
 

Súkromná stredná odborná škola DSA 

Komenského 12, Trebišov 

 

Vážení rodičia,  

dovoľujeme si Vám zaslať prvý newsletter v novom školskom roku s informáciami 

a príspevkami zo septembra a letných prázdnin. Formou newsletteru Vás budeme aj v tomto 

školskom roku informovať o našich aktivitách v rámci študijných odborov, o ubytovaní na 

internáte, stavebných prácach, ale aj o iných podujatiach v škole.  

Počas letných prázdnin sme pre študentov pripravovali nové vybavenie v učebniach 

a zrealizovali sme úpravu fasády školy. Nové vybavenie učební pozostáva z moderných 

zariadení pre odbor Biotechnológia a farmakológia. Študenti v tomto odbore majú možnosť 

pracovať s prístrojmi a zariadeniami, ktoré sa používajú v praxi, a tak získať konkrétne a cenné 

zručnosti. Bližšie informácie o novom vybavení nájdete v príspevkoch práve v tomto 

newsletteri. 

 

Pripravované akcie a podujatia v novom školskom roku: 

Októberfest 

Deň otvorených dverí 

Vianočný koncert 

 

Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na našu spoluprácu 

 

  Miroslav Tóth 

  riaditeľ 

 

 



 

Otvorenie školského roku 2018/2019 

Vo foyer školy sa uskutočnilo 3. 

septembra otvorenie nového škol-

ského roka. Vo svojom príhovore 

riaditeľ Miroslav Tóth privítal starých 

a nových žiakov. Naša škola otvorila, 

rovnako ako v minulom roku, tri 

odbory: učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo, biotechnológia 

a farmakológia a technik vodár vodo-

hospodár.  

Nové zariadenia v laboratóriách 

 Kompletné vybavenie biologických a chemických 

laboratórií je novou investíciou do odboru 

biotechnológia a farmakológia. V rámci projektu 

Úradu vlády SR bolo zakúpených 19 nových 

prístrojov a zariadení. Všetky prístroje sa 

v súčasnosti využívajú v praxi, a preto je ich 

získanie významným skvalitnením praktickej časti 

vyučovacieho procesu. Žiaci pracujú s novými 

zariadeniami od začiatku tohto roka.  

Oprava fasády budovy školy 

Novú tvár dostala okrem laboratórií aj hlavná   budova 

školy, na ktorej bola opravená fasáda. Kompletnú  

rekonštrukciu fasády zabezpečil z vlastných finančných 

zdrojov zriaďovateľ - spoločnosť DSA. 



 

 

 

 

Prezentácie programu DofE  

Spolu s koordinátorkou Oktáviou 

Marcinčákovou predstavil 

základné princípy programu 

a spôsob zapojenia sa Ján 

Smolka, ktorý je progamovým 

manažérom DofE. The Duke of 

Edinburgh's International Award 

(DofE) je medzinárodným 

mládežníckym programom, ktorý 

je zameraný na komplexný 

rozvoj človeka. Úspešný účastník 

získava medailu na slávnostnom 

odovzdávaní ceny, na ktorom 

zväčša nechýbajú významné 

osobnosti, ako napríklad prezi-

dent SR. Stali sme sa miestnym 

centrom tohto programu a naši 

žiaci tak majú možnosť zapojiť sa 

a získať toto prestížne ocenenie. 

 

 

 



Rubrika zriaďovateľa 

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 postaviť 

modernú tréningovú halu. 

https://mynitra.sme.sk/c/20910487/nitra-stredoskolaci-sa-pripravuju-na-pracu-v-jaguari.html 

   

https://mynitra.sme.sk/c/20910487/nitra-stredoskolaci-sa-pripravuju-na-pracu-v-jaguari.html

