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Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 
 

Web stránky školy:  www.suvke.sk 

Názov podujatia: Deň otvorených dverí/ výstava prác z mobility/ prezentácia a 
informácie o Erasmus + mobilite a Grafický duel 

Typ podujatia: Deň otvorených dverí/výstava/prezentácia/live painting 

Začiatok/koniec podujatia:  9. 11. 2018 - 29. 11. 2018 

Popis podujatia: 

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach, zorganizuje sériu udalosti 
počnúc 9. novembrom 2018. Na škole sa uskutoční 9. 11. 2018 od 9:00 do 17:00 Deň 
otvorených dverí, kedy sa škola premení na otvorený výstavný priestor dostupný širokej 
verejnosti. Okrem možnosti vstúpiť do priestorov školy budú žiaci viesť aj rôzne mini 
workshopy pre záujemcov. Žiaci školy budú informovať verejnosť o možnostiach štúdia 
na škole (11 odborov – medzi nimi napr. inovatívne odbory v experimentálnom 
overovaní, Digitálna maľba - koncept art alebo Dizajn digitálnych aplikácii). Žiaci, ktorí sa 
zúčastnili mobilít Erasmus+, budú taktiež informovať formou digitálnej prezentácie a 
prednášky o predošlých úspešných mobilitách odborného vzdelávania v zahraničí (2015, 
2016, 2018).  

V galerijnom priestore Rotunda sa uskutoční výstava študentských prác, ktoré vznikli na 
odbornom vzdelávaní Erasmus+ v čase od 9. 9. - 29. 9. 2018.  

29.11.2018 v spolupráci so zahraničnými partnermi (grafický dizajn, fotografia, 3D 
modelovanie). Okrem výstavy v galérii Rotunda prebehne aj netradičný Grafický duel, 
ktorý bude prístupný širokej verejnosti. V rámci duelu sa vytvoria 2 veľkoplošné diela 
(150x130cm), ktoré budú propagovať Erasmus+ mobilitu. 

 

  

http://www.suvke.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17.novembra 2579, 02201 
Čadca 
 

Web stránky školy:  www.sosca.sk 

Názov podujatia: Digitálna nástenka odborných zručností žiakov Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb Čadca 

Typ podujatia: séria podujatí (návšteva vybraných základných škôl v regióne, návšteva 
detského domova, beseda účastníkov mobility Erasmus+ s rovesníkmi, zdieľanie 
skúseností prostredníctvom portálu e-Twinning, deň otvorených dverí školy), ktorých 
finálnym produktom bude "Digitálna nástenka odborných zručností žiakov školy" 
vytvorená žiakmi školy a zverejnená na webovej stránke školy. 

Začiatok/koniec podujatia:  1.10.2018 - 20.12.2018 

Popis podujatia:  

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa ako úspešný realizátor projektov 
Erasmus+ už po tretíkrát zapája do Európskeho týždňa odborných zručností. Hlavným 
cieľom tohto ročníka je prezentovať odborné zručnosti a skúsenosti žiakov školy, 
prostredníctvom dostupných informačných technológií. Všetci žiaci školy sa zúčastnia na 
aktivitách uvedených v sérii podujatí. V rámci jednotlivých podujatí žiaci školy budú 
prezentovať svoje nadobudnuté zručnosti žiakom základných a stredných škôl v regióne, 
deťom z detského domova, laickej a odbornej verejnosti.  

V rámci každej aktivity zúčastnení žiaci budú rozvíjať svoje odborné zručnosti a zároveň 
vytvoria digitálne materiály, čím si zdokonalia kompetencie z marketingu, zamerané na 
propagáciu svojej činnosti. Finálnym produktom bude vytvorenie Digitálnej nástenky 
odborných zručností žiakov školy, ktorá bude dostupná na stránke školy. Zážitkové 
učenie považujeme za veľmi silný motivačný prvok pre žiakov. Žiaci budú jednotlivé 
aktivity nielen realizovať a organizačne zabezpečovať, ale na záver aj hodnotiť a 
propagovať. Moderná forma propagácie prostredníctvom digitálnych technológii je pre 
žiakov veľmi atraktívna. Očakávame, že zvládnutie používania reklamy a propagácie sa 
zvýši u absolventov našej školy uplatniteľnosť na trhu práce.  

Zverejnením Digitálnej nástenky na webovej stránke školy a sociálnych sieťach 
očakávame zvýšenie záujmu širokej verejnosti o aktivity, ktoré vykonávajú naši žiaci, ich 
podporu a možnosti ďalšej spolupráce v miestnej komunite. 

  

http://www.sosca.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola Pruské, 294 Pruské 
 

Web stránky školy:  www.sospruske.sk 

Názov podujatia: Objav svoje zručnosti 

Typ podujatia: Výstava, deň otvorených dverí, tvorivé dielne 

Začiatok/koniec podujatia:  4.10.2018 - 8.11.2018 

Popis podujatia: 

Cieľom tohtoročného podujatia bude prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie 
a prípravu, ktoré sú zamerané na odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, 
záhradníctva, viazačstva-aranžérstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Hlavnými 
aktivitami, ktoré budú zrealizované na výstave: Stredoškolák v Trenčíne a tvorivé dielne, 
realizované na Dni otvorených dverí a v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. V 
rámci výstavy Stredoškolák Trenčín, ktorá je organizovaná v spolupráci so zriaďovateľom 
– Trenčianskym samosprávnym krajom, je pripravená prezentácia floristického a 
cukrárenského umenia žiakov a taktiež ukážka základného výcviku psa našimi žiakmi 
odboru agropodnikanie - kynológia SOŠ Pruské. Popri ukážkach žiakov bude prebiehať aj 
prezentácia možnosti štúdia na SOŠ Pruské.  

Dňa 18.10.2018 sa na SOŠ Pruské bude konať tradičný Deň otvorených dverí, kde 
študenti školy spolu s pedagógmi pripravujú pre návštevníkov bohatý program, ktorý 
zastrešuje jednotlivé odbory štúdia- floristická výstava, výstava „Jeseň v záhrade“, 
výstava zvierat, cukrárska výstava, ukážky výcviku psov. Tvorivé dielne, ktoré sú jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, budú tento rok zamerané na floristické a cukrárske zručnosti s 
témou folklóru. V Tvorivých dielňach na tému "Objav svoje zručnosti" - prezentácia 
výrobkov a tvorivé dielne, zamerané na floristické i cukrárenské umenie a základné 
zručnosti. 

  

http://www.sospruske.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
 

Web stránky školy:  www.sosdsnv.edupage.org 

Názov podujatia: Európsky týždeň odborných zručností na  Strednej odbornej škole 
drevárskej v Spišskej Novej Vsi 

Typ podujatia: deň otvorených dverí v dielňach, fotosúťaž, súťaž odborných zručností, 
metodický deň 

Začiatok/koniec podujatia:  1. 11. 2018 - 22. 12. 2018 

Popis podujatia: 

Aktivity plánujeme rozdeliť na verejné a propagačné: 

1. deň: otvorených dverí v školských dielňach SOŠD s propagáciou pre rodičov, 
verejnosť, stredoškolákov aj žiakov ZŠ. 2. Súťaž odborných zručností pre 
kombinované družstvá. 
 
2. deň: žiaci ZŠ + 1 študent SOŠD.  
 
3. Predstavenie odborov v škole formou show- pre našich študentov.  
 
4. Súťaž zručnosti pri práci s drevom „Drevo – Hravo“ a „Nestojím si na kábli“ s 
vecnými odmenami.  
 
5. Fotosúťaž „Remeslo má zlaté dno“ pre študentov školy s finančnou odmenou.  
 
6. Prezentácia firiem z odboru, fungujúcich v regióne Spiš.  
 
Očakávané výsledky: spoznanie prostredia školy - vybavenie dielní, možnosti a 
rozsah praktických prác pri výrobe nábytku, drevostavieb a zapojenie študentov do 
výroby, - súťaž ZŠ + SOŠ - predstavenie remesla a vybudenie záujmu o štúdium - 
študenti získajú prehľad a informácie, čo študujú ich spolužiaci v iných študijných 
odboroch - netradičné spôsoby práce s materiálom - drevom a technikou - prepojenie 
školy s praxou - predstavenie výrobného sortimentu firiem, požiadavky na 
absolventov, podmienky v práci, aký je rozdiel medzi skutočnou výrobou a „školskou“ 
výrobou. Možnosť exkurzie.  
 
Propagácia: školský web, FB, odborný časopis, mestský mesačník, mestská TV 

http://www.sosdsnv.edupage.org/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 03315 Liptovský 
Hrádok 
 

Web stránky školy:  www.soselh.sk  

Názov podujatia: Európsky týždeň odborných zručností na  Strednej odbornej škole 
drevárskej v Spišskej Novej Vsi 

Spoluorganizátor podujatia: ELTEK s.r.o. , Pálenica 53/79 

Typ podujatia: Deň otvorených dverí 

Začiatok/koniec podujatia: 5. 12. 2018 

Popis podujatia: 

Cieľom tejto aktivity je ukázať, ako naša škola pracuje, ako sa v nej organizujú aktivity, 
ako je odborné vzdelávanie prepojené s praxou. Naši študenti ukážu budúcim študentom 
praktické vedomosti a zručnosti , ktoré sa naučili na odborných predmetoch, odbornom 
výcviku. Miestne firmy budú hovoriť o možnostiach zamestnania v elektrotechnických 
odboroch.  

Všetko bude zamerané na využívanie moderných technológií. 

  

http://www.soselh.sk/


                                                                                                                                           
Slovenská obchodná a priemyselná komora- Trenčianska regionálna komora, 
Jilemnického 2, Trenčín 
 

Web stránky organizácie: www.web.sopk.sk   

Názov podujatia: Non-Stop kino "Moja budúcnosť" 

Spoluorganizátor podujatia: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 
7282/20A, Trenčín 

Typ podujatia: Interaktívne motivačné video bloky s možnosťou hlasovania 

Začiatok/koniec podujatia: 4. 10. 2018 – 5. 10. 2018 

 

Popis podujatia: 

Interaktívne motivačné video bloky s možnosťou hlasovania zamerané na popularizáciu 
technických a prírodných stredoškolských odborov pre žiakov základných škôl, učiteľov a 
kariérnych poradcov.  

Podujatie Non stop Kino Moja Budúcnosť je oficiálnymi sprievodným podujatím výstavy 
"Stredoškolák a Job Fórum". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.web.sopk.sk/


                                                                                                                                           
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 

 

Web stránky organizácie: www.oakuktt.edupage.org   

Názov podujatia: Európsky týždeň odborných zručností na Obchodnej akadémii Trnava 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: seminár, súťaž, exkurzia (domáca, zahraničná), diskusia 

Začiatok/koniec podujatia: 5. 11. 2018 – 12. 12. 2018 

 

Popis podujatia: 

 

1) školská súťaž v obchodnej korešpodencii 

 2) workshopy pre ZŠ finančná gramotnosť 

 3) diskusia ekonomické zručnosti, zručnosti pre 21.st., zamestnanosť v angličine  

4) Ekonomický kvíz  

5) Workshop pre učiteľov - účastníci mobility v Cambridge  

6)diskusia vplyv vojny na ekoniku, dopady, prezentácia, diskusia - prepojenie s fr. 
projektom k 100. výročiu konca 1. sv. vojny  

7) riaditeľka školy a účastníci informovanie učiteľov a žiakov o priebehu Erasmus+ vo 
Viedni, v decembri - účastníci prezentácie pre ostatných žiakov 

 8) exkurzie LKW Walter a IBM 

 

 

 

 

 

 

http://www.oakuktt.edupage.org/


                                                                                                                                           
 

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 
2, 821 08 Bratislava 

 

Web stránky organizácie: www.beautycare-study.sk 

Názov podujatia: Interbeauty, Zlaté nožnice, Barber Battle , Koruna kreativity, Deň 
župných škôl, Župné školy, Kozmetický kongres, Živá kniha, Deň otvorených dverí. 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: súťaž, deň otvorených dverí, školenie, výstava 

Začiatok/koniec podujatia: 28.9.2018 - 19.12.2018 

 

Popis podujatia: 

Ciele:  

Propagácia odborného vzdelávania, kreativity, získanie mladých ľudí pre odborné 
vzdelávanie, rozvoj kritického myslenia, vzájomné hodnotenie a seba hodnotenie, zvýšiť 
kvalitu odborných zručnosti, získať záujemcov pre duálne vzdelávanie z radov žiakov a 
zamestnávateľov, propagovať výmenné stáže v rámci Erasmus+. Zapojení účastníci: žiaci 
základných a stredných škôl, verejnosť, výchovní poradcovia, rodičia, pedagógovia, 
zamestnávatelia, profesijné organizácie, počet cca 1000 účastníkov. 

Výsledky, dopady:  

Väčší počet záujemcov o štúdium pre šk. rok 2019/20, rozbeh duálneho vzdelávania s 
novými žiakmi a zamestnávateľmi, nové zručnosti žiakov, nové poznatky pedagógov. 

 Aktivity: 

 Výstava Interbeauty Bratislava – 4.10.-6.10.2018  

• Prezentácia študijných a učebných odborov (výstavný stánok, poskytovanie služieb a 
brožúra o škole)  

• Prezentácia duálneho vzdelávania 

 • Spoluorganizátor súťaže 2. ročníka Barber Batle, Súboj barberov v sobotu 6.10., 
prehliadka šikovných rúk a práce s britvou českých i slovenských barberov  

http://www.beautycare-study.sk/


                                                                                                                                           
• Účasť na súťažiach v dňoch 4. - 6.10.2018:  

• Majstrovstvá SR v make-upe 2018  

• Majstrovstvá SR a Medzinárodné majstrovstvá v manikúre prírodných nechtov 2018  

• Súťaž o Zlaté nožnice 

• Junior Nail Star 

• Junior HAIR STAR  

• Junior Poster  

2. Prezentácia školy a odborného vzdelávania v rámci propagačného podujatia pre 
základné školy Dni župných škôl v Avione v Bratislave 28.9.2018  

3. Prezentácia školy a odborného vzdelávania v rámci propagačných podujatí pre 
základné školy Župné školy v Malackách, Pezinku a Senci 5.,12. a 18.10.2018  

4. Odborné školenie pre pedagógov a žiakov -FRAMESI dňa 15.10.2018  

5. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS týždenne v utorok a štvrtok v 
mesiaci október 2018  

6. Odborné školenie pre pedagógov- Kozmetický kongres dňa 18.10.2018  

7. Prezentácia školy, študijných a učebných odborov v Bory Mall , Mestečko povolaní-Živá 
kniha – október 2018  

8. Odborné školenie pre pedagógov -REDKEN dňa 7.11.2018  

9. Spoluorganizátor medzinárodnej súťaže v účesovej a dekoratívnej tvorbe Koru-na 
kreativity 13.11.2018 v Starej tržnici  

10. Deň otvorených dverí 20.11.2018 ( 1. termín) • prezentácia študijných a učebných 
odborov s možnosťou zapojenia sa do pracovných aktivít • prezentácia duálneho 
vzdelávania a zapojenia školy do projektu Duálne vzdelávanie a podpora OVP • 
prezentácia projektu ERASMUS + • informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi • 
informovanie o certifikácii školy medzinárodnou spoločnosťou In-ternacional Education 
Society IES  

11. Rodičovský aktív 22.11.2018 • Workshop - prezentácia projektu ERASMUS +, 
diseminácia ( šírenie ) výsledkov z realizovaných projektov • Propagácia duálneho 
vzdelávania • Informácie rodičom o spolupráci školy so zamestnávateľmi  

12. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS týždenne v utorok a štvrtok v 
mesiaci november 2018  



                                                                                                                                           
13. Odborné školenie pre pedagógov a žiakov -ROLAND 3.12.2018  

14. Deň otvorených dverí 11.12.2018 ( 2.termín) • prezentácia študijných a učebných 
odborov s možnosťou zapojenia sa do pracovných aktivít • prezentácia projektu 
ERASMUS + • informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi • prezentácia 
duálneho vzdelávania a zapojenia školy do projektu Duálne vzdelávanie a podpora OVP • 
informovanie o certifikácii školy medzinárodnou spoločnosťou Internacional Education 
Society  

15. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS týždenne v utorok a štvrtok v 
mesiaci december 2018  

16. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností poskytovanie služieb pre 
širokú verejnosť v školských salónoch s darčekom  

17. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností prezentovanie školy 
prostredníctvom webovej stránky, školského Facebooku, Instagramu, internetového 
časopisu, videa, brožúry o škole, leták k projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
Stredná odborná škola Rakovice, 922 08 Rakovice 25 

Web stránky organizácie: www.sosrakovice.sk 

Názov podujatia: Dni otvorených dverí  

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Deň otvorených dverí 

Začiatok/koniec podujatia: 18.10.2018 - 20.10.2018 

 

Popis podujatia: 

Hlavný cieľ/ciele: 

Propagácia študijných a učebných odborov medzi žiakmi základných škôl a širokou 
verejnosťou s cieľom čo najväčšieho oslovenia budúcich žiakov školy.  

Hlavné aktivity: 

 Prezentácia študijných a učebných odborov Floristický workshop Prehliadka floristických 
prác Praktické ukážky služieb v cestovnom ruchu Ochutnávka ovocných špecialít „Ovocné 
hody“ Predaj „smútočných dekorácií“ Prehliadka školy a školského internátu Ukážky 
experimentálnej práce vo výučbe biológie a chémie  

Zapojení účastníci: 

Žiaci - 300 

Študenti - 100 

Učitelia - 40 

Rodičia - 20 

Podniky – 6 

 

 

 

 

 

http://www.sosrakovice.sk/


                                                                                                                                           
 

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 

Web stránky organizácie: www.sostzm.edu.sk 

Názov podujatia: Deň otvorených dverí v SOŠ technickej Zlaté Moravce 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Deň otvorených dverí 

Začiatok/koniec podujatia: 9.11.2018 

 

Popis podujatia: 

Deň otvorených dverí v SOŠ technickej má poskytnúť žiakom základných škôl, ich 
rodičom a širokej verejnosti informácie o možnosti štúdia v technických odboroch. V 
rámci systému duálneho vzdelávania máme zapojené štyri študijné odbory. V nich sa 
žiaci vzdelávajú v pomere teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania vo 
firme 50:50. Počas dňa otvorených dverí budú prebiehať prednášky, budú prezentované 
videá a prezentácie našimi zamestnancami, ako aj zástupcami zamestnávateľov. 
Študenti, učitelia a majstri odbornej výchovy predvedú dosiahnuté úspechy žiakov a ich 
výrobky. Počas dňa otvorených dverí budú mať návštevníci možnosť prezrieť si triedy, 
dielne, odborné učebne, telocvičňu. V jednotlivých učebniach a dielňach sa budú môcť 
interaktívnym spôsobom zoznámiť s prístrojovým a strojovým vybavením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 
Krompachy 

Web stránky organizácie: http://www.ssoskromp.edu.sk/ 

Názov podujatia: Zážitky spájajú mladých 

Spoluorganizátor podujatia: Katedra robotiky, Ústav automatizácie, mechatroniky a 
robotiky, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 8, 040 
01 Košice 

Typ podujatia: Workshop 

Začiatok/koniec podujatia: 27.11.2018 - 11. 12. 2018 

 

Popis podujatia: 

Hlavný cieľ podujatia: 

 Hlavným cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na odborné vzdelávanie v 
zmysle starého známeho "Remeslo má zlaté dno." Aktivitami chceme poukázať na 
výhody štúdia v odbornom vzdelávaní, pretože vieme, že najlepšie je vyskúšať si to na 
vlastnej koži, dávame možnosť všetkým účastníkom prakticky prejsť odbormi, ktoré 
ponúkame. Preto v rámci Európskeho týždňa odborného vzdelávania prispieva aj 
Súkromná spojená škola EDURAM v Krompachoch aktivitou, ktorá podporuje odborné 
vzdelávanie, systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti na 
programe Erasmus+. Organizujeme dva workshopy (27. 11. a 11. 12. 2018) s názvom 
"Zážitky spájajú mladých", na ktorých bude participovať aj Katedra robotiky Strojnícka 
fakulta TUKE, partnerské firmy, s ktorými máme dohodu o duálnom vzdelávaní (napr. 
Hotel Metropol a.s., Spišská Nová Ves či Kúpele Štós) a naši žiaci, ktorí budú predvádzať 
svoje odborné zručnosti. Workshop je prednostne určený pre žiakov základných škôl na 
zatraktívnenie odborného vzdelávania, avšak radi privítame aj verejnosť. Poukážeme aj 
na uplatniteľnosť absolventov, ktorí v rámci svojho štúdia absolvovali zahraničnú stáž v 
Londýne, na ktorú škola (ešte pod názvom Súkromná stredná odborná škola SEZ 
Krompachy) získala grant od národnej agentúry. Chceme ukázať, že aj stredná škola v 
menšom meste má budúcnosť a opodstatnenie aj vzhľadom na svoju viac ako 60 ročnú 
históriu, aktivity, ktoré pravidelne organizuje a úspechy žiakov.  

Hlavné aktivity:  

Prezentácia školy, ktorá zahŕňa ponuku študijných a učebných odborov s praktickými 
ukážkami v rámci jednotlivých stanovíšť. Účastníkom workshopu bude prezentovaná 
náplň odboru a uplatniteľnosť absolventov s poukázaním na reálne uplatnených 
absolventov za posledných 5 rokov. Zároveň, keďže jedným z hesiel workshopu je 

http://www.ssoskromp.edu.sk/


                                                                                                                                           
"Nezmeškaj jedinečnú príležitosť a zaži to na vlastnej koži." necháme účastníkov 
vyskúšať si jednotlivé remeslá - gastronomické odbory chcú zaujať baristom (príprava a 
servírovanie rôznych druhov káv), carvingom (umelecké vyrezávanie z ovocia a 
zeleniny), prípravou slávnostnej tabule, flambovaním či prípravou a servírovaním 
miešaných nápojoch, v ktorých naši žiaci pár rokov po sebe vyhrávajú popredné miesta 
na medzinárodných súťažiach (Gastro Danubius - St. Nicolaus Platinum 78 Cup 2018, 
Cassovia Cup 2018, ale aj posledný úspech žiačky na súťaži Eurocup 2018 na Hotelovej 
akadémii v Prešove, kde získala ako jediná vo svojej kategórii prestížnu cenu Slovenskej 
barmanskej asociácie). Elektro a strojárske odbory zas ponúknu možnosť vyskúšať si 
navrhnúť vlastný výrobok, ktorý vytlačí naša 3D tlačiareň, programovať a použiť CNC 
frézu, či vyskúšať si programovanie robotov a ich ovládanie. Ekonomické odbory chcú 
účastníkov osloviť hrovou formou, rôznymi kvízmi a vlastným návrhom a realizáciou 
zájazdu - od cenotvorby až po tvorbu letáku a propagáciu. Zároveň sa bude prezentovať 
aj Katedra robotiky TUKE, ktorá poukáže na význam odborného vzdelávania a možnosť 
pokračovania v štúdiu, ale ukáže účastníkom aj svoju prácu - automatizované, 
robotizované stroje a prístroje.  

V neposlednom rade na podporu povedomia o odbornom vzdelávaní budú mať svoje 
stanovište aj firmy, s ktorými máme zmluvu o duálnom vzdelávaní a poukážu na 
dôležitosť štúdia, uplatniteľnosť v praxi ako aj možnosť privyrobiť si už počas štúdia. Pri 
všetkých aktivitách budú naši žiaci, ktorí účastníkom ukážu "ako na to" a zároveň ich 
budú viesť pri ich vlastných pokusoch. Prítomní pedagogickí a odborní zamestnanci budú 
skôr v roli pozorovateľa a tútora. Zapojení účastníci: zamestnanci a žiaci školy, žiaci 
základných škôl a ich učitelia (okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Prešov), 
verejnosť, ale v neposlednom rade aj predstavitelia partnerov: Katedra robotiky TUKE a 
firmy, s ktorými máme zmluvu o duálnom vzdelávaní (napr. Hotel Metropol v Spišskej 
Novej Vsi či Kúpele Štós). Celkový počet účastníkov: 150  

Očakávané výsledky a dopad:  

Podujatie organizujeme s cieľom propagácie odborného vzdelávania pre budúcu 
generáciu študentov. Vieme, že je lepšie raz vidieť a skúsiť, ako dvakrát počuť, a preto 
upúšťame od tradičných dní otvorených dverí. Práve aktívnou, príťažlivou formou 
poukazujeme na dôležitosť odborného vzdelávania, ktoré ponúka žiakom množstvo 
možností - od získania rôznych osvedčení a certifikátov (ktoré môžu získať aj v našej 
škole, keďže spolupracujeme s externými organizáciami, ktoré u nás vykonávajú svoje 
kurzy), cez praktické vzdelávanie priamo u budúcich možných zamestnávateľov nielen v 
meste Krompachy a v regióne Spiš, ale aj priamo v mieste bydliska žiakov až po možnosť 
zúčastniť sa zahraničnej stáže prostredníctvom programu Erasmus+ a zlepšiť si tak svoju 
šancu zamestnať sa nielen na Slovensku. Očakávame preto, že podujatie zlepší 
povedomie o odbornom vzdelávaní a vyššie uvedených niektorých výhodách popri štúdiu, 
ale aj že motivuje žiakov študovať tieto odbory. Predpokladaný najvýraznejší dopad je 
najmä v rámci regiónu. 



                                                                                                                                           
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 017 01 Považská 
Bystrica 

Web stránky organizácie: www.szspovb.edupage.org  

Názov podujatia: Viete poskytnúť prvú pomoc? 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: deň otvorených dverí, prezentácia spojená s nácvikom praktických 
zručností 

Začiatok/koniec podujatia: 14.12.2018 

 

Popis podujatia: 

Hlavným cieľom podujatia je naučiť širokú verejnosť poskytovanie prvej pomoci a 
prezentovať odborné zručnosti našich študentov v poskytovaní prvej pomoci  

Hlavné aktivity:  

Študenti si pripravia prezentáciu základných teoretických poznatkov z prvej pomoci – 
stavy ohrozujúce život. Na prezentáciu budú nadväzovať praktické ukážky s možnosťou 
naučiť sa a precvičiť si techniky poskytovania prvej pomoci - kardiopulmonálnu 
resuscitáciu dospelého a dieťaťa na počítačovom 3D modeli, prvú pomoc pri dusení, 
základnú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život. Vyúku zrealizujú žiaci strednej 
zdravotníckej školy, členovia krúžku prvej pomoci, ktorí už majú skúsenosti v oblasti 
prezentovania prvej pomoci, pod vedením pedagogických pracovníkov. Je určená pre 
žiakov základných škôl a verejnosť.  

Prínosom podujatia bude zvýšenie povedomia o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci ako 
základnej ľudskej zručnosti a nácvik praktických postupov na modeloch.  

Zároveň je akcia dôležitá aj pre žiakov našej školy, ktorí sa zdokonaľujú v odborných a 
komunikačných zručnostiach, získajú pocit zodpovednosti a dôveru vo vlastné vedomosti. 
Týmto podujatím sa prezentuje aj činnosť školy na verejnosti. Zároveň akcia prispieva k 
napĺňaniu strategického cieľa školy a zvyšuje úroveň vzdelávania.  

O tomto podujatí budeme informovať na webovej stránke školy, v školskom časopise, v 
regionálnej tlači a prostredníctvom plagátov umiestnených na verejných miestach. 

 

 

http://www.szspovb.edupage.org/


                                                                                                                                           
SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina 

 

Web stránky organizácie: www.sosstavebna.sk  

Názov podujatia: Deň otvorených dverí, Poľsko-slovenské remeselnícke dni v 
Budatíne,Moja zručnosť v remesle; Deň remesiel ; Burza  Žilina 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Práce v dielni - workshopy 

Začiatok/koniec podujatia: 4.10.2018; 20.10.2018; 7.11.2018; 9.11.2018; 
15.11.2018 

Popis podujatia:  

Hlavným cieľom všetkých našich aktivít je priblížiť remeselnú prácu žiakom základných 
škôl, prezentovať práce v rôznych druhoch remesiel rodičom, stavebným firmám a širokej 
verejnosti, zatraktívniť remeslo. Žiaci ZŠ budú mať možnosť spoznať školu, ako prebieha 
praktické vyučovanie, môžu si prakticky vyskúšať práce murára -obkladača - práce s 
mozaikou; , inštalatéra - spájanie rúr rôzneho typu; a stolára - rezanie a opracovanie 
dreva pre kŕmidlá . Pri prezentáciách naši žiaci budú predvádzať činnosti daného odboru - 
murár: murovanie klenby; tesár: stavanie nárožia drevenice; stolár: zhotovovanie 
schodov.Na praktické vyučovanie naša škola zabezpečí dovoz rodičov a žiakov zo ZŠ v 
Bytči, Divine, v Stráňavách a v Martine; zabezpečí stavebný materiál a nástroje.  

Všetky podujatia sú otvorené aj pre verejnosť a predstaviteľov firiem, hlavne s ktorými 
spolupracuje naša škola - VÁHOSTAV - SK - PREFA,s.r.o., Horný Hričov; Martin Prašnický 
PROFISTOLÁRSTVO, Žilina; Wienerberger - Žilina; Keramika Soukup; JAŠŠO DUŠAN, 
ELEKTRO-PLYN–VODA, Kysucké Nové Mesto a ďalšie. U žiakov základných škôl sa 
snažíme prebudiť záujem o remeslo tým, že si sami prakticky zhotovia menšie výrobky z 
daného odboru - drevené kŕmidlá, mozaiku s vlastným motívom apod.  

Všetky podujatia pomáhajú presvedčiť mladých ľudí a ich rodičov o výhodách remesla a 
možnostiach uplatnenia sa po skončení štúdia.  

Na záver praktickej činnosti v dielňach dostanú certifikáty a propagačné materiály, aby 
im pripomínali ich novú tvorivú skúsenosť. Počet- učitelia - 14; žiaci ZŠ - 125; žiaci SOŠ 
stavebnej - 12; počet rodičov a predstaviteľov firiem sa nedá odhadnúť.  

Po realizovaní všetkých podujatí očakávame zvýšený záujem o štúdium na našej škole. 

 

 

http://www.sosstavebna.sk/
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