
 
Správa o absolvovaní odbornej stáže v Malage, Španielsko 

 
V rámci projektu Erasmus+ bol Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene pridelený grant z fondov 

Európskej únie na realizáciu projektu pod názvom „Buďme najlepší v európskom odbornom 
vzdelávaní“. Tento projekt umožní žiakom našej školy zúčastniť sa na odborných stážach, ktoré prebehnú 
v troch mobilitách. 
 

V druhej mobilite sa v španielskej Malage trojtýždňovej odbornej stáže  v čase od 17.04.2022 do 
08.05.2022  zúčastnilo 14 žiakov a sprevádzajúci pedagogický dozor: PaedDr. Zuzana Boháčiková  , Ing. 
Anna Kušnieriková. 
 

 Cieľom odbornej stáže žiakov 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 cestovali žiaci z odborov: 
 
Strojárstvo -   III.A   : Martin Ivanič, Ivan Mistrík, Matúš Hanuška, Adrián Frick 
                        IV.A  : Martin Donoval, Marek Kučera 
 
Mechanik elektrotechnik- III.B   : Severín Kaliský, Matúš Ivanič, Samuel Sopko 
 
Mechanik číslicovo riadených strojov- III.B   : Vladimír Gonda, Ján Ľupták, Mário Púpava 
 
Autoopravár mechanik - III.K   : Martin Filander, Matej Záhumenský  
 

Žiaci odboru strojárstvo  a mechanik číslicovo riadených strojov absolvovali prax v strojárskych firmách: 
Randal Systems a Forja Roja, kde pracovali v CAD programoch SolidWorks, 3ds Max – modelovali 
súčiastky, vytvárali vizualizácie a animácie zariadení, pracovali na návrhu a výrobe zariadení , ako napr.  
návrhu a výrobe dopravníka na výrobu a dopravu jedla, zariadenia na čistenie trupov lodí, generovali 
rámové konštrukcie, montovali rôzne zariadenia ako CNC laserovú gravírovačku, 3D tlačiarne, následne 
zariadenia testovali, nastavovali vhodné parametre a vyrábali výrobky podľa požiadaviek zákazníka.... 

 
Žiaci odboru mechanik elektrotechnik pracovali vo firme Electromontajes zaoberajúcou sa 

elektroinštaláciou, inštaláciou internetových káblov, montážou solárnych panelov , rôznymi ďalšími 
elektronickými systémami a ich údržbou... 

 
Žiaci odboru autoopravár pracovali v autodielni DMJ Garage, kde robili servis osobných automobilov a 

získali ďalšie pracovné zručnosti pri diagnostikovaní, montáži a demontáži jednotlivých autodielov. 
 
Žiaci sú bohatší o nové zážitky, nadviazali nové priateľstva, získali nové odborné a jazykové zručnosti a 

skúsenosti, spoznali španielsku kultúru, krajinu a gastronómiu. V rámci svojho voľného času sa 
zúčastňovali rôznych kultúrnych a športových podujatí, výučby španielskeho jazyka. Zúčastnili sa 
zaujímavých výletov - návšteva nádherných historických miest Andalúzie - Rondy, Cádizu , Sevilly. 

 
Môžeme skonštatovať , že žiaci  pozitívne reprezentovali nielen školu ale aj našu krajinu svedomitou 

a precíznou prácou, o čom svedčia aj ich výborné hodnotenia. V rámci šírenia nášho projektu zverejnili 
žiaci svoje poznatky, skúsenosti a postrehy zo stáže v anglickom a slovenskom jazyku na svojej webovej a 
facebookovej stránke „SOŠT Zvolen Euromind“  a tieto zdieľali aj na školskej stránke a partnerskej webovej 
stránke Euromind s rodičmi, učiteľmi a priateľmi. 

 
 


