
                  Sprava o absolvovaní odbornej stáže v Śpanielsku 

V termíne od 27.10.2018 do 16.11.2018 
Sprevádzajúci pedagogický dozor: Mgr. Oľga Fedotova, Mgr. Eva Luptáková  
14 žiakov z odborov:  
Strojárstvo - IV.A Mário Vankovic, Ján Marko, Marek Černica, Filip Ivanič,  Michal 
Weiss, Michal Adamec, Marek Ševčuk 

Mechanik elektrotechnik - IV.B Daniel Kováč, Marek Valenčat, Luboš Ján Baťo, Matej 
Chabada, Matej Durčák, Milan Fulajtár, Jozef Medved´ 

        Cieľ stáže: 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. 

          Žiaci , ktorí  sa odborne pripravovali  v Španielsku, získali  nielen poznatky 
v odboroch                  strojárstvo a mechanik elektrotechnik, ale posilnili  aj kľúčové 
prierezové zručnosti, ktoré     zamestnávatelia firiem vysoko ocenili. Medzi 
charakterové vlastnosti posilnené týmto programom patria tolerancia, dôvera, 
schopnosť riešiť problémy, zvedavosť, poznanie svojich silných a slabých stránok a 
rozhodnosť pri výbere zamestnania. 

         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.  Všetci pozitívne reprezentovali našu 
školu a pracovali svedomito a precízne, čo vyplýva z ich výborného hodnotenia. 

Práca v podnikoch: 

Cortes yPlegado Cantalejo S.L. – Filip Ivanič, Michal Weiss 

Astilleros Nereo – Michal Adamec, Marek Černica 

Reciclanova Metal S.L. – Marek Ševčuk, Ján Marko 

Indeco Automovil S.L. – Mário Vankovic 

Lumilec S.L. – Jozef Medved´ 

David Farulla Rodrríges(Daalba) – Milan Fulajtár 

Ferreteria Vulcano S.C. –Beatrize Salmerón Ramirez – Matej Chabada, Matej 
Durčák,  Ľuboš Ján Baťo 

Tritec Nova – Marek Valenčat 

Luzfutur – Daniel Kováč 

 



Pracovné povinnosti žiakov boli príjemne doplnené o voľno časové  aktivity počas 
víkendov. Mali sme možnosť spoznať mesto Malaga, ktoré bolo 3 týždne naším 
druhým domovom.  

Prvý víkend sme odštartovali prehliadkou historického mesta Seville.  

Druhý víkend sme navštívili Gibraltár, a tretí víkend sme strávili v Córdobe a Mijase. 

Do programu stáže bol zaradený základný kurz španielskeho jazyka, ktorý bol pre 
žiakov veľmi zaujímavou aktivitou, a zvládli základy jazyka na dobrej úrovni. 

Medzi rozširovacie aktivity  žiakov patrili poznatky a skúsenosti získané počas stáže, 
zlepšené zručnosti a ich úspechy, lepšie kultúrne povedomie, lepšie jazykové zručnosti 
o čom  písali na svojej webovej  stránke  „We are the champions in Malaga“, 
publikovali články v anglickom jazyku, fotografie z práce a kultúrnych podujatí, ktoré 
zdieľali na školskej stránke, partnerskej webovej stránke EuroMind, s učiteľmi 
a priateľmi. 

 


