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Príhovor riaditeľa 

 

VÁŽENÍ RODIČIA, 

 

September nám ubehol ako voda. Školu 

sme pripravili na to, aby spĺňala všetky 

hygienické opatrenia, staráme sa o to, 

aby bolo všetko čisté, aby sa žiaci medzi 

sebou nemiešali a pristupovali k tejto 

situácii, ktorú na Slovensku máme, 

zodpovedne. Preto môžem september 

zhodnotiť na výbornú. Zatiaľ nemáme 

žiadne karanténne opatrenia, všetci sú 

zdraví a verím, že to takto pôjde aj ďalej 

a nebudeme nútení zatvoriť školu. Pre 

tento rok máme pripravených mnoho 

aktivít, ktoré verím, dokážeme 

zrealizovať. Počas leta, sme stihli 

vynoviť nádvorie gymnázia a vytvoriť 

pre študentov "oddychovú zónu", zlepšili 

sme internet a čo chvíľa nám prídu nové moderné počítače a interaktívne 

pomôcky na výučbu. Stále sa snažíme robiť maximum, aby sme dokázali dať 

Vašim deťom to najlepšie. Modernizujeme a digitalizujeme sa a vytvárame 

krajšie školské prostredie preto, aby sme sa držali hesla "V škole ako doma", 

lebo len v príjemnom prostredí dokážeme naplno žiť. Ďakujeme za priazeň Vám 

a Vaším deťom.  

 

 

 

 

 
 Ján Dobrovič 

           riaditeľ 
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ZAPOJILI SME SA 

                                  
Už tradične sme si v rámci Európskeho dňa jazykov oživili vyučovanie rôznymi 

aktivitami zameranými na 

komunikáciu. Bolo veselo. 

Nezabudnime: ,,Jazyk je cestovnou 

mapou svojej kultúry. Vypovedá o 

tom, odkiaľ jej ľudia pochádzajú a 

kam smerujú." Európsky deň 

jazykov, ktorý vyhlásila Rada 

Európy v roku 2001 počas 

Európskeho roka jazykov, si školy v 

členských krajinách každoročne 

pripomínajú prostredníctvom 

rôznorodých aktivít (napríklad 

súťaží, kvízov, besied, školských 

rozhlasových vysielaní, športových 

podujatí). Cieľom Európskeho dňa 

jazykov je upozorniť na dôležitosť 

učenia sa jazykov, podporiť 

rozvoj viacjazyčnosti,   jazykovej 

a  kultúrnej rozmanitosti, 

interkultúrneho porozumenia i 

celoživotného vzdelávania.  
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POMÁHAME 

Účelové cvičenie našich žiakov 1. a 2. ročníka sa nieslo v znamení zberu odpadu 

. Zozbierali 10 vriec na 6 km trase. Príroda Vám za to ďakuje a my 

samozrejme tiež.  
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ŠPORTOVÉ AKCIE 

 
 

Naši dorastenci súťažili na 

majstrovstvách Slovenska 

v klasickom tlaku na 

lavičke. 

  

Umiestnili sa: zľava 

ŠimonKravec 

- 2.miesto v kat. do 93kg, 

Samuel Timura 

- 2.miesto v kat. do 83kg  

Martin Hužvár 

- 1. miesto v kat. do 105kg 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo v cezpoľnom 

behu 

Naši Chlapci zvíťazili a 

postúpili na krajské kolo 8.10. v 

Starej Ľubovni. 

Marek Zboray vyhral aj 

kategóriu jednotlivcov  

Dievčatá skončili ako družstvo 

na 2.mieste.  

Kristína Šimčíková v 

jednotlivcoch na 3.mieste 

Gratulujeme ! 
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DSA TV 

 

Mediálny svet v dnešnej dobe  ovplyvňuje naše názory aj rozhodnutia. 

Najdôležitejšou skupinou na ktorú média pôsobia sú deti a mládež.  V DSA 

školách sme preto odštartovali vlastnú DSA TV, študentskú televíziu, aby sa 

žiaci naučili patriť doň a vytvárať tento svet nie lez z kresla pred televíziou.  V 

rámci siete DSA škôl ako prvé odštartovali nábor redaktorov a moderátorov 

Súkromná základná škola DSA Mukačevská v Prešove  a paralelne  Súkromné 

gymnázium DSA v Sabinove. V Sabinove sme už minulý školský  rok začali s 

touto myšlienkou. Podarilo sa nám 

urobiť  rozhovory s predstaviteľmi  

nežnej revolúcie, no  Corona  

nachvíľu zastavila čas. Tento 

školský rok je však prelomový. 

Nakúpila sa nová technika, s 

ktorou sa naučia žiaci pracovať, 

strihať, titulkovať . Ako sa 

vyjadrila vedúca redakcie pani 

Mgr. Ivana Ličáková, ktorá to celé 

zastrešuje: " Redakciu netvoria iba 

ľudia, ktorých vidíte na obraze, za obrazom je oveľa viac práce a ľudí, preto aj 

my potrebujeme nie len schopných redaktorov, ale aj schopných technikov. 

Našich žiakov si preto budeme školiť pre všetky oblasti, ktoré pri výrobe 

reportáži,  skečov a reklám potrebujeme a budeme v nich budovať tímového 

ducha." Rozvíjanie nadanie detí, je dôležitou súčasťou stratégie DSA škôl. 

Každoročne školy organizujú projekty zamerané na osobný rozvoj. Už od 

štvrtého ročníka základnej školy sa deti profilujú samé, akou cestou chcú ísť, 

preto v DSA školách počúvame každého individuálne , prispôsobujeme sa ich 

potrebám a snažíme sa pre nich nastaviť podmienky v škole pre ich osobný 

rozvoj. DSA TV je výborným prostriedkom na budovanie si sebadôvery , 

tímovej spolupráce, technických zručností a samozrejme aj  zdokonalenie rodnej 

reči. Koncept DSA TV by sme chceli postupne prepojiť do všetkých DSA škôl 

na Slovensku a tým vytvoriť celoslovenskú študentskú televíziu.  
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ODDYCHOVÁ ZÓNA 
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RUBRIKA ZRIADOVATEĽA 

 

Naša Súkromná stredná odborná škola / SSOS/  DSA v Trnave sa začala v 

predstihu pripravovať na nové podmienky u zamestnávateľov, ktoré súvisia so 

zavádzaním robotov do výroby, automatizovaných výrobných liniek, na 

digitalizáciu výrobného procesu v podmienkach Priemyslu 4.0 V tejto súvislosti 

príde aj k zmene štruktúry  pracovníkov, ktoré firmy  budú potrebovať. Naša 

škola  chce pripraviť žiakov na tento nový proces.  

Preto v jej areáli finišujú prípravy na výstavbu nového technologického centra. 

Bude zamerané na rozvoj digitalizácie, automatizácie a robotizácie vo výrobnom 

procese. Po dokončení dvoch hál má byť najmodernejším školiacim 

vzdelávacím centrom v trnavskom regióne. Slúžiť bude nielen žiakom školy, ale 

aj ostatným technicky orientovaným stredným školám v okolí. Aj 

zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre tréningy svojich pracovníkov. Nové 

technologické centrum bude zároveň slúžiť pre odbornú výučbu v rámci 

duálneho vzdelávania.  

1. hala - Centrum praktického vyučovania pre oblasť robotiky, CNC technológie 

a logistiky. Má byť postavená už v priebehu budúceho roka a jej výstavba bude 

čiastočne financovaná aj z verejných zdrojov v Programe Interreg v spolupráci 

Slovenska a Rakúska. 

2. hala - Modelová technická Stredná odborná škola v podmienkach Priemyslu 

4.0. V interiéri haly bude umiestnená dielňa pre ručné spracovanie kovov, dielne 

pre CNC technológie , prepojené s  automatizovanými výrobnýmié linkami a 

výrobnými  robotmi a učebňa  simulujúca  virtuálnu realitu pre prostredie 

Priemyslu 4.0. 

 

 

 

 


