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Vážení rodičia, milí čitatelia!  

  

 

      V tomto období sa často zamýšľame nad tým, čo a či nás niečo naučila nová 

skúsenosť pandémie koronavírusu a aké poznatky, prípadne poučenia si odnesieme 

do ďalšieho života.    

        S istotou sa dá povedať, že viac ako kedykoľvek predtým sme si uvedomili 

hodnotu zdravia, potrebu kvalitných vzájomných vzťahov a pomoci, či už v rodine 

alebo na pracovisku,  význam sebadisciplíny,  ale aj vzájomnej symbiózy, úcty 

a spolupráce všetkých vekových generácií naprieč rôznorodým skupinám obyvateľ-

stva. Do popredia pozornosti sa opäť dostali témy ľudských hodnôt, kvality zdra-

via, vzdelania a potreby spolupatričnosti. V pozíciách skutočných celebrít fascinovali 

špičkoví vedci, odborníci, zdravotníci, kreatívni učitelia a obetaví dobrovoľníci. 

„Lekciu múdrosti a rozvahy“ sme zvládli na „výbornú“, za čo môžeme byť právom na 

seba hrdí.  

           V pedagogickej oblasti, zavedením funkčného systému dištančného vzdelá-

vania, sme sa ďalej výrazne posunuli a obohatili v zručnostiach využitia moderných 

interaktívnych technológií. Na druhej strane sme tzv. „na vlastnej koži“  pocítili a 

pochopili aj význam jedinečnosti a nenahraditeľnosti osobného kontaktu učiteľov 

a žiakov navzájom.  Hoci sa tento nezabudnuteľný školský rok už chýli k svojmu zá-

veru, práca zamestnancov našej školy počas pandémie bežala na plné obrátky a ne-

zastaví sa ani v priebehu dvoch letných mesiacov. Viac sa dočítate práve v tomto 

čísle nášho Newslettera a verím, že aj uvidíte  „na vlastné oči“, keď sa opätovne zí-

deme v septembri. 

       V mene zamestnancov školy Vám všetkým prajem krásne, príjemné a bezsta-

rostné letné prázdniny a dovolenky 2020 a tešíme sa na najbližšie spoločné stretnu-

tie s Vami! 

        

 
 

      Oľga Hodálová  

 riaditeľka 
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Regionálne tréningové centrum DSA Nitra 

 

V areáli Súkromnej stred-

nej odbornej školy poly-

technickej DSA,  Nitra sa 

v pondelok  13.januára 

2020 začal čulý  stavebný 

ruch. Po rokoch nesmier-

neho  ús i l i a  ško l y 

o vybudovanie moder-

ných  priestorov praktic-

kého vyučovania sa v sú-

činnosti DSA a vedenia 

školy začala stavba  Regi-

onálneho  tréningového  

centra  DSA. 

Výstavba dvojpodlažnej haly s celkovou úžitkovou plochou 3500 m2 bude ukončená 

v auguste 2020. Pokiaľ v januári žiakov pri otváraní okien rušil hluk zo stavby, onedlho im 

tréningové centrum symbolicky bude otvárať dvere do sveta robotizácie, digitalizácie, prie-

myselnej revolúcie Industrie 4.0 . Budú tu totiž robotizované pracoviská značiek KUKA, 

FANUC a ABB, pracoviská na CNC programovanie strojov a zariadení vrátane automatizačnej 

linky a CNC robodrillu. V moder-

nej učebni zvárania, kde bude 

k dispozícii 10 zváracích poloau-

tomatov a robotická zváracia 

bunka ako i v učebni zameranej 

na priemyselnú automatizáciu, 

pneumatiku a hydrauliku  budú 

žiaci nadobúdať vysoko hodnote-

né   odborné zručnosti  nevy-

hnutné pre ich  profesijné zame-

ranie.   

Práve takýchto absolventov bude 

hľadať a  oceňovať priemysel 

blízkej budúcnosti a naša škola na to reaguje výstavbou tréningového centra tretieho tisícro-

čia.  
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Nestratili sme kontakt ani v období koronakrízy  
 

 

V dňoch 20. a 21. mája sa us-

kutočnilo on-line stretnutie 

žiakov  duálneho vzdelávania 

so zamestnancami  spoločnosti  

JLR  z oddelenia ľudských 

zdrojov pani  J. Tromans a D. 

Schweizer, ktoré sprevádzajú 

žiakov duálnym vzdelávaním 

od samého začiatku ich štúdia. 

Prítomný bol aj  pán K. Farkaš 

z lakovne. 

Cez videohovor sa študenti 

spojili s Russom Lesliem, riadi-

teľom závodu Jaguar Land Rover. Žiaci sa  dozvedeli zaujímavé informácie o činnos-

ti  automobilky v tomto období,  opatreniach, ktoré spoločnosť pre svojich zamestnancov od 

začiatku robí a tiež o potrebe nového prístupu všetkých zamestnancov na prekonanie dô-

sledkov tohoto obdobia.   V záverečnej časti si žiaci vymenili svoje skúsenosti z dištančného 

vzdelávania. Zrealizovanie tohoto videohovoru  prispelo k upevneniu vzťahov medzi žiakmi a 

ich budúcim zamestnávateľom a obe strany sa navzájom motivovali k ďalšej spolupráci.  

Pozitívnu odozvu zo strany našich žiakov je  cítiť aj z ich komentárov:  

„Potešil nás video príhovor  p. Lesllieho, ktorý  zdôraznil, že v tejto novej neľahkej situácii 

musíme držať spolu  ako jedna rodina. Jeho slová nás  povzbudili  a dodali optimizmus do 

ďalšej práce „(M. Dojčár, 

II. MMD) 

„Bolo zaujímavé dozvedieť 

sa nové informácie 

o prevádzke vo firme po-

čas koronakrízy priamo od 

p. Russela  Leslieho ( Sa-

muel Rapavý, II. MMD)  

„P.  Farkaš nám poradil, 

ktoré učivá je dôležité si 

opakovať, aj keď ich ne-

môžeme teraz realizovať 

prakticky. Po návrate nám 

to umožní rýchlejšie 

a lepšie dobehnutie za-

meškaných vedomostí a zručností. “ (Michal Bukový II. MMD) 

„Páčilo sa mi,  že aj keď nie sme zamestnanci, tak sa s nami skontaktovali a ukázali nám, 

ako to u nich funguje počas karantény“ (Martin Paták 1.MMD) 
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Online vyučovanie nás baví, ....          

 

 Online vyučovanie nás baví, 

.... hovoria žiaci, hoci niekedy 

si chýbame navzájom. Žiakom 

chýbajú učitelia, učiteľom žiaci 

a to nezmení ani pandémia, 

ktorá nás postihla. „Všetko zlé 

je na niečo dobré“, hovorí zná-

me príslovie. Uvedomili sme si, 

že si chýbame, uvedomili sme 

si, že práca nás spája, uvedo-

mili sme si, ako nám bolo spo-

lu dobre, uvedomili sme si .... 

Začiatok bol náročný tak pre 

žiakov, ako pre učiteľov, ale 

zvládli sme to! Dôležitá bola 

zodpovednosť nás všetkých. 

Od začiatku sme si stanovili 

pravidlá, vďaka ktorým sa nám darí riešiť vzniknuté problémy, dodržiavať termíny zadaných 

úloh a efektívne navzájom komunikovať tak , aby žiaci  zvládli a osvojili si naplánované uči-

vo. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú triedni učitelia, ktorých úsilím sa darí preko-

návať vzniknuté prekážky a vytrvať až do konca.  

Dištančné vzdelávanie nám poskytlo príležitosť uvedomiť si, že existuje množstvo nástrojov 

a platforiem, cez ktoré je online vyučovanie jednoduché a zábavné. Najčastejšie využívaná 

platforma je EduPage, ktorá si získala obľubu najmä vďaka rýchlym interaktívnym on-line 

testom.  Veľmi používanou sa stala  aj aplikácia Teams, ktorá aspoň  čiastočne nahrádza 

priamy kontakt vyučujúceho 

s triedou.  

Všetci sa zhodujeme v tom, že 

toto  mimoriadne obdobie nám 

síce niečo vzalo, ale zároveň 

nám dalo možnosť uvedomiť si, 

že máme 21. storočie, storočie 

ktoré nám prináša nové mož-

nosti vyučovania, nové didaktic-

ké metódy, nové pomôcky, ..... 

nové obzory v školskom systé-

me.  
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Nový internát priamo v budove školy 

 

V uplynulých rokoch prejavilo záujem o štúdium na našej škole i  veľa žiakov zo vzdialenej-

ších regiónov Slovenska, čo motivovalo vedenie školy k vybudovaniu školského internátu.   

Potešujúce je, že sa predstavy a plány o novom Súkromnom školskom internáte, ktorý je 

súčasťou SSOŠ polytechnickej DSA Nitra, podarilo  spoločným úsilím a  vytrvalou prá-

cou  vedenia a ostatných pracovníkov školy  zrealizovať. Priamo v areáli školy tak k 1. sep-

tembru 2020 získa 30 žiakov možnosť ubytovať sa v nových, moderne vybavených izbách 

v šiestich bunkách. 

Každá bunka bude pozostávať z dvojlôžkových  a trojlôžkových zrekonštruovaných izieb 

s novým moderným vzhľadom    so samostatnými sociálnymi zariadeniami a sprchami. Kaž-

dý ubytovaný bude mať k dispozícii okrem váľandy, skrine a poličky aj  samostatný nový pí-

sací stôl s príslušenstvom. Tieto zrekonštruované priestory sú umiestnené na jednom podlaží 

časti budovy školy, avšak škola plánuje v budúcom časovom horizonte rozšíriť kapacitu in-

ternátu o ďalšie podlažie.    

Keďže budova nového školského internátu je spojená s budovou teoretického vyučovania 

prechodovou chodbou, budú môcť ubytovaní žiaci  chodiť do školy, obrazne povedané, v pa-

pučiach.   

Výrobou ochranných štítov proti pandémii 
 

 

Neuveriteľnú kreativitu, pohotovosť , ale hlavne úsilie  

nezištne pomôcť v boji proti COVIDU-19 ukázal žiak 

I.MMD triedy Michal Kováč. Spolu so svojím bratom 

Adriánom motivovaní sprá-

vami o nebezpečnej práci 

našich zdravotníkov 

v dôsledku nedostatku 

ochranných pomôcok, začali 

doma počas karantény na 

vlastnej 3D tlačiarni  vyrá-

bať ochranné štíty . Žiak 

duálneho vzdelávania Michal Kováč tak dokonale využil poznatky, 

zručnosti, ale i rozhľadenosť  v situácii, akú sme ešte nezažili. 

Chlapci tiež ukázali obrovskú ľudskosť , keď svojou aktivitou po-

máhajú lekárom a sestrám, ale aj pracovníkom iných profesií, 

ktorí sú v prvej línii v zápase proti tejto nebezpečnej chorobe. Na 

videu dokonca zverejnili presný opis pracovného postupu, aby ich 

mohli nasledovať iní a pomôcť tak  svojej obci a všetkým, čo to 

potrebujú.   
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Rubrika zriaďovateľa 

 
Takto pokračuje výstavba našej modernej haly v Nitre 
 

 

Aj napriek koronakríze pokračuje v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy poly-

technickej /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 technoló-

giou. 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 Hro-
nom už študenti dostali maturitné vysvedčenia 
 

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

nej 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 podmien-

kach 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

