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Vážení rodičia, milí čitatelia!  

Pomaly sa blíži záver školského roka 2020/2021, ktorý nás opäť postavil pred výzvy, aké sme 

neočakávali. Na dlhé obdobie bola školská brána pre študentov zatvorená. Sedem mesiacov 

online výučby je niečo, čo sme doteraz nezažili, niečo, čo prinieslo výraznú zmenu v systéme 

vzdelávania, ako aj vo vzťahu žiak – učiteľ, a to aj napriek tomu, že s dištančnou formou 

vyučovania sme mali skúsenosti už z predchádzajúceho školského roka.  

Musím ale skonštatovať, že aj napriek neľahkým podmienkam sme toto náročné obdobie 

úspešne zvládli. Zmenená forma vzdelávania nás nezastavila v tom, aby sme aj naďalej 

ponúkali žiakom kvalitné a odborné vedomosti a množstvo vzdelávacích aktivít, o ktorých vás 

informujeme aj v tomto čísle Newslettra.  

Vďaka aktivite pedagógov a ochote odborníkov mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa odborných 

online prednášok o podnikaní, zahraničnom obchode či správe osobných financií. V marci 

2021 sme zorganizovali každoročný Veľtrh cvičných firiem, tentoraz v online podobe cez 

platformu Teams, ktorého sa zúčastnilo 32 cvičných firiem z celého Slovenska. Rovnakou 

formou sa realizoval aj Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Naši študenti 

mali počas uplynulých mesiacov možnosť zúčastniť sa rôznych olympiád, z ktorých by som rád 

vyzdvihol Ekonomickú olympiádu, ktorej víťazom krajského kola sa stal Nikolas Mlčal, žiak 

našej III.A triedy! 

Myslím, že z uvedeného je zrejmé, že flexibilita učiteľov aj žiakov našej školy, chuť vzdelávať 

sa a napredovať za každých okolností sú nepopierateľné. Teší ma, že ani elektronický spôsob 

výučby nás nezastavil v ponúkaní kvalitného vzdelávania, a to nielen na teoretickej úrovni, ale 

aj na úrovni praktického využitia.  

V máji sa rozlúčime s našimi štvrtákmi, ktorí sa zodpovedne pripravovali na maturitnú skúšku. 

A hoci nedostali príležitosť preukázať vedomosti získané počas svojho štúdia, pevne verím, že 

po vstupe do profesijného života ich preukážu na tých správnych miestach.  

Čo nevidieť sa skončí aktuálny školský rok, a preto by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie 

všetkým pedagógom za ich trpezlivosť, ochotu meniť zaužívané spôsoby výučby a svedomitý 

prístup k svojej práci. Veľké ďakujem patrí aj Vám, milí rodičia, za podporu a za to, že ste svoje 

deti viedli k poctivému plneniu si školských povinností. V neposlednom rade by som chcel 

poďakovať aj žiakom všetkých ročníkov, ktorí to tento školský rok istotne nemali jednoduché. 

Aj vďaka ich zodpovednému prihlasovaniu sa na online hodiny mohli byť naplnené vopred 

stanovené vzdelávacie plány na čo najlepšej úrovni.  

Prajem Vám slnečné leto strávené so svojimi blízkymi v pohode a predovšetkým zdraví!  

 

 

Alexander Frič 

riaditeľ školy 
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Víťazom krajského kola ekonomickej olympiády je žiak našej 

školy 
 

V decembri 2020 sa žiaci našej školy zapojili 

do štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády. 

Ako sme už spomínali v minulom čísle 

NewsLetteru, tento rok sa Ekonomickej 

olympiády zúčastnil rekordný počet žiakov. O 

to viac nás teší úspech našich zástupcov, ktorí sa kvalifikovali na základe svojich výsledkov 

dosiahnutých v školskom kole, do krajského kola. V krajskom kole, ktoré sa konalo 18. marca 

2021 formou on-line konferencie, obsadila Zuzka Melicherová 12. miesto a  Katka 

Barborová výborné 4., takmer postupové miesto. Najväčšiu radosť nám urobil Nikolas Mlčal, 

ktorý sa umiestnil na 1. mieste a spolu s ďalšími dvomi súťažiacimi postúpil do celoštátneho 

finále. To by sa malo konať už prezenčnou formou v júni 2021 na pôde Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Všetkým trom zástupcom našej školy v tejto súťaži ďakujeme za vzornú 

reprezentáciu a Nikolasovi  držíme palce v celoslovenskom kole, kde si zmeria sily s ďalšími 

49 finalistami. 

 

Úspech našej študentky na krajskom kole olympiády 

v nemeckom jazyku 
 

Dňa 9. februára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu škola a okres 

Žiar nad Hronom reprezentovala na olympiáde v kategórii 2A študentka Súkromnej obchodnej 

akadémie DSA Lucia Patschová, študentka 2.A triedy. Podobne ako školské a okresné kolo aj 

krajské kolo prebehlo formou online. Na rozdiel od okresného kola, kde študenti súťažili iba 

v písomnej časti, v krajskom kole najúspešnejší pokračovali aj v ústnej časti, v ktorej rozprávali 

na dve vylosované témy a opisovali resp. vymysleli si príbeh k  obrázku. Po písomnej časti 

najúspešnejší piati súťažiaci boli mailom pozvaní na ústnu časť, ktorá prebiehala popoludní od 

14.00. Súťažiaci sa prihlásili cez daný link a čakali v čakárni, kým ich členovia poroty 

„nepozvali“ na ústnu časť. Naša študentka Lucka dosiahla v písomnej časti najviac bodov, po 

ústnej časti so stratou jedného bodu skončila na peknom druhom mieste. Lucke ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu nielen našej školy ale aj okresu na krajskom kole olympiády. 

 

ON-LINE VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM 
 

Prvý Žiarsky online veľtrh cvičných firiem v poradí už 

25. veľtrh cvičných firiem, ktorého partnerom bolo aj 

Slovenské centrum cvičných firiem zo Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, sa uskutočnil v čase stále 

pretrvávajúcej pandémie COVID-19 po prvý raz online na 

platforme Teams 24. marca 2021. 

Organizátorom podujatia bola Súkromná Obchodná 

akadémia DSA. Na veľtrhu sa zúčastnilo celkom 32 

cvičných firiem z 12 škôl,  čo nás veľmi teší. Boli to cvičné 

firmy  z OA a SOŠ od Bratislavy až po Košice. Súčasťou 
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veľtrhu boli aj tento rok súťaže cvičných firiem,  a to v kategóriách  e-prezentácia,  slogan 

a logo. Súťaž „Najlepšia prezentácia“  bola prezentované naživo a potom vyhodnotené porotou. 

Príspevky do ďalších kategórií boli zaslané  do 12. marca 2021 a porota ich hodnotila v 

predstihu. Všetky kategórie súťaží hodnotil jeden zástupca zo školy, za Ekonomickú univerzitu 

Bratislava a ŠIOV-SCCF. Na 1. mieste sa v kategórii „e-prezentácia“ umiestnila cvičná firma 

Čokafé z OA, Watsonova, Košice. Druhé miesto v kategórii  „e-prezentácia“  obsadila 

domáca CF BIKE WORLD a na treťom mieste  sa umiestnila CF Beast Fit z OA, 

Nevädzova,  Bratislava. V kategórii „slogan“ sa umiestnila na 1. priečke víťazov CF Trees and 

Gardens zo SOŠ-OA, Štúrova, Detva. Druhé miesto v kategórii „slogan“ obsadila CF 

Propagátor zo SŠ, Jarmočná, Modrý Kameň a na treťom mieste sa umiestnila CF NED Slovakia 

zo školy SSOŠP Zvolen. Na 1. mieste sa v kategórii  „logo“ umiestnila CF RetroVision zo SOŠ, 

Bystrická, Žarnovica. Druhé miesto v kategórii „logo“ obsadila CF BiCykle z OA, Tajovského, 

Banská Bystrica. V kategórii „logo“ 3. priečku dosiahla CF Najkrajší deň  zo SOŠ-OA, Štúrova, 

Detva. Špeciálnu cenu SCCF získala CF REstyled z OA, Watsonova, Košice. 

Veľtrh cvičných firiem poskytuje žiakom príležitosť riešiť obchodné prípady, nadväzovať 

obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov, komunikovať aj v cudzom jazyku 

a práve online priestor umožňuje prekonávať vzdialenosti a otvára nové možnosti spolupráce. 

Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou. Žiakom umožňuje získať, ale aj zlepšiť 

finančnú gramotnosť, podnikateľské a digitálne zručnosti. Veríme, že aj 25. Žiarsky online 

veľtrh cvičných firiem nám ukázal nový rozmer spolupráce a možnosti, ako využiť príležitosť 

online vzdelávania. 

Reportáž regionálnej televízie ATV: 

https://youtu.be/m2DMNEfiBlM 

 

Marketing offline aj online 

 
30. 04. 2021 mali žiaci 1. a 2. 

ročníka možnosť absolvovať 

workshop zabezpečený naším 

zriaďovateľom, DSA Brezno. 

Tentokrát bola jeho obsahom 

problematika propagácie 

produktov. Lektori pútavým 

spôsobom previedli žiakov svetom 

marketingu. Vysvetlili dôležitosť 

správneho použitia marketingových 

nástrojov, ale aj to,  aké otázky si treba položiť, aby bola vytvorená úspešná reklamná kampaň. 

Oboznámili žiakov s rôznymi druhmi reklám, niektoré boli naozaj veľmi kreatívne. Žiaci 

dostali niekoľko zaujímavých tipov, ako zatraktívniť propagáciu cvičných firiem a  produktov, 

ktoré ponúkajú a že je dôležité sa zamerať na určitú cieľovú skupinu zákazníkov a vybrať pre 

ňu správnu offline alebo online reklamu. V priebehu workshopu bol aj priestor na diskusiu a 

prednášajúce ochotné odpovedali na každú otázku. Sme radi, že prváci a druháci mali možnosť 

tento workshop absolvovať, pretože umožnil pozrieť sa na marketing z iného uhla pohľadu 

a priblížil túto tému zaujímavejšou formou, než na bežnej vyučovacej hodine. 

 

https://youtu.be/m2DMNEfiBlM
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Workshop - Komunikačné zručnosti 
 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa 8. apríla 2021 

zúčastnili na online prezentácie 

Inštitútu manažmentu na Univerzite 

CM v Trnave a ich nového študijného 

programu Manažment v hotelierstve 

a turizme. Garanti tohto programu 

manželia Stachovci previedli žiakov 

nielen prezentáciou školy a študijného 

programu, ale aj celkovo fungovaním vysokoškolského systému na Slovensku. V rámci tejto 

prezentácie mali žiaci veľmi zaujímavý workshop na tému Komunikačné zručnosti. Okrem 

toho, že komunikačné zručnosti sú veľmi dôležité pre manažérov, sú tiež dôležité 

v každodennej komunikácii, kde kvôli nim môžu vzniknúť menšie nedorozumenia či dokonca 

veľké problémy alebo konflikty. Žiaci zistili, ako komunikácia prebieha, rozobrali podrobne 

problémy, ktoré môžu vzniknúť pri komunikácii osobnej alebo technicky sprostredkovanej 

(hovor, videohovor). Tiež sa naučili, ako môžu tieto problémy riešiť alebo im predchádzať.  
 

Cesta do hlbín štúdia práva 
 

Dňa 04. 03. 2021 sa žiačky tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili 

online seminárov PRÁVNICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ 

UNIVERZITY. Celodenný program pod názvom CESTA DO 

HLBÍN ŠTÚDIA PRÁVA ukrýval zaujímavé prednášky. Najprv 

žiakom  predstavili právo v každodennom živote - kde sa s ním 

stretávajú a  ako sa vstupuje do právnych vzťahov v bežnom dni. 

Dozvedeli sa aj o trestnom práve  a o histórií práva a aj aký súvis 

má bosoráctvo s právom. Celý priebeh organizovali študenti 

fakulty. Na záver sa žiaci mali možnosť pýtať otázky, ktoré boli 

zamerané na vzdelávanie a študentský život. Po 

zúčastnení  na  workshope každý žiak získal certifikát o účasti.  
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Rubrika zriaďovateľa 
 

Štúdium budúcnosti!  
 
DSA sa venuje duálnemu systému v priemysle 

4.0. a pripravuje mladých ľudí do praxe. Je 

potrebné si na trh práce pripraviť študentov, ktorí 

plynule prejdú do pracovného procesu s bohatými 

skúsenosťami v praxi. Začali sme výstavbu 

nového technologického centra v areáli našej 

SSOŠ DSA v Trnave. Nachádzať sa v nej budú 

najmodernejšie učebne na rozvoj technických 

zručností pomocou robotizácie, hydrauliky a 

spoznávanie výroby automatizácie. Naším cieľom 

je umožniť absolventom hneď nastúpiť do 

zamestnania, vďaka firmám s ktorými úzko 

spolupracujeme v duálnom systéme.  

 

Článok:  
https://mytrnava.sme.sk/c/22597892/technicke-vzdelanie-zaisti-buducnost-vasho-vzdelania.html 
 

 

Prax v novej hale zahájená!  
 

Prinášame Vám pohľad praktického vyučovania v 

novom Regionálnom tréningovom centre v Nitre. 

Programovanie, simulácia a výroba na CNC 

frézovačke, aj takéto sú hodiny praxe našich 

študentov. Aj počas pandémie sa nám podarilo 

prax udržať s malými obmedzeniami. Zanietenosť 

našich študentov pri práci v novom tréningovom 

centre naberá na obrátkach. Priemysel 4.0. bude v 

dobrých rukách absolventov DSA.  
 

https://fb.watch/52bQl4VYMz/ 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/22597892/technicke-vzdelanie-zaisti-buducnost-vasho-vzdelania.html
https://fb.watch/52bQl4VYMz/

