
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

Vážení rodičia,  

dovoľujeme si Vám zaslať newsletter 3/2018 s informáciami a príspevkami z posledných troch 

mesiacov školského roka. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým maturantom za štyri roky štúdia a jeho úspešné ukončenie 

maturitnou skúškou. Vážime si ich prácu a prajeme im veľa úspechov v živote. Zároveň im 

odporúčame neprestať sa ďalej vzdelávať vo svojom odbore, ale využívať všetky možnosti pre 

svoj odborný a profesionálny rast.  

V rámci nového newsletteru Vám dávame do pozornosti príspevok o rekonštrukcii 5. poschodia 

internátu, ktorou získa školský internát ďalšie moderne vybavené izby pre študentov. Zo 

vzdelávacej činnosti sa príspevky týkajú intenzívneho jazykového kurzu v Nemecku 

a mládežníckeho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Na verejnosti sme sa 

v poslednom období prezentovali na audiencii u prezidenta Slovenskej republiky.  

 

Pripravované akcie a podujatia v novom školskom roku: 

V novom školskom roku sa opäť uskutoční Októberfest spolu s Dňom otvorených dverí. 

Pripravujeme akcie spojené s otvorením školskej knižnice. 

Prezentácie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. 

 

Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na našu spoluprácu 

 

  Miroslav Tóth 

  riaditeľ 

 



Nový interiér na 5. poschodí internátu 

V priebehu letných prázdnin sa uskutoční 

rekonštrukcia interiéru izieb na 5. poschodí 

internátu. Nový nábytok budú tvoriť skrine, 

postele, matrace, stoly, stoličky, police a lampy. 

Dizajn nábytku je rovnaký ako na nedávno 

zrekonštruovanom 6. poschodí. Internát bude mať 

na začiatku školského roka 2018/2019 dve plne 

vybavené poschodia pre 80 študentov školy. 

 

 

 

 

 

na svahu v Polomke 

nový interiér izby 



Intenzívny jazykový kurz v Magdeburgu 

Študenti absolvovali 19. - 23. júna 

intenzívny jazykový kurz 

v Magdeburgu. Vyučovacie hodiny 

nemeckého jazyka viedli zahraniční 

lektori. Voľné chvíle trávili naši žiaci 

prehliadkou   kultúrnych pamiatok 

Magdeburgu. Pobyt organizoval náš 

zriaďovateľ  - spoločnosť DSA, ktorý 

vo všetkých svojich školách 

podporuje a modernizuje výučbu 

cudzích jazykov, s dôrazom na 

nemecký a anglický jazyk. 

 

 

 

 

 

Audiencia u prezidenta Slovenskej republiky 

Riaditeľ Miroslav Tóth a  Zuzana Perdíková boli 

v rámci stretnutia Komenského inštitútu prijatí 

u prezidenta SR Andreja Kisku v Grasalkovičovom 

paláci v Bratislave.  Zuzana Perdíková sa zapojila do 

jednoročného programu vzdelávania pre učiteľov, ktorý 

poskytuje Komenského inštitút. Tento vzdelávací 

program pre učiteľov je pod záštitou prezidenta SR. 

 

 

Magdeburg 2018 



Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

Naša škola sa stala Miestnym centrom 

celosvetového mládežníckeho programu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

(DofE). Absolvovaním DofE si študent 

zvyšuje šancu zamestnať sa, pretože úspešné 

ukončenie tohto programu dokazuje to, že sa chce rozvíjať a trpezlivo na sebe pracovať. Pre 

študentov je to vynikajúca možnosť investovať do svojho rozvoja. Prvé prezentácie tohto 

programu s informáciami ako sa zapojiť sa uskutočnia v septembri. 

Úspechy študentov 

1.  miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo – Daniela Vincová, Anabela Čičáková, 

Zuzana Frendáková, Jozefína Nemčíková 

1. miesto na majstrovstvách Prešovského a Košického kraja v turisticko-orientačnom behu – 

Bianka Makohusová 

2. miesto na majstrovstvách Prešovského a Košického kraja v turisticko-orientačnom behu – 

Dominika Petrová 

2. miesto na majstrovstvách Prešovského a Košického kraja v turisticko-orientačnom behu – 

Samuel Rohaľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

Rubrika zriaďovateľa 
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