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NITRA: V strednej odbornej škole vznikne regionálne tréningové centrum pre Jaguar 

Regionálne tréningové centrum bude zamerané na oblasti pneumatiky, hydrauliky, elektronicky riadiacich 

systémov, programovania priemyselných počítačov a robotiky 

NITRA 18. septembra (SITA) – Investície za štyri milióny eur čakajú v najbližších piatich rokoch Strednú 

odbornú školu na Novozámockej ulici v Nitre. Škola bude pripravovať študentov na prácu v automobilke 

Jaguar Land Rover a v ďalších firmách v priemyselnom parku. Časť investícií pôjde na vybavenie, časť do 

vnútorného majetku a zároveň pri škole vznikne regionálne tréningové centrum, kde študenti absolvujú 

praktickú časť výučby. Na základe rozhodnutia poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja má škola od 

1. septembra nového zriaďovateľa - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), budova školy aj 

so zariadením zostali v majetku kraja a štúdium je naďalej bezplatné. 

 

Ako povedal dnes na slávnostnom otvorení nového školského roka predseda predstavenstva DSA Marek 

Nikel, nový zriaďovateľ sa chce výraznejšie venovať skvalitneniu praktickej časti výučby v systéme 

duálneho vzdelávania. Preto sa sústredí na spoluprácu s firmami v nitrianskom priemyselnom parku a 

osobitne s automobilkou Jaguar Land Rover. Plánuje postaviť priamo na pozemku školy regionálne 

tréningové centrum, ktorého výstavba sa začne už v tomto školskom roku. Vybavené bude špičkovými 

prístrojmi a zariadeniami pre praktickú výučbu profesií, ktoré v súčasnosti i v najbližšej budúcnosti bude 

potrebovať automobilový priemysel. Konkrétne pôjde o oblasti pneumatiky, hydrauliky, elektronicky 

riadiacich systémov, programovania priemyselných počítačov a robotiky. Tréningové centrum tak umožní 

nielen kvalitné, ale najmä na požiadavky praxe orientované štúdium, povedal Nikel. „V našej Strednej 

odbornej škole polytechnickej v Nitre budeme pripravovať pre Jaguar Land Rover predovšetkým študentov 

v študijnom odbore mechatronik, ročne počítame s približne 50 absolventmi,“ doplnil riaditeľ pre 

komunikáciu DSA Slavomír Maličkay. 

 

Spoločnosť DSA patrí do nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf 

und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu. DSA ako dcérska spoločnosť EBG vznikla pred dvoma rokmi, 

do jej portfólia patrí deväť škôl na Slovensku. 
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      Nitra 18. septembra (TASR) – V Súkromnej strednej škole 

polytechnickej DSA v Nitre sa dnes uskutočnilo slávnostné otvorenie nového 

školského roka. Od začiatku septembra má škola nového zriaďovateľa, 

zriaďovateľské kompetencie prešli z Nitrianskeho samosprávneho kraja na 

spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Podľa rozhodnutia krajských 

poslancov zostala budova školy so zariadením a ďalším majetkom vo 

vlastníctve kraja, ktorý prenajal nehnuteľnosti novému zriaďovateľovi na 15 

rokov. Štúdium v škole zostalo aj naďalej bezplatné. Nový súkromný 

zriaďovateľ chce skvalitniť praktickú výučbu v systéme duálneho 

vzdelávania. Sústrediť sa chce na spoluprácu s firmami pôsobiacimi 

v nitrianskom priemyselnom parku, predovšetkým s automobilkou Jaguar Land 

Rover. 

      Podľa predsedu Predstavenstva DSA Mareka Nikela nový zriaďovateľ 

investuje v rámci školy 4 milióny eur v priebehu piatich rokov. Už v tomto 

školskom roku sa začne výstavba regionálneho tréningového centra priamo na 

pozemku školy. Tréningové centrum má byť vybavené špičkovými prístrojmi 

a zariadeniami pre praktickú výučbu profesií, ktoré bude nielen 

v súčasnosti, ale aj v najbližšej budúcnosti potrebovať automobilový 

priemysel. Konkrétne pôjde o oblasti pneumatiky, hydrauliky, elektronicky 

riadiacich systémov, programovania priemyselných počítačov a robotiky. 

      Študenti sa budú v rámci praktickej časti v tréningovom centre učiť 

ovládať také prístroje a zariadenia, s akými sa stretnú po skončení štúdia 

v konkrétnej práci v automobilke. "Pre Jaguar Land Rover budeme pripravovať 

predovšetkým študentov v študijnom odbore mechatronik, ročne počítame 

s približne 50 absolventmi," povedal Nikel. 

      Deutsch-Slowakische Akademien je dcérskou spoločnosťou nemeckého 

vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft 

(EBG). EBG spravuje po celom území Nemecka 36 škôl a odborných stredísk, od 

materských až po vysokú školu. Na Slovensku je spoločnosť zriaďovateľom 

deviatich škôl. Od začiatku tohto školského roka pribudli do portfólia EBG 

okrem nitrianskej strednej odbornej škole polytechnickej aj Gymnázium 

Antona Prídavka v Sabinove a Základná škola s materskou školou na Kubínyiho 

námestí v Lučenci. 

 


