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Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice  

www.sosgemke.sk 

 

Súťaž zručností pre žiakov ZŠ - ŠKOLA MÓDY 

 

Stredná odborná škola na Gemerskej ul. č. 1 v Košiciach a Magistrát mesta Košice vyhlasujú súťaž 

pre žiakov základných škôl ŠKOLA MÓDY. 

Súťažné kategórie: I. kategória – žiaci 1. – 4. ročník ZŠ, II. kategória – žiaci 5. – 9. ročník ZŠ 

Téma: Zo starého nové (šaty) 

Súťažné disciplíny:  

A - Výtvarné práce žiakov ZŠ, výstava prác  

B - Prezentácia modelov navrhnutých a zrealizovaných žiakmi ZŠ – módna prehliadka 

Poslanie súťaže:  

− zaujať žiakov v tvorbe odevov 

− posilniť ich tvorivosť a kreativitu 

− podchytiť talent a nápaditosť žiakov - rozvíjať ich fantáziu a zručnosť 

− vymieňať si pedagogické skúsenosti z tejto oblasti 

− recyklácia odevov, enviromentálna výchova.  

Súťažné podmienky: pri tvorbe modelov sa inšpirovať starými odevmi, prerobiť ich na nové a 

vymyslieť nový „život“ starým veciam. Pri realizácii využiť tradičné aj netradičné materiály s dôrazom 

na životné prostredie a recykláciu. Hľadať nové možnosti spájania materiálov a realizácie odevov. 

Prezentovať modely nielen ako odev a módne doplnky, ale aj ako výtvarný objekt.  

Súťažná disciplína A: výtvarné práce vo formáte A3 môžu byť aj návrhy modelov, alebo ľubovoľná 

technika výtvarného prejavu kresba, maľba, grafika, pastel, kombinované techniky, práce inšpirované 

módou, vytvorené ľubovoľnou technikou.  

Súťažná disciplína B: hotové modely zrealizované na rôznu príležitosť, napr. karneval, ples, divadelné 

predstavenie atď.. Modely môžu byť aj z papiera a iných netradičných recyklovaných materiálov. 

Modely si môžu žiaci predviesť sami, alebo budú predvedené našimi modelkami.  

http://www.sosgemke.sk/


 

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 

 https://oakuktt.edupage.org/ 

Konferencia Povolania pre 21. storočie 

Konferencia o povolaniach, zručnostiach potrebných pre 21. storočie a o modernom odbornom 

vzdelávaní. Účastníkmi budú žiaci a učitelia stredných odborných škôl Trnavského kraja a partnerské 

školy z Talianska, Bulharska, Maďarska a Chorvátska, prostredníctvom skype konferencie. Informácie 

o projekte budú na eTwinning stránke projektu 21st century jobs a webovej stránke školy. O podujatí 

informujeme aj rodičov, žiakov ZŠ a výchovných poradcov počas Dňa otvorených dverí, ktorý v tom 

čase uskutočníme. Na podujatí sa zúčastnia aj ambasádori EP a pozvaní hostia. 

 

https://oakuktt.edupage.org/


 

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 
Bratislava 

www.beautycare-study.sk 

 

Naše aktivity podujatí v rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme zamerali na nasledujúce 4 

časti:  

1. Skvalitnenie OVP a spolupráca so zamestnávateľmi 

2. Poskytovanie služieb širokej verejnosti, domovom sociálnych služieb a domovom dôchodcov  

3. Učíme sa od najlepších - celoživotné vzdelávanie a zapájanie sa do projektov  

4. Prezentácia školy  

Program aktivít:  

1.Výstava Interbeauty Bratislava – 5. 10. - 7. 10. 2017.  

− prezentácia študijných a učebných odborov (výstavný stánok, poskytovanie služieb a brožúra 

o škole);  

− prezentácia duálneho vzdelávania.  

2. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 18. 10. 2017.  

3. Odborné školenie pedagógov a žiakov 20. 10. 2017.  

4. Deň otvorených dverí 24. 10. 2017  

− prezentácia študijných a učebných odborov s možnosťou zapojenia sa do pracovných aktivít;  

− prezentácia duálneho vzdelávania a zapojenia školy do Švajčiarsko-slovenského projektu;  

− prezentácia projektu ERASMUS+;  

− informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi;  

− informovanie o certifikácii školy medzinárodnou spoločnosťou Internacional Education Society 

IES.  

5. Odborné školenie pedagógov a žiakov 15. 1. 2017.  

6. Zahraničná odborná stáž žiakov a pedagógov z ČR v dňoch 5. - 18. 11. 2017 v rámci projektu 

ERASMUS+ . 

7. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 16. 11. 2017.  

8. Rodičovský aktív 21. 11. 2017.  

− workshop-prezentácia projektu ERASMUS +; 

− diseminácia výsledkov z realizovaných projektov; 

− propagácia duálneho vzdelávania - Informácie rodičom o spolupráci školy so 

zamestnávateľmi.  

9. Prezentácia školy, študijných a učebných odborov na Burze práce a informácií dňa 23. 11. 2017.  

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


 

10.  Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 30. 11. 2017.  

11.  Deň otvorených dverí 7. 12. 2017 ( 2.termín).  

12. Školenie žiakov zamerané na nové trendy v rámci výmenného pobytu s ČR. Školenie vedú 

uznávaní profesionáli vo svojom odbore. 

13. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 14. 12. 2017.  

14. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností poskytovanie služieb pre širokú verejnosť v 

školských salónoch.  

15. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností prezentovanie školy prostredníctvom 

webovej stránky, školského facebooku, instagramu, internetového časopisu, videa a brožúry o škole. 

Zapojení účastníci: žiaci školy, učitelia a majstri odborného výcviku, žiaci základných škôl a výchovní 

poradcovia, rodičia, verejnosť, klienti, žiaci a majstri odborného výcviku z partnerskej školy z Česka, 

školitelia - odborníci z praxe, zamestnávatelia.  



 

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 
https://suslbielika.edupage.org/ 

 

"Podporujeme kariéru v umení s Erasmus+" - tvorivé dielne v rámci Dňa otvorených dverí 

 

Hlavné ciele:  

− zviditeľniť odborné vzdelávanie a prípravu pre miestnu komunitu - šíriť zručnosti, ktoré 

študenti  získali na mobilitách v zahraničí, v rámci projektu Erasmus+;  

− získať potencionálnych záujemcov na štúdium v umeleckých študijných odboroch;  

− zlepšiť zručnosti účastníkov a ukázať im možnosti učenia sa kreatívnou prácou;  

− spropagovať výsledky realizácie projektu Erasmus+ "Kariéra v umení"; 

− šíriť meno školy ako partnerskej organizácie v projekte Erasmus+ . 

Hlavné aktivity:  

1. Tvorivé dielne zamerané na grafické techniky: kalografia, monotyp.  

2. Tvorivé dielne zamerané na textilné techniky: mokré plstenie, batikovanie, vyšívané 

kompozície – recyklácia. 

3. Výstava študentských prác vytvorených v rámci projektu Erasmus+. 

4. Premietanie prezentácií a videí vytvorených v rámci projektu Erasmus+. 

Zapojení účastníci: žiaci ZŠ - 50 študentov našej školy, 30 učiteľov ZŠ, 10 rodičov, 30 členov miestnej 

komunity. 

Očakávané výsledky:  

− spropagovanie projektov Erasmus+; 

− získanie záujemcov o štúdium umeleckých študijných odborov; 

− rozvoj zručností a tvorivého a inovatívneho potencionálu účastníkov tvorivých dielní;  

− propagácia odborného vzdelávania a prípravy;  

− podpora ďalšej kariéry v umení. 

Dopad: rozvoj zručností, vzbudenie záujmu o projekty Erasmus+  

Diseminácia: webová stránka školy, FCB stránka školy, webová stránka zriaďovateľa, letáky, spot v 

regionálnej televízii. 

 

https://suslbielika.edupage.org/


 

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, Pruské 

 www.sospruske.sk, 

 

Deň otvorených dverí SOŠ Pruské 

Cieľom tohto podujatia je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú zamerané na 

odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, viazačstva - aranžérstva, 

potravinárstva a rozvoja vidieka.  

Hlavné aktivity:  

1. aktivita - zdobenie perníkov a prezentácia cukrárenských výrobkov našich študentov.  

2. aktivita - floristická práca na prírodnom alebo umelom podklade - klobúk 3 

3. aktivita - súťaž Mladý poľnohospodár s medzinárodnou účasťou  

4. aktivita - prezentácia a súťaž v rámci projektu "Farmár - budúcnosť zdravých potravín", kde 

budú účastníci priamo poznávať jednotlivé druhy rastlín, zvierat, poľnohospodársku technika, 

mechanizáciu a niektoré druhy mlieka a syra. Do prípravy podujatia boli zapojení učitelia, 

majstri, žiaci školy a taktiež zástupcovia našich partnerských podnikov. V našich priestoroch 

privítame žiakov, rodičov a učiteľov základných škôl, ale aj širokú verejnosť.  

Týmto podujatím chceme zdôrazniť, že odborné vzdelávanie a kvalitná príprava môže byť nielen 

múdrou voľbou, ale i svojim spôsobom môže byť zábavné a excelentné, čo neskôr môže viesť k 

vysoko kvalitným pracovným miestam.  

Našou snahou je aj prostredníctvom tohto podujatia ľuďom pripomenúť, že stále platí to známe 

"Remeslo má zlaté dno". 

 



 

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, Pruské 

 

Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania - Výstava a tvorivé dielne pre žiakov základných škôl 

 

Cieľom podujatia je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú zamerané na 

odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, viazačstva - aranžérstva, 

potravinárstva a rozvoja vidieka. Hlavné aktivity podujatia:  

1.aktivita – prezentácia školy na výstave STREDOŠKOLÁK v Trenčíne.  

2.aktivita – tvorivé dielne pod názvom „Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania“.  

Do prípravy podujatia sú aktívne zapojení učitelia, majstri, žiaci školy a taktiež zástupcovia našich 

partnerských podnikov.  

V rámci výstavy Stredoškolák v Trenčíne je pripravená prezentácia pre návštevníkov - žiakov, 

učiteľov, rodičov a širokú verejnosť z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja - ako aj tvorivé 

dielne pre žiakov základných škôl v zmysle projektu TSK " Podporme remeslá". Očakávaným 

prínosom pre školu má byť zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium odborov SOŠ Pruské, 

ako aj zvyšovanie úrovne informovanosti o SOŠ Pruské. 

 



 

Stredná odborná škola Rakovice 
 

Dni otvorených dverí "Rakovická jesienka" 

Trnavský samosprávny kraj a Stredná odborná škola Rakovice pozýva všetkých žiakov, rodičov, 

výchovných poradcov a priaznivcov školy na Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice „Rakovická 

Jesienka“ v dňoch 26. – 28. októbra 2017.  

26. október 09:00 – 16:00 hod.  

27. október 09:00 – 14:00 hod.  

28. október 09:00 – 12:00 hod.  

Program: 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. 



 

Trenčianska regionálna komora 

 

Konferencia "Stredné odborné školstvo" 

 

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom organizuje 

už siedmy ročník regionálnej konferencie Stredné odborné školstvo. Minulé roky boli konferencie 

venované stretnutiam stredných odborných škôl a firiem, neskôr duálnemu vzdelávaniu. Ostatné dva 

ročníky aj prezentáciám vysokých škôl, univerzít a firiem študentom stredných odborných škôl. 

Pripravovaný siedmy ročník, ktorý sa bude konať 26. a 27. októbra 2017, počas výstavy Stredoškolák, 

bude venovaný žiakom 9. ročníkov základných škôl. Žiaci si vypočujú prezentácie stredných 

odborných škôl a firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania. Viac ako 300 žiakov privítame  

v troch blokoch prezentácií.  

. 

 

 

 



 

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 
Cieľom prezentácie odborných zručností študentov je ukázať rodičom, priateľom školy, učiteľom a 

ostatným študentom, ako aj širokej verejnosti, odborné zručnosti nadobudnuté pri tvorbe 

podnikateľských plánov. Podnikateľské plány slúžia ako nástroj na praktické uplatnenie vedomostí 

získaných počas štúdia bilingválneho predmetu Ekonomika a podnikanie. Študenti počas tvorby 

podnikateľských plánov preukázali vysokú úroveň jazykových vedomostí, odborných zručností a 

kreativity. Hlavným výstupom bude verejná prezentácia výsledkov ich odbornej práce, čo pomôže aj 

rozvoju ich komunikačných zručností a pripraví ich na pracovné prezentácie v budúcom zamestnaní. 

 



 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 36, Piešťany 
 
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera bude opäť plná špecialít. Návštevníci - žiaci, učitelia, rodičia, 

absolventi, ich deti, široká verejnosť a verní priatelia tejto školy budú môcť obdivovať ukážky 

vianočných a slávnostných tabúľ, ochutnávať gastronomické výrobky, pozorovať prácu na odbytových 

strediskách a byť svedkami odborných zručností študentov tejto školy. Žiaci hotelovej akadémie aj 

tentoraz svojich hostí privítajú v reštauráciách s domácou, aj medzinárodnou kuchyňou, lákať ich budú 

Reštaurácia u poľovníka, Francúzska ulička, Bavorská miestnosť či Slovenské špeciality. Študenti 

pozvú návštevníkov do kokteilových barov, kde budú predvádzať svoje zručnosti v miešaní nápojov. 

Cukrárne a pekáreň budú rozvoniavať makrónkami, medovníčkami, snehovými pusinkami a širokou 

škálou zákuskov a múčnikov. Vináreň a kaviareň budú osviežujúcou zastávkou. Nebudú chýbať 

ukážky alternatívnych príprav kávy aj mnohých gastronomických  zručností- studená kuchyňa, carving 

fruit, flambovanie, candy bar, tortový stôl a čokoláda našich študentov. O malé detičky sa postarajú v 

kreatívnych dielničkách naše študentky. Atmosféru bude spríjemňovať folklórny súbor Žito. Veríme, že 

slávnostnej recepcie sa zúčastnia aj zástupcovia trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia mesta 

a ďalší pozvaní hostia. Pestrý program gastronomických stredísk a ukážok odborných zručností 

študentov našej školy je najlepšou vizitkou. Hostia okúsia množstvo krásne naaranžovaných dobrôt, 

ktoré pripravia žiaci za pomoci ich vyučujúcich na odborných hodinách. Na manažmente a marketingu 

odbytových stredísk žiaci pracujú pod dohľadom odborných vyučujúcich. Informovať o tejto obľúbenej 

aktivite bude školská webová stránka a lokálne média. 

 



 

Obchodná akadémia, Daxnerova 35, Vranov nad Topľou 
 
V rámci realizačnej fázy absolvovalo v prvej polovici októbra 15 žiakov 4. ročníka dvojtýždňovú 

odbornú prax v Londýne. Program Erasmus+ bude širokej verejnosti predstavený na XI. vianočnom 

veľtrhu cvičných firiem, ktorý je spojený s Dňom otvorených dverí. Do predstavenia programu bude 

zapojených všetkých 15 žiakov, ktorí sa zúčastnili odbornej praxe v Londýne. Za najväčší prínos 

mobilitného projektu na osobnej úrovni považujú žiaci nadobudnutie nových skúseností a odborných 

zručností, vrátane zlepšenia jazykových kompetencií. Všetci zhodne tvrdia, že tento projekt im 

poskytol jedinečnú životnú skúsenosť a motivoval ich k ďalšiemu odbornému, jazykovému 

a osobnému rastu. Veľtrh vždy zaujme aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využívajú 

možnosť navštíviť školu a tak môžu vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností z jednotlivých 

oblastí podnikania. Veríme, že ich aktivity zaujmú a vzbudia záujem štúdia na našej škole. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina 
 
SOŠ stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline každoročne pripravuje niekoľko akcií na podporu a 

zvýšenie záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu. V školskom roku 2017/2018 sme začali 12. októbra 

2016 akciou Deň otvorených dverí s prezentáciou prác v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, 

inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár v rámci medzinárodnej súťaže Mladý 

stavbár. Súťaž navštívili aj žiaci zo ZŠ a ich rodičia. Práve žiakov 9. ročníkov čaká onedlho 

rozhodovanie sa o svojom budúcom povolaní. Pri znižujúcom sa záujme mladých ľudí o remeslá, 

chceme pomocou praktického tréningu rôznych remeselných činností dať možnosť, žiakom 

základných škôl v okrese Žilina, vyskúšať si svoje zručnosti, a tak pomôcť prebudiť záujem o remeslo. 

Žiaci Spojenej základnej školy z Terchovej a ZŠ z Mútneho - cca50 ľudí - budú rozdelení do troch a 

viacerých skupín. Pod vedením skúsených učiteľov odborného výcviku si vyskúšajú prácu stolára. 

Naučia sa rezať, píliť, brúsiť, spájať drevené časti a vytvoria si vtáčie búdky pre svoju školu. Budúci 

inštalatéri predvedú svoje zručnosti pri rezaní, spájaní rúr, hrdlovaní a napájaní častí vodovodného 

potrubia. Ďalšia skupina predvedie svoje zručnosti pri skladaní mozaikových tvarov z keramického 

materiálu. Chlapci a dievčatá prídu so svojimi učiteľmi a môžu prísť aj so svojimi rodičmi. Počas dňa si 

prezrú areál školy, pracovisko, veľmi dobre vybavené odborné učebne. Žiakom poskytujeme pracovné 

náradie, nástroje a materiál. Na záver žiaci dostanú malé certifikáty, propagačné materiály a svoje 

výrobky si môžu zobrať so sebou. Naším cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie. V spolupráci so 

základnými školami chceme aj naďalej pokračovať a myslíme si, že aj takéto podujatia prebúdzajú v 

mladých ľuďoch pozitívny vzťah k manuálnej práci. 

 



 

Základná škola s MŠ Smolenice, Komenského 3, Smolenice 
Cieľom akcie je naučiť žiakov rozdeľovať, plánovať, manažovať a kontrolovať prácu na projektovom 

zadaní v kolektíve. Úlohy, ktoré budú žiaci plniť, sú z oblasti fyziky, chémie, elektrotechniky, bytového 

dizajnu aj cukrárstva. Zároveň predvedú svoje zručnosti pri zvládaní tradičných remesiel nášho 

regiónu ako sú stolárstvo, včelárstvo, šperkárstvo a výroba ozdobných a úžitkových predmetov z kovu 

a drôtu. V rámci zdôraznenia dôležitosti schopnosti presadiť sa na trhu práce medzinárodného 

rozsahu, budú žiaci konfrontovaní s prekladaním pracovných postupov a návodov z a do svetových 

jazykov (angličtina a nemčina). Poradenské hry zamerané na voľbu povolania. Pre 5. a 6. ročník je 

pripravená hra  Bezeurovo - pointa je v tom, že si žiaci majú predstaviť, že žijú v meste, kde namiesto 

peňazí funguje výmena služieb. Žiak si má predstaviť, čo by dokázal ponúknuť iným, ako by prispel k 

tomu aby takéto mesto fungovalo - vytvorí si upútavku na svoje služby - reklamu. Rozhovor o tom, aké 

služby v meste máme, aké by sme potrebovali, ako funguje reálny trh práce.  

 



 

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 
 

Cieľ - propagácia odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na duálny systém vzdelávania s 

podporou programu Erasmus+, rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov, príležitosť objaviť svoj talent a 

možnosti skvelej kariéry. Program podujatia zahŕňa tieto aktivity:  

- „Buduj svoju zaujímavú a náročnú kariéru“ - prednášky odborníkov z praxe, z vysokých škôl a 

úspešných absolventov v oblasti mechatroniky, moderných IT technológií a obnoviteľných 

zdrojov energie. 

- „Skvelá príležitosť na odborné vzdelávanie“ – prezentácia nových odborov 2679 K mechanik - 

mechatronik a informačné a 2561 M sieťové technológie. 

- „Predstavujeme talenty školy“ – workshopy najúspešnejších študentov školy a ich prác 

ocenených na národných výstavách a súťažiach. 

- "Remeslo má zlaté dno" – súťaž pre študentov školy zameraná na praktické zručnosti. 

- „Motivačná prezentácia nedostatkových odborov vzdelávania : technicko-administratívny 

pracovník a elektromechanik – silnoprúdová technika“, spojená so súťažou pre žiakov ZŠ. 

- „Moje prvé pracovné miesto“ - odborné exkurzie pre žiakov základných škôl do partnerských 

firiem v rámci duálneho systému vzdelávania, ako aj skvelá príležitosť získať kvalitné 

vzdelanie a zaujímavú prácu zároveň. 

- „Učenie hrou“ - prehliadka a aktívna účasť na workshopoch k výstave Vedecká hračka - more, 

zameraná na podporu vzdelávania v prírodovedných predmetoch a obnoviteľných zdrojov 

energie. 

- „Podporujeme kreativitu a inovácie v podnikaní“ – názorné ukážky cvičných firiem. 

- „Spolu dokážeme viac“ – diskusné fórum k téme: význam medzinárodných partnerstiev z 

hľadiska prepojenia odborných a jazykových zručností vo vzdelávaní.  

- „Handlovské dni techniky objektívom fotoaparátu“ – súťaž pre žiakov odboru grafik digitálnych 

médií, spojená s výstavou najlepších fotografií. 

 



 

Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 
 
Hlavným cieľom podujatí je skvalitnenie teoretickej aj praktickej úrovne žiakov odboru zdravotnícky 

asistent, aj zamestnancov nemocnice pri samostatnom vykonávaní zákonom daných činností, v rámci 

starostlivosti o špecifickú skupinu pacientov (pacientov s chronickými ranami PEG sondou , 

kolostómiou a ileostómiou). Ďalším cieľom je podpora správnej starostlivosti o ruky nielen 

u zdravotníkov, ale aj u laikov. Seminár týkajúci sa ošetrovania chorých bude určený pre žiakov 3. a 4. 

ročníka odboru zdravotnícky asistent a pre zamestnancov nemocnice v Poprade (sestry, zdravotnícky 

asistenti). Seminár týkajúci sa hygieny rúk bude určený, okrem dvoch predchádzajúcich cieľových 

a skupín, aj verejnosti. Medzi hlavné aktivity seminára zameraného na špecifické ošetrovateľské 

činnosti bude patriť prednáška vedená sestrou certifikovanou v oblasti ošetrovania chronických rán. 

Táto bude podporená praktickým nácvikom špeciálnych zručností - príprava stomického setu a 

diskusiou prítomných založenou na príkladoch z praxe. Hlavnou náplňou seminára týkajúceho sa 

hygieny rúk bude prednáška vedená certifikovaným lektorom z firmy Hartmann, pričom si prítomní 

budú môcť vyskúšať detekciu mikroorganizmov na pokožke rúk pomocou špeciálnej UV lampy. Medzi 

očakávané výsledky podujatí radíme zvýšenie informovanosti a posilnenie odborných kompetencií v 

oblasti pacientov so špecifickými problémami, aktívne zapájanie žiakov SZŠ do praxe, posilnenie 

partnerských väzieb medzi školou a nemocnicou, zvýšenie atraktivity zamestnania odboru 

zdravotnícky asistent / sestra, dopad na verejné zdravie prostredníctvom novo získaných 

preventívnych techník hygieny rúk. 

 



 

SOŠ technická, ulica 1. mája 22, Zlaté Moravce 
 
Organizovaním „Dní otvorených dverí“ očakávame príchod žiakov končiacich ročníkov zo ZŠ a ich 

zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o štúdium v odboroch, ktoré ponúka naša škola pre školský 

rok 2018/2019. Sme škola, ktorá ponúka Systém duálneho vzdelávania (SDV) v štyroch študijných 4-

ročných odboroch a v dvoch učebných 3-ročných odboroch. SDV garantuje 50% odborného výcviku 

priamo u zamestnávateľa vo firme. Zamestnanci školy - učitelia, majstri odborného výcviku, ako aj 

žiaci budú predstavovať jednotlivé odbory formou prednášok, videí, PPT prezentácií, ako aj 

konkrétnymi výrobkami. Bude nasledovať exkurzia v triedach, laboratóriách, dielňach, telocvični. 

Očakávame, že v týchto dvoch dňoch by naše priestory mohlo navštíviť cca 200 ľudí – žiakov, rodičov 

alebo učiteľov. Mohli by to byť budúci prváci na našej škole a veríme, že ich bude čo najviac. 

 

 
 
 



 

Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, Nováky 
 
Hlavný cieľ: popularizácia chemického odborného vzdelávania, motivácia žiakov a propagácia školy a 

chemických študijných odborov. Cieľové skupiny: žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, učitelia prírodovedných 

predmetov ZŠ a zamestnávatelia. 

Aktivity: 

 a) Odborný seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov ZŠ v spolupráci so zamestnávateľmi 

 b) Otvorené laboratórium pre žiakov a učiteľov ZŠ ( Netradičná chémia).  

Realizované aktivity a výsledky budú zverejnené v školskom časopise Ťaháky stredoškoláka a na 

webovej stránke školy. 

Očakávané výsledky: 

1.Zvýšený záujem žiakov o chemické odborné vzdelávanie  

2. Zdokonaľovanie praktických zručností žiakov a príprava pre trh práce. 

 



 

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 
 
Cieľom našej aktivity bude podpora procesu zavádzania programovania a robotiky do učebných osnov 

vyučovacích predmetov informatika a technika na našej základnej škole. Zavedením programovania a 

robotiky do vyučovacieho procesu chceme: uviesť žiakov do sveta technológií, s možnosťou 

zjednodušiť im v budúcnosti možnosť ďalšieho štúdia, prípadne pracovného zaradenia v oblasti 

mechaniky a elektroniky, poukázať na skutočnosť, že už v súčasnosti je možné manuálnu ľudskú 

prácu nahradiť robotmi, prezentovať robotiku ako zábavnú formu vyučovania programovania a najmä 

poukázať na skutočnosť, že vyučovanie programovania môže byť zábavné. 

Hlavné aktivity: 20.11. - otvorené robotické hodiny pre žiakov našej školy, 21.11. -  súťaž troch tímov 

vybraných žiakov 6. ročníka - vyhodnotenie súťaže za prítomnosti ostatných žiakov školy. Zapojení 

účastníci: žiaci – 600, učitelia – 34. Očakávanými výsledkami uvedenej akcie bude nielen 

sprístupnenie informácií a poukázanie na dôležitosť zaradenia programovania a robotiky do učebných 

osnov predmetu informatika, avšak predovšetkým poukázanie na skutočnosť, že hoci patrí 

programovanie medzi najnáročnejšie učivo predmetu informatika, prostredníctvom správne zvolených 

metód a pomôcok sa dá žiakom jednoducho sprístupniť a hra im napomáha prirodzene pochopiť jeho 

princípy. Očakávaný dopad: začlenenie problematiky robotiky a programovania do všetkých ročníkov 

základnej školy, v ktorých sa vyučujú predmety informatika a informatická výchova. Uvedená akcia 

bude zdokumentovaná a uverejnená na webovej na webovej stránke školy (zshu.sk), školskom fcb 

(https://www.facebook.com/zshumenne/) a fcb projektu 

(https://www.facebook.com/sosplanetrobotics/). 



 

Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina 
 

 
Kultúrno-historické objekty Žiliny očami mladých fotografov 

Termín realizácie: 01. 10. 2017 – 30. 11. 2017 

Zámerom aktivity je prezentovať nadanie mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie a rozvíjať ich 

kultúrno-historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, 

workshopov a netradičného umeleckého spracovania fotografií vybraných pamiatok mesta. Vzájomná 

spolupráca žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline so žiakmi zo Základnej umeleckej 

školy Ladislava Árvaya v Žiline prispeje k rozvíjaniu vzájomnej spolupráce a vytvoreniu komunity 

mladých umelcov. 

Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o kultúrne a historické pamiatky Žiliny a prezentovať 

autorské fotografie širokej verejnosti prostredníctvom výstavy v priestoroch Mestského divadla v Žiline. 

Inováciu predstavuje využitie rôznych grafických techník pri úprave fotografií. 

 

Fotografovanie objektov prispeje k rozvíjaniu odborných zručností a profesionalizácie práce žiakov. 

Organizačné zabezpečenie fotografickej vernisáže a technická príprava výstupných propagačných 

materiálov (navrhovanie, grafické spracovanie, tlač materiálov) podporí u žiakov ďalšie odborné 

zručnosti a prispeje k rozvíjaniu tímovej spolupráce. Aktivita zvýši záujem mladých ľudí o výtvarné 

umenie a podporí nadanie žiakov základných umeleckých škôl, mladí ľudia získajú novú životnú 

skúsenosť, ktorú využijú v budúcnosti vo svojej umeleckej praxi.  



 

Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina 
 

Modrotlač a výroba drevených hračiek 

Termín realizácie: 01. 11. 2017 – 30. 11. 2017 

 

Zámerom aktivity je predstaviť žiakom a širokej verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených 

hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov a výstav. 

Naším cieľom je rozvíjať vzťah žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a verejnosti ku 

kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Žiaci 

školy získajú nové vedomosti a praktické zručnosti z uvedených oblastí a využijú ich vo svojej 

umeleckej praxi.  

Aktivita prispeje k lokálnemu rozvoju tradičného umenia a zvýši konkurencieschopnosť cieľovej 

skupiny na trhu práce. Realizáciou projektu sa zvýši povedomie žiakov a širokej verejnosti o 

kultúrnych tradíciách a zanikajúcich remeslách. 

 

Vzdelávanie žiakov a verejnosti bude realizované pod vedením profesionálov a odborníkov z praxe v 

oblasti dizajnu. Workshopy budú zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, precvičenie 

kreativity a aplikovanie tradičných remeselných techník a technologických postupov do podôb 

súčasného umenia. Žiaci uplatnia získané vedomosti a odborné zručnosti aj vo výchovno-

vzdelávacom procese na vyučovaní odborných predmetov - výtvarná príprava, navrhovanie a 

umelecká prax.  

 

Web: www.skolaumenia.sk 

 

http://www.skolaumenia.sk/


 

SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
 

Podujatie má tri časti: 1. Fotosúťaž “Remeslo má zlaté dno“ pre žiakov našej školy. Môžu sa zapojiť 

všetci študenti. Vyhodnotenie bude na vianočnej školskej akcii, víťazi budú ocenení a práce budú 

vystavené v priestoroch školy. Propozície sú na webe školy.  

2. Praktické kurzy pre žiakov Základnej školy na ul. Levočská v Sp. Novej VSi z 8. ročníka, v rámci 

predmetu Svet práce. Žiaci budú pracovať v školskej dielni pri ručnom opracovaní dreva pod vedením 

majstrov, absolvujú kurz tvorby videa a tiež kreslenia pod vedením učiteľov umeleckých predmetov.  

3. Verejnosti a všetkým záujemcom ukážeme, ako sa stavia drevený dom. Ide o modelový drevený 

dom, ktorý stavajú naši študenti ako ukážku odborných zručností v odbore Technik drevostavieb. Dom 

je umiestnený v areáli školy, záujemcovia môžu súčasne absolvovať prehliadku školy. Predpokladáme 

aktívnu účasť našich študentov vo fotosúťaži, na praktických kurzoch sa zúčastnia 3 triedy žiakov 8. 

ročníka. Je možné, že z týchto žiakov budú naši budúci študenti. Naši študenti budú viac vnímať 

remeslo, nielen naše drevárske, ale všetky ostatné. Sami sme zvedaví, ako kreatívne sa k téme 

postavia. 

 



 

Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 
 

Hlavným cieľom projektu je zapojenie žiakov do aktivity, ktorá má hravou a súťaživou formou 

zatraktívniť odborné zručnosti rozvíjané v našej Obchodnej akadémii. Ide o Maratón v písaní na 

počítači, ktorého sa zúčastnia 3 zástupcovia žiakov z každej triedy. Žiaci absolvujú 10-minútový odpis 

vo Worde. Súťažné práce budú opravené podľa platnej tabuľky výkonov pre jednotlivé ročníky. Pre 

prvý ročník je vybratý osobitný text, s ohľadom na doteraz prebrané učivo. Jednotlivé výkony žiakov v 

odpisoch budú sčítané za každú triedu. Ocenené budú prvé tri triedy s najlepším výkonom, a to 

drobnou odmenou. Všetci zúčastnení žiaci budú odmenení za aktivitu v predmete Administratíva a 

korešpondencia. 

 



 

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra 
 

Žiaci, učitelia z okolitých základných škôl a zástupcovia miestnej samosprávy sa zúčastnia 

interaktívnych workshopov, ktoré organizuje Obchodná akadémia Nitra. Počas workshopov si budú 

môcť vyskúšať, že aj odborné vzdelávanie môže byť zábavné. Na prvom workshope sa budú žiaci 

venovať účtovníctvu. Každý žiak si v mzdovom softvéri vypočíta „vlastnú výplatu“ so všetkými 

daňovými a odvodovými povinnosťami, vytvorí pracovnú zmluvu, prihlášku do Sociálnej a Zdravotnej 

poisťovne, vygeneruje výplatnú pásku a všetky mesačné výkazy, ktoré súvisia s jeho mzdou. V rámci 

ekonomického workshopu si zahráme spoločne ekonomické hry „Business master“ a „Finančné 

zdravie“, ktoré u žiakov budujú podnikateľské zručnosti a vytvárajú obraz podnikateľskej reality. 

Jazykovo zdatní sa ich budú môcť zahrať v anglickom jazyku a oboznámiť sa s metodickým prístupom 

CLIL, ktorý v OVP na našej škole implementujeme. Tretí workshop je zameraný na administratívu a 

korešpondenciu. Naučíme žiakov ovládať klávesnicu všetkými 10 prstami, oboznámime ich s našim 

výukovým programom ZAV, budú si môcť zasúťažiť v odpise textu na PC so zaviazanými očami a 

vytvoriť jednoduché reklamné tlačivo. Súčasťou podujatia bude informačný panel Erasmus+, ktorý 

oboznámi návštevníkov s možnosťami, ktoré program našej škole ponúka. 

 

 



 

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 
 

V tomto školskom roku sme organizovali 25. ročník súťaže Eurocup. Hlavným cieľom súťaže je 

ponúknuť okrem súťaženia aj príležitosť pre odborný rast mladých barmanov. Vďaka tomu si Eurocup 

získal vysoký kredit a je aktuálne najväčšou súťažou pre mladých barmanov na Slovensku a svojím 

rozsahom sa radí medzi najväčšie podujatia svojho druhu v Európe. V tomto školskom roku sme 

barmanskú súťaž obohatili o baristickú súťaž. Počas týchto súťaží prebiehali aj sprievodné podujatia - 

výstavky, ochutnávky, workshopy a prezentácie barmanov a baristov. Každoročne sprievodnou akciou 

Eurocupu je Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii v Prešove. Eurocup organizujeme pod 

záštitou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT), Slovenskej barmanskej asociácie a 

Prešovského samosprávneho kraja. Do organizovania súťaže sú zapojení žiaci HA Prešov, vedenie 

školy, zamestnanci HA Prešov, rodičia, podniky a sponzori. V tento rok sa do súťaže Eurocup zapojilo 

25 slovenských družstiev a 10 zahraničných družstiev (ČR, Poľsko, Ukrajina, Taliansko, Slovinsko, 

Lotyšsko). Očakávaným prínosom je ponuka príležitosti pre odborný rast nádejných mladých 

barmanov i baristov, zviditeľnenie sa na verejnosti, budovanie dobrého mena, zvyšovanie odborných a 

komunikačných zručností žiakov a ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Viac informácii na 

www.eurocup.sk. 

 

http://www.eurocup.sk/


 

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 02901 
Námestovo 
 

Cieľom podujatia je zdokonaľovať komunikačné, prezentačné, organizačné a manažerské zručnosti 

študentov hotelovej akadémie, prostredníctvom zabezpečenia kongresového podujatia. Cestovanie a 

nové trendy v cestovnom ruchu - cieľom prednášky je ukázať mladým ľuďom ako lacno a jednoducho 

cestovať. Prednášajúci ozrejmia, na čo si dávať pozor a ukážu, v ktorých krajinách sa cítili najlepšie a 

prečo to tak bolo. Témou našej prezentácie bude porovnanie slovenských a európskych štatistík o 

cestovnom ruchu. Chceli by sme aj vypracovať vlastnú štatistiku, ktoré krajiny a miesta najviac lákajú 

segment mladých oravských študentov. Predpokladaný priebeh: 

17:00 – 17:05 Začiatok, privítanie hostí  

17:05 – 17:25 Ukážka namiešania welcome drinku  

17:30 – 17:55 Prezentácia Tomáša Kapičáka  

18:00 – 18:25 Prezentácia Magdalény Tyrolovej  

18:25 – 18:45 Coffee break s prezentáciou tradičného vianočného punču 1 

8:50 – 19:05 Naša prezentácia  

19:05 – 19:10 Ukončenie, poďakovanie  

Hostia Tomáš Kapičák – téma prezentácie: ako cestovanie skĺbiť so zamestnaním, krajiny, ktoré 

odprezentuje, si vyberie sám. 

Magdaléna Tyrolová – téma prezentácie: ako sa cestuje stopom, na čo si pri tom dávať pozor, 

odprezentuje Vietnam.  

Zapojení účastníci - mladí ľudia vo veku 19-21 rokov - 30, učitelia - 5, rodičia - 10, zamestnávatelia v 

regióne - 5, odborníci na danú tému – 2. 

 



 

Stredná odborná škola v Tisovci 
 

Hlavným cieľom našej akcie bolo:  

• podporiť tvorivý, inovatívny potenciál študentov a ich osobnostný rozvoj tým, že im ukážeme reálne 

miesta, kde môžu po skončení školy pracovať.  

• zatraktívniť odborné vzdelávanie a ukázať študentom, že po maturite nájdu rýchle uplatnenie nielen 

v zahraničí, ale aj v domácich podmienkach.  

• podporiť mobilitu študentov a zahraničnú prax počas Erasmus+ stáže.  

• prezentovať študentom deviatych ročníkov študijné odbory a vzdelávanie na strednej odbornej škole.  

Študenti elektrotechniky sa v podnikoch stretli s odborníkmi z praxe, ktorí konkretizovali, aké 

vedomosti, zručnosti a schopnosti od nich očakávajú. Študenti navštívili podniky SLOVMAG, a.s. 

Lubeník a SMZ, a.s Jelšava. Študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu počas Dňa 

otvorených dverí predstavili a propagovali tradičné remeslá nášho regiónu a viedli tvorivé dielne pre 

deviatakov. V tvorivých dielňach si žiaci vyskúšali háčkovanie, paličkovanie, dekupáž a zdobenie 

medovníkov. Čerešničkou na torte bola módna prehliadka študentov zameraná na retro módu 

socializmu. Študenti odboru si taktiež vyskúšali sprievodcovské služby pre turistov v meste Brezno a 

navštívili kultúrne pamiatky mesta – synagógu, národopisné a literárne múzeum. Študenti odboru 

grafik digitálnych médií počas Dňa otvorených dverí ukázali svoje zručnosti pri potlači tričiek a 

hrnčekov. Tiež predviedli tlač na 3D tlačiarni, strih videa a tvorbu animácie. Záujemcovia si mohli 

prezrieť školský fotoateliér a odfotiť sa v ňom. Študenti všetkých študijných odborov sa v rámci 

projektu Erasmus+ zúčastnili zahraničnej stáže, počas ktorej si osvojovali pracovné návyky, získavali 

nové zručnosti a nadviazali kontakty so zamestnávateľmi v Rakúsku.



 

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 04001 Košice 
 

Cieľom aktivít je propagácia učebných/študijných odborov školy a programov Erasmus+ a projektu 

Euroscola.  

Hlavné aktivity: Sprostredkovanie informácií o pozitívach mobilít v partnerských krajinách (EE, HU, 

DE, FR a CY), o našom zapojení sa do programu Euroscola a o študijných a učebných odboroch 

školy. V rámci iniciatívy Týždeň celoživotného poradenstva prebehne súťaž pod názvom „Remeslo má 

zlaté dno“. Vecné ceny, ktoré pripravia naši cukrári, budú môcť návštevníci podujatia získať v rôznych 

súťažiach: techniky skladania servítok; dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny; príprava sushi; 

zdobenie predvianočných perníkov; cudzojazyčná súťaž „Koleso šťastia“; vedomostná súťaž „Milionár“ 

preskúša finančnú gramotnosť; slovenčinárska súťaž „Z hádanky do hádanky“. Paralelne prebehne 

prezentácia stolov naaranžovaných vo farbách EÚ, prestieranie slávnostných tabúľ, ochutnávka 

miešaných nápojov, beseda s vicemajstrom sveta 2017 v kulturistike Mgr. Jánom Králom o zdravej 

výžive a diskusie s kariérnym poradcom.  

Agentúra InterStudy bude informovať maturantov o vysokoškolskom štúdiu v zahraničí a o našich 

partnerských univerzitách Interstudy. Zapojení účastníci: stážisti OVP a iní žiaci, učitelia odborných a 

všeobecnovzdelávacích predmetov. 

Očakávané výsledky a dopad:  

- pozitívna reklama pre školu a zvýšenie počtu uchádzačov o štúdium v daných odboroch, 

-  zdieľanie dobrej praxe, 

- zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania (prostredníctvom odborných stáží v zahraničí), 

- zvýšenie povedomia verejnosti o programe Erasmus+.  

Linky na podujatia: https://sites.google.com/site/evsweek2017ha/home/program  

https://www.facebook.com/hashtag/euvocationalskills?source=feed_text&story_id=102120512844907

52&pnref=story  

https://twitter.com/hotelacik  

 

https://sites.google.com/site/evsweek2017ha/home/program
https://www.facebook.com/hashtag/euvocationalskills?source=feed_text&story_id=10212051284490752&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/euvocationalskills?source=feed_text&story_id=10212051284490752&pnref=story
https://twitter.com/hotelacik


 

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

Cieľom série podujatí organizovaných našou školou v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 

je spropagovať program Erasmus+ a zdôrazniť dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy pre 

úspešné začlenenie sa do pracovného života. Naša škola sa zameriava na prezentáciu svojich 

študijných a učebných odborov a na prínos prebiehajúceho projektu KA1/Mobilita jednotlivcov, v rámci 

programu Erasmus+, pre žiakov v ich odbornom vzdelávaní a príprave na povolanie. Cieľové skupiny 

tvoria žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ, súčasní žiaci a absolventi našej školy, pedagogickí 

zamestnanci školy, záujemcovia o rekvalifikačné kurzy, zástupcovia zamestnávateľov, rodičia a široká 

laická verejnosť. Podujatia sú zostavené tak, aby zvýšili atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy. 

Aktivity sa realizujú praktickými ukážkami zručností jednotlivých odborov školy, do ktorých sú zapojení 

žiaci ZŠ a široká verejnosť, besedami s úspešnými absolventmi školy, zástupcami zamestnávateľov a 

poskytovaním služieb širokej verejnosti v školských prevádzkach a Domove sociálnych služieb. Žiaci, 

ich rodičia a laická verejnosť získajú informácie o výhodách duálneho vzdelávania priamo od 

jednotlivých partnerov školy. Občania, hľadajúci nové pracovné príležitosti v oblasti gastronómie a 

osobných služieb, sa majú možnosť informovať o možnostiach rekvalifikácie v našej škole. 

 



 

Obchodná akadémia, Polárna 1, 04012 Košice 
 

Deň otvorených dverí na Polárke organizujeme v spolupráci so ZŠ v Košiciach a okolí. Jeho cieľom je 

propagácia školy, študijných odborov a spolupráce školy s rôznymi inštitúciami. Podujatie bude 

rozdelené na niekoľko častí:  

1. prezentácia študijných odborov pre záujemcov o štúdium; predstavenie vzdelávacích aktivít a 

odbornej praxe na Slovensku a v zahraničí (účasť v programe Erasmus+ od roku 2007), 

2.  prezentácia mimoškolských aktivít, dobrovoľníctva, charitatívnych akcií a exkurzií, 3. výstava 

študentov v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, prezentácia praktického vzdelávania 

- študenti v stánkoch budú prezentovať zvolenú krajinu a možnosti cestovného ruchu v nej, zvyky, 

kultúru.  

Návštevníci DOD sa svojim hlasom zapoja do súťaže o najlepší stánok a najlepšiu prezentáciu krajiny 

- súťaž nesie názov „Region day“. Vystavovatelia súťažia o cenu odbornej poroty a cenu verejnosti.  

4.   prezentácia cvičných firiem študentov v odbore obchodná akadémia, 

5.   prednáška pre výchovných poradcov zo základných škôl.  

Naším cieľom bude ukázať výchovným poradcom rôzne možnosti uplatnenia našich absolventov: 

študent vysokej školy, zamestnanec a SZČO (podnikateľ). Pri tejto príležitosti vystúpia za 

zamestnávateľov zástupcovia firmy T-systems, za vysoké školy vystúpia zástupcovia ekonomickej 

fakulty TUKE a za SZČO sa bude prezentovať náš bývalý absolvent, dnes úspešný podnikateľ. Všetci 

spomínaní predstavia slabé a silné stránky odborného vzdelávania zo svojho pohľadu a na základe 

svojich skúseností, s absolventmi stredných odborných škôl. Očakávaným výsledkom bude 

propagácia školy a odborného vzdelávania, vyzdvihnutie odborného a praktického vzdelávania v 

porovnaní s gymnaziálnym štúdiom, prezentácia výborných skúseností žiakov školy s programom 

Erasmus+ a realizáciou odbornej praxe v zahraničí. 

 



 

Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča 
 
Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnil na ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči Deň remesiel. Celá 

škola sa ponorila do čias minulých, keď remeslá a remeselníci boli bežnou súčasťou každodenného 

života našich predkov. Pozvanie prijali remeselníci a výrobcovia tradičných ľudových produktov zo 

Slovenskej Ľupče a blízkeho okolia – rezbári, pernikárky, paličkárky, včelári, pekári oblátok, 

výrobcovia ozdôb z vosku. V prezentačných stánkoch na školských chodbách predviedli svoje 

majstrovstvo, porozprávali deťom o svojej práci a v rámci možností im dovolili vyskúšať si svoju 

zručnosť. V triedach sa po celý deň žiaci venovali výrobe rôznych produktov, ktoré budú predávať na 

vianočných trhoch v obci. Vlastnoručne plietli košíky z novinového papiera, vyrobili obrázky na drevo, 

vianočné stromčeky a šperky z drôtu, mydlá, svietniky a rôzne ďalšie výrobky. Takto škola prezentuje 

svoju činnosť a rodičia, ako aj široká verejnosť, majú možnosť podporiť školu. Deti zažili mnoho 

zábavy, veľa sa naučili a možno v sebe objavili talent a zručnosti, o ktorých dovtedy ani netušili. 

Najmä si uvedomili, akú hodnotu má v živote pracovitosť a ako sa pri tvorbe cení precíznosť a 

vytrvalosť. Deň remesiel je jedným zo spôsobov, ako žiakom v deviatom ročníku uľahčiť rozhodovanie 

pri voľbe budúceho povolania a výbere strednej školy. Vyskúšali si alternatívu, že by sa pri svojej 

budúcej profesionálnej dráhe venovali odbornej remeselníckej práci. 

 



 

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy, Maurerova 55, 05342 
Krompachy 
 

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy sa rozhodla po prvýkrát zapojiť do Európskeho týždňa 

odborných zručností a zorganizovať kurzy z rôznych odborov a zameraní tak, aby sme žiakom 

základných škôl ukázali praktickú realizáciu niektorých odborov a dokázali im, že odborné vzdelanie 

môže byť aj zaujímavé a prakticky využiteľné v živote či budúcom zamestnaní. Vytvorili sme ponukový 

list kurzov, ktorých úvodné stretnutie prebiehalo v termíne od 27. 11. do 8. 12. 2017 - 

najnavštevovanejšie kurzy: Tlač 3D výrobku, Programovanie robotov, Práca s CNC frézou, Miešané 

nápoje. Žiakov predvádzané aktivity zaujali, ako aj možnosť zúčastniť sa projektov Erasmus+, čo sa 

podarilo úspešne našej organizácii už  dvakrát. Kurzy však budú podľa záujmu žiakov základných škôl 

prebiehať do konca školského roka s tým, že po úspešnom ukončení 10 hodín kurzu, získa jeho 

účastník certifikát odborných zručností, ktorý bude vystavený Súkromnou spojenou školou SEZ 

Krompachy. Aktivít sa zúčastnilo 127 žiakov základných škôl spolu s ich učiteľmi z Krompách, 

Sloviniek a Kluknavy, pričom sme oslovili viaceré základné školy z regiónu Spiš. Očakávame, že touto 

iniciatívou prilákame viacero žiakov jednak na štúdium na našej škole, ale jednak na štúdium 

odborných zručností. Už teraz vieme, že aktivita zožala u účastníkov úspech a prihlásili sa na 

pravidelné navštevovanie uvedených kurzov. Fotogaléria, ako aj ponuka kurzov, sa nachádza na 

webe školy, resp. na facebooku školy.  

 

https://www.facebook.com/283420948489841/photos/?tab=album&album_id=885895741575689  

 

https://www.facebook.com/283420948489841/photos/?tab=album&album_id=885895741575689


 

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 02901 Námestovo 
 
Hlavným cieľom plánovaných aktivít je:  

-  zdôrazniť neustálu potrebu odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre trh práce,  

- získať čo najviac záujemcov o štúdium v študijných odboroch a ukázať im možnosti atraktívneho 

vzdelávania, 

 - prezentovať aktivity a podporovať propagáciu školy rodičom a širokej verejnosti, 

 - zviditeľniť školu ako partnerskú organizáciu v projekte Erasmus+. 

Plánované aktivity:  

1. Exkurzia do kaderníckych a kozmetických salónov pre žiakov 1. ročníka odboru kaderník a 

kozmetik v septembri 2017. 

2. Burza stredných škôl (20. 09. 2017) a burza povolaní (10. 10. 2017) - prezentácia študijných a 

učebných odborov širokej verejnosti vybranými žiakmi školy. 

3. Návšteva DSS a zariadenia pre seniorov - 1x týždenne v mesiacoch október, november, 

poskytovanie informatických služieb žiakmi študijného odboru Správca počítačovej siete. 

4. Besedy o finančnej zodpovednosti s odborníkom Nadácie Partners, v rámci predmetu Manažment 

osobných financií, pre vybraných žiakov v mesiaci október 2017. 

5. Návšteva zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb - poskytovanie kaderníckych služieb 

žiakmi 16. 11. 2017.  

6. iSOSNO 2017- informatická súťaž pre žiakov základných škôl - 23. 11. 2017.  

7. Školenie a prednáška o kozmetike Oriflame pre žiačky študijného odboru Kozmetik - 23. 11. 2017.  

8. Zahraničná odborná stáž vybraných žiakov v ČR - Kaderníctvo 100 CZK, 4. 12. - 11. 12. 2017.  

9. Hodina kódu - akcia na podporu programovania a logického myslenia určená pre všetkých žiakov 

na hodinách odborných informatických predmetov, 4. 12 - 8. 12. 2017.  

10. Spracovanie informácií na PC- školské kolo súťaže pre žiakov 2 - 4 ročníka, 6. 12. 2017 11. 

Eurogames - školská súťaž o EÚ pre žiakov, 7. 12. 2017. 

12. Beseda s pracovníkom štátnej ochrannej prírody, 8. 12. 2017.  

13. Deň otvorených dverí - prezentácia školy, študijných odborov a JA firiem,13. 12. 2017. 

 



 

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
 
Dňa 8. 11. 2017 sa žiaci tried 3. A a 4. A z odborov – mechanik nastavovač zúčastnili workshopu, 

ktorý zorganizovala firma Medeko. Najskôr prebiehali prezentácie výroby v našich priestoroch a potom 

sme sa premiestnili autobusom do výrobných priestorov firmy. Žiaci si mali možnosť vypočuť základy 

zlievarenstva, spôsoby odlievania (pieskové, kokilové, odstredivé, presné liatie), práškovú metalurgiu, 

aj pozrieť výrobky. Cieľom workshopu bolo prehĺbiť vedomosti a získať nové informácie z oblasti 

zlievarenstva, pozrieť si nové spôsoby výroby, automatizácie a robotizácie. 

 



 

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 –14, 811 08 Bratislava 
 
Hlavný cieľ: naučiť učiteľov 2. stupňa ZŠ pracovať s inovatívnou metodickou príručkou WOW určenou 

pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, otestovať výučbu konkrétnych tém z metodickej príručky 

priamo na vybraných základných školách. Metodická príručka bola vytvorená autormi z Českej 

republiky a Nemecka, so snahou zvýšiť kvalitu výučby na predmetoch, ktoré súvisia so vzdelávacou 

oblasťou Človek a svet práce (teda nielen učiteľov predmetu Technika, ale aj učiteľov predmetov, do 

ktorých jednotlivé témy z metodickej príručky presahujú). Metodická príručka sa snaží poskytnúť 

dostatok zdrojov na výučbu v rôznej forme (od podrobných metodických pokynov a teoretických 

základov každej témy, cez učebné texty pre žiaka, pracovné listy, aktivity a experimenty) a týmto 

zvýšiť úroveň špecifických kompetencií medzi učiteľmi tejto vzdelávacej oblasti. V prípade žiakov to 

bolo rozvíjanie manuálnych zručností, zvýšenie ich záujmu o vzdelávaciu oblasť, prípadne 

motivovanie k výberu technického smerovanie ich ďalšieho štúdia, taktiež posilnenie 

medzipredmetových vzťahov. Hlavné aktivity: školenie učiteľov, vymieňanie si skúseností medzi 

jednotlivými učiteľmi, výučba žiakov na 2. stupni ZŠ.  

Zapojení účastníci: 452 (123 v ČR + 329 na SK) učiteľov 5. – 9. ročníka ZŠ, 609 (321 v ČR + 288 na 

SK) žiakov 5. –  9. ročníka ZŠ.  

Webová stránka: http://www.world-of-work.eu/sk 

Očakávané výsledky a dopad: metodická príručka má pomôcť učiteľom po stránke odbornej a 

metodickej, taktiež podnecuje spoluprácu s učiteľmi z iných odborov (medzipredmetové vzťahy). U 

žiakov má vyvolať nielen záujem o predmet Technika na školách, ale aj zlepšiť ich zručnosti v tejto 

oblasti a pripraviť ich aj na reálny život. 

 

http://www.world-of-work.eu/sk


 

Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen 
 
Súťaž Technický talent je na našej škole už tradícia, ktorá sa neodmysliteľne spája s Technickou 

akadémiou vo Zvolene, ako podujatie na podporu rozvoja vedy a techniky. Cieľ tejto súťaže je pútavou 

formou vzbudiť u žiakov zdravú zvedavosť a otvoriť dvere do sveta vedy a techniky. Pre nás je 

mimoriadne povzbudivé sledovať záujem zo strany žiakov, ako aj narastajúcu podporu odbornej 

verejnosti a našich partnerských firiem spolupodieľať sa na zvyšovaní technickej vzdelanosti. Tento 

rok sa Technický talent na našej škole konal 13. decembra 2017. Súťaže sa zúčastnilo trinásť 

základných škôl s celkovým počtom žiakov 65, pre ktorých boli pripravené rôzne disciplíny, zamerané 

na podporu odborného vzdelávania a žiaci si mohli vyskúšať, akí sú technicky zdatní. Aj pre učiteľov 

súťažiacich žiakov bol pripravený zaujímavý workshop, o hľadaní foriem propagácie technických 

študijných odborov na základných školách a o spolupráci stredných a základných škôl v tejto oblasti. 

Naším najväčším zadosťučinením boli spokojné reakcie zúčastnených a ich konštatovanie, že sa nám 

opäť podarilo zvýšiť latku úrovne tejto súťaže. Nás to, samozrejme, veľmi teší a zároveň aj zaväzuje v 

tomto trende úspešne pokračovať. Súťaž prišli osobne podporiť zástupcovia Technickej univerzity vo 

Zvolene a firmy Bučina ddd, s.r.o. a Domotron, s.r.o., ktoré okrem venovania atraktívnych cien do 

súťaže, usporiadali aj vlastné sprievodné aktivity a prezentácie. Ich predstavitelia žiakom vysvetlili 

perspektívy ďalšieho štúdia, možnosti uplatnenia v praxi, modernizáciu, elektronizáciu a automatizáciu 

strojárskych a elektrotechnických odborov, čo nie je vždy širokej verejnosti známe. 
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