
 

 

Správa o absolvovaní odbornej stáže v Malage, Španielsko 

V termíne od 17.03.2019 do 06.04.2019 sa v rámci Programu celoživotného vzdelávania 
Erasmus+ žiaci Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene zúčastnili trojtýždňovej odbornej 
stáže v  Španielsku. 

 Cieľom odbornej stáže bolo získať nové praktické zručnosti a skúsenosti v oblasti 
využívania najnovších poznatkov, motivovať žiakov k zdokonaľovaniu sa v odbornej príprave a v 
jazykových zručnostiach, zvýšiť samostatnosť a pracovnú disciplínu žiakov rozširovaním 
zahraničných skúseností z odboru a prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi. 

 Do Malagy cestovalo štrnásť  žiakov z odboru strojárstvo, mechanik elektrotechnik, škola 
podnikania a autoopravár so sprievadzajúcimi osobami Ing. Ľudmilou Mrážikovou, vyučujúcou 
odborných predmetov a Mgr. Oľgou Fedotovou, vyučujúcou anglického  jazyka. Po prílete, 
ubytovaní a privítaní oboznámili zástupcovia sprostredkovateľskej  organizácie EuroMind  
účastníkov s prostredím a podmienkami pobytu. Ďalší deň účastníci absolvovali úvodné interview, 
školenie BOZP, podpisovanie zmlúv SVK  s majiteľmi prijímajúcich firiem  a následne začali 
pracovať. 

 Žiaci boli v rámci odbornej stáže zadelení do vopred určených podnikov, v ktorých 
s pomocou prideleného mentora vykonávali prácu súvisiacu s ich odborom a so vzdelávacím 
programom našej školy. Odbornú stáž vykonávali pod dohľadom mentora, pričom dbali aj 
o bezpečnosť pri práci.  

Žiaci odboru strojárstvo – Marek Ertl, Peter Očovský, Lukáš Valentík, David Kucej a Marek 
Petržel absolvovali prax v rôznych strojárskych  podnikoch, kde pracovali na konvenčných i CNC 
strojoch, zvárali a ručne opracovávali kovy, vyrábali brány, dvere, bezpečnostné mreže, firemné 
a reklamné tabule, rôzne stojany alebo dokonca vinylové nálepky. 

Škola podnikania – Patrícia Jenátová, Dominika Špániková  a Jakub Gímeš pracovali 
v takých firmách ako jazyková škola, požičovňa automobilov, skútrov a bicyklov a v strojárskej 
firme Grupo D´odox, kde sa zaoberali marketingovým prieskumom, personalistikou, vytváraním  
ponúk pre zákazníkov, kontrolou a spracovaním faktúr. 

Žiaci odboru elektromechanik Matej Patrick Kyseľ, Adrián Majsniar, Ján Bálint a Martin 
Chladný pracovali vo firmách zaoberajúcich sa elektroinštaláciou, inštaláciou a servisom 
bezpečnostných a garážových dverí, montážou parkovacích systémov, rôznymi ďalšími 
elektronickými systémami a ich údržbou.  

Autoopravári Matúš Gombala a Ivan Novota pracovali a cestovali do vzdialenejšej 
 autodielni, kde robili servis osobných automobilov a získali ďalšie pracovné zručnosti pri 
diagnostikovaní, montáži a demontáži jednotlivých autodielov. 

Po práci  účastníci využívali možnosti veľkomesta, zúčastňovali sa rôznych kultúrnych a 
športových podujatí, výučby  španielskeho jazyka, dissiminačnych stretnutí,  spoznávali mesto a 
prírodné krásy okolia – výlet na katamarane  po mori, turistika, 

Využili aj možnosť relaxácie na pláži, ktorá sa nachádzala neďaleko ubytovania Inurjoven. 
Okrem šantenia v mori, hrali plážový futbal, volejbal, zbierali mušle a po dobrej večeri si vyšli na 
prechádzku. Pre účastníkov boli pripravené rôzne akcie – spoznávanie mesta Málaga, návšteva 
hradu Alcazaba, okolitých mestečiek (výlet do bieleho mestečka Ronda), do Gibraltáru, Sevilly 
a Granady. Žiaci sú plní zážitkov, získali nové zručností a skúseností - jazykové i pracovné. Všetci 



pozitívne reprezentovali našu školu a pracovali svedomito a precízne, čo dokazuje aj ich výborné 
hodnotenie. Nadviazali nové priateľstvá, spoznali novú krajinu. 

V rámci  šírenia nášho projektu  žiaci svoje poznatky a skúsenosti získané počas stáže, 
odborné aj jazykové zručnosti, vyššie kultúrne povedomie a svoje úspechy zverejnili na svojej 
webovej a facebookovej stránke „SOSTZV Euromind SLOVAKIA“, kde  publikovali články 
v anglickom a slovenskom jazyku o svojej práci vo firmách, absolvovaných kultúrnych podujatí 
a pobyte v zahraničí, a ktoré zdieľali aj na školskej stránke a partnerskej webovej stránke 
EuroMind s rodičmi,  učiteľmi a priateľmi. 

Odborná príprava zahŕňa získavanie základných zručností, rozvíjanie odborných znalostí v 
špecifických oblastiach a vyššiu kvalifikáciu, ktorej charakteristickými znakmi sú inovácia, 
interpersonalizácia a excelentnosť. Sme si istí, že v budúcnosti sa bude väčšina žiakov zapájať do 
kontinuálnej odbornej prípravy s cieľom neustále aktualizovať svoje zručnosti alebo získavať nové. 

 
 

 

 


