
Správa o absolvovaní odbornej stáže v Španielsku, máj – jún 2022 

V termíne od 28.05.2022 do 18.06.2022 sa zúčastnilo 14 žiakov Strednej odbornej školy technickej vo 
Zvolene odbornej stáže v Španielskej  Málage/ Torremolinos. Tretia mobilita pod názvom „Buďme 
najlepší v európskom odbornom vzdelávaní“ bola realizovaná pomocou prideleného grantu z fondov 
Európskej únie v rámci projektu Erasmus+. 

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, 
  prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi. 

Žiakov Strednej odbornej školy technickej Zvolen na stáži sprevádzali pedagogičky PhDr. Andrea 
Gehrerová a Mgr. Eva Luptáková.  

Celkovo sa na realizácii a plnení cieľov projektu podieľalo 7 žiakov študijného odboru strojárstvo, 1 
žiak študijného odboru mechanik číslicovo riadených strojov, 4 žiaci študijného odboru mechanik 
elektrotechnik a 2 žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik: 

Strojárstvo:  
II.A 
Alex Židík, Dávid Konôpka, Jakub Ľupták, Patrik Halaj, Matej Černica, Dominik Adamec, Timur Siegel 

Mechanik elektrotechnik:  
II.B  
Tomáš Gajdoš, Milan Sádovský, Martin Gonda 
III.B 
Sebastian Kamenský 

Mechanik číslicovo riadených strojov: 
II.B 
Andrew Leonardo Nunéz 

Autoopravár-mechanik: 
II.K 
Dominik Milán, Laura Gálusová 

Žiaci odboru strojárstvo a mechanik číslicovo riadených strojov absolvovali prax v strojárskej firme 
Forja Roja, kde pracovali v programoch CAD, Inventor, Light Burn, 3ds Max – modelovali, vytvárali 
vizualizácie a animácie, pracovali na návrhu. Pracovali s 3D tlačiarňou a s gravírovačkou. Po úvodných 
dňoch, kde získali nové zručnosti, mali prejaviť svoju samostatnosť a kreativitu, prešli k tímovej práci 
a následne k práci na individuálnych prokjektoch, ktorých výstupom boli výrobky s použitím 
gravírovačky a 3D tlačiarne. Vytvorili šachovnicu, stojan, model motora, puzzle.. 

Žiaci odboru mechanik elektrotechnik pracovali vo firme Randal Systems zaoberajúcou sa rôznymi 
elektronickými systémami, ich údržbou, prácou na návrhoch a následnou výrobou prototypov 



podvodnej robotickej a elektronickej techniky. Asistovali pri oprave výrobníka v teréne, pomáhali pri 
prekládke elektroinštalácie, drobných opravách elektrozariadení, pracovali s rôznym náradím a 
náčiním, nadobúdali zručnosti dielenskými prácami, konštrukciou a úpravou vybavenia dielne 
a oboznamovali sa s uplatňovaním bezpečnostných predpisov v praxi.  Boli vedení k zodpovednosti, 
tímovosti, mali prejaviť svoj záujem a tvorivosť. 

Žiak a žiačka odboru autoopravár pracovali v dielni Taller Pit Lane, kde robili servis osobných 
automobilov a získali ďalšie pracovné zručnosti pri diagnostikovaní, montáži, demontáži a údržbe 
jednotlivých komponentov. Naučili sa ovládať rôzne technické zariadenia autoservisu. Podieľali sa na  
pomocných dielenských činnostiach. Boli súčasťou pracovného tímu a postupne si získali  dôveru 
nadriadených pre vykonávanie samostatnej práce. 

Zrealizovaný projekt Erasmus + umožnil žiakom získať nové odborné a jazykové zručnosti a 
skúsenosti. Žiaci sa adaptovali na nové pracovné prostredie, podmienky, vyskúšali si rešpektovanie 
pokynov nadriadených, tímovú spoluprácu a začlenenie sa do nového pracovného kolektívu. 
Nadviazali nové priateľstvá, spoznali španielsku kultúru, krásy Andalúzie, ochutnali špeciality 
španielskej kuchyne. Súčasťou sprievodného programu boli rôzne poznávacie zájazdy. Spoznávali 
pamätihodnosti a historicky významné centrá Málagy, Rondy, Sevilly, Mijasu a Torremolinos. 
Zážitkovou formou absolvovali kurz španielčiny. Aktívne sa zapájali do voľnočasových aktivít – plávali 
v bazéne, v mori, relaxovali na pláži, hrali volejbal, stolný tenis, biliard. Vyskúšali si plavbu na 
katamarane, ktorá bola spojená s kúpaním sa na otvorenom mori  a možnosťou skákania do vody 
z mostíka lode. V rámci  skupiny stážistov sa naučili  fungovať ako jeden tím, prerozdeliť si 
zodpovednosť za plnenie rôznych úloh a participovať na povinnostiach vyplývajúcich z plnenia cieľov 
projektu. 

Žiaci Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene naplnením vízie projektu Erasmus + vzorne 
prezentovali Slovensko a reprezentovali svoju školu. Získali výborné hodnotia z firiem, aj pochvalu od 
koordinátorky agentúry Euromind.  V rámci šírenia nášho projektu, zverejnili žiaci svoje postrehy 
a skúsenosti zo stáže v anglickom aj slovenskom jazyku na Facebook stránke SOŠ technická  Zvolen, 
Torremolinos, následne zdieľaním na stránke agentúry Euromind , školskej stránke a na svojich 
účtoch. Vytvorili prezentáciu a videofilm, ktoré propagovali na zraze pred celou školou a následne 
zverejnili na Youtube a Facebooku, kde môžu slúžiť ako motivácia pre záujemcov o ďalšiu mobilitu 
v rámci projektu Erasmus +. 

  

 

 

 


