hercov prešovského divadla Drak. 

 

Želáme Vám v novom roku veľa úspechov a tešíme sa na našu spoluprácu 

 

 Miroslav Tóth 

 riaditeľ 
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Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 

Vo foyer školy sa 4.9.2017 stretli 

žiaci a zamestnanci školy pri 

príležitosti slávnostného otvorenia 

nového školského roka 2017/2018. 

Žiaci znovu prekročili brány 

Súkromnej strednej odbornej školy 

DSA spolu s prvákmi, ktorí zasadli 

do našich lavíc prvýkrát. 

Všetkých prítomných privítal riaditeľ 

školy Miroslav Tóth, ktorý vyzdvihol 

prácu celého tímu zamestnancov. Vo 

svojom príhovore predstavil nové vízie, 

ktoré začne škola v novom roku 

uskutočňovať a poprial žiakom veľa 

úspechov v ďalšom roku. 

 

Deň otvorených dverí 

V zhone školského roka často nie je 

možné bližšie nazrieť do vyučovacieho 

procesu a vôbec do budovy školy. Deň 

otvorených dverí 5.10.2017 poskytol 

možnosť rodičom a širokej verejnosti 

obzrieť si školu, dielne a učebne. 

Rodičia tak mohli vidieť naživo 

výsledok rekonštrukčných prác v škole a 

získať v jednotlivých pavilónoch aj 

podrobnejšie informácie o vyučovaných 

odboroch od pedagógov a žiakov.  

Riaditeľ školy Miroslav Tóth 

Pavilón Súkromného školského internátu počas Dňa 

otvorených dverí 



Naši biotechnológovia a farmakológovia  pritom návštevníkom predvádzali zaujímavé 

chemické pokusy a laboratórne techniky a prezentovali svoje vlastné výrobky.  

 

Vianočný koncert 

Vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil 

20.12. v koncertnej sále našej školy, 

bol plný kvalitných speváckych, 

hudobných a tanečných výkonov, 

ktoré emocionálne zapadli do obdobia 

Vianoc. Každý prejav bol svojský 

a prinášal radosť. Niektoré vystúpenia 

upútali pozornosť aj nevšedným 

spracovaním známych diel. Silný 

zážitok zanechali netradičné 

štvorhlasné úpravy kolied z autorskej 

dielne nášho učiteľa Jána Čverčka, 

ktorý sprevádzal na gitare komorný 

spevácky zbor v zložení: Zuzana 

Frendáková, Daniela Vincová, 

Annabela Čičáková a Jozefína 

Nemčíková. 

 

Ján Čverčko a komorný spevácky zbor  

Damián Ferko a Vanessa Szücsová 

 Vystúpenie v ľudových krojoch 



Celý Vianočný koncert si môžete pozrieť na tejto adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=jn430sQypgU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika zriaďovateľa 

Prezentácia na základných školách 

Zástupcovia vedenia Súkromnej strednej odbornej školy / SSOŠ/ DSA v Trebišove s 

predstaviteľom spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, ktorá je už dva roky jej 

súkromným zriaďovateľom, 

predstavujú v týchto dňoch 

SSOŠ na základných školách 

v Trebišove a v okolitých 

obciach. 

Prítomných  deviatakov 

oboznamujú so študijnými 

odbormi ponúkanými od 

nového školského roku: 

učiteľstvo pre MŠ a 

vychovávateľstvo, 

biotechnológia a farmakológia 

Frederika Chovancová  

Riaditeľ pre komunikáciu DSA Slavomír Maličkay a zástupkyňa riaditeľa 

Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove Ingrid Hvozdovičová 

https://www.youtube.com/watch?v=jn430sQypgU


ako aj technik vodár 

vodohospodár. V tejto súvislosti 

žiakov osobitne zaujala informácia 

o začatej výstavbe  tréningového 

polygónu v areáli SSOŠ DSA, kde 

budú práve študenti odboru technik 

vodár vodohospodár absolvovať 

praktickú časť výučby. Ide o 

unikátne školiace  centrum, ktoré 

budú môcť popri študentoch školy využívať aj zamestnanci slovenských vodohospodárskych 

podnikov. 

Deň otvorených dverí 

Súkromná stredná odborná škola 

polytechnická DSA v Nitre 

zorganizovala Deň otvorených dverí. 

Do jej priestorov zavítalo takmer 150 

deviatakov a ich rodičov nielen zo 

základných škôl z Nitry, ale aj 

z okolitých obcí. O ponuke študijných 

odborov pre budúci školský rok, ako aj 

o podmienkach  pre prijatie nových 

študentov ich informovala riaditeľka 

školy Oľga Hodálová.  

Predstavitelia spoločnosti Deutsch-

Slowakische Akademien, ktorá sa stala 

od septembra novým zriaďovateľom 

školy, hostí oboznámili s výhodami pre 

jej študentov, vyplývajúcich zo 

skutočnosti, že nitrianska škola patrí do 

nadnárodnej  vzdelávacej  skupiny 

EBG. Študenti sa preto môžu tešiť 

okrem iného na moderné metódy 
Ukážka výrobkov študentov 

Zľava riaditeľka školy Oľga Hodálová a predstavitelia DSA 

Anna Sládeková a predseda Predstavenstva spoločnosti 

Marek Nikel 

Prezentácia deviatakov zaujala 



jazykovej výučby, študijné pobyty v zahraničí, ako aj na kvalitnejšiu praktickú výučbu 

v súlade so systémom duálneho vzdelávania. 

Zvýšia záujem o techniku motivačné projekty Jaguaru? 

PRAVDA – Žaneta Janečková 

Aj napriek tomu, že slovenský závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre má v súčasnosti 

dostatok kvalifikovaných pracovníkov, je do budúcnosti nevyhnutné zvýšenie záujmu 

mladých ľudí o technické študijné odbory.  Súkromná stredná odborná škola polytechnická 

DSA v Nitre, ktorá pripravuje absolventov aj pre automobilku Jaguar, motivuje žiakov na 

základných školách technologickými súťažami, ktoré majú prebudiť záujem o technické 

smery a uľahčiť im budúci výber povolania. Od roku 2016 je táto škola v zriaďovateľskej 

pôsobnosti DSA a aj pomocou rôznych motivačných projektov približuje žiakom základných 

škôl technické smery, ktoré sú v iných štátoch, napríklad v Nemecku, omnoho populárnejšie. 

Viac sa dočítate v článku Žanety Janečkovej na Pravde, ktorý nájdete na tejto adrese: 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/449112-zvysia-zaujem-o-techniku-motivacne-

projekty-jaguaru/ 
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