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Príhovor riaditeľa  

 
 Žijeme dobu, ktorú si nikto z nás ešte pred pár 

týždňami nevedel predstaviť. Meníme svoj spôsob života, 

zvykáme si na rozsiahle obmedzenia. Naše ulice a mestá 

stíchli, aby sme sa sústredili na to, čo je v týchto dňoch 

podstatné - na zníženie rizika prenosu vírusu a na pomoc 

tým, ktorí ju najviac potrebujú. 

 Preto aj naše gymnázium od 16. marca na čas 

zamklo dvere a nastúpilo dištančné vyučovanie. Nemusím Vám ani hovoriť, že sme sa počas 

týchto 3 mesiacov korona- krízy ocitli nie raz na vrchole zrútenia nervov , ale teraz, keď si 

spomenieme na začiatky karantény,  sa len usmejeme, ako sme to všetko perfektne zvládli.  

Zvládli aj naďalej zvládame ,a to vďaka úžasným žiakom, úžasným učiteľom a hlavne vďaka 

Vám, úžasným rodičom, bez ktorých by to nešlo. Chcem Vám ako otec, starý otec a riaditeľ 

školy povedať jedno veľké ĎAKUJEM!  

 Tento školský rok sa už pomaly končí, s maturantmi sme sa rozlúčili, a veríme, že sme 

ich pripravili do života dobre. Dali sme im všetko z nás , našich vedomostí, našich objatí a rád 

do života. Už je len na nich, akú cestu si vyberú. 

  Čaká nás zvládnuť posledné týždne pred letnými prázdninami. Žiaci budú 

oddychovať, no my budeme pracovať naďalej na zlepšení komunikácie medzi učiteľom a 

žiakom, učiteľom a rodičmi a taktiež medzi vedením školy a rodičmi. 

Vážení rodičia, ešte raz Vám z úprimného srdca ďakujem za trpezlivosť a taktiež za Vaše 

nápady, ktoré nám vytvárajú skvalitnenie podmienok pri realizácii výučby v našej škole. 

Tešíme sa na chvíľu, kedy sa znova otvoria dvere našej školy a privítame Vaše detičky znova 

ako to bolo za starých dobrých čias pred koronou. Veríme, že to bude ešte v tomto školskom 

roku, aby sme sa mohli rozlúčiť a popriať im nádherné prázdniny. V opačnom prípade sa už 

dnes tešíme na otvorenie nového školského roka a na spoluprácu a Vami, rodičmi. 

 Prajem Vám, veľa zdravia, šťastia a úspechov vo Vašej statočnej práci, či už na poli 

súkromnom alebo pracovnom.  

 
Ján Dobrovič 
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Oznam o konaní 2.kola Prijímacích Skúšok 
 

  

Oznámenie o druhom kole prijímacieho konania do 1. ročníka 

so štvorročným vzdelávacím programom na štúdium 

v šk. roku 2020/2021. 

  

  

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov riaditeľ školy, rozhodol, že sa na škole vykoná 2.kolo 

prijímacieho konania na nenaplnený počet voľných miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do triedy prvého ročníka Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove. Po 

prvom kole je na našom gymnáziu 11 voľných miest. 

  

Prijímacie konanie sa uskutoční do 23.júna 2020 (utorok). 

Prihlášky na štúdium na Súkromnom Gymnáziu DSA je potrebné doručiť vedeniu 
školy 

do 19.júna 2020 (piatok). 
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Rozlúčka s tohtoročnými maturantmi 

 

"Nech sa Vaše sny stanú skutočnosťou a nech je skutočnosť krajšia ako najodvážnejší sen" 
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Krátke príbehy, ako vidia naši  študenti a učitelia dištančné vyučovanie. 

 

Alžbeta Baňasová A. 4.A, Súkromné gymnázium DSA Sabinov 

 

Známy americký autor komiksov Bill Watterson raz povedal: “Chodím do školy, ale nikdy 

ma neučia to, čo by som chcel.” 

Stotožňujete sa aj vy s týmto jeho názorom? 

Čo znamená pre nás vzdelanie a čo zas 

škola? 

V týchto časoch karantény všetci študenti, 

žiaci, učitelia, či profesori zasadli do svojich 

izieb, ktoré sa chtiac, či nechtiac premenili 

na pracovne či triedy. Sedia pri počítačoch, 

notebookoch, tabletoch alebo mobiloch. 

Zažívame ďalší týždeň v karanténe, naučili 

sme sa niečo nové ? Sme múdrejší? Ako to 

prebieha? Stagnujeme, či lenivieme, 

posúvame sa alebo bdieme? 

Osobne si myslím, že mať napísané úlohy, vyriešiť všetky emaily, dostať známku z testu a 

pritom byť ešte v pyžame, či v pohodlí svojej postele je snom každého mladého človeka, 

ktorý povedzme si, nie je „ranné vtáča“ a vstávanie do školy ho unavuje. No je to naozaj tak? 

Možno áno, možno nie. Nevieme. Všetci sme predsa iní, každí z nás má iné návyky. Jednému 

vyhovuje to, druhému zas ono, ale ako je nám všetkým známe, momentálne nemáme 

prázdniny. Je vyučovanie. Aj keď z pohodlia domova, ale učiť sa musíme. Minimálne splniť 

zadané úlohy zo školy. Je to veľké pozitívum, že školský systém dokázal akútne nabehnúť na 

meniace sa podmienky a vbehnúť plnými obrátkami do takejto výučby. 

Internet. Ako by sme sa vyučovali online, keby sme nemali internet? Myslím, že každá 

domácnosť už v dnešnej dobe má doma internet. V tejto situácií to je priam nevyhnutné. U 

nás doma jeden deň vypadol internet, no našťastie som mala balík dát a mohla som dokončiť 

úlohy na dátach. No zvládneme to takto cez internet? Vieme sa donútiť nepodvádzať pri 

testoch, keď si jedným klikom vieme nájsť správnu odpoveď? 

Sama na sebe vnímam, že mi nesmierne chýba kontakt s ľuďmi. To sa netýka len výučby, 

ktorá je bez výkladu učiteľa oveľa ťažšia. No tiež to súvisí so všeobecným kontaktom s 

ľuďmi, spolužiakmi. Zdá sa mi, že už ani neviem povedať vetu, ktorá by mala význam. Ťažšie 

sa mi formulujú myšlienky, skloňujú slová a o gramatike už ani nehovorím. 

Z času na čas si však uvedomujem, že mnohokrát strácam čas, len poprezeraním všetkých 

stránok, kde by som mohla mať nejakú úlohu. Občas sa strácam v termínoch odovzdania, v 

splnení úlohy alebo niekedy ani neviem, čo vypracovať. Spôsobené je to asi tým, že úlohy 

dostávame na rôznych portáloch a tak vzniká chaos. E-maily si predo mnou otvoria viacerí a 

tak už neviem, čo je nové. V edupage mi svieti úloha už spred 4 dní, ktorú už mám dávno 

splnenú. Sťahovaním súborov, či načítavaním linkov sa mi spomaľuje počítač a toto je fáza, 

ktorú už naozaj nezvládam. Uvedomujem si fakt, že aj učitelia majú so zadávaním úloh veľa 

práce. Chcela by som však navrhnúť zjednotenie zadávania úloh, nech predchádzame 

zbytočným nedorozumeniam s neodovzdaním. Bude to jednoduchšie? 
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Podľa mňa je práve teraz ten správny čas na zostavenie si svojho vlastného „rozvrhu hodín.“ 

Usporiadanie si času a prerozdelenie svojich snov, či plánov. Dostali sme akýsi čas pre seba, 

pre svoje vlastné vzdelávanie. Vzdelávanie v tomto období je príležitosťou pre nás, pre 

mladých ľudí. Časom bezplatného vzdelávania, ktorý je prínosom len a len pre nás. Pre mňa 

sa online vyučovanie netýka len povinných vecí do školy, ale aj oblastí a tém, ktoré ma 

zaujímajú. Drahý pán Bill Watterson, nič v živote nám nepadne len tak z neba. To, čo sa 

chceme naozaj naučiť, si môžeme vybrať sami. Škola nám ponúka všeobecné vzdelanie, no 

profíkom sa musíme stať sami. Čo poviete? Je výučba online len o škole? Je to o nás? Pre 

koho je prospešná? 

 

 

RNDr. Ivana Lorinčíková, učiteľ anglického jazyka 

 

Ak sa hovorí, že je učiteľstvo o tom, že si prácu učitelia 

berú aj domov, tak teraz to platí dvojnásobne. 

Testovanie online komunikačných technológií, Teams, 

Messenger, Zoom, rôznych vzdeláviacích appiek a 

portálov, domácich aj zahraničných, to všetko sa stalo 

dennodennou súčasťou. Do večera premýšľať nad tým, 

ako zosúladiť online výučbu s povinnosťami bežného 

života, vymýšľať, čo a ako urobiť, aby z toho študenti 

mali čo najviac, hodiny hľadať na internete ten správny 

pracovný list a nakoniec si urobiť vlastný. Time 

manažment som si musela vyladiť aj ja veľmi rýchlo, 

ešteže je učiteľ tak adaptibilný tvor :-) 

Ako učiteľka som denne držala v rukách desiatky nálad, 

postojov a známok svojich študentov, problémy sme 

vyriešili hneď na mieste, pri online vzdelávaní ten 

osobný priamy kontakt nebol až taký priamy, po 

počiatočnom ostýchaní zapnúť si kameru si všetci 

študenti zvykli. Aj keď to zo začiatku vyzeralo ako počas súťaže v rádiu, kde som a lá 

spíkerka kontrolovala súťažiacich slovami "Počujeme sa?".  Aj keď konzultácie online a 

vypisovanie odpovedí na otázky k učivu boli neraz nekonečné.  

 

Niektorí študenti navyše nadobudli nečakanú odvahu, malá obrazovka počítača ich predsa len 

"chránila" pred orlím zrakom učiteľa, skrývajúc zošit či elektronický zdroj so správnymi 

odpoveďami počas úvodného opakovania alebo "šérovanými" infoškami počas online 

previerky na Edupage.  

 

Ale úspešná reprezentácia v súťaži WocaBee kreatívne študentské texty a skvelé nahrávky v 

angličtine od žiakov potešia, dôvera študentov v nás učiteľov aj na diaľku doplnia vysilené 

baterky a ide sa ďalej ...  
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Mgr. Mária Vujčíkova, učiteľ matematiky, fyziky a informatiky 

 

Keď nám bolo v polovici marca oznámené, že prechádzame na home office – prácu z domu, 

povedala som si ,,fajn“. Z informatického hľadiska bola realizácia jasná. Pre zadávanie 

materiálov, domácich úloh a testov vieme efektívne komunikovať cez edupage. A na to, aby 

som niečo vysvetlila ,,naživo“, je Cisco WebexMeetings ako stvorený. Taká bola teória. A 

aká bola nakoniec prax? Všetky predpoklady, že to bez problémov zvládneme po technickej 

stránke sa mi potvrdili. Samozrejme, že niekedy sa objavili neočakávané komplikácie, ako 

výpadok prúdu či internetu. Samozrejme, že to bolo niekoľkonásobné viac časovo náročné. 

Ale s tým sa akosi počítalo. Čo sa ukázalo ako väčší problém je, že nie každú tému, každý 

materiál môžete posunúť do virtuálneho sveta. Časom sa prichytíte pri úplne reflexnom 

pohybe, keď sa chcete otočiť k tabuli a začať ,,čmárať“ vzorce. Zistíte, že ak žiak má otázky, 

je oveľa jednoduchšie mu to vysvetliť v rozhovore z očí do očí, ako mu vypisovať siahodlhé 

komentáre, správy a už vôbec nie maily. Čo niekedy viedlo k tomu, že online meetingy sa 

realizovali doslova hocikedy. Čo 

môže byť pre niektorých žiakov 

aj výhodou. Kedy inokedy, ako 

v tomto zvláštnom čase, sa s vami 

učitelia bežne rozprávajú mimo 

školy a aj po večeroch. Čo ostalo 

nezmenené je, že vždy budú študenti, 

ktorí sa za každých okolností budú 

poctivo pripravovať a vždy sa nájde aj 

skupina tých, čo bude hľadať skratky 

a únikové cestičky. A to sa prejaví 

v neobyčajne zvýšenom počte, ako ja s obľubou hovorím tzv.,,paranormálnych javov“, 

dokonale ,,vyklikaných“ testov, rovnakých nelogických chýb v domácich úlohách, 

identických programoch a pod. To, čo by ste bez problémov vedeli zabezpečiť priamo v škole 

na hodine, sa v tomto online svete rieši komplikovane. Čo je však pre nás obrovským 

pozitívom týchto dní je zistenie, že napriek komplikáciám si vieme poradiť, že študenti aj za 

týchto ťažkých okolností vedia a chcú pracovať, že dokážeme transformovať aj napr. súťaže –

teraz sa tešíme na online Matematického klokana. Ale asi najväčšie očakávania súvisia 

s otázkou, kedy bude zase všetko po starom a my sa zase vrátime k obyčajnému vyučovaniu. 

Aj keď už teraz viem povedať, že to čo ma tieto posledné dni naučili určite použijem aj v tom 

,, štandardnom“ režime. 

 

 

 

 

 



 

Súkromné gymnázium DSA 

Komenského 40, Sabinov 

NEWSLETTER 

Naši žiaci v rámci predmetu Umenie a Kultúra, píšu básne, šijú 

vlastnoručne rúška.  
 

Votrela sa k nám choroba,  

dali jej názov Corona. 

Otravuje nás tu celý čas 

a chce zrušiť veľkonočný čas. 

My jej to však prekazíme 

a veľkonočný čas oslávime. 

Nie tak... Akoby sme chceli 
ale doma v tichu, v mieri.  

Veď ona odíde raz od nás 
a celá rodina sa stretne zas! 

Lea Viktorová 2.A 

 

Ležím si ráno v posteli,  

otvoriť oči sa mi nedarí, 

Keď tu zrazu mobil bliká, 

chrlí správy sťa kopírka.  

Poznámky, videá, príklady,  

ktože si s nimi poradí? 

Ach môj Bože! 

Kto to stihnúť má? 

Je toho na mňa priveľa. 

"Doma si, času máš veľa, 

nič nerobíš, tak sa uč!" 

kričí na mňa oco, mama.  

Ja očami len zagúľam,  

nervy na to fakt nemám. 

Ale pekne po poriadku, 

pyžamo prezlečiem, raňajky si dám 

a poriadne zamakám, pokiaľ sily mám. 

Spracujem úlohu, príklady tiež, 

poznámky hotové, no ešte sa neteš. 

Učiť sa treba! 

A to kedy stihnúť mám, nevieš? 

Trošku si zacvičím, zobudím telo, 

pracujem ďalej, hoc sa mi nechcelo. 

Počítač nestíha, v hlave mi búši, 

ešte to odoslať pre pokoj v duši. 

No a čo na záver? Vyspať sa treba! 

Jednotky nespadnú iba tak z neba! 

Karolína Krištofová 1.A. 
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Vylepšená DSA TV 

 

V školskom roku 2019/2020 sme na Sabinovskom gymnázium spustili DSA TV, ktorá sa teší 

veľkej obľube.  Vytvorili sme redakčný tím zo študentov a jedného šéfredaktora, ktorý to celé 

zastrešuje. Naši redaktori, robia rozhovory s osobnosťami, študentmi. Sú vždy tam, kde sa 

niečo deje. Naša školská televízia DSA TV má za sebou prvý rok  

a keďže to bol rok skúšobný , tento nový rok by sme chceli DSA TV posunúť na vyššiu 

úroveň. Nie len technickú ale aj vizuálnu. Preto sme vyhlásili súťaž "Pomôžte nám nájsť nové 

logo pre DSA TV ", ktorá sa rozbehla na facebookovej stránke našej školy, kde mali ľudia 

lajkovať logo , ktoré sa im páči. Veríme, že DSA TV od nového školského roka, bude mať aj 

nových členov ,a bude prinášať novinky zo života školy na našom youtube-kanály. 

 

víťazné logo 
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Rubrika zriaďovateľa 

 

Takto pokračuje výstavba našej modernej haly v Nitre 

Aj napriek koronakríze pokračuje v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy 

polytechnickej /SSOSP/  DSA v Nitre výstavba Regionálneho tréningového centra. 

Za pár mesiacov tu vyrástla moderná hala pre odbornú výučbu, v ktorej bude môcť škola po 

dokončení výstavby využívať až 32 moderných učební, vybavených špičkovou 

technológiou.Tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 a pol tisíc m².  SSOSP 

DSA sa tak stane najmodernejšou strednou školou na Slovensku. 
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Na súkromnej obchodnej akadémii DSA v Žiari nad Hronom už študenti dostali 

maturitné vysvedčenia 

 

Štvrtáci si už 20. mája vyzdvihli maturitné vysvedčenia v priestoroch súkromnej obchodnej 

akadémie DSA v Žiari nad Hronom. Ako to vyzeralo s ohľadom na hygienické opatrenia 

v súvislosti s pandémiou koronavírusu, si môžete pozrieť na nasledujúcom linku v reportáži 

regionálnej televízie TV Žiar.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yp-

IJcEHuU0&feature=emb_logo 

 

 

Žiaci sa zapojili do výroby ochranných štítov a masiek pre lekárov 

 

Počas koronakrízy sa žiaci na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre, 

zapojení do systému duálneho vzdelávania, snažili pokračovať v domácich podmienkach aj 

v praktickej výučbe. Žiak prvého ročníka Michal Kováč sa spolu s bratom Adriánom zapojili 

do výroby ochranných štítov pre lekárov. Študenti si sami navrhli 3D model ochranného štítu, 

ktorý následne zhotovili pomocou 3D tlačiarne. 

 
Veľká vďaka chlapcom, ktorí takto zúročujú nadobudnuté vedomosti získané štúdiom, na 

pomoc iným. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yp-IJcEHuU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yp-IJcEHuU0&feature=emb_logo

