
Španielsko 2022
2.krátkodobá 
mobilita žiakov



Ciel stáže

• Od 29.5. 2022 – Do 18.6. 2022

• Počet stážistov 14 z odborov : 2381 M strojárstvo

2797 K mechanik elektrotechnik

2487 H 01 autoopravár mechanik

• Miesto ubytovania : Hotel Parasol Garden (Torremolinos)

• Firmy kde sa konala odborná prax : Forja Roja, Randal Systems, 
Taller PitLane

• Sprevádzajúce osoby : Mgr. Eva Luptáková

PhDr. Andrea Gehrerová

• Cieľ stáže Erasmus + :

- Rozvíjať si všeobecné vedomosti a oboznamovať sa s firmami. 
Naučiť sa

- Pracovať na nových programoch a prístrojoch. Nadobudnúť nové 
pracovné

skúsenosti.

- Zlepšiť sa v komunikácií a terminológií v anglickom jazyku. Rozvíjať 
nové

priateľstvá a známosti. Spoznávať kultúrne a historické pamiatky.





Randal systems

-Firma Randal systems sa 
zameriava na projektovanie a 
konštruovanie podmorskej 
techniky a potápacích
prístrojov.

Pracuje tam päť ľudí - Eloy, 
Gonzalo, Pedro, Adrián a Šéf 
Raul.



Forja Roja

-Forja Roja je firma ktorá 
vznikla v roku 2021, bola 
založená Miguelom
Hornosom a Gonzom
Lorenzom. Firma sa 
zaoberá 3D tlačov a 
lejzrovím gravírovaním



Taller PitLane

• Laura Gálusová ,Dominik 
Milán •autoopravár-
mechanik

• Firma Taller PitLane je 
zameraná na technické 
opravy , výmeny

komponentov a diagnostiku 
porúch vozidiel.

• Založená bola v roku 2014

• Majitelia firmy sú Marco a 
Daniel

• Zamestanci: Pedro, Daniel



Hotel 
Parasol
Garden

• Nachádza sa v meste Torremolinos časť Málaga

• Toto ubytovanie sa nachádza 1 minútu chôdze od 
pláže.

• Ubytovacie zariadenie sa nachádza len 50 metrov od 
pláže Playamar v meste Torremolinos

• V tejto areáli sa nachádza bazén, lehátka na 
odpočívanie, herňa s biliardom a rôznymi hrami taktiež 
sa tam nachádza aj bar.

• Naša skupina bola ubytovaná na 10. Poschodí kde bol 
najkrajší výhľad na more a mesto.

• Izby boli vybavené kúpeľňou a spálňou + balkón.

• V hoteli sa nachádzala spoločenská miestnosť kde 
prebiehali rôzne aktivity ako : karaoke, bingo a ďalšie.



Hotel Parasol Garden



Hodiny španielčiny

• Hodiny španielčiny sme mávali v rôznych prostrediach.

• Počet španielskych lekcií bolo 5 a trvali 2 hodiny.

• Každá lekcia sa niesla v nejakej tematike ku ktorej sme dostali pracovný list.

• Prvú hodinu sme strávili v miestnom hoteli kde sme spolu vypracuvávali pracovný list.

• Ďalšie hodiny sme boli na pláži, ochutnávali sme churros, boli v múzeu áut a zakončili 
sme to testom v hoteli.



Španielčina



Mijas

- Mijas je obec v provincii Málaga v 
autonómnej oblasti Andalúzia.

-Patrí do oblasti Costa del Sol Occidental. 
Jeho centrum je typické andalúzskou 
bielou dedinou Mijas Pueblo, ktorá sa 
nachádza na úbočí hory, asi 430 
metrov nad morom, v srdci regiónu 
Costa del Sol.

-Korida v Mijas je zaujímavá tým, že je to 
jediná oválna korida v španielsku.



Mijas



Ronda

- Ronda je jedným z najstarších miest v Španielsku.Miesto bolo vyhlásené za 
národnú pamiatku.

- Roklina ju rozdeľuje na dve časti :mesto z 13. storočia a nové mesto z 18. 
storočia.Obe strany spája takzvaný Nový most , postavený v 18. storočí.Nájdete tu 
aj krásny balkón zvaný El Balcon del Cono.Nachádza sa v časti mesta, ktorá 
bola postavená počas zlatého veku a pôvodne bola známa ako Alameda de San 
Carlos.



Ronda



Ronda



Sevilla

- Sevilla je finančné, kultúrne a umelecké hlavné mesto južného Španielska.

- Je to hlavné mesto Andalúzie a provincie Sevilla .

- Plaza de Espaňa námestie ,ktoré vzniklo v roku 1928 počesť výstavby Ibero-
American Exposition ktorého sa zúčastnilo 23 krajín.

- Každý štát tu mal vlastný pavilón v ktorom demonštroval to najlepšie z ich kultúry 
a technológií.Samotné námestie má polkruhový tvár a lemuje ho kanál,cez ktorý 
prechádzajú štyri mosty- tie predstavujú štyri historické časti Španielska.Satas de 
Sevilla unikátna stavba Metropol Parasol je údajne najväčšou drevenou stavbou 
na svete a domáci ju nazývajú kvôli jej tvaru ,,Mushrooms Seville“



Sevilla



Voľný čas

Trávili sme ho nasledovne:

- Kúpaním sa v mori a v bazéne

- Prechádzkami po pláži alebo meste 
Torremolinos

- V areáli hotelu kde sme hrali rôzne 
hry



Zhodnotenie

• Nové odborné a jazykové 
zručnosti

• Tímová spolupráca, 
participácia

• Osobnostný rozvoj, 
samostatnosť, zodpovednosť

• Spoznávanie novej kultúry, 
histórie, prírody

• Nové zážitky, skúsenosti, 
priateľstvá


