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Turiec do Európy, Európa do Turca

Je projekt v rámci programu Erasmus +, ktorého autorom je K.A.B.A. Slovensko -

neštátne neziskové združenie organizujúce vzdelávacie aktivity po celom Slovensku a s 

Európskymi partnermi (http://www.kabaslovensko.sk). 

Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy s K.A.B.A. sa do projektu zapojilo od roku 

2015 viac ako 200 žiakov a pedagógov. Učitelia jednak ako sprievodcovia žiackych 

mobilít, jednak ako účastníci odborných a manažérskych stáží. Získali tak príležitosť 

komunikovať, spolupracovať a nadobúdať vedomosti a skúsenosti v inom ako 

materinskom jazyku. Ale aj príležitosť cestovať a spoznávať život, zvyky, tradície, 

kultúru či dokonca rodinné prostredie v krajinách EÚ. 

http://www.kabaslovensko.sk/


Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 

a športu v Európe. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v 

európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v 

programe v oblasti zručností pre Európu.

Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce pokiaľ ide o 

vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, školské vzdelávanie 

dospelých, mládež a šport. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/about_sk)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sk


Zrealizované projekty 2015/2016

• žiaci

• Velešín, Česká republika, študijný odbor elektrotechnika, 10 žiakov + 1 pedagóg

• Jičín, Česká republika, 10 žiakov + 1 pedagóg

• Plymouth, Veľká Británia, študijný odbor logistika, 8 žiakov + 1 pedagóg

• pedagógovia

• Atény, Grécko, manažérska mobilita, 2 pedagógovia

• Jičín, Česká republika, odborná stáž, 3 pedagógovia



Plymouth, Veľká Británia, marec 2016



Velešín, Česká republika,

máj 2016



Atény, Grécko, 

november 2015



Zrealizované projekty 2016/2017

• žiaci

• Jičín, Česká republika, študijný odbor elektrotechnika a mechatronika, 10 žiakov + 1 
pedagóg

• Plymouth, Veľká Británia, študijný odbor logistika, 10 žiakov + 1 pedagóg

• Dudley, Veľká Británia, študijný odbor technické lýceum, 10 žiakov + 1 pedagóg

• pedagógovia

• Dudley, Veľká Británia, manažérska mobilita, 2 pedagógovia

• Velešín, Česká republika, odborná stáž, 3 pedagógovia



Plymouth a Dudley, Veľká Británia, marec 2017



Plymouth, Veľká Británia, marec 2017



Velešín, Česká republika, máj 2017



Zrealizované projekty 2017/2018

• žiaci

• Jičín, Česká republika, študijný odbor elektrotechnika a mechatronika, 10 žiakov + 1 
pedagóg

• Velešín, Česká republika, študijný odbor elektrotechnika a mechatronika, 10 žiakov + 1 
pedagóg

• Dudley, Veľká Británia, študijný odbor technické lýceum, 10 žiakov + 1 pedagóg

• pedagógovia

• Jičín, Česká republika, odborná stáž, 2 pedagógovia

• Grenada, Španielsko, manažérska mobilita, 2 pedagógovia



Dudley, Veľká Británia, marec 2018



Granada, Španielsko, november 2017



Zrealizované projekty 2018/2019

• žiaci

• Dudley, Veľká Británia, študijný odbor technické lýceum, 20 žiakov + 2 pedagógovia

• Lipsko, Nemecko, študijný odbor logistika, 12 žiakov + 2 pedagógovia

• pedagógovia

• Dudley, Veľká Británia, odborná stáž, 2 pedagógovia

• Lipsko, Nemecko, odborná stáž, 2 pedagógovia

• Párnu, Estónsko, manažérska mobilita, 2 pedagógovia



Dudley, Veľká Británia, október 2018



Dudley, VB,

október 2018



Lipsko, Nemecko, marec 2019



Zrealizované projekty 2019/2020

• žiaci

• Dudley, Veľká Británia, študijný odbor technické lýceum, 12 žiakov + 2 pedagógovia

• Chemnitz, Nemecko, študijný odbor logistika, 12 žiakov + 2 pedagógovia

• pedagógovia

• Dudley, Veľká Británia, odborná stáž, 2 pedagógovia

• Jičín, Česká republika, odborná stáž, 2 pedagógovia

• Lezignan, Francúzsko, manažérska mobilita, 2 pedagógovia



Dudley, VB, október 2019



Dudley, Veľká Británia, október 2019



Zrealizované projekty 2021/2022

• žiaci

• Jičín, Česká republika, 12 žiakov + 1 pedagóg

• Chemnitz, Nemecko, študijný odbor logistika, 12 žiakov + 2 pedagógovia

• pedagógovia

• Malta, jazykový pobyt, 4 pedagógovia



Jičín, Česká republika

V septembri 2021 sa 12 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru mechatronika
zúčastnilo s 1 pedagógom mobility na VOŠ a SPŠ v Jičíne. 

Žiaci väčšinu času strávili v strojárskej časti školy pri 3D tlačiarňach, CAD softvéroch 
alebo pri CNC strojoch. Pracovali s jazykmi ShopMill/ShopTurn, no skúsili si aj prácu 
v programe pre stroje na báze programovacieho jazyka Heidenhain a Fanuc. Na našej 
škole pracujú na ShopMill/ShopTurn Strojoch, takže Heidenhain a Fanuc bola 
novinka. 

V elektrotechnickej časti školy merali v moderných laboratóriách. Pracovali na veľkých 
elektrikárskych stoloch s rôznym vybavením.



Jíčín, Česká republika, september 2021



Chemnitz, Nemecko

V októbri 2021 sa 12 študentov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru 

logistika zúčastnilo s 2 pedagógmi mobility v nemeckej škole F + U Sachsen

v Chemnitz. Mobilita bola zameraná na exkurzie do nemeckých firiem 

a skladov a ich fungovanie z pohľadu logistiky. Exkurzie boli doplnené 

prednáškami a školeniami v školiacom stredisku v cudzom jazyku – angličtine 

a nemčine. 

Okrem toho študenti navštívili historické a kultúrne pamiatky, technické 

a výtvarné múzeá v Chemnitz, Lipsku a Drážďanoch. 



Chemnitz, Nemecko, 

október 2021



Malta

V období jarných prázdnin 2022 sa štyri učiteľky našej školy (Mgr. Perla Ivaničová, 
Mgr. Marcela Rybárová, Mgr. Mária Vankušová, Ing. Iveta Chmelíková) zúčastnili 
jazykového pobytu na Malte.

Počas siedmych dní absolvovali 20 hodín intenzívneho jazykového kurzu spolu 
s ďalšími jedenástimi učiteľmi z iných slovenských odborných škôl a so študentami 
tretieho veku z rôznych krajín. Zlepšili sa v odbornej anglickej terminológii, zoznámili 
sa a  novými kolegami, s ktorými si porovnali svoje skúsenosti z praxe a zároveň 
spoznávali aj krásy, históriu a kultúru úžasného ostrova. Erasmus+ pobyt bol pre 
všetkých veľkou skúsenosťou a rovnako aj obrovským zážitkom.  



Malta, marec 2022


