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Vážení rodičia, milí čitatelia! 

Máme za sebou ďalší polrok školského roka, ktorý sa znovu nevyvíjal úplne podľa našich 

predstáv. Aj napriek prekážkam, ktoré nám padajú do cesty, sa snažíme z danej situácie 

„vyťažiť“ čo najviac. Dištančná forma vzdelávania nás totiž nezastavila v tom, aby sme aj 

naďalej ponúkali žiakom kvalitné vzdelávanie a rôzne typy, predovšetkým vzdelávacích aktivít, 

o ktorých vás informujeme v novom čísle Newslettera.  

Hoci sme boli opäť nútení prejsť na elektronickú formu vyučovania, musím skonštatovať, že 

naša škola dokázala reagovať, rovnako ako aj počas prvej vlny pandémie, veľmi promptne. Od 

prvého dňa je systém vyučovania nastavený tak, aby žiaci nezameškali dôležité učivá 

v jednotlivých predmetoch, a možno práve preto im, žiakom i učiteľom, patrí polročná pochvala 

za zodpovedný prístup a úroveň, na ktorej sa celé tie mesiace držia, aj napriek ťažkým 

podmienkam a plnému rozvrhu.  

Úsilie pedagógov bolo aj v uplynulom období zamerané nielen na teoretické vedomosti, ale aj 

ich praktické využitie. Vďaka ich aktivite a ochote odborníkov mali naši žiaci aj napriek 

lockdownu možnosť zúčastniť sa odborných online prednášok o podnikaní, online školského 

kola olympiády v anglickom a nemeckom jazyku či zažiť virtuálny pracovný pohovor so 

zamestnancami firmy ToMaC, s.r.o., na ktorom sa uchádzali o fiktívne pracovné miesto.  

Samozrejme, za najvyšší stupeň prepojenia teoretických vedomostí a ich využitia v praxi musím 

vyzdvihnúť pokračujúci systém duálneho vzdelávania, ktorý aj napriek neľahkej situácii funguje 

aj naďalej. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania podľa možnosti jednotlivých firiem 

navštevujú pracoviská, v ktorých nadobúdajú praktické zručnosti vo svojom odbore. 

V decembri sme zorganizovali online Deň otvorených dverí, ktorý sa nielen po technickej, ale 

i obsahovej časti vydaril. Prostredníctvom aplikácie Teams, pomocou ktorej sa realizuje aj 

samotné dištančné vzdelávanie, sme pozvaných hostí – rodičov a žiakov 9. ročníkov základných 

škôl – informovali o predmetoch a živote školy.  

Myslím, že nielen naši študenti a vyučujúci si už viac-menej zvykli na home office, ktorý so 

sebou prináša množstvo výhod. Netreba však zabúdať, že sociálny kontakt medzi žiakmi je 

prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou vývinu mladého človeka, a preto dúfam, že naši študenti 

sa do školských lavíc vrátia už čoskoro!  

 

 

Alexander Frič 

riaditeľ školy 

 

 

 



NEWSLETTER 1/2021 
 

Súkromná obchodná akadémia DSA 
Nám. Matice slovenskej 23, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Aktivity v rámci projektu DofE 

V tomto školskom roku sa 5 žiakov našej školy zapojilo do 

programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Je to 

rozvojový program, ktorý nám dáva šancu rozvinúť svoje 

schopnosti, naplniť svoj potenciál, pomáha nám uspieť v živote. 

Stanovili sme si ciele v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva. 

Niektorí z nás sa zamerali na zdokonalenie sa v jazykoch, iní sa 

chcú zdokonaliť v hre na hudobnom nástroji, prípadne posunúť 

sa v sebapoznávaní. Každý sa zameral na oblasť, ktorá mu je 

najbližšia, prípadne na oblasť, kde cíti svoje rezervy. Chceme 

teda zdokonaľovať svoje telo i ducha. 

V oblasti dobrovoľníctva sme sa zamerali na pomoc starším 

ľuďom, ktorí sú najmä teraz, v období koronakrízy, odkázaní na 

pomoc iných ľudí. Ďalší chcú pomáhať pri starostlivosti o 

štvornohých kamarátov. 

Radka Štefanková sa rozhodla v rámci projektu DofE znovu oživiť návštevnosť knižnice v jej 

obci - v Hrabičove. Knižnica tam nebola usporiadaná, nemala pevné otváracie hodiny, tým 

pádom tam ľudia nechodili. Do februára má v pláne knihy poukladať tak, ako majú byť. Od 

marca, ak to situácia dovolí, by chcela otvoriť jej brány a usporadúvať tam rôzne čítania pre 

deti, besedy pre dospelých, či založiť detský čitateľský klub. 

Ak budete našu stránku sledovať, určite sa o nejaký čas dozviete viac nielen o jej aktivitách, 

ale aj o aktivitách ostatných našich spolužiakov zapojených do programu DofE. 

 

Naplánovať pracovnú cestu? No problem! 

Čo všetko sa dá zažiť počas vyučovania na našej škole? Napríklad cestovanie po svete! Na 

hodine EPK žiaci štvrtého ročníka preberali interné písomnosti, ktoré zabezpečujú chod 

podniku, alebo organizácií. Keď sa naučili, ako vytvoriť zápisnicu, pozvánku, cestovný plán či 

cestovný príkaz, na záver dostali zadanie vytvoriť plán pracovnej cesty pre nášho „šéfa“, ktorý 

mal pracovné stretnutia v Madride a Londýne. 

V rámci tejto úlohy žiaci museli myslieť na všetko. Zabezpečiť dopravu z letiska a na letisko, 

nájsť vhodné ubytovanie, naplánovať stretnutia s obchodnými partnermi a zabezpečiť návrat 

nášho „šéfa“ domov. Úlohu museli 

vypracovať v anglickom jazyku. Naučili sa 

vyhľadávať informácie pre zabezpečenie 

pracovnej cesty, ako letenky, taxi, 

ubytovanie v hoteli, stravovanie a pod. 

Úloha bola náročná, ale vďaka nej žiaci 

získali nové poznatky a vedomosti, ako 

vyhľadávať informácie, plánovať, 

vyhľadávať a porovnávať ceny na 

zabezpečenie pracovnej cesty v rámci 

zadaného rozpočtu. 

Takéto úlohy sú nielen zaujímavé, ale aj kreatívne a pripravujú absolventov na vstup na 

pracovný trh. 
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IV. A trieda 

Webinár o podnikaní 

04. 12. 2020 sa prostredníctvom platformy MS Teams 

uskutočnil pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka „webinár 

o podnikaní“. Študentom sa prihovoril mladý a úspešný 

podnikateľ Norman Bystričan, majiteľ digitálneho štúdia, 

ktorý im porozprával o svojej ceste k založeniu úspešnej 

firmy.  Verteco, s.r.o. je digitálne štúdio ktoré už podľa 

toho, čo majú uvedené ako charakteristiku na svojej 

webovej stránke je kreatívnou firmou. Píšu o sebe: „Naša 

práca nás neuveriteľne baví a poznať to aj na výsledku 

našich prác. Preto sme ako jedno z mála štúdií, ktoré má 

politiku – ak nebudete spokojní, neplatíte vôbec nič! 

Stojíme si totiž za kvalitou, ktorá je podmienkou ak máme 

byť za niečo platení.“ 

O tejto filozofii, ale aj o tom čím prešiel, kým sa dostal k vybudovaniu vlastnej firmy bol celý 

webinár. Norman zhrnul výhody a nevýhody zamestnania aj podnikania, porozprával o tom, 

aký dôležitý je nápad a ako je možné ho dotiahnuť do úspešného konca. Počas webináru sa 

rozprúdila živá diskusia, ktorá nebola iba o ekonomických otázkach (dopade coronakrízy na 

podnikanie, cenotvorbe), ale dozvedeli sme sa mnoho informácií aj z IT prostredia (ako sa 

tvoria marketingové projekty úspešných firiem na sociálnych sieťach, ako Google využíva 

súbory cookies na cielenú reklamu) a mnoho iných zaujímavých informácií. 

Veríme, že webinár študentov zaujal a odniesli si z neho jednak pozitívny dojem a jednak bude 

pre nich motiváciou pri ich budúcom rozhodovaní o smerovaní svojho profesionálneho života. 

  

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 

Na prelome mesiacov november 

a december sa každý školský rok koná 

školské kolo olympiády v cudzích 

jazykoch. Tento školský rok je netradičný 

nielen vo vyučovaní, ale aj 

v organizovaní rôznych súťaží, alebo 

olympiád. Dôvod? Pandemická situácia, 

ktorá nám zatvorila brány škôl nielen 

v prezenčnom vyučovaní, ale aj 

v mimoškolských aktivitách. Žiakov to 

ale neodradilo a zasúťažili si v olympiáde z anglického a nemeckého jazyka formou online na 

TEAMSe. 

Súťažili  žiaci II.A triedy a preverili si vedomosti v písomnej a ústnej časti. V písomnej časti sa 

popasovali s čítaním a počúvaním s porozumením a s gramaticko- lexikálnym testom. V ústnej 

časti v anglickom jazyku opisovali obrázok a zahrali si roleplay s vyučujúcou. V nemeckom 

jazyku v ústnej časti taktiež opisovali obrázok a voľne rozprávali k trom vylosovaným témam. 

Našu školu budú v januári 2021 v okresnom kole reprezentovať Paulína Emília Štábelová 

v anglickom jazyku a Lucia Patschová v nemeckom jazyku. Všetci im držíme palce, aby sa 

dobre umiestnili a súťažili prezenčnou formou. 
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ONLINE MINIERASMUS 2020 

Dňa 30. 11. 2020 sa žiačka IV. A triedy, Zuzana Švaralová, zapojila do online MiniErasmu, 

ktorý pripravila Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Program sa začal uvítacím ceremoniálom, po ktorom nasledovala prezentácia Obchodnej 

fakulty. Zoznámila sa, aspoň takto online, s vedúcim fakulty dekanom Petrom Drábikom a 

prodekankou pre medzinárodné vzťahy a PR štatutárnou zástupkyňou dekana Paulínou 

Krnáčovou. Vďaka prezentácii sa žiačka dozvedela veľa užitočných, praktických a hlavne 

konkrétnych informácií o štúdiu, ako napríklad možnosť vycestovania do 

zahraničia,  spolupráca s rôznymi partnermi a investormi alebo intenzívne projektové 

vyučovanie, o ktorom rozprávali počas moderovania prezentácie. neskôr sa zúčastnila 

interaktívnych prednášok s prednášajúcimi Obchodnej fakulty.(Jozefom Orgonášom, 

prodekanom pre rozvoj a zabezpečovanie kvality). Ako negatívum žiačka hodnotila časovú 

tieseň, keďže všetko bolo vopred naplánované a často sa stalo, že sa zdržali z technických 

dôvodov pri spúšťaní zdieľaných obrazoviek alebo videí. Dôležité je, že si všetci zúčastnení 

poradili v celkom krátkom čase a zvládli to. Prednášajúci Obchodnej fakulty si pripravili aj 

krátke prezentácie, kde oboznámili zúčastnených s jednotlivými odbormi a predmetmi, práve 

tieto prezentácie museli byť o niečo rýchlejšie odprezentované, ale vynahradil to čas na otázky 

a diskusiu. O študentskom živote, a pestrých aktivitách, ktoré študenti žijú, sa dozvedeli od 

člena školského parlamentu Jakuba Nichtu. Mnohé aktivity v období pandémie ochorenia 

Covid 19 spôsobeného koronavírusom, museli 

byť prerušené, resp. presunuté do online 

priestoru. Okrem toho boli poskytnuté aj 

podrobnejšie informácie o fakulte, napríklad, 

že prednášky počas semestra nie sú povinné, 

ale cvičenia áno, že je zimný a letný semester, 

ktorý má 13 týždňov a ďalšie užitočné 

informácie.  Prekvapivo pozitívne bolo 

hodnotené, že sa všetci zúčastnení vyhli 

technickým chybám.. 

Odkazy na linky k videohovorom boli 

zrozumiteľné. Celková organizácia online 

udalosti bola výborne zorganizovaná s vopred 

premysleným sledom jednotlivých 

videohovorov, bez väčších organizačných a 

technických problémov s dostatočným 

priestorom na otázky a diskusiu.  
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Ekonomická olympiáda 

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy už štvrtýkrát zapojili do Ekonomickej olympiády. 

Tentokrát školské kolo prebiehalo, podobne ako v prípade väčšiny súťaží v období "korony", 

on-line spôsobom, v pohodlí domova. Mohla to byť výhoda, ale aj nevýhoda. Predsa len, 

domáce prostredie možno zvádza k ležérnejšiemu prístupu... 

Podmienky postupu do krajského kola boli tento rok prísnejšie, keďže školských kôl sa 

zúčastnilo vyše 8 500 súťažiacich z celého Slovenska. Teší nás, že z našej školy postúpili do 

krajského kola traja žiaci - Zuzka Švaralová zo IV. A triedy a Katka Barborová a Nikolas Mlčal 

z III. A triedy, ktorí boli v školskom kole najúspešnejší. Srdečne im blahoželáme a veríme, že 

v krajskom kole sa im bude dariť. 

Blahoželáme aj ďalším, ktorí dosiahli percentuálnu úspešnosť 

nad 70 % - Marianke Pusztaiovej - IV. A, Marekovi Kmeťovi 

- II. A, Barborke Rajčanovej a Radke Štefankovej - I. A trieda. 

Pochvala a vďaka patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a 

zodpovedne pristúpili k riešeniu každej z 25 úloh. 

 

Návrat do škôl 2021 

Vyhodnotenie dotazníka zákonných zástupcov a žiakov našej školy k návratu k prezenčnej 

forme vzdelávania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

61%

Dotazník "Návrat do školy 2021"

pokračovanie vzdelávania

dištančnou formou

 prezenčná formu

vzdelávania a zároveň

súhlasím s pretestovaním

na ochorenie COVID-19
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Maturita 2020/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy 
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Rubrika zriaďovateľa 

Školy DSA reagujú na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0. 

Televízia TA3 priniesla v relácii Svet technológií reportáž o troch stredných odborných školách 

v portfóliu DSA v Nitre, Trnave a Trebišove, ktoré novým prístupom reagujú na výzvy 

revolúcie Priemysel 4.0. Budujú inovatívne školy s technológiami z praxe, aby sa študenti čo 

najskôr mohli oboznamovať s robotmi a ďalšími modernými prístrojmi a zariadeniami. Na 

odbornú prípravu slúžia nové tréningové haly a školy v rámci duálneho vzdelávania úzko 

spolupracujú so špičkovými firmami v regióne. 

Prikladáme link, ktorý po skopírovaní do prehliadača otvorí reportáž TA3: 

https://www.ta3.com/clanok/1199106/akademia-ponukne-mladym-slovakom-
technologicke-poznatky-z-praxe.html 
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