
 
Projekty na Strednej 

priemyselnej škole Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici 

v roku 2018 
 



Mobility a mladežnícke výmeny v 
roku 2018 

• Apríl 2018: Mládežnícka výmena – Podnikanie s 
multimédiami, Jazero Počúvadlo, 10 študentov /geodézia, 
grafický dizajn/  

• Jún 2018:  Mládežnícka výmena – Naštartuj si kariéru – 
Rumunsko, 2 študenti a 4 absolventi 

• September 2018: Mobilita, 10 študentov /odevný dizajn, 
biotechnológia, grafický dizajn/  Malaga, Španielsko 

• November 2018: Mobilita vyučujúcej chemických predmetov, 
Brno, Česká republika 

• Január 2019: Mobilita, 10 študentov /grafický dizajn, 

konzervátori papiera/ 

• Spolu: 37 účastníkov 



• V roku 2018 sme získali finančnú podporu s 
programu Erasmus plus na rok 2018 na mobilitný 
projekt č. 2018-1-SK01-KA102-046060, vďka ktorému 
sme zrealizovali dve dvojtýždňové pracovné stáže v 
Španielsku a Írsku. Jedna vyučujúca praktických 
predmetov v odbore farmakológia a biotechnológia 
absolvovala mobilitu na partnerskej škole v Českej 
republike s cieľom inšpirovať sa učebnými postupmi 
a materiálmi pri praktickom vyučovaní a dohodnúť 
mobilitu pre našich študentov na  partnerskej škole v 
nasledujúcom roku. 



 
Potulky po Malage 

pred divadlom z rímskych čias 
 
 



Malaga a sochy 
Picasso a rybár 



Študenti v práci 



Študenti v práci 



Študenti v práci 



Študenti v práci 



Študenti v práci 



Výlet Ronda 
boli sme na dne kaňonu pod mostom a  v Corride, kam 

chodieval aj hemingway 



Výlet Mijas 



Módna prehliadka 



Oceán v Tarife 



 Čo sme jedli 



Certifikáty 



Ohlasy - biotechnológia 

• Tomáš Hruška: Erasmus v Španielsku bol 

úžasná skúsenosť a neskutočný zážitok. Počas 

celého projektu sme navštívili mnoho miest, 

ktoré boli čarovné. Ja osobne som v meste 

Malaga pracoval v Chemickom laboratóriu, ktoré 

ma ohúrilo svojou modernou výbavou a svojou 

organizáciou práce. Španielsko som si užil aj z 

mnohých iných dôvodov: výborné jedlo, milí 

ľudia, nádherné počasie, múzeá a architektúr, 

ale aj obyčajné prechádzky po Malage. 



Ohlasy – grafický dizajn 

• Asi nedokážem opísať všetko to nadšenie z týchto 
dní. Bola to úžasná skúsenosť so skvelými ľuďmi. 
Absolvovali sme prax, za ktorú sme získali certifikáty 
a počas voľných dní sme šli na výlety, ktoré naozaj 
stáli za to – Gibraltár, Ronda, Mijas a prechádzky 
v Malage – arabská pevnosť Alcazaba a hrad 
Gibralfaro, galéria moderného umenia, múzeum 
mesta malaga, automobilové múzeum, Picassovo 
múzeum a plavba loďou okolo malagského zálivu. 
Som vďačná za takúto skúsenosť a dúfam, že sa mi 
ešte niekedy v budúcnosti podarí ju zopakovať. 
Adriána Gloneková 4.D  



Ohlasy – odevný dizajn 

• Nedávno som sa vrátila, z mobilít v Španielsku. Spočiatku som 
mala obavy zúčastniť projektu a som rada, že ma do toho 
dotlačili. Bola to výborná príležitosť na zlepšenie svojich 
schopností v pracovnej oblasti. Keďže študujem odevný dizajn, 
zažila som neuveriteľný zážitok v módnom priemysle. Podarilo 
sa mi, dostať sa do zákulisia významnej módnej prehliadky, 
kde som pomáhala pri obliekaní modeliek a modelov. Cítila 
som sa ako vo filme.  

- Vďaka tomuto projektu sa mi podarilo nielen zlepšiť si 
angličtinu, ale aj naučiť sa samostatne žiť, starať sa o seba a 
variť si, napriek tomu, že som mala mnoho spolubývajúcich. 
Pri projekte som si našla nových kamarátov a teraz mám s 
nimi výborné vzťahy. Každému odporúčam ísť na takúto 
mobilitu. 

 
 



Írsko 



Cobh a Titanic 



Blarney Castle 

 



Blarney Castle 



Cliffs of Mohair 



Ďakujem za pozornosť 

a dúfam, že nám schvália projekt aj v 
nasledujúcom roku  


