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Príhovor riaditeľa 

VÁŽENÍ RODIČIA, 

 

opäť sú tu Vianoce a blíži sa Nový rok. Čas Vianoc, 

krásny čas, ktorý trvá len krátko, ale zato je to čas, 

kedy sme si bližší, ako inokedy. Aj my by sme sa Vám 

chceli priblížiť, ukázať Vám, čo všetko sme stihli a aké 

máme plány. Naše gymnázium momentálne prechádza 

rekonštrukciou. Stihli sme už opraviť nevyhovujúcu 

vstupnú plochu, bočné vchody a začali sme kompletne 

prerábať všetky sociálne zariadenia. Na jar nás ešte 

čaká opraviť fasádu budovy a dať jej nový farebnejší 

nádych. Nastúpil som na gymnázium s jasnou víziou. 

To, že naša škola má dlhú tradíciu so zameraním na 

prírodne vedy ostane nezmenené, no treba sa pozerať 

aj na trh práce, ktorý akútne  potrebuje informatikov, hlavne v našom regióne. Preto sme 

sa rozhodli, od nového školského roka otvoriť aj triedu informatiky. Rozšírená výučba 

informatiky so špičkovými programátormi z praxe. Digitalizácia hýbe svetom, preto sa 

naše gymnázium, AKO PRVÉ  zo  všetkých stredných škôl v okrese, chce začať 

formovať touto cestou. Aby sme boli stále najlepší, potrebujeme sa veľa učiť, preto sme 

sa zapojili do výzvy na projekt Ministerstva školstva a EÚ s názvom „Zvýšenie kvality 

vzdelania“. Od januára sa na škole zvýšia hodiny Informatiky, Biológie, Chémie 

a zavádzame nový predmet Projektový manažment, v ktorom sa naučia všetko 

o podnikateľskom prostredí. Vytvoria si vlastný podnikateľský plán a budú s ním pracovať 

počas celého štúdia. Taktiež sme začali pre našich žiakov organizovať workshopy s ľuďmi, 

ktorí sú špičkou vo svojom odbore. Chceme im ukázať, aká cesta ich čaká od sna k realite. 

V tomto newsletteri ,Vám priblížime viac zo života školy, aj viac toho, čo som už spomínal. 

Ďakujem Vám rodičom, že ste podporili Vaše deti pri výbere našej školy. Verím, že im 

dokážeme dať viac, ako ktorékoľvek iné gymnázium a ďakujeme, že ostávajú v regióne.  

Veď aj náš slogan hovorí za všetko „Sme blízko, sme tu pre teba“. Prajem Vám krásne 

prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, lásky, spokojnosti, novej sily a energie do 

Nového roka 2020. 

 
 Ján Dobrovič 

           riaditeľ 
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ZAPOJTE SA 
                                   

 

Výmenná burza je akcia, na ktorú možno bez poplatkov priniesť veci, ktoré 

sú ešte funkčné, ale už ich majiteľ nepoužíva alebo nevie využiť. Na oplátku 

si môže nájsť veci, ktoré potrebuje. Cieľom je pomôcť si navzájom, ale najmä 

šetriť životné prostredie, pretože každá vec, ktorá môže slúžiť ďalej, nemusí 

ísť na skládku. Nie je žiadnym pravidlom, že koľko vecí prinesiete, toľko si 

odnesiete a samozrejme naopak. Ak sa Vám čokoľvek pozdáva, jednoducho 

si to vezmete. Priniesť môžete čokoľvek, oblečenie, topánky, knihy, domáce 

potreby, hračky, CD/DVD, športové príslušenstvo.... 

TEŠÍME SA NA VÁS! 
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ZAČALA SA REKONŠTRUKCIA 

 

 
    

Po dôkladnej analýze sme začali s revitalizáciou budovy. Začali sme hlavným 

vchodom pred nádvorím gymnázia, kde sme okrem novej dlažby vytvorili aj 

bezbarierový vstup, opravili sme bočné chodníky a pokračujeme kompletnou 

prerábkou 10-tich toaliet. Menia sa rozvody vody, obklady, dlažby, sanity, 

dostavujú sa nové priečky. Keďže rekonštrukcia je rozsiahla, museli sme 

začať mimo prázdnin, ale veríme, že po vianočných prázdninách sa budeme 

tešiť z nových toaliet. Na jar nás čaká kompletná oprava fasády celej budovy 

aj s novou  farbou, dokončí sa nádvorie, kde bude oddychová zóna pre 

žiakov, lavičky, stromčeky, kvety...Robíme to pre vaše deti.  

. 
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 

 

 

Deň otvorených dverí na našej škole bol plný zábavy, aktivít a informácií. 

Navštívilo nás 166 žiakov z 15-tich škôl. Privítali sme u nás 9 riaditeľov a 15 

výchovných poradcov.  Každý učiteľ si pripravil aktivity v rámci svojho 

predmetu. Malú ukážku, čo sa u nás učí, ako to bude vyzerať keď sa 

rozhodnú žiaci pre naše gymnázium. Na biológii sa učili pitvať srdce barana 

a skúmali pod mikroskopom rastlinné bunky . Žiaci si pripravili malú ukážku 

prvej pomoci, merali tlak a podávali vysvetlenie k hodnotám.  

Na Chémii a Fyzike robili rôzne pokusy. Na Slovenčine sa hravou formou 

učili literárne žánre , na Dejepise si pomocou interaktívnej mapy ukázali ako 

prebiehala prvá svetová vojna, Anglický a Nemecký jazyk bol ukázaný 

formou zábavných úloh, Informatika bola pripravená počítačovým kvízom, 

ak mal niekto záujem išiel si pozrieť naše jedinečné a jediné „Mini retro 

múzeum“ na Slovensku. Bola to veľmi vydarená akcia, a my veríme, že sa 

s niektorými žiakmi uvidíme budúci školský rok na našej škole v laviciach.  

 

Pozrite si ďalšie fotografie na našej 

stránke: https://gymkosb.edupage.org/album/#photos:album:164 

https://gymkosb.edupage.org/album/?fbclid=IwAR1ZwqhQke8uO8gpeO4ADDpVerjE2U7SLDp-anYWq1wsKs4wAGrInnH8bKw#photos:album:164
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ŠPORTOVÉ AKCIE 

 

 

 

 

 

Po dlhých rokoch konečne 

postup našich gymnazistov 

na krajské kolo vo futsale 

Tam sme síce nepostúpil do 

finálových bojov, ale 

skúsenosti stali za to! 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že stolnotenisový stôl vo 

vestibule našej školy urobil 

svoje. Žiačky Andrea Verbovská, 

Kristína Gajdošová a Daniela Jusková, 

zvíťazili v Okresnom kole 

stolnotenisového turnaja a postúpili na 

Krajské kolo, kde sa umiestnili na 

krásnom 4-tom mieste. Gratulujeme. 
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" Skúsenosti expertov odkryté pre študentov " 

pre našich študentov pripravujeme epizódy seriálových workshopov pod 

názvom , “Skúsenosti expertov odkryté pre študentov”. Týmto chceme 

študentov  motivovať a pripraviť na správny výber povolania práve s ľuďmi z 

praxe, "expertami", a ukázať im, ako sa môžu stať čím budú chcieť. Priblížiť 

im svet minulý i ukázať im, ako to vo svete biznisu, techniky, vedy, 

medicíny,atď... chodí.  

 

 

 

1.workshop 

Ján Čarnogurský / Axel Hartmann 

 

“Sloboda nastala” “Všetko 

je dnes lepšie” aj takéto 

výroky počuli študenti 

nášho aj Bardejovského 

gymnázia DSA na 

workshope zameranom na 

Pád Berlínského Múru a 

Nežnú revolúciu z úst 

bývalého predsedu vlády 

Jána Čarnogurského a 

bývalého veľvyslanca 

Nemecka na Slovensku 

Axela Hartmanna. Padli na protagonistov rôzne otázky, hlavne o slobode a 

živote v vtedajšej dobe. Ďakujeme p. primátorovi Sabinova Michalovi 

Repaskému za ponúknutie priestorov toho dejinami nabitého stretnutia a za 

jeho účasť. Veríme, že to pre všetkých žiakov našich gymnázií bolo osožné a 

že sme im rozšírili hranice vedomostí. Ďakujeme všetkým ktorí sa podieľali 

na tejto akcii.  
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2. workshop 

Fridrich Matejík  

Mali sme tú česť, 

privítať u nás 

najvyššieho šéfa IBM 

Slovensko, Fridricha 

Matejíka.  

Študenti si pripravili 

prezentácie,  aby 

rozšírili vedomosti 

ďalším spolužiakom, 

kto je, čo je a čím sa 

zaoberá spoločnosť 

IBM. Pán Matejík  

ich prezentácie ohodnotil, pochválil, skritizoval a začal rozprávať, aké 

dôležité je na sebe ,,makať", ako on začal na call centre v IBM a za 12 rokov 

sa dokázal vyšplhať až takto vysoko. Poukázal na novodobé vplyvy umelej 

inteligencie, novodobé zjednodušenia systémov rôznych štátnych inštitúcii. 

Apeloval na mladých, aby sa začali venovať IT, je to budúcnosť a 

samozrejme, aby na sebe pracovali a učili sa cudzí jazyk.  

Rozlúčil sa s nami vetou “ Dúfam, že sa v IBM-ke spolu stretneme” 

Ďakujeme.  

 

Viac fotografií na školskej web stránke:  

https://gymkosb.edupage.org/album/#photos:album:163 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgymkosb.edupage.org%2Falbum%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zN6PUd3O5HoVMx3zwlvRLNTpQg6pNufl-VIP28e8u4P1gDpG3HerSvYE%23photos%3Aalbum%3A163&h=AT1PR50EibQgK8wUW15TrKD1wgYRm3rM9F3vA5B10ElW856s5fpP4kv8wXTBT6iu32XOWvYiAf3SWHzCaJibRMC-D8N_FeydEff6G7msnIh_myI7OKwEriFfnRjFUnFaUBNsDSeuuysb2aMWeNj2DPB9vYGHJWBZF2EOJHZohnme3kcZPCE1KDOEjRmiIhKnxF8Cai1uXT9bND4ZaRpnF2G1QTMahbN1CD2J-DFhHAx_1FtoFrIlpVzssX_svxljbWav9LHLQwVUdtmRlHhe1WAPzMdPMvuCXydmQZJsEmqixS64exzxOGRlxquokA1PGEKzYa5oK9TXrZzx-j8YsWHys59_wq9SPKL1vNYS5IQre2UWmipjdCQ7i5OciBN36G5Tei8DfJ-_Bqlx4PXnwL7KcM5Rkzub-__6UuFWdYDrXLy0JgpwsNVZU_6tbFKAaY389sDAcr_K0YEM5C6_82Qoaqskrb5q68EO_mU50bMmnBy8tt0J0Zt6Zq4v6rZP6v9nyqA26IyOeQEKpgf2_Xx-kvPXYce5iJF8EYWkU2exscrkSep561Q8aI6BFxYUFWXDN5mFxuez7FxQ_7FVIlrPMq_OVHUJLhsPwf-6wj1fUD2c3LCp2sVxTNNXfXYmAQ
https://www.facebook.com/dsasabinov/photos/pcb.2691023097624899/2691020560958486/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSLYOHqhiCJfgk_fzrYXZSzRsK5RAstSybgyn4Z7EEAdX9DoMiYBU_lcCgEj_b39Vzvq6sbsKHQoLR&__xts__%5B0%5D=68.ARDzUyZRIW_cpwtd-epuhk-TZ9v5i4HCcNPam8myrz94X5mX8pOozxvqkK2-64ag7tXq4pc3KBMGJokJlaycssnM9O7GzenAKVXlr8aIlEEZA8Yn140l8d3JSEh9lb7QaW9d-sBU8tJpOjUvXlDs6Sdet4X1_Htm8YqK6By3UBw2s8MODZ2LNW-U-nZ4ML2pEbndSirJsp8bGtTwxsG-6nWUYsqluL09JYlk6m1EqmH8FNmCI19-8IXbxyb-K_9QddKnYFmhy7F_btZXJvLsY6F-KTeTCgT5KLbUuXZfyjq_4w0d7qiP0vfxMGt7tRN53-J3sRqxRosXiaNPSJOxOikTlA
https://www.facebook.com/dsasabinov/photos/pcb.2691023097624899/2691020560958486/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSLYOHqhiCJfgk_fzrYXZSzRsK5RAstSybgyn4Z7EEAdX9DoMiYBU_lcCgEj_b39Vzvq6sbsKHQoLR&__xts__%5B0%5D=68.ARDzUyZRIW_cpwtd-epuhk-TZ9v5i4HCcNPam8myrz94X5mX8pOozxvqkK2-64ag7tXq4pc3KBMGJokJlaycssnM9O7GzenAKVXlr8aIlEEZA8Yn140l8d3JSEh9lb7QaW9d-sBU8tJpOjUvXlDs6Sdet4X1_Htm8YqK6By3UBw2s8MODZ2LNW-U-nZ4ML2pEbndSirJsp8bGtTwxsG-6nWUYsqluL09JYlk6m1EqmH8FNmCI19-8IXbxyb-K_9QddKnYFmhy7F_btZXJvLsY6F-KTeTCgT5KLbUuXZfyjq_4w0d7qiP0vfxMGt7tRN53-J3sRqxRosXiaNPSJOxOikTlA
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Rubrika zriaďovateľa 

V Nitre začala výstavba Regionálneho tréningového centra 

(RTC) na Súkromnej strednej odbornej škole Polytechnickej 

 

Michal Šimonek, 01. október 2019 

 

 
Na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej /SSOSP/ DSA v Nitre 

sa včera (30.9.2019) začala výstavba Regionálneho tréningového centra 

(RTC). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj Generálny riaditeľ Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, podpredseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja Marián Kéry a prevádzkový riaditeľ nitrianskeho 

závodu JaguarLand Rover RussellLeslie.                                                          . 

 

Hlavná hala, vybavená špičkovou technológiou, bude študentom školy k 

dispozícii už v budúcom školskom roku, ďalšie učebne pribudnú v priebehu 

nasledujúcich dvoch rokov. Celková výška investícií do RTC dosiahne sumu 

takmer 7 miliónov eur, z nich 3 milióny sú určené na nákup technologického 

vybavenia. Po dokončení výstavby bude môcť škola využívať až 32 
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moderných učební, tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 600 

m².                           . 

 

Zriaďovateľom školy sa pred dvoma rokmi stala slovenská vzdelávacia 

spoločnosť Deutsch-SlowakischeAkademien /DSA/, dcérska spoločnosť 

nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v Magdeburgu v 

Nemecku. DSA je dnes najväčším súkromným prevádzkovateľom 

základných a stredných škôl na Slovensku.                                                . 

 

Ako zdôraznil predseda Predstavenstva DSA Marek Nikel, zriaďovateľ a 

vedenie školy výstavbou RTC reagujú na postupnú digitalizáciu a robotizáciu 

vo všetkých sférach ekonomiky a priemyslu. Preto bude centrum vybavené 

najmodernejšími robotmi a CNC prístrojmi, aby sa študenti mohli v 

praktickej časti výučby pripravovať na takých zariadeniach, s akými sa 

stretnú po ukončení štúdia vo výrobe u svojich zamestnávateľov. RTC 

zároveň pomôže škole aj pri ďalšom rozširovaní systému duálneho 

vzdelávania. V súčasnosti sa v ňom pripravuje 40 študentov, z nich 32 študuje 

v rámci spolupráce školy s automobilkou JaguarLand Rover v dvoch 

ročníkoch v perspektívnom maturitnom odbore mechatronik, povedal 

M.Nikel.                                     . 

 

Prevádzkový riaditeľ nitrianskeho závodu JaguarLand Rover RussellLeslie v 

tejto súvislosti konštatoval: „Rovnako ako ostatné odvetvia, aj automotive 

čelí nedostatku zručností v kľúčových oblastiach, ako sú elektrotechnika, 

umelá inteligencia, robotika a analýza dát. Ako technologická firma však 

musíme dokázať pritiahnuť tých správnych ľudí s tými správnymi 

schopnosťami, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Pre nás, ako globálnu 

spoločnosť, je dôležité, aby JaguarLand Rover mohol prilákať tie najlepšie 

mladé talenty v krajinách, v ktorých pôsobí, a aby tak podporil svoju výrobu, 

predaj i dodávateľský reťazec. Systém duálneho vzdelávania vnímame ako 

dôležitý nástroj rozvoja nových talentov pre budúci automobilový priemysel 

a budeme pokračovať v zapájaní jeho študentov do našich aktivít.“ . 
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Na prízemí Regionálneho tréningového centra nájdu uplatnenie odbory so 

zameraním hlavne na strojárstvo a mechatroniku. Budú sa tu nachádzať 3 

odborné učebne pre ručné spracovanie kovov, odborná učebňa pre zváranie, 

kde bude k dispozícii 12 zváracích poloautomatov a robotická zváracia 

bunka. Taktiež tam bude umiestnená brusiareň nástrojov a výdajňa materiálu. 

Na opačnej strane budú umiestnené stroje pre konvenčné obrábanie, ako sú 

konzolové vertikálne frézy, univerzálne hrotové sústruhy, pásové píly, 

nástrojová brúska a stolové vŕtačky. V prednej časti tejto haly je plánované 

pracovisko pre CNC programovanie strojov a zariadení, kde sa budú 

nachádzať vertikálne obrábacie centrá zamerané na sústruženie a frézovanie a 

taktiež CNC robotická bunka. 

 

Na prvom poschodí sa zas budú nachádzať odborné učebne zamerané na 

automatizáciu, strojárstvo, programovanie CNC strojov a zariadení, 

CAD/CAM programovanie, hydrauliku a pneumatiku, taktiež dielne pre 

slaboprúdovú a silnoprúdovú techniku. V strednej časti budovy budú 

vytvorené špeciálne robotické pracoviská na edukačné účely, vybavené 

robotmi značky ABB, FANUC a KUKA. 

 
 


