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Vážení rodičia, 

 

       dovoľujem si Vám poslať prehľad informácií o dianí na 
našej škole – newsletter. Budeme sa takouto elektronickou 
formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli 
čo najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola 
v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zámery 
a zakaždým pripojíme aktuálne informácie od  nášho 
zriaďovateľa, ktorým je vzdelávacia spoločnosť Deutsch-
Slowakische Akademien (DSA).  

      Plníme zároveň aj sľub, ktorý sme dali Vám rodičom našich 
žiakov práve pri zmene zriaďovateľa, kedy  sme hovorili o našej 
maximálnej snahe o transparentnosť, informovanosť a 
zároveň o potrebe spätnej väzby od Vás. Budeme preto radi, 
ak sa nám ozvete s návrhmi, aké informácie o škole by Vás 
predovšetkým zaujímali a čo by sa u nás malo prípadne zmeniť 
a zlepšiť. 

       

       Chcela by som Vás tiež informovať o podujatiach, ktoré pripravujeme v najbližšom období.  

       Filozofiou našej školy je komplexná príprava žiaka pre jeho ďalší úspešný život, a to tak v  pracovnej 
ako aj v súkromnej oblasti. Naďalej budeme podporovať celistvý rozvoj jeho osobnosti, rovnako 
kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj rozvoj komunikačných schopností a interpersonálnych 
zručností, kreativity, logického a kritického myslenia, ako aj rozvoj jeho individuálnych daností, 
budovanie sebaúcty, ale aj schopnosti prijímania rôznorodostí a posilňovanie aktívnej participácie 
žiakov na rozhodovacích  procesoch a vzdelávacích aktivitách. To sú dôvody našich rozsiahlych 
a rôznorodých aktivít nad rámec každodenného teoretického a praktického vyučovania. Nielen úzka 
spolupráca s množstvom zamestnávateľov v rámci praktického vyučovania, ale aj široké spektrum 
aktivít nad rámec teoretického vyučovania sú dôvodom vysokej miery uplatniteľnosti našich 
absolventov na trhu práce, úspešnosti v ich ďalšom štúdiu i v osobnom živote. Veríme, že aj v  roku 2018 
sa nám podarí naše náročné ciele, ktoré sme si postavili,  opäť spoľahlivo napĺňať. 

       Želám Vám v novom roku 2018 veľa zdravia, rodinnej pohody, osobného šťastia, mnoho úspechov 
a teším sa na našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu. 

 

 

 

 
 
 

 



3 
 

Rekonštrukcia školy a slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 

Počas letného obdobia sme v rámci projektovej činnosti z finančných prostriedkov Ministerstva 
školstva SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja zmodernizovali a zlepšili materiálno-technické 
podmienky výučby predovšetkým v budovách teoretického vyučovania.  

V čase prázdnin v škole prebiehala kompletná výmena okien a časti vchodových dverových výplní 
za plastové. Taktiež sme komplexne riešili havarijný stav vykurovania výmenou rozvodového systému 
spolu s výmenou vykurovacích telies a komplexnú rekonštrukciu telocvične, čo bolo spojené 
s výmenou  podlahy, osadením nového športového povrchu, opravou obvodových stien  a montážou 
nových väčších plastových okien. 

Realizovaním uvedených  rekonštrukčných  prác v sídle školy na Novozámockej ul. 220 sa výrazne 
znížila energetická náročnosť týchto objektov,  zvýšila sa  kvalita prostredia pre žiakov a zamestnancov, 
čo výraznou mierou prispelo k zvýšeniu kvality vzdelávania na škole. 

 

      V inovovaných  priestoroch školy sa dňa 18.09.2017 uskutočnilo  slávnostné otvorenie nového           
školského roka a oficiálne predstavenie nového zriaďovateľa školy, ktorým sa stala spoločnosť 
Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/. Medzi čestnými hosťami boli poslanci Národnej rady SR pán 
Marián Kéry  a pán Martin Nemky, predseda NSK Milan Belica, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč,  
generálny riaditeľ Ústredia práce, soc. vecí a rodiny Marián Valentovič, vedúca oddelenia ľudských 
zdrojov firmy Jaguar Land Rover pani Nicci Cook, predseda predstavenstva spoločnosti DSA Marek 
Nikel a zástupcovia spoločnosti DSA, zástupcovia automobilového priemyslu, odborného vzdelávania 
a v neposlednom rade rodičia, žiaci a zamestnanci školy. 
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Sme školou, ktorá je priateľská k deťom  

      Celoročný program Škola priateľská k deťom  (Child Friendly School) je postavený na myšlienke 
Dohovoru o právach dieťaťa. Tento projekt je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a súčasne 
bol odporučený v školskom roku 2017/2018 aj Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko 
– právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. 

      Cieľom projektu je vytvárať v našej škole také prostredie, v ktorom sa každý žiak cíti bezpečne, 
dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Súčasťou programu je aj rovesnícke (peer-to-peer) 
vzdelávanie.        

      Úsilím našich pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov je vyzbrojiť žiakov do života 
nielen vedomosťami a zručnosťami, ale aj pozitívnym hodnotovým rebríčkom, schopnosťou správne sa 
rozhodovať, vedieť riešiť problémy s rozvahou, akceptovať iných, vedieť žiť s ľuďmi a pre ľudí, myslieť 
na iných ... A práve tieto hodnoty sú aj súčasťou programu „Škola priateľská k deťom“.      
      Koordinátormi  projektu sú zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov Mgr. Soňa Steinerová a školský psychológ Mgr. Erik Papp.  

 

Projekt „Študenti v pohybe“ 

      Projekt je určený pre aktívnych členov, ktorí vedú žiacke školské rady a aktívnych študentov škôl. 

      Stretnutie aktívnych členov žiackych školských rád  a školenie v rámci tohto projektu sa uskutočnilo 
v dňoch od 21.09.2017 do 23.09 2017 v hoteli fajn Park Slovakia Horná Ves. Cieľom školenia bolo 
pokryť tri obsahové celky: funkcia a štatút ŽŠR, aktivity a projekty ŽŠR a riešenie základných problémov 
ŽŠR. Sekundárnou úlohou tohto projektu bolo stretnutie študentov z rôznych stredných škôl, ktorí 
mohli diskutovať o fungovaní svojich škôl. Študenti môžu v rámci projektu získať nielen nové kontakty 
a partnerstvá, no taktiež cenné rady a nápady od iných ŽŠR. Projekt organizuje Občianske združenie 
Študentská únia Slovenska a za SSOŠ polytechnickú DSA Nitra sa ho  zúčastnili traja žiaci  L. Hanko, M. 
Hallo a L. Vereš z triedy IV. PG. 

Zbierka dobrovoľníkov 

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie Ministerstva vnútra SR 
zorganizovala v stredu dňa 25. septembra 2017 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc 
nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť 
žiakov našej školy. „Kým sme si obliekli biele tričko s logom zbierky, vzali sme so sebou pokladničku 
a so svojím tímom sme oslovili svojho prvého darcu školy, najskôr sme si prečítali zopár informácií na 
zasadnutí  žiackej rady“, vyjadrili sa naši dobrovoľníci zo žiackej školskej rady.    

      V tento deň sa predávali v  mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky 
ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na 
špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania 
Braillovým písmom, výcvik vodiacich psov – spoľahlivých pomocníkov pre nevidiacich, organizáciu 
kurzov práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom a samoobslužné práce. Žiakom našej školy 
sa podarilo vyzbierať  sumu 83 €.  Sme radi, že sme mohli pomôcť touto zbierkou všetkým tým, ktorí 
to potrebujú. 
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Žiaci dobrovoľníci: 
Barbora Fogošová – I. OTE 

Daniel Vlčák – II. MEPG 
 

 

 

 
 
 
 
Kvapka krvi 2017 
Dňa 20. novembra 2017 od 8.00 hodiny do 12.00 sa realizoval v OC MAX 
odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. V rámci 
darovania kvapky krvi sa zúčastnilo aj  8 žiakov SSOŠ polytechnickej DSA 
v Nitre, za čo im patrí veľká vďaka. Sú to naši žiaci: Martin Morávek – III. 
PGMN, Michal Vöröš – III. PGMN, Richard Karník – III. PGMN, Matej Pelikán 
– III. PGMN, Nikolas Krajčovič – IV. PG, Matúš Vereš – IV. PG.  
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Kvalitné ovládanie remesla - záruka lepšieho uplatnenia v praxi 

      J. Horňáčik, Ľ. Horka a F. Čentéš - žiaci študijného odboru 2426 K programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení SSOŠ polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra sa zúčastnili 
krajského  kola súťaže zručnosti ZENIT v strojárstve v kategórii B1 a B2 v SPŠ v Leviciach a získali 
krásne 1. -3. miesto. 

      Žiaci vyrábali strojársky výrobok podľa výkresovej dokumentácie pripravenej realizátorom 
celoštátneho kola. Pri výrobe súčiastok boli využité bežné operácie obrábania – sústruženie, 
frézovanie, vŕtanie a ručné obrábanie. Na začiatku praktickej časti žiaci vypracovali jednoduchý 
výrobný postup a na zhotovenie výrobku mali presne určený časový limit. Kritériá hodnotenia boli: 
technologický postup, presnosť vyhotovenia, kvalita povrchov a dodržiavanie BOZP. Pri rovnosti hlasov 
o víťazovi rozhodol čas vyhotoveného výrobku. 

      Súťaž bola organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a bude  ukončená 
celoštátnym kolom. Organizačným, metodickým, administratívnym a finančným garantom je Štátny 
inštitút odborného vzdelávania Bratislava. Za obsah a plnenie organizačno - technických pokynov 19. 
ročníka  celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve zodpovedali ŠIOV a celoštátna odborná komisia. 

      Poslaním súťaže je  rozvoj kompetencií žiakov, vytváranie vzťahu k príslušnému odboru, vedenie 
žiakov k samostatnej tvorivej práci a vytváranie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie 
svojich schopností, zručností a vedomostí. Záverom možno konštatovať, že táto súťaž je atraktívna 
nielen z hľadiska histórie, ale aj preto, že umožňuje súťaživosť žiakov medzi SOŠ a dáva šancu mladým 
ľuďom uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch. 
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Sme hrdí na výsledky nášho tímu v národnom finále súťaže „4x4 Land Rover v školách“ 

      V dňoch 20 a 21. 11. 2017 sa uskutočnilo v Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA 
v Nitre historicky prvé Slovenské finále súťaže 4x4 Land Rover v školách. V rámci súťaže, ktorá je určená 
žiakom stredných a základných škôl, museli súťažné tímy skonštruovať, vyrobiť a následne na 
pretekárskej dráhe súťažiť s diaľkovo ovládaným modelom terénneho auta, ktorý musí byť v súlade so 
zadanou technickou špecifikáciou. V žiadnom prípade nešlo o jednoduchú technickú úlohu: model 
musel okrem výborných jazdných vlastností byť schopný reagovať akusticky na náklon nad určitú 
hranicu, svetelne musel reagovať na vjazd do neosvetleného priestoru, v rámci súťažnej jazdy musel 
byť schopný prekonávať najrôznejšie terénne prekážky vrátane prejazdu vodným kanálom alebo 
strmého stúpania či zjazdu. Súčasťou súťaže bola i ústna obhajoba konštrukcie a výroby modelu pred 
technickou porotou a následne absolvovali súťažiaci obhajobu pred marketingovou porotou, kde mali 
preukázať plán a realizáciu marketingových aktivít a obhájiť ekonomické parametre modelu.  

      Napriek víťazstvu nášho tímu v oblasti technickej realizácie modelu, absolútnym víťazom 
národného kola sa stal tím Columba racing z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Ten bol následne 
nominovaný na účasť vo svetovom finále, ktoré sa konalo v decembri v Abu Dhabí v Zjednotených 
arabských emirátoch. Druhé miesto patrilo nášmu tímu „ARTTECH“ zo Súkromnej strednej odbornej 
školy polytechnickej DSA  na Novozámockej ulici v Nitre a tretie miesto získal tím „Adler motors“ z SPŠ 
elektrotechnickej Karola Adlera z Bratislavy v tesnom náskoku pred tímom „Priemyslovka Levice 
4x4“  zo Strednej priemyselnej školy z Levíc. Všetky zúčastnené tímy získali nielen hodnotné ceny, ale 
najmä cenné skúsenosti. 

      Projekt „4x4 Land Rover v školách“ je jedným z najkomplexnejších technických projektov pre 
stredné a základné školy, pre tímy do šiestich študentov vo veku od 11-19 rokov, ktorá testuje 
inžinierske, marketingové aj manažérske zručnosti budúcej generácie technických lídrov. Súťaže, ktorá 
má pôvod vo Veľkej Británii a ktorú nielen finančne, ale i organizačne a technicky podporuje 
automobilka Land Rover, sa v minulom roku zúčastnilo približne 40 krajín z niekoľkých kontinentov. 

      Súťaž bola pre náš tím výzvou, ktorú sme zvládli a počas ktorej sme nazbierali veľa potrebných 
skúseností do ďalšieho ročníka súťaže 4x4 Land Rover v školách.   

     

Zloženie nášho tímu: zľava stojaci žiaci (horný rad) SSOŠP DSA: Čerňan Peter – zástupca manažéra – 3. 
ročník, mechanik elektrotechnik, Miroslav Petrík – konštruktér – ovládanie vozidla – 3. ročník, 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Matúš Vereš – výrobný inžinier – 3. ročník, 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. 
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Žiaci SUŠ zľava (spodný rad): Marek Zaťko – grafik, Miriam Hamarová – manažérka tímu, Karolína 
Lychnerová – dizajnérka. 

 

 

Celoslovenský projekt „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

      Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc vyhlásila 13. 
ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice „Deň Milana Rastislava 
Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Projekt sa uskutočnil pod záštitou 
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej. 

      Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku 
knihe, školskej knižnici a k čítaniu. 

       V tomto  ročníku  projektu -  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici -  knižnica pri Súkromnej 
strednej odbornej škole polytechnickej DSA zorganizovala dňa 23.10. 2017 podujatie so špecifickým 
názvom: Cesty Milana Rastislava Štefánika.  Chceli sme ním zatraktívniť vyučovací proces v prostredí 
školskej knižnice, kde sme sa spoločne usilovali z knižničného fondu získať informácie o osobnosti M. 
R. Štefánika, kreatívnou formou ich spracovávať a napokon vytvoriť životné cesty tejto významnej 
osobnosti slovenského národa.  Pri tvorbe projektu v priateľskej atmosfére spolupracovali žiaci, 
učitelia, vedenie školy i pracovníčka školskej knižnice. Počas tohto zaujímavého, tvorivého  
vyučovacieho dňa sme uskutočnili viacero aktivít, ktoré na seba nadväzovali a prebiehali v časovom 
rozpätí od 8:00 hod. do 13:00 hodiny. 

      SSOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra sa umiestnila na 35. mieste z 224 účastníkov 
projektu, čo je takmer porovnateľné so školským rokom 2016/17 (30. miesto). Koordinátorkou 
projektu bola vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Eleonóra Kopecká. 



9 
 

Fotodokumentácia podujatia: projekt  „Cesty Milana Rastislava Štefánika“ 
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Hodnotenie podujatia žiakmi 

Takéto podujatia sú výborné. Veľmi rád sa ho zúčastním na budúci rok už po tretíkrát. Dávid Nagy II. 
PGMN 

Som neskutočne rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto projekte. Práca ma bavila, pretože som sa 
venoval veciam, ktoré mám rád. Matej Paška II. PGMN 

Som šťastný, že som sa mohol zúčastniť tohto zaujímavého podujatia v školskej knižnici, kde som sa 
dozvedel veľa zaujímavého o osobnosti M. R. Štefánika. Roman Košťál II. PGMN 

Som nesmierne rád, že som bol aj tento rok prizvaný do tímu vynikajúcich ľudí. Určite prídem aj o rok. 
Tomáš Bíro II. PGMN 

Bol to jeden super deň strávený s mojimi učiteľmi. Martin Polívka III. PG 

Bola to zaujímavá skúsenosť takto sa stretnúť v školskej knižnici a spoločne tvoriť dielo. René 
Kyžňanský III. PG 

Bolo super !!! Aj nabudúce. Filip Pavlis II. PGMN 

Bol som tu prvýkrát, veľmi sa mi páčilo. Určite sa zapojím aj o rok. Alex Vaško I. MEPG 

Páčilo sa mi tu, cítil som sa veľmi príjemne. Erik Guláš III. PG 

 

10. ročník celoslovenskej kampane prevencie sociálno-patologických javov 

 „Červené stužky“ v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017  

       Kampaň bola zameraná na zdravý životný štýl, na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, na 
prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou, na 
podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi a pripomenutie si svetového dňa boja 
proti AIDS (1. december). Červené stužky sa stali symbolom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.  

        Projekt prebiehal pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na 
Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu 
„Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“. Kampaň sa začala 1. septembra a vyvrcholila 1. decembra 2017 
na Svetový deň boja proti AIDS. 

        Naša škola sa zapojila do kampane zorganizovaním odbornej prednášky na témy HIV/AIDS, 
závislosti, obchodovanie s ľuďmi, duševné zdravie, premietnutím odborného DVD na tému HIV, DVD 
filmu Anjeli, nosením červených stužiek, umiestnením plagátu na viditeľnom mieste v škole, 
vytvorením živej červenej stužky a ďalšími inými tvorivými aktivitami podľa metodickej príručky. 
Koordinátorom projektu bol školský psychológ Mgr. Erik Papp. 

 

 



11 
 

 

Žiaci na obrázku vytvárajú „živú červenú stužku“ ako symbol  
solidarity s HIV – pozitívnymi ľuďmi 

 

6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy 

Záložka do knihy spája slovenské školy: „Literárne osobnosti môjho regiónu“  

      I tento rok sme netrpezlivo očakávali, čo nové projekt prinesie a plní nadšenia sme sa dali do tvorby 
záložiek. Popustili sme uzdu tvorivosti a fantázii a opäť sme spolu so žiakmi trávili niekoľko príjemných, 
nezabudnuteľných chvíľ. Spoznali sme milých ľudí partnerskej školy, s ktorou sme si navzájom vymenili 
záložky. A tak znovu vyslovujeme veľkú vďaku organizátorom tohto výnimočného projektu. 

      Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora 
čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou. Výmenu 
záložiek škola využila k nadviazaniu vzájomnej spolupráce žiakov z rôznych kútov Slovenska. 
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Vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej súťaže z rôznych oblastí ľudského poznania 
EXPERT GENIALITY SHOW 

Usporiadateľ súťaže: Talentída, n. o., Vranovská 6, Bratislava 

Ciele súťaže: 

1. vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich 
k ďalšiemu vzdelávaniu, 

2. umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, 
predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za uznanie, 

3. prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, 

4. poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. 

Počet súťažiacich z našej školy:  34 

Vekové kategórie: kategória EXPERT 012  (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ) 
                                   kategória EXPERT 034  (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ) 
 
1. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 11. až 100. mieste v celkovom poradí v oboch disciplínach získali  
titul „ TOP EXPERT „ a diplom TOP EXPERTa. 

MENO: TRIEDA: Umiestnenie: 

Andrej Renáč II.MEPG 70. miesto 

Roman Košťál II.PGMN 80.miesto 

 

2. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v niektorej téme získali titul EXPERT „ 
a diplom EXPERTa. 

MENO: TRIEDA: Umiestnenie: Téma: 

Dávid Pintér IV. PGMN 6. miesto Dejiny, udalosti, umenie 

R. Lorincz IV.PG 8. miesto Do you speak English 

Filip Paulis II. PGMN 14.miesto Do you speak English 

Kristián Pajer III.PG 25. miesto Góly, body, sekundy 

Miroslav Smutný III.PG 29.miesto Góly, body, sekundy 

Peter Karahuta I.PGMN 74.miesto Dejiny, udalosti, umenie 

Erik Guláš III.PG 83. miesto Svetobežník 
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Best in English 2017 

     30. novembra 2017 sme sa zúčastnili súťaže „Angličtinár roka“. Naším cieľom bolo motivovať 
študentov  k štúdiu anglického jazyka a vyhodnotiť tých najlepších. Do súťaže sa zapojilo spolu 20 
žiakov.  Prebiehala v čase od 9.30 do 12.00 hodiny prostredníctvom IKT. Súťaž umožnila žiakom 
porovnať si ich  jazykovú úroveň s rovesníkmi na Slovensku a v Českej republike, získať skúsenosť a 
ďalšiu motiváciu. Najlepšie skončil Mário Melišek z triedy  III.ME s počtom 95 bodov. Koordinátorom 
súťaže bola vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov PaedDr. Alena Šottníková. 

 

iBobor       Informatická súťaž pre každého... 

                                                          ... o počítačoch pri počítači 

      V tomto školskom roku  sme sa opäť zapojili do súťaže v oblasti informatiky iBobor. Hlavným cieľom 
súťaže bolo podporiť záujem žiakov o informačno-komunikačné technológie a povzbudiť ich 
v kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže bol usilovný 
a inteligentný bobor. 

      Naša škola súťažila v kategórii Juniori. Do súťaže sa prihlásilo celkove 17 žiakov a najlepšie sa 
umiestnil žiak II.PGMN Erik Baboš, ktorý získal 49,36 bodov (90.percentil) – t. j. dostal sa medzi prvých 
najlepších 10 % súťažiacich. Koordinátorom súťaže bola vedúca predmetovej komisie odborných 
ekonomických predmetov  Ing. Štefánia Morvaiová. 

 

Projekt „Florbal TEEN CUP 2017“                       

      Projekt vyvrcholil dňa 8.12.2017 a jeho cieľom bolo zapojiť do športového diania čo najviac 
stredných škôl v rámci nášho regiónu, zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, a tým aj zvýšiť záujem 
o zdravý životný štýl. 

       K realizácii daného projektu bolo potrebné zabezpečenie športového náradia, náčinia a výstroje 
a zorganizovanie turnaja FLORBAL TEEN CUP 2017, ktorý bol už v poradí ôsmym ročníkom. 
Domnievame sa, že projekt poskytol široký priestor pre rozvíjanie aktivity a iniciatívy športových 
nadšencov a že sa stal významným impulzom k oživeniu pohybu v školách. Prostredníctvom tohto 
projektu chceme získať žiakov pre pravidelné športovanie, vyhľadávať talenty, ale aj spájať šport 
s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. Sme presvedčení, že si účastníci v rámci projektu odniesli 
nezvyčajné zážitky a pocit, že sa im podarilo prekonať nielen súperov, ale aj samých seba. Podujatie 
tak podporilo zdravú rivalitu i schopnosť zdravotne znevýhodnených mladých ľudí uplatniť sa v tíme. 
Organizátorom projektu bolo Občianske združenie AMOS NITRA, Novozámocká 220, Nitra s finančnou 
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

http://www.ibobor.sk/ind
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Projekt „ Holokaust – čierne dni našich dejín“ 

      Tento projekt predstavoval jeden z nástrojov prevencie negatívnych javov v spoločnosti, akými sú 
rasizmus, xenofóbia, intolerancia a diskriminácia. Svojím zameraním reflektoval na aktuálne potreby 
a úlohy spoločnosti, akou je aj  pripomínanie si holokaustu, čo sme uskutočnili formou návštevy  
koncentračného tábora v Seredi. 

      Realizácia projektu prebiehala viacerými aktivitami, ako sú beseda s priamym účastníkom druhej 
svetovej vojny zorganizovaná v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov v Nitre, exkurzia do 
Múzea holokaustu v Seredi, prezentáciou žiakov na tému „Pátranie po minulosti“ a výtvarnými 
umeleckými prácami s historickým zameraním. Výstupom projektu bol bulletin k danej téme. Do 
projektu sa zapojilo celkove 28 žiakov a garantom projektu bola Mgr. Hilda Vančovská. 

      V rámci týchto aspektov sme kládli veľký dôraz na regionálnu výchovu, na základe ktorej sme sa 
snažili pestovať u žiakov úctu k vlastnému kraju, k národu a k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 
formovania ich historického vedomia. Súčasťou historického vedomia bolo aj rešpektovanie kultúrnych 
a iných odlišností. 

      Organizátorom projektu bolo Občianske združenie AMOS NITRA, Novozámocká 220, Nitra 
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.pluska.sk/thumb/images/gallery/zaujimavosti/2016/1/holokaust-sered/holokaust-sered.jpg?w=500&h=266&ip=5&q=80&imgrefurl=http://www.pluska.sk/zaujimavosti/zaujimavosti/zistovali-sme-co-studenti-naucili-nacizme-ziaci-co-je-holokaust.html&docid=_sbiJXvL1pWwvM&tbnid=sd9Lw9EdwFTqVM:&vet=10ahUKEwi2qI7t9uHXAhVsKsAKHQEuAXI4ZBAzCFgoVjBW..i&w=750&h=421&bih=911&biw=1920&q=holokaust%20-%20obr%C3%A1zky&ved=0ahUKEwi2qI7t9uHXAhVsKsAKHQEuAXI4ZBAzCFgoVjBW&iact=mr
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/07/14/47/bergen-belsen-2380550_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/sk/bergen-belsen-voz-vlak-holokaust-2380550/&docid=jGyUgnWrHfJxtM&tbnid=M-oigJeAIgOl6M:&vet=10ahUKEwiQ8tbp9uHXAhUBD8AKHYBzBb8QMwhoKDowOg..i&w=960&h=720&bih=911&biw=1920&q=holokaust%20-%20obr%C3%A1zky&ved=0ahUKEwiQ8tbp9uHXAhUBD8AKHYBzBb8QMwhoKDowOg&iact=mr
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Olympiáda ľudských práv 

 

Poslaním OĽP bolo: 

• upevňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so 
zvláštnym zreteľom na ochranu a podporu ľudských práv, 

• sprostredkovať vedomosti, poznanie a skúsenosti týkajúce sa práv človeka, práv detí, 
podporovať kultiváciu a humanizáciu školy v praxi, 

• prispievať k príprave budúcich odborníčok a odborníkov v oblasti verejnej politiky ale aj k 
všeobecnej občianskej pripravenosti uplatňovať, presadzovať a chrániť ľudské práva na 
domácej, európskej i globálnej úrovni, 

• motivovať žiačky a žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a zvýšiť záujem o také predmety akými sú 
občianska náuka, dejepis, etická výchova a ďalšie predmety, 

• umožniť učiteľkám a učiteľom predmetov súvisiacich s touto oblasťou ale aj ostatným, využívať 
výsledky OĽP pre skvalitnenie vyučovania na stredných školách, 

• prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiačok a žiakov. 
 

 

GAUDEAMUS  SLOVAKIA 2017 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

      Na veľtrhu Gaudeamus v Nitre, ktorý sa konal 28.09.2017 našli naši študenti /47 žiakov/ za pomoci 
kariernej poradkyne Ing. Kataríny Tomanovej odpovede na otázky: 

1. Kam po maturite? 

2. Ako sa dostať na VŠ? 

3. Kde možno študovať vybraný študijný program? 

4. Ktoré študijné programy možno študovať na škole? 

5. V ktorých štátoch možno študovať a za akých podmienok? 

      Významnou súčasťou veľtrhu bol sprievodný program prednášok, ktoré prebiehali v prednáškovej 
sále v pavilóne G. Prednášky boli dôležitým zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia. 
Prednášajúcimi boli zástupcovia vystavujúcich škôl a obvyklou témou prednášok boli podrobné 
informácie o podmienkach štúdia a prijímacieho konania na VŠ. 
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Stužková slávnosť našich maturantov 

      V piatok 1. decembra 2017 sa konala stužková slávnosť tried IV.PG a IV.PGMN. Po slávnostnom 
príhovore riaditeľky školy triedni učitelia slávnostne žiakom pripli zelené stužky. Prvým tancom bol 
tanec s rodičmi a potom nasledovala zábava trvajúca do skorých ranných hodín. Žiaci tried si 
pripravili krátky program a bohatú tombolu, po ktorej o polnoci nasledovalo krájanie torty za tónov 
pesničky "Stužková" od skupiny Elán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí v SSOŠ polytechnickej DSA Nitra 

     Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre zorganizovala Deň otvorených dverí. Do 
jej priestorov zavítalo takmer 150 deviatakov a ich rodičov nielen zo základných škôl z Nitry, ale aj 
z okolitých obcí. O ponuke študijných odborov pre budúci školský rok, ako aj o podmienkach  pre 
prijatie nových študentov ich informovala riaditeľka školy Oľga Hodálová. Predstavitelia spoločnosti     
Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá sa stala od septembra novým zriaďovateľom školy, hostí 
oboznámili s výhodami pre jej študentov, vyplývajúcich zo skutočnosti, že nitrianska škola patrí do 
nadnárodnej  vzdelávacej  skupiny EBG. Študenti sa preto môžu tešiť okrem iného na moderné metódy 
jazykovej výučby, študijné pobyty v zahraničí, ako aj na kvalitnejšiu praktickú výučbu v súlade so 
systémom duálneho vzdelávania. 
      Zúčastneným deviatakom a ich rodičom prezentovali svoje plány aj zástupcovia britskej 
automobilky Jaguar Land Rover, ktorá stavia pri Nitre výrobný závod a bude pripravovať svojich 
stredoškolsky vzdelaných odborníkov aj v spolupráci s našou strednou odbornou školou. Ako povedala 
Drahomíra Szabová zo spoločnosti Jaguar Land Rover, pôjde predovšetkým o študijný odbor 
mechatronik. Praktickú časť štúdia budú študenti absolvovať v modernej tréningovej hale, ktorá 
vyrastie v areáli školy. 
      Deviataci, ktorí prišli na Deň otvorených dverí, si mohli pozrieť aj naše odborné učebne, porozprávať 
sa s majstrami odborného výcviku a učiteľmi, vyskúšať si prácu na CNC stroji a vidieť v prevádzke 
robotické rameno. Prehliadli si takisto výrobky našich študentov, ktoré zhotovili v rámci ich praktickej 
výučby. 
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Pripravované aktivity na I. štvrťrok 2018 

Workshop projektu „4 X 4 Land Rover v školách„  január 2018 

Majstrovstvá okresu v basketbale január 2018 

Olympiáda v anglickom jazyku január 2018 

Genius Logicus – medzinárodná súťaž február 2018 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo február 2018 

Olympiáda ľudských práv  - krajské kolo február 2018 

ZENIT v strojárstve – celoštátne kolo február 2018 

Spracovanie informácií na počítači – krajské kolo február 2018 

Lyžiarsky a snowboardingový kurz február 2018 

Matematický klokan – medzinárodná súťaž marec 2018 

Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku „Zlatý AMOS“ marec 2018 

Príprava na celoslovenskú súťaž „Mladý tvorca 2018“  január - marec 2018 

 

 

Napísali o nás 

Zvýšia záujem o techniku motivačné projekty Jaguaru? 

Nemci vychovávajú na Slovensku odborníkov pre novú automobilku 

Rastie záujem o SOŠ polytechnickú v Nitre: Škola potrebuje prístavbu 

Tajné návštevy a záujem manažmentu. Jaguar si školu v Nitre vyhliadol už pred rokom 

Škola, ktorú si vybral Jaguar, potrebuje urýchlene prístavbu 

Už si vybrali. Táto škola pripraví zamestnancov pre Jaguar Land Rover 

 

 

 

 

 

 

 

https://sospnitra.edupage.org/about/?subpage=3
https://sospnitra.edupage.org/about/?subpage=3
https://sospnitra.edupage.org/about/?subpage=3
http://nitra.dnes24.sk/rastie-zaujem-o-sos-polytechnicku-v-nitre-skola-potrebuje-pristavbu-228037
https://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/tajne-navstevy-zaujem-manazmentu-jaguar-si-skolu-nitre-vyhliadol-pred-rokom.html
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/skola-ktoru-si-vybral-jaguar-potrebuje-urychlene-pristavbu/
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/uz-si-vybrali-tato-skola-pripravi-zamestnancov-jaguar-land-rover.html
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   Rubrika zriaďovateľa 
 

NA SÚKROMNEJ STREDNEJ ŠKOLE POLYTECHNICKEJ DSA V NITRE SA 
BUDÚ VYUČOVAŤ MECHATRONICI PRE AUTOMOBILKU JAGUAR 

 

      Súkromná stredná škola polytechnická DSA v Nitre má od začiatku septembra nového zriaďovateľa, 
spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), ktorá  je dcérskou spoločnosťou nemeckého 
vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft 
(EBG).  Predseda Predstavenstva DSA Mareka Nikela sa vyjadril, že nový zriaďovateľ investuje 4 milióny 
eur v priebehu piatich rokov v rámci školy. Už 
tento školský rok sa plánuje 
výstavba regionálneho tréningového centra, 
ktoré má byť vybavené špičkovými prístrojmi a 
zariadeniami pre praktickú výučbu profesií, ktoré 
bude nielen v súčasnosti, ale aj v najbližšej 
budúcnosti potrebovať automobilový 
priemysel.  Škola sa chce sústrediť na spoluprácu 
s firmami pôsobiacimi v nitrianskom 
priemyselnom parku, predovšetkým s 
automobilkou Jaguar Land Rover. 
 

 

Deň otvorených dverí v SSOŠ polytechnickej DSA Nitra 

     Súkromná stredná odborná 
škola polytechnická DSA v Nitre 
zorganizovala Deň otvorených 
dverí. Do jej priestorov zavítalo 
takmer 150 deviatakov a ich 
rodičov nielen zo základných škôl 
z Nitry, ale aj z okolitých obcí. O 
ponuke študijných odborov pre 
budúci školský rok, ako aj 
o podmienkach  pre prijatie 
nových študentov ich informovala 
riaditeľka školy Oľga Hodálová. 
Predstavitelia spoločnosti 
Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá sa stala od septembra novým 
zriaďovateľom školy, hostí oboznámili s výhodami pre jej študentov, 
vyplývajúcich zo skutočnosti, že nitrianska škola patrí do 
nadnárodnej  vzdelávacej  skupiny EBG. Študenti sa preto môžu tešiť 

okrem iného na moderné metódy jazykovej výučby, študijné pobyty v zahraničí, ako aj na kvalitnejšiu 
praktickú výučbu v súlade so systémom duálneho vzdelávania. 

Zľava riaditeľka školy Oľga Hodálová 
a predstavitelia DSA Anna Sládeková 

a predseda predstavenstva 
spoločnosti Marek Nikel 

Zástupkyňa Jaguar Land Rover 
Drahomíra Szabová pri 

prezentácii 
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      Zúčastneným deviatakom a ich rodičom prezentovali svoje plány 
aj zástupcovia britskej automobilky Jaguar Land Rover, ktorá stavia pri 
Nitre výrobný závod a bude pripravovať svojich stredoškolsky 
vzdelaných odborníkov aj v spolupráci s našou strednou odbornou 
školou. Ako povedala Drahomíra Szabová zo spoločnosti Jaguar Land 
Rover, pôjde predovšetkým o študijný odbor mechatronik. Praktickú 
časť štúdia budú študenti 
absolvovať v modernej 
tréningovej hale, ktorá vyrastie 
v areáli školy. 
      Deviataci, ktorí prišli na Deň 

otvorených dverí, si mohli pozrieť aj naše odborné učebne, 
porozprávať sa s majstrami odborného výcviku a učiteľmi, 
vyskúšať si prácu na CNC stroji a vidieť v prevádzke robotické 
rameno. Prehliadli si takisto výrobky našich študentov, ktoré 
zhotovili v rámci ich praktickej výučby.  
 

 
 

Zvýšia záujem o techniku motivačné projekty Jaguaru? 

 Žaneta Janečková, Pravda 
        

Aj súťažami sa snaží nitriansky Jaguar Land Rover motivovať k štúdiu technických smerov. Autor: Žaneta Janečková, Pravda 
 

      Bude mať Slovensko dostatok ľudí na výrobu áut? Hoci firmy opakovane upozorňujú na 
nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, Jaguar Land Rover Slovakia to zatiaľ necíti. Ak sa však 
nezmení záujem detí a rodičov o stredné a vysoké školy, o pár rokov to môže byť inak. 

      Akútnej situácii na pracovnom trhu chce automobilka zabrániť vlastnými motivačnými projektmi, k 
akým patrí súťaž Land Rover 4×4 v školách. Po prvý raz sa na tejto súťaži v tomto roku zúčastnilo aj 
Slovensko. 

Ukážky výrobkov študentov 

Prezentácia zástupcu riaditeľky školy 
Jána Viderňana 
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      Britská automobilka finišuje s výstavbou svojho závodu pri Nitre, kde chce spustiť výrobu do konca 
roka 2018. Už dnes tam pracuje viac ako 560 ľudí. Momentálne prebieha nábor, prostredníctvom 
ktorého hľadá ďalšiu tisícku zamestnancov. Medzi nimi aj kvalifikovaných pracovníkov, ako sú 
inšpektori kvality, údržbári, autoelektrikári či automechanici, a rovnako aj pracovníkov priamo do 
výroby nového modelu Land Rover Discovery.  
 
      „Zatiaľ sa nám darí osloviť dostatočný počet kandidátov a aktuálne prebieha výber na konkrétne 
pracovné pozície. Kým u nás začne konkrétny človek pracovať, nejaký čas to trvá. Je to dlhodobejší 
proces,“ povedal hovorca spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia Jozef Plško. Automobilka má 
zamestnať spolu viac ako 2 800 ľudí. Ďalších pracovníkov bude hľadať v nasledujúcich fázach, na limity 
pracovného trhu tak môžu podľa Plška naraziť už onedlho.  
„Zároveň myslíme na to, čo môže nastať o päť alebo desať rokov, pretože pri výbere škôl ešte stále 
prevažujú ekonomické či humanitné smery,“ dodal Plško. Predísť situácii, keď už nebude koho 
zamestnať, chce Jaguar podporou záujmu mladých ľudí o technické odbory.  
 
      „Vo Veľkej Británii sa do našich vzdelávacích projektov pre rôzne vekové skupiny zapojilo v 
uplynulých rokoch viac ako tri milióny ľudí,“ doplnil Russell Leslie z topmanažmentu spoločnosti Jaguar 
Land Rover Slovakia. Aj u nás chcú podľa jeho slov takýmto spôsobom investovať do budúcej generácie. 
Okrem súťaže, ktorej slovenské národné kolo vyhrali v utorok košickí gymnazisti, plánujú rozbehnúť 
ďalšie projekty. O aké pôjde, však zatiaľ spresniť nechcel.  
 
      Motivovať chce Jaguar záujemcov o prácu aj platmi. Robotníci prichádzajúci na pohovory do 
budúcej nitrianskej automobilky sú síce konfrontovaní s ponukou nástupných platov vo výške „len“ 
650 až 720 eur v hrubom, v skutočnosti však priemerné platy majú byť vyššie. Vedenie závodu sľubuje, 
že po započítaní všetkých príplatkov budú najnižšie platy začínať na sume asi 900 eur v hrubom. 

Jaguar už mení Nitru  
      Technologickú súťaž v Nitre hostila Súkromná stredná odborná škola polytechnická v Nitre, ktorá 
pripravuje absolventov aj pre Jaguar. Od tohto školského roku ju prevádzkuje spoločnosť Deutsch-
Slowakische Akademien (DSA). „Každá takáto akcia pomôže k zvýšeniu záujmu o technicky zamerané 
študijné odbory,“ myslí si Slavomír Maličkay, riaditeľ pre komunikáciu DSA.  
 
      Do podobného vzdelávacieho projektu na podporu technických smerov sa zapojila aj ich nemecká 
materská spoločnosť EBG. „Išlo o putovný projekt so známymi osobnosťami zo šoubiznisu, ktoré robili 
s deťmi kvízy na tému technika,“ priblížil Marek Nikel, predseda predstavenstva spoločnosti DSA.  
 
      Maličkay poukázal na rozdiel v tom, ako k danej problematike pristupuje štát. „V Nemecku 
investovali zo štátneho rozpočtu milióny do reklamy, ktorej cieľom bolo ukázať, že technicky zamerané 
odbory nie sú ,špinavé' a že ide o perspektívnu a dobre platenú prácu,“ uviedol príklad.  
 
      Skúsenosti materskej spoločnosti podľa neho dokazujú, že záujem o polytechniku nestačí budovať 
v deviatom ročníku či na stredných školách. „V Nemecku je na primeranej úrovni oveľa väčší dôraz na 
technicky zamerané predmety už na základných školách. Ak má niekto v tomto smere nadanie, dokáže 
sa prejaviť skôr, a aj rozhodovanie o ďalšom štúdiu je jednoduchšie,“ spresnil Maličkay.  
 
      Podľa nemeckého vzoru sa DSA snaží zvýšiť záujem žiakov o technické predmety napríklad lepšou 
výbavou dielní. „Na našej prešovskej základnej škole momentálne pripravujeme špeciálne vzdelávacie 
centrum. Už od šiesteho ročníka bude pripravovať deti na budúce povolanie,“ dodal na záver riaditeľ 
pre komunikáciu spoločnosti. 
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