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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/


                                                                                                                                           
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 
Žilina 

Web stránky organizácie: http://skolaumenia.sk/  

Názov podujatia: Hlina – arteterapeutický workshop 

Spoluorganizátor podujatia: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 
Žilina 

Typ podujatia: Workshop 

Začiatok/koniec podujatia: 19.9.2018 

 

Popis podujatia:  

Umenie ako súčasť spoločenského života predstavuje integrujúci prvok, prostredníctvom 
ktorého sa stierajú hranice medzi životom handicapovaných a intaktných žiakov. Mnohí 
mladí ľudia nemajú skúsenosti s handicapovanými rovesníkmi, často vznikajú predsudky 
o ich živote a vzdelávaní. Preto sme sa rozhodli zmeniť pohľad žiakov Súkromnej strednej 
umeleckej školy v Žiline na prácu so zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi 
prostredníctvom netradičnej vzdelávacej aktivity, realizovanej v rámci 3. ročníka 
Európskeho týždňa odborných zručností. Vzdelávacia aktivita s názvom „Hlina – 
arteterapeutický workshop“ bude realizovaná dňa 19. septembra 2018 v spolupráci so 
Spojenou školou internátnou v Žiline.  

Spoločné výtvarné aktivity, realizované skupinovou prácou a s použitím netradičného 
materiálu, prispejú k odstráneniu predsudkov o zdravotne znevýhodnených žiakoch a ich 
umeleckej tvorbe. Arteterapeutický workshop zvýši záujem handicapovaných ľudí o 
výtvarné umenie a podporí ich nadanie a kreativitu pod vedením pedagógov odborných 
umeleckých predmetov a intaktných rovesníkov. Rovnako obohatení budú aj žiaci zo 
Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, pretože získajú nové odborné vednosti a 
zručnosti z oblasti arteterapie a životnú skúsenosť, ktorú využijú v budúcnosti vo svojej 
umeleckej tvorbe.  

Výsledkom vzájomnej spolupráce bude malá vernisáž spoločných výtvarných prác, 
prezentovaná v Spojenej škole internátnej v Žiline. Žiaci Súkromnej strednej umeleckej 
školy v Žiline budú prezentovať realizáciu a výsledky workshopu, ktorí absolvujú s 
handicapovanými mladými ľuďmi, ostatným žiakom školy počas vyučovania odborných 
umeleckých predmetov (napr. umelecká prax, navrhovanie, kresba a pod.).  

Predpokladaný počet účastníkov: 6 žiakov a 1 pedagóg zo Súkromnej strednej umeleckej 
školy v Žiline, 6 žiakov a 2 pedagógovia zo Spojenej školy internátnej v Žiline. 

http://skolaumenia.sk/


                                                                                                                                           
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 
Žilina 

Web stránky organizácie: http://skolaumenia.sk/  

Názov podujatia: Deň otvorených dverí 

Spoluorganizátor podujatia: Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Hálkova 
2968/22, 010 01 Žilina  

Typ podujatia: Deň otvorených dverí 

Začiatok/koniec podujatia: 8.11. 2018 

 

Popis podujatia:  

Dňa 08. 11. 2018 sa uskutoční v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline 
„Deň otvorených dverí“, ktorý bude organizovaný po desiatykrát v spolupráci so 
zriaďovateľom školy Inštitútom vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina. Tohtoročné 
podujatie plánuje navštíviť viac ako 200 žiakov zo základných škôl a záujemcov o 
štúdium zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.  

Hlavným cieľom podujatia je prezentovať možnosti štúdia na Súkromnej strednej 
umeleckej škole v Žiline, zdôrazniť význam odborného vzdelávania umeleckého 
zamerania v Žilinskom kraji a motivovať mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie do 
štúdia interiérového, priestorového, grafického, fotografického a reklamného dizajnu. 
Úžitkové umenie a dizajn patria k progresívnym oblastiam štúdia na stredných odborných 
školách a fenoménom modernej doby, čo potvrdia aj pripravené sprievodné aktivity k 
uvedenému podujatiu. Mladí ľudia sa zúčastnia otvorených vyučovacích hodín a 
interaktívnych workshopov zameraných na počítačovú grafiku, kresbu, výtvarnú prípravu, 
2D a 3D grafiku, fotografiu a videotvorbu.  

Záujemcovia o štúdium si môžu pozrieť areál a priestory školy, dielne, ateliéry a odborné 
učebne, výtvarné práce žiakov, didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré používame 
počas vyučovania. Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline im poskytnú 
základné informácie o prijímacom konaní, prípravných kurzoch, projektových aktivitách, 
mobilitách žiakov do zahraničia, odborných exkurziách a organizácii výchovno-
vzdelávacieho procesu. Bezplatné občerstvenie bude k dispozícii v školskej čajovni 
"Konvica".  

V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium aj v novom študijnom odbore 8299 M 
dizajn interiéru. Účastníci podujatia získajú komplexný pohľad na umelecké vzdelávanie 
na strednej odbornej škole. 

http://skolaumenia.sk/


                                                                                                                                           
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 
Žilina 

Web stránky organizácie: http://skolaumenia.sk/  

Názov podujatia: Kyanotypia – fotografický workshop 

Spoluorganizátor podujatia: Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Hálkova 
2968/22, 010 01 Žilina  

Typ podujatia: Deň otvorených dverí 

Začiatok/koniec podujatia: 1. 9. 2018 - 7. 12. 2018 

 

Popis podujatia:  

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa po tretíkrát zapojí do 3. ročníka 
Európskeho týždňa odborných zručností. Počas 1. polroka školského roka 2018/2019 sme 
pripravili na podporu odborného vzdelávania umeleckého zamerania viaceré tematické 
aktivity, odborné workshopy a vernisáže, ktoré smerujú k rozvoju odborných zručností a 
zamestnanosti mladých ľudí - arteterapeutický workshop, deň otvorených dverí a 
fotografický workshop.  

Kyanotypia patrí medzi historické fotografické techniky, v umeleckej praxi sa používa od 
roku 1842, kedy bola objavená anglickým fotografom Johnom Herschelom. V dňoch 05. 
12. 2018 – 07. 12. 2018 sa uskutoční vo fotografickom ateliéri Súkromnej strednej 
umeleckej školy v Žiline interaktívny fotografický workshop. Jeho cieľom je predstaviť 
žiakom grafického a fotografického dizajnu tradičné fotografické techniky, získať nové 
zručnosti v oblasti fotografického dizajnu a vytvoriť vlastné originálne umelecké diela s 
použitím kyanotypie.  

Fotografický workshop „Staré vs. nové“ ponúka žiakom školy možnosť vytvoriť si 
originálne umelecké diela, ktoré sú neprehliadnuteľné svojou modrou farbou. 

 

 

 

 

 

http://skolaumenia.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 
029 01 Námestovo 

Web stránky organizácie: www.sosno.sk  

Názov podujatia: EUROGAMES viacjazyčná súťaž o EÚ, spojená s prezentáciou kampaní 
žiakov na európske témy 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: súťaž, seminár 

Začiatok/koniec podujatia: 6. 11. 2018 

 

Popis podujatia:  

Hlavný cieľ podujatia bol podnietiť záujem mladých ľudí o EÚ a európsku politiku 
organizáciou súťaže a seminára o témach, ktoré by mal riešiť Európsky parlament. 
Podujatia sa zúčastnilo 60 osôb: 30 žiakov ako súťažiaci, 20 žiakov v úlohe 
pozorovateľov, 2 pedagógovia a 8 členovia žiackeho tímu, ktorí viedol podujatie. Súťaž 
prebiehala v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine. Súťažili dvojčlenné tímy od 1. do 4. 
ročníka (znalosti v histórii, geografii, EÚ, EP) Počas konferencie sa žiaci prezentovali s 
kampaňami, ktoré sa ich dotýkajú a ktoré vedia čiastočne ovplyvniť a vyjadriť sa k nim. 
Žiakmi boli odprezentované tieto kampane: Kampaň o zdravom životnom štýle, o 
striedaní zimného a letného času, o správnej separácii odpadu, o obmedzení používania 
plastových obalov, o potrebe účasti mladých ľudí na voľbách do európskeho parlamentu.  

Súťaž viedli žiaci, ktorí podujatie moderovali, usmerňovali žiakov, pod vedením 
pedagógov pripravovali súťažné otázky. Kampane na európske témy si pripravili tímy 
žiakov sami, podľa toho, ktoré témy ich zaujímali. Mali možnosť prejaviť svoj talent a 
nadanie na prezenčné schopnosti, na výtvarné stvárnenie kampane, IT zručnosti 
(videospot, prezentácie, plagáty k témam).  

Cieľ podujatia sa podarilo naplniť, žiaci realizovali aj spätnú väzbu o tom, ktorá téma 
účastníkov zaujala najviac. Bola to kampaň Zdravý životný štýl prezentovaný žiakom - 
športovcom, ktorý si zvolil atraktívnu tému, jednoducho a pútavo podával aj rady a 
odporúčania ako zdravo žiť.  

Účel podujatia bol splnený, žiaci na hodinách diskutovali o tom, že si mysleli, že európske 
témy sú nudné a nezaujímavé a pritom sa týkajú každého občana v EÚ. 

 

 

http://www.sosno.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 
029 01 Námestovo 

Web stránky organizácie: www.sosno.sk  

Názov podujatia: Štvordielny náučný program o EÚ a o voľbách do EP pre mládež 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Seminár 

Začiatok/koniec podujatia: 9. 11. 2018 - 21. 11. 2018 

 

Popis podujatia:  

Cieľom podujatia bolo podnietiť záujem mladých ľudí o EÚ a európsku politiku zostavením 
a realizovaním štvordielneho interaktívneho náučného programu o EÚ žiakmi. Žiaci našej 
školy si pripravili celý náučný program, zostavili prezentácie, videospot o EÚ, aktivity pre 
účastníkov. 

 Program bol zostavený pre vekové kategórie podľa stupňa náročnosti: 1. časť - 
predškoláci, 2. časť - žiaci 9. ročníka základnej školy, 3. časť - žiaci strednej odbornej 
školy a 4. časť – žiaci gymnázia.  

Náučný program prebiehal od 9. do 21. novembra 2018 a bol pripravený a realizovaný 
žiakmi školy, ktorí si pripravili prednášku a aktivity pre cieľové skupiny.  

1. časť prebiehala v Kinderlande v Námestove pre deti - aktivity na tému EÚ (výtvarné 
práce),  

2. časť na ZŠ v Námestove - prednáška, premietanie videospotu vytvoreného žiakmi 
SOŠ, aktivita spojená s odmenou o štátoch EÚ,  

3. časť na SOŠ lesníckom v Tvrdošíne - prednáška o potrebe účasti na voľbách do EP, o 
striedaní letného a zimného času, aktivity o EÚ, dotazník o tom, ako žiaci vnímajú EÚ,  

4. časť na Gymnáziu v Tvrdošíne - prednáška ako na SOŠ lesníckom doplnená o aktivity 
o EP v anglickom jazyku. 

 Posledná časť tetralógie sa niesla v skvelej atmosfére s pozornými poslucháčmi. Diskusie 
prebiehali v priateľskom duchu, žiaci sa nebáli diskutovať aj preto, že hodinu neviedol 
učiteľ ale žiaci.  

Dopad podujatia: európske témy sú zložité a žiaci ich často odmietajú. Po akcii sa zmenil 
postoj žiakov, pretože zistili, že EÚ je nielen o politike ale aj o nich. 

http://www.sosno.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 
029 01 Námestovo 

Web stránky organizácie: www.sosno.sk  

Názov podujatia: Charitatívne projekty  

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Seminár 

Začiatok/koniec podujatia: 8.11.2018 - 13.12.2018 

 

Popis podujatia:  

Hlavným cieľom podujatí bolo viesť žiakov k nezištnej pomoci znevýhodneným skupinám 
obyvateľov svojim talentom a nadobudnutými zručnosťami, t. j. nie peňažnou pomocou 
ale osobnou návštevou a poskytovaním kaderníckych a kozmetických služieb.  

Išlo o tieto projekty: - projekt financovaný nadáciou Orange v programe Darujte Vianoce 
pod názvom "Byť ženou je úžasné" -žiačky odborov kaderník a kozmetik poskytoval svoje 
služby ženám v Krízovom centre sv. Hildegardy v Rabči - poskytovanie kaderníckych a 
kozmetických služieb žiačkami v Centre sociálnych služieb Novoť a Centre sociálnych 
služieb Námestovo - Mikuláš v Krízovom centre sv. Hildegardy v Rabči - žiačky realizovali 
animačné hry pre deti v centre s odovzdaním darčekov, ktoré vytvorili alebo darovali, 
klientkám centra žiačky poskytli kozmetické služby - účasť na konferencii v Špeciálnej 
škole v Námestove, kde žiačky poskytovali kozmetické služby pre účastníčky konferencie.  

Pomoc ľuďom v núdzi sa dá vyjadriť nielen peniazmi, ale najmä svojim osobným 
pričinením. Žiačky, ktoré ešte nepracujú, dokážu pomôcť svojim talentom a zručnosťami. 
Pomoc iným by mala byť samozrejmá. A to si žiačky vyskúšali na vlastnej koži - dobrý 
pocit z výborne odvedenej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosno.sk/


                                                                                                                                           
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 
029 01 Námestovo 

Web stránky organizácie: www.sosno.sk  

Názov podujatia: Súťaže v kaderníckej tvorbe 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: súťaž, ocenenie 

Začiatok/koniec podujatia: 5.10.2018 - 13. 11. 2018 

 

Popis podujatia:  

Cieľom podujatí bola účasť na celoslovenských súťažiach v účesovej tvorbe, prezentácia 
talentu a zručností, motivácia žiakov zdokonaľovať sa v kaderníckych zručnostiach, 
získavať nové informácie a trendy v účesovej tvorbe, odborne rásť.  

Žiačky učebného odboru kaderník sa zúčastnili viacerých súťaží: - Súťaž o zlaté nožnice, 
Slovakia Skills, Bratislava, disciplína: Svadobný účes, 1. žiačka - kadernícka súťaž v 
Žiline Bytčici, disciplína Stužková, 1 žiačka 1. miesto, 1 žiačka 2. miesto, - Freak show - 
cirque du soleil, Koruna kreativity, disciplína - dámsky spoločenský účes, účasť 3 žiačok, 
1 žiačka získala 5. miesto a postúpila na medzinárodnú súťaž v Prahe. 

Skúsenosti, informácie, nové trendy, ktoré žiačky účasťou na súťažiach získali, šíria ďalej 
medzi spolužiačkami a pôsobia ako pozitívne vzory pre ostatné. Mali možnosť ukázať svoj 
talent a nadanie a ďalej na ňom pracovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosno.sk/


                                                                                                                                           
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 
35 Bratislava 

Web stránky organizácie: http://euba.sk/  

Názov podujatia: International Study Abroad Fair 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: Veľtrh študentských mobilít  

Začiatok/koniec podujatia: 6. 11. 2018 

 

Popis podujatia:  

Medzinárodný študentský veľtrh univerzít a vysokých škôl z viac ako 20 krajín pritiahol 
dňa 6. novembra 2018 na EU v Bratislave viac ako stovku študentov. Cieľom podujatia 
bola najmä prezentácia zahraničných partnerských inštitúcií, ako aj podpora úspešného 
európskeho mobilitného programu Erasmus+. Podujatie sa na pôde univerzity 
organizovalo už po druhýkrát.  

Študenti počas veľtrhu súťažili aj o najlepšie vyzdobený stánok a ako najlepší tím boli 
vyhlásení študenti z Tishreen Univerzity v Latakii v Sýrii, ktorí vyhrali vecné ceny. 
Študenti z tejto tretej najstaršej sýrskej univerzity študujú na EU Bratislava v rámci 
medzinárodnej mobility medzi krajinami programu Erasmus+ a partnerskými krajinami 
(Erasmus+ KA107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euba.sk/


                                                                                                                                           
SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov 

Web stránky organizácie: www.sospodnikania.sk  

Názov podujatia: Poznaj mesto Prešov 

Spoluorganizátor podujatia: Klub prešovských turistov a Mesto Prešov, Ul. Kpt. 
Nálepku 6, 080 01 Prešov 

Typ podujatia: turisticko-poznávacia súťaž pre deti a dospelých 

Začiatok/koniec podujatia: 23.10.2018 

 

Popis podujatia:  

Turisticko-poznávacia súťaž Poznaj mesto Prešov sa uskutočnila 23. 10. 2018 ako 
podujatie určené deťom, mládeži, ale aj dospelým – rodičom a učiteľom. Organizátorom 
podujatia bola SOŠ podnikania v Prešove v spolupráci s Klubom prešovských turistov a s 
finančnou podporou Mesta Prešov. Do organizácie podujatia boli zapojení učitelia a žiaci 
SOŠ podnikania zo študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. 
Tvorba súťažných úloh, dokumentácie, vyúčtovanie, propagácia boli pre nich úlohou z 
reálnej praxe, ako tvoriť jeden z možných produktov v cestovnom ruchu.  

Cieľom podujatia bolo zábavnou a súčasne súťaživou formou ukázať deťom základných a 
stredných škôl krásne miesta Prešova, motivovať ich k ďalšiemu poznaniu nášho mesta. 
Samotná súťaž – objavovanie zaujímavých miest a plnenie úloh prebiehali v priestore 
Hlavnej ulice od hotela Dukla až po 49. rovnobežku. Pre splnenie úloh bolo potrebné 
pozerať na priečelia budov ale aj pod nohy, lebo tam sa napr. dali nájsť kamene, o ktoré 
„je potrebné sa potknúť“. Priestor mestského parku s jedinečnou fontánou bol miestom 
na precvičenie si poznania svetových strán aj literárneho talentu v úlohe: pomôcť 
zaľúbenému Neptúnovi napísať básničku pre svoju milú. Aj tento rok boli súťažiaci hľadať 
„tanky“ v cukrárni Viktória, lebo ústretovosť majiteľa spraví z tejto úlohy čarovné chvíľky 
pre personál a prekvapené deti. Organizátori podujatia využili voľný vstup do Krajského 
múzea počas Dňa otvorených dverí PSK, aby počas plnenia súťažnej úlohy, ukázali deťom 
nádherné priestory Rákocziho paláca. Za prekročenie 49. rovnobežky získali účastníci 
Certifikát o prekročení 49. rovnobežky z MIC Prešov. Diplomy a účastnícke listy navrhli a 
spracovali žiaci ako zadanie úlohy z marketingu v CR. Aby neporušili autorské práva, 
museli si vyžiadať súhlas od akademickej maliarky Lucie Chocholáčkovej, lebo chceli 
použiť jej obrázok pri tvorbe plagátu a diplomov. Celkový počet súťažiacich bol 61 zo 
základných škôl z Prešova a Lipian a zo SOŠ podnikania. Dvaja zástupcovia Klubu 
prešovských turistov, 9 žiaci a traja učitelia sa podieľali na organizácii podujatia.  

Spolu sa na podujatí Poznaj mesto Prešov zúčastnilo 78 osôb. 

http://www.sospodnikania.sk/


                                                                                                                                           
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 942 01  Šurany 

Web stránky organizácie: www.oasurany.edupage.org  

Názov podujatia: Európsky týždeň odborných zručností na OA v Šuranoch 

Spoluorganizátor podujatia:  

Typ podujatia: deň otvorených dverí, interaktívne workshopy, otvorené hodiny a súťaže 
pre žiakov základných škôl 

Začiatok/koniec podujatia: 5. 11. 2018 - 13. 11. 2018 

 

Popis podujatia:  

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme sa rozhodli zorganizovať banku 
navzájom súvisiacich aktivít, predstavenie programov odborného vzdelávania a 
prehliadku odborných zručností. Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ, žiaci našej školy, 
učitelia, rodičia a široká verejnosť.  

Cieľom podujatia je rozvíjať jazykové a odborné zručnosti zúčastnených, ktoré sú 
potrebné či už pri štúdiu odboru bilingválna OA alebo odboru OA na našej škole alebo aj 
pri žiackych mobilitách v zahraničí. V konečnom dôsledku sme sa snažili o zatraktívnenie 
odborného ekonomického, podnikateľského a finančného vzdelávania zážitkovým učením.  

Podujatie Európskeho týždňa odborných zručností bolo rozdelené do 2 oblastí:  

1. Projekt odborného vzdelávania pre žiakov II. stupňa základných škôl:  

a) Otvorená hodina anglického jazyka na témy "Britský životný štýl", "Jamie Olivier a 
jeho biografia", "Tvorba receptu na vopred zvolené jedlo" formou obrázkového príbehu 
(picture story). Aktivita bola ukončená výberom víťazného tímu s najlepšie 
prepracovaným receptom anglického jedla.  

b) Kreatívny workshop pod názvom "Svet okolo nás", ktorý obsahoval prezentáciu 
zameranú na znečistenie životného prostredia, minimalizáciu tvorby odpadov, recykláciu 
a trvalú udržateľnosť života. Celá aktivita bola realizovaná v anglickom jazyku.  

c) Súťaže v anglickom jazyku pod názvom "Sme súčasťou Európskej únie". Súťažilo sa v 
5 disciplínach, ktoré boli zamerané na zvýšenie vedomostí o EÚ.  

d) "EUROGAMES" - súťaž finančnej gramotnosti, ktorá obsahovala rôzne tímové súťaže 
zamerané na spoločnú menu €, eurobankovky a euromince. Výsledkom súťaže bolo 
absolvovanie záverečného kvízu a vyhlásenie víťazov.  

 

http://www.oasurany.edupage.org/


                                                                                                                                           
2. Deň otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:  

a) Prezentácia študijných odborov pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov a širokú 
verejnosť 

 b) Otvorená hodina v anglickom jazyku na tému "DO YOU SPEAK ENGLISH?" - aktívnym 
prístupom žiaci preukázali rôzne jazykové kompetencie v ANJ v odbore bilingválna OA, 
ktoré sú základom pri osvojovaní si odborného cudzieho jazyka.  

c) Hravá matematika pod názvom" MATHGAMES" - metódou CLIL prebehla spojená 
výučba matematiky a anglického jazyka  

d) Aktivita "Na čom v živote záleží" - aktivity zamerané na uvedomenie si významu 
hmotných a nehmotných hodnôt podnikateľského prostredia v rámci programu "JA Etika 
v podnikaní"  

e) Workshopy pod názvom "Odborné vzdelávanie trochu inak" - žiaci našej školy si 
pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ rôzne prezentáciu a súťaže zamerané na 
podnikateľské vzdelávanie  

f) "Nie som ďateľ" - interaktívny workshop písania na PC vo výukovom programe ATF 

 

 


	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17.novembra 2579, 02201 Čadca
	Stredná odborná škola Pruské, 294 Pruské
	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
	Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 03315 Liptovský Hrádok
	Slovenská obchodná a priemyselná komora- Trenčianska regionálna komora, Jilemnického 2, Trenčín

