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Príhovor riaditeľa 

 

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení 

pedagógovia, 

 
v prvom rade mi dovoľte v Novom roku 2021 vám 

popriať veľa 

zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom 

živote. Situácia s koronavírusom COVID-19 nás 

všetkých zamestnáva tak, ako nikdy predtým, keď 

sme riešili najväčšie problémy. 

Nepredpokladali sme , že to potrvá tak dlho. Preto je 

v tomto období potrebná veľká vzájomná tolerancia a vzájomne sa chápanie. Dnes sa len 

predpokladá, aký bude vývoj v najbližších týždňoch či mesiacoch. Verím, že 8.2.2021 sa 

vrátime znova do tried už natrvalo, ale o tom rozhodne vláda SR. Vzniklo a vzniká 

množstvo otázok, vznikajú problémy, ktoré po vzácnej skúsenosti našich pedagógov ich 

riešime. Verím, že sme všetci pripravení znova začať kvalitné prezenčné vyučovanie. My 

všetci sme pripravení na otvorenie dvoch tried. Jedna so zameraním na prírodne vedy 

a informatiku a druhá so zameraním na telesnú výchovu, z ktorej budete mať možnosť aj 

maturovať. Dopĺňame v takejto triede vyučovanie „Športového manažmentu“, ktorý bude 

pre daných športovcom veľkým prínosom pri študovaní na vysokých školách.  

Pre informatikov pripravujeme nové počítačové vybavenie a taktiež zaraďujeme do 

výučby aj prax u zamestnávateľa. 

 

Milí žiaci, 

určite ste všetci pochopili, že to nie sú prázdniny ani pre učiteľov a ani pre vás žiakov. 

Je to veru dosť náročné aj pre rodičov. Náročné predovšetkým na psychiku, ale je 

potrebné žiť vo viere, že práca nám pomáha. Dúfam, že aj žiakom to pomáha. Zatiaľ až na 

pár výnimiek sa všetci snažia pracovať podľa pokynov vyučujúcich.. 

Stále však máme na prvom mieste ochranu zdravia vás a všetkých vašich blízkych. 

Buďme zodpovední všetci, aby sme prežili toto obdobie v zdraví. 

 

TÍMOVOU PRÁCOU PREKONÁME VŠETKO! 

 

 

Ján Dobrovič 
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Úspech vo finále súťaže Hviezdoslavov Kubín 

 

 

Náš šikovný recitátor Viliam Pavuk (3.A) 

zožal v tomto ročníku súťaže Hviezdoslavov 

Kubín významný a pre našu školu dôležitý 

úspech. Postúpil do jej finále. Najznámejšia 

celoslovenská súťaž v prednese a divadlách 

poézie Hviezdoslavov Kubín mala tento rok 

netradičné vyvrcholenie.   

Celoslovenské kolo 66. ročníka tentokrát malo 

len prezentačný charakter v online priestore. 

Uskutočnilo sa 11. – 13. 12. 2020 na 

facebookovej stránke súťaže a na kanáli 

YouTube Hviezdoslavov Kubín. Náš úspešný 

gymnazista ešte predtým odoslal svoj prednes 

organizátorom z Národného osvetového centra 

v podobe videa. Počas prezentačného víkendu 

mali všetci účastníci možnosť komunikovať a 

diskutovať o svojom prednese s odbornými 

porotami na online hodnotiacich seminároch. 

Širokej verejnosti sa vo svojich video-

prednesoch postupne predstavili  tí najlepší 

recitátori a divadlá poézie zo Slovenska, Viliamov prednes sme si mohli pozrieť v sobotu 

(12.12.2020) podvečer.    

Vzhľadom na prezentačnú formu finále súťaž nemá tento rok len jedného víťaza. Sú nimi 

všetci účastníci celoslovenského kola. Viliamovi tak s hrdosťou srdečne blahoželáme k 

úspechu – je jedným z 12 najlepších  tohtoročných slovenských  recitátorov vo svojej 

kategórii! 
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Okresné kolá Olympiád v anglickom a nemeckom jazyku  

 

Po roku sa opäť všetci šikovní 

stredoškolskí jazykári mali stretnúť 

na meraní svojich znalostí 

a zručností u nás, na Súkromnom 

Gymnáziu DSA. Kategória 2A, 2B, 

2C2 a 2D okresného kola 

Olympiády v anglickom jazyku 

(OAJ) pre okresy Sabinov a Prešov 

sa predbežne malo uskutočniť 13. 

januára 2021 a okresné kolo 

Olympiády v nemeckom jazyku 

(ONJ) dokonca siedmych okresov 

vrátane toho nášho o týždeň neskôr, t.j. 20.1.2021. Oproti minulému roku, kedy sa všetky 

kolá uskutočnili prezenčnou formou, tento rok súťaž  vyzerala úplne inak. 

Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, boli v rámci možností 

škôl uskutočnené prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali 

stanovené termíny pre jednotlivé kolá. Vzhľadom na protipandemické opatrenia, a aby 

nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych škôl, okresov a krajov súťažiaci súťažili 

v okresnom kole z domáceho prostredia.  

Forma súťaže prebehla online na 

www.onlineolympiady.sk, okresné kolá OAJ a ONJ 

obsahovali  iba písomnú časť – test. Súčasťou testu 

bolo aj počúvanie s porozumením. Po dosúťažení boli 

výsledky vyhodnotené predsedníčkou Slovenskej 

komisie OAJ a ONJ. Súťažiace z našej školy dosiahli 

v kategóriách 2A a 2B Olympiády v anglickom jazyku 

popredné miesta, tretiačka Anna Kristína v kategórii 

2B skončila na skvelom druhom mieste a  druháčka 

Karolína Krištofová svoju kategóriu 2A vyhrala, a tým 

si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa 

uskutoční 10.februára v Prešove.  

Výsledky okresného kola Olympiády v ONJ pred 

uzávierkou ešte neboli známe.  

 

 

 

http://www.onlineolympiady.sk/
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Adventný kalendár žiakov DSA Sabinov 

 

Vianočné básne, vinše, piesne a tance bývajú už typickým poznávacím znamením všetkých 

vianočných akadémií. Tento rok, tak špecifický v tom, že ponúka príležitosti, na základe 

ktorých sa naše bežné každodenné činnosti stávajú niečím novým, nevyskúšaným, na druhej 

strane však obmedzujúci v tom, že to, čo bolo samozrejmé, sa stáva nedostupným. Hovorím 

najmä o sociálnom kontakte a stretávaní sa. Tieto obmedzenia ovplyvnili aj školy, bežný chod 

vyučovania, rovnako aj život, školské a mimoškolské aktivity. Vrcholom prezentácie 

študentov, ich talentov a úsilia býva už tradične Vianočný akadémia.   

Členovia Žiackej školskej rady Súkromného Gymnázia DSA (ŽŠR) ani tento rok nezaháľali 

a napriek tomu, že sa Vianočná akadémia nemohla uskutočniť tak, ako po iné roky, navrhli 

využiť celý kreatívny potenciál študentov školy v spolupráci s koordinátorkou ŽŠR Ivanou 

Lorinčíkovou a marketingovou manažérkou Ivanou Ličákovou, a vytvoriť súbor videí, ktoré 

v čase adventu potešia 

srdcia nielen celej našej 

gymnaziálnej rodiny, ale 

aj širokej verejnosti.  

Individuálne hudobné 

a spevácke vystúpenia vo 

forme domáceho videa, 

poézia a úvahy, kvízy, 

vinše a zaujímavosti 

o Vianociach, ktoré 

striedali ukážky domácich 

príprav našich usilovných 

študentov, šikovne vyrobené ikebany a ozdobené vianočné stromčeky. Z iného súdka boli 

fotky predvianočného kúpania sa našich Ľadových medveďov a fotky zimnej prírody 

navádzajúce na zdravý životný štýl, ktorý je prepotrebný udržiavať v tomto neľahkom období. 

Videom prispela aj gymnaziálna DSA TV so svojím Mikulášskym špeciálom s milými 

odpoveďami škôlkarov na otázky spojené s časom Vianoc. Obhliadnutie sa za minuloročnou 

návštevou  Mikuláša na našej škole a úžasné čísla Vianočnej akadémie minulého roka boli 

nielen príjemnou spomienkou, ale zároveň nás naplnili nádejou, že čoskoro budeme opäť 

spolu. V posledných políčkach nášho Adventného kalendára sa žiakom, rodičom a širokej 

verejnosti prihovorili všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy a ich 

úprimné priania nielen k Vianociam, ale aj do ďalšieho roka, ešte podčiarkol vo svojom 

príhovore riaditeľ školy. 
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iBobor 

 
 

Naša škola sa už tradične zapája do celoslovenskej súťaže iBobor. Je to informatická súťaž, 

ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem študentov o informačné a komunikačné 

technológie. Pomocou logických informatických úloh sa snaží o rozvoj kreatívneho a 

logického myslenia. 

V tomto šk. roku sa súťaž uskutočnila 10.11.2020 pre kategóriu Senior a 12.11.2020 pre 

kategóriu Junior. Zúčastnilo sa jej celkovo 33 študentov. Úspešnými riešiteľmi boli:  Júlia 

Lörincová (2.A), Filip Vaňo (1.A), Karolína Krištofová (2.A), Lea Ďuďáková (1.A), Kristína 

Antolová (2.A), Lucia Olejárová(2.A), Samuel Pavlišinec (1.A) a Kristína Šimčíková (3.A).  

 

Meranie periódy kyvadla. 

 

V čase existujúcej koróny a dištančného vzdelávania sa okrem teoretickej výučby a riešenia 

úloh presunula do domácnosti aj praktická časť výučby, ako sú napríklad  „laboratórne“ práce 

žiakov z fyziky. Žiaci mohli popustiť uzdu svojej fantázii a na pomôcku sa premenilo ovocie, 

brána stodoly, či hudobné náradie. Domácnosť bola ich dočasným výskumným pracoviskom. 

Domáci miláčikovia (psík) nezaháľali a boli nápomocní. 
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Rubrika Zriaďovateľa: 
 

Školy DSA reagujú na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0. 
 

Televízia TA3 priniesla v relácii Svet technológií reportáž o troch stredných 

odborných školách v portfóliu DSA v Nitre, Trnave a Trebišove, ktoré novým 

prístupom reagujú na výzvy revolúcie Priemysel 4.0. Budujú inovatívne školy s 

technológiami z praxe, aby sa študenti čo najskôr mohli oboznamovať s robotmi 

a ďalšími modernými prístrojmi a zariadeniami. Na odbornú prípravu slúžia 

nové tréningové haly a školy v rámci duálneho vzdelávania úzko spolupracujú 

so špičkovými firmami v regióne. 

 

Prikladáme link, ktorý po skopírovaní do prehliadača otvorí reportáž 

TA3 

https://www.ta3.com/clanok/1199106/akademia-ponukne-mladym-

slovakom-technologicke-poznatky-z-praxe.html 
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