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Oľga Hodálová 

           

riaditeľka 

 

 

Vážení rodičia, kolegovia a žiaci, 

 

      blíži sa koniec školského roku, očakávané leto -  čas dovoleniek  a prázdnin. V znamení ho-

rúceho počasia prebiehali v našej škole aj maturitné a záverečné skúšky. Ďakujem všetkým 

svojim kolegom za ich profesionálny prístup, priebeh a organizáciu skúšok. Samozrejme, srdeč-

ne blahoželám našim absolventom a všetkým prajem úspešný štart do života.  

      Popri bežných povinnostiach, sme aj v poslednom štvrťroku organizovali množstvo akcií, z 

ktorých sme niekoľko vybrali aj do tretieho vydania nášho Newslettra. Veríme, že Vás aj tento 

raz zaujmú. Zároveň sa chceme pochváliť aj dvomi veľkými priemyselnými robotmi značky KU-

KA, ktoré pre výučbu našich žiakov zabezpečil náš nový zriaďovateľ, spoločnosť DSA.  

      Práca všetkých zamestnancov školy sa však v tomto období zďaleka nekončí a čaká nás eš-

te množstvo aktivít, spomedzi ktorých za najvýznamnejšie považujeme stretnutie žiakov, rodi-

čov, nášho zriaďovateľa a zástupcov školy s manažérmi firmy Jaguar Land Rover na pôde ich 

tréningového centra priamo vo firme. Slávnostné otvorenie spolupráce v rámci odboru mecha-

nik mechatronik sa uskutoční už v stredu 27.06.2018 a budeme Vás o ňom informovať v naj-

bližšom čísle Newslettru. 

      Vážení čitatelia nášho spravodajstva, 

      počas nastávajúcich prázdnin a dovoleniek Vám želám veľa oddychu, príjemných zážitkov a 

spoločných chvíľ v kruhu Vašich najbližších a najmä posilnenie zdravia a načerpanie množstva 

novej energie. 

 

      Teším sa na opätovné stretnutie s Vami v septembri 2018. 



SPRAVODAJ  3/2018 
______________________________________________________________________ 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA                                                                  
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií                                     

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

__________________________________________________ 

3 

Mladý tvorca 2018 

  
V dňoch 26. 04. 2018  a 27. 04. 2018 sa usku-

točnil 26. ročník celoštátnej prezentačnej výsta-

vy stredných odborných škôl a stredísk praktic-

kého vyučovania „Mladý tvorca 2018“, ktorý sa 

konal na Výstavisku Agrokomplex Nitra.   

Vystavovali sme spolu so Súkromnou strednou 

odbornou školou DSA Trebišov a Súkromnou 

strednou odbornou školou polytechnickou DSA 

Trnava. Vzhľadom na spoločnú expozíciu sa  

vytvoril priestor na prehĺbenie  spolupráce  na-

šich stredných odborných škôl  DSA navzájom, 

ako aj  so zamestnávateľmi, zamestnaneckými 

zväzmi i profesionálnymi združeniami.  

Rodičom a žiakom základných škôl sme poskytli 

väčší prehľad o profilácii  našich škôl DSA 

s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné 

odbory a povolania žiadané trhom práce.  

 

Prezentácia našej  

školy v OC Galéria  

Mlyny  v Nitre 

 
V nedeľu dňa 08.04.2018 sa naša ško-

la prezentovala  v Obchodnom centre 

Galéria Mlyny v Nitre. Návštevníkom 

centra sme ponúkali propagačné letáči-

ky o možnostiach štúdia na škole a ak-

tivitách pre žia-

kov.  Záujem-

com boli poskyt-

nuté odborné 

i n f o r m á c i e 

o štúdiu a zod-

povedané ich 

otázky, ktoré sa 

týkali podmie-

nok štúdia na 

S ú k r o m n e j 

strednej odbor-

nej škole poly-

technickej DSA 

v Nitre.  
Prvý potencionálny záu-

jemca, ktorý sa pristavil 

pri našom stánku 

Prezentácia stredných odborných škôl DSA 

na výstavisku Agrokomplex 

Nové roboty KUKA 

  
Náš zriaďovateľ pre 

nás zabezpečil prvé  

roboty KUKA, ktoré 

pracujú  priamo vo 

výrobe. Dňa 12. 06. 

2018 sme  ich priviez-

li do našej školy. 

Okrem štandardných 

robotov si teda bude-

me môcť vyskúšať aj 

tie veľké, ktoré sa po-

užívajú v reálnej vý-

robe. Pretože na kva-

lite výučby nám záleží 

a snažíme sa zvýšiť 

odbornú zdatnosť na-

šich žiakov.   

 

Ďakujeme. 

Prvé dva roboty zn. KUKA, 

ktoré sa od septembra budú 

využívať v učebnom procese. 

V rámci výstavy sme sa zapojili  do 

súťaže „Inovácia a technická tvorivosť“ 

so súťažným výrobkom s názvom – 

Auto na diaľkové ovládanie.  
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Prijímacie skúšky 

 
V tomto školskom roku sa  prijímacie skúšky konali  v dňoch 14. 05. 2018  a 17. 05. 2018. Pr-

výkrát sa zúčastnili skúšok  aj žiaci zo základných škôl, ktorí sa rozhodli študovať odbor  me-

chanik – mechatronik v duálnom systéme 

vzdelávania pre spoločnosť Jaguar Land Ro-

ver. Tieto prijímacie skúšky pozostávali 

okrem písomnej časti aj  z ústneho pohovo-

ru a z praktickej časti -  riešením situácie 

a testu na polygóne s cieľom zistiť zručnosti 

a jemnú motoriku jednotlivých uchádzačov.    

Z veľkého počtu uchádzačov si spoločnosť 

vybrala šestnásť  najúspešnejších, ktorých 

zároveň pozvala na oficiálne stretnutie 

vo firme Jaguar Land Rover. 

JUDr. Maličkay počas prezentovania koncepcie stredných 

škôl DSA rodičom. 

Pobyt žiakov v Nemecku 
v meste Magdeburg 
 
V dňoch 26.05.2018 – 3. 06.2018 sa naši 

žiaci: Lukáš Hipp, Filip Čapek — II. MEPG 

a Dominik Majdán — II. OKEL , zúčastnili 

pobytu v Magdeburgu. Akciu organizovala 

spoločnosť  DSA a  bola zameraná na aktív-

nu výučbu nemec-

k é h o  j a z y k a 

v spojení s výletom 

do mesta a okolia. 

Cieľom tohto štu-

dijného pobytu bo-

lo zlepšenie jazy-

kových znalostí, 

rozšírenie kontak-

tov so zahraničný-

m i  š tuden tm i 

a v nemalej miere 

aj získanie skúse-

nosti z vyučovacieho 

procesu  z iného uh-

la pohľadu.  

Naši žiaci na výlete v meste 

Magdeburg 

Mojej matke – literárna súťaž 
poézie a prózy 
 
Pod názvom :Mojej 

matke“ uskutočnilo 

Mestské osvetové 

stredisko v Šuranoch,  

12. 05. 2018 sláv-

nostné vyhodnotenie 

11. ročníka literárnej 

súťaže poézie a prózy 

v l a s tne j  t vo rby 

o najkrajšie vyznanie 

matke. Vlastnými 

prácami sa do súťaže 

v kategórii poézia zapojili žiaci Viliam Bórik – 

III. ME a Kristian Kuna – II.PGMN. 

V kategórii próza nás svojím krásnym vyzna-

ním reprezentoval Martin  Szabó – II. 

PGMN, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Cito-

vé poňatie súťaže vzbudzuje u žiakov záujem 

o vlastnú tvorbu, čo vplýva na rozvoj ich 

osobnosti a podporu umeleckého jazyka.   

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu 

a blahoželáme.  
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Genius Logicus – najobľúbe-

nejšia medzinárodná logická 

súťaž 

 
Do tejto súťaže sme sa zapojili už tretíkrát. 

V tomto školskom roku súťažilo 15 žiakov. 

Najlepšie umiestnenie dosiahli: Ivan Dob-

rotka, Filip Čápek – II. MEPG a Jozef 

Hipp – IV. PG. Riešili netradičné logické 

a matematické úlohy a najzaujímavejšie lo-

gické hlavolamy. Je to najnovšia medziná-

rodná korešpondenčná súťaž.  

Župná kalokagatia – mladý 

záchranár 2018 „O pohár 

predsedu NSK“ 

 
Na súťaži  v Nitre sa zúčastnilo 15 stredných 

škôl a naši žiaci si vybojovali pekné 10. 

miesto ,  za čo im ďakujeme.  Reprezentova-

li nás žiaci: Pavol Révaj, Alexandra Póšo-

vá – II. OKEL, Samuel Šabík, Michal Kr-

cho - II. MSMN a Viktória Königová – 

IV. ETTE.  Táto súťaž pevne spája šport 

s kultúrou, výchovou a ochranou života 

a životného prostredia. Cieľom súťaže bolo 

spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické 

vedomosti s fyzickou zdatnosťou.  

 Silový päťboj 

 
Túto súťaž organizovala SOŠ obchodu 

a služieb Trnava  a podmienkou súťaže bolo 

postaviť 4-

členné druž-

s t v o . 

Z našich žia-

kov repre-

zentovali – 

D. Andel, 

M a r t i n 

S u p u k a , 

Matej Dian 

–  I I I . 

P G M N , 

Adam Ko-

cúr a Matej 

Billik – 

I I . P G M N . 

Získali sme 1. miesto, čím sme sa prebojo-

vali až do celoslovenského kola. Žiaci si tu 

preverili svoje  silovo-vytrvalostné schopnos-

ti.  

 

K výbornému umiestneniu gratulujeme 

a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

Zelený svet – medzinárodná 

súťaž  

 
Dňa 10.04. 2018 sa konala  medzinárodná 

súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže 

„Zelený svet“. Vyhlasovateľom bolo MŽP SR 

a organizátorom Slovenská agentúra život-

ného prostredia SR.  To, že ani našim žia-

kom nie je ľahostajné, čo sa deje s prírodou 

a ako sa k nej človek správa , svedčí  aj ich 

účasť v súťaži, do ktorej sa  vlastnými práca-

mi zapojili: Samuel Kučera – II.PGMN, 

Alex Vaško – I.MEPG a Mário Lakatoš – 

III.ME. Cieľom tohto ročníka bolo vyzvať 

mladých ľudí k zamysleniu  aké premeny bu-

deme musieť urobiť v našom spôsobe života, 

aby sme predchádzali katastrofám, ako sú 

otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy ... Súťaž 

sa niesla v znamení témy „Zmena či preme-

na“.  
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Krv pre Mišku  

 
Základná škola na  Hôrke organizuje každoročne  mobilný odber krvi pod 

názvom „Krv pre Mišku“. Touto humánnou akciou chcú zachovať pamiatku 

na zosnulú žiačku Mišku.   Akcia sa konala 06. 06. 2018 a podporili ju 

okrem zamestnancov Základnej školy  a rodičov aj 6 žiaci našej školy.  

Oceňujeme ich rozhodnutie. 

Cesty za 

poznaním 

minulosti 

 
Je to 10. ročník 

celoslovenskej 

literárnej 

a výtvarnej súťa-

že tvorivosti detí 

a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 74. výro-

čia SNP a 73. výročia ukončenia 2. svetovej 

vojny.  Z našej školy sa jej zúčastnil žiak 

Martin Mokráš – II.MEPG.  Cieľom súťaže 

je  prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie 

k národným dejinám.  

Maratón v aerobicu 

 
Dňa 10.04.2018 bol organizovaný Maratón 

v aerobicu, kde naša žiačka Viktória Koni-

gová zo IV.ETTE  získala 4. miesto.   

 

Za  pekné umiestnenie ďakujeme.  

Významné osobnosti Nitry 

 
V rámci návštevy Krajskej knižnice v Nitre,  

sa naši žiaci prvých ročníkov  oboznámili nie-

len s aktivitami, ktoré knižnica organizuje, ale 

tiež si vypočuli zaujímavé informácie zo živo-

ta významných osobností Nitry.  

 

Žiaci prvých ročníkov pred Krajskou knižnicou v 

Nitre  
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Rubrika zriaďovateľa 
Terénne autíčko nitrianskeho tímu má šancu uspieť vo sve-

tovej súťaži. 

 

8. jún 2018 o 9:16 TOMÁŠ HOLÚBEK – MY NITRIANSKE NOVINY 

 

Súťaž simuluje firmu. študenti sa okrem technickej časti zapotia pri marketingu vlastného vo-

zidla či pri tvorbe ekonomických podkladov pre porotcov. 

Model diaľkovo ovládaného auta, ktoré si poradí v rôznych terénoch, vyvíja skupina piatich 

študentov. Nitriansky tím má so svojím modelom veľké šance vyhrať slovenské kolo a postú-

piť do celosvetového finále v Spojených arabských emirátoch.  

 
Vlani im víťazstvo uniklo iba o chlp. Za košickými gymnazistami zaostali v sedemsto bodo-

vom hodnotení o dvadsať bodov. Získali však cenu za najlepšiu konštrukciu vozidla. študenti 

z Nitry nezlyhali na technike, ktorú majú v malíčku, ale na tvorbe ekonomických podkladov o 

svojom projekte. Súťaž totiž mladých ľudí núti simulovať reálnu firmu. 

  
Nestačí zhotoviť technicky dokonalé auto, treba ho ešte vedieť zafinancovať cez sponzorov či 

dostatočne spropagovať. Plus celý projekt prezentovať pred odbornou porotou, ktorá si všíma 

aj to, či tím nezabudol umiestniť sponzorské banery či reklamné predmety do svojho prezen-

tačného stánku. 

 

Dokonalý teréniak  
 

Nitriansky tím prešiel oproti vlaňajšku obmenou. .Pochopili sme, že komunikácia medzi 

členmi tímu je základ," povedal Matúš Vereš zo Súkromnej strednej odbornej školy polytech-

nickej DSA v Nitre. Skupinu preto zostavili tak, aby sa v nej členovia tímu dobre poznali a 

dôverovali si. okrem trojice študentov zo spomínanej školy sú v nitrianskom tíme dve dievča-

tá z evanjelického gymnázia v Martine a odbornej školy v Bratislave.  
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Pätica teraz pracuje na diaľkovo ovládanom autíčku s pohonom 4x4. To musí spĺňať viaceré 

technické nariadenia musí mať pohon na všetky štyri kolesá, karoséria má prekrývať všetky 

mechanické časti, svetlá auta sa automaticky musia zapnúť pri vjazde do tunela a autíčko mu-

sí mať čidlo, ktoré zvukovým alebo svetelným signálom upozorní, že vozidlo je v neštan-

dardnom náklone.  

„Naše autíčko má úplne iný pohon, ako ostatné súťažiace vozidlá, ktoré idú na jeden centrálny 

motor a ten poháňa všetky štyri kolesá. Na našom modeli má každá náprava svoj vlastný mo-

tor. Máme v aute aj nejaké elektronické veci navyše, napríklad displej," prezrádza Matúš Ve-

reš. Všetko je však v súlade s kritériami súťaže, ktoré študentov obmedzili v rozmeroch a 

váhe auta. ,,Najťažšie bolo zostaviť novú karosériu, lebo sa skladá zo 49 dielov. Všetky bolo 

treba nakresliť, rozdeliť na jednotlivé časti, vytlačiť, postriekať a polepiť ich dokopy," vysvetľu-

je maturant Matúš. 

 

Prekážkovú dráhu musia okúsiť všetci  
 
Študenti na súťaží prechádzajú prekážkovou traťou, ktorá je vernou kópiou tej, na ktorej sa 

testujú skutočné Land Rovery. Model terénneho auta prechádza po kameňoch, strmým kop-

com, lanovým mostom či vodným kanálom.  

 

Hoci to znie náročne, táto praktická časť súťaže je pre nitriansky tím malinou.  

,,Máme medzi nami Mira Petríka, ktorý je športovcom Nitry v technických športoch - je mode-

lár, venuje sa autám a v jazde áut na diaľkové ovládanie je majstrom Slovenska. Podmienkou 

súťaže je, že každý člen tímu musí prejsť aspoň jednu prekážku. Tie najľahšie ideme my, os-

tatné prechádza Miro. Ani vlani v tomto nemal na nás nikto, okrem jednej sme prešli všetkými 

prekážkami. Iné tímy prešli iba polovicu trate, alebo preskočili viacero prekážok," hovorí Ma-

túš Vereš.  

 

Ak by aj nitriansky tím nepostúpil do celosvetového kola súťaže, odnesie si cenné skúsenosti. 

"Táto súťaž mi dala veľa skúseností do života, pretože sme museli riešiť problémy, s akými sa 

v škole bežne nestretávame - napríklad komunikáciu s rôznymi firmami ohľadom marketingu. 

Okrem toho som si rozšírila slovnú zásobu o odborné slová," zhodnotila Katarína Brezániová z 

Evanjelického gymnázia v Martine.  

,,Venujem sa grafike a to robím aj v tejto súťaží, čiže je to vlastne taká prax, ktorú si môžem 

pripísať na moje meno," hovorí Patrícia Jánošová zo Strednej odbornej školy polygrafickej v 

Bratislave.  

„Naučil som sa pracovať s 3D tlačiarňou, čo na vyučovaní nemáme, a zlepšil som sa v 3D mo-

delovaní, ktorému by som sa chcel v budúcnosti venovať," povedal Matúš Vereš. 


