
                           
 

 
 

 

Výzva:  2018 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA102-045877 

 

ODBORNÉ VEDOMOSTI 

A ZRUČNOSTI Z EURÓPY II 

 

VIEDEŇ  

23.09.2018 - 13.10.2018 

 



                           
 

 
 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU: 

 
 Transformácia teoretických vedomostí do praktických zručností formou 

odbornej praxe v zahraničných spoločnostiach, ktoré sa orientujú na IT sektor, 

hlavne informačné a sieťové technológie a digitálne médiá. 

 

ZAMERANIE PROJEKTU: 

 Účasť žiakov na zahraničnej praxi prispieva k internacionalizácii našej školy. 
 

PARTNERI PROJEKTU: 

 KVIERREAL BAU GmbH  

Kohlmarkt 4/11, 1010 Wien, AUSTRIA 

https://www.k4-ral.com/ 

 
 Lawvision information systems GmbH 

Rußbergstraße 61/1, 1210 Wien, AUSTRIA  

https://www.lawvision.eu/de/ 

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU: 

 Žiaci 4. ročníka  študijných odborov: 

 2694 M informačné a sieťové technológie (8 žiakov) 

 3447 K grafik digitálnych médií (8 žiakov) 

 
 

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ 
TECHNOLÓGIE 

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 

1 Erika Kötelešová 1 Samuel Bugeľ 

2 Daniel Laputka 2 Timotej Horňák 

3 Michal Nalevanko 3 Nikolas Ihász 

4 Patrik Pataki 4 Mário Madarász 

5 Tímea Remetová 5 Radka Rešovská 

6 Jakub Škulec 6 Matúš Revák 

7 Michal Tirpák 7 Dávid Vrána 

8 Nikolas Trembecki 8 Beáta Zambová 

 

 

 

https://www.k4-ral.com/


                           
 

 
 

 

PRÍNOS PROJEKTU PRE ŽIAKOV:  

 
 hľadanie vhodných riešení v konkrétnych problémových situáciách, ktoré 

súvisia so študijným odborom, 
 

 zlepšenie schopností presadiť sa v konkurenčnom pracovnom prostredí, 
 

 získanie nových praktických zručností, ktoré nie je možné zabezpečiť  
na praktickom vyučovaní v škole, 
 

 nadobudnutie cenných skúseností do budúcnosti pre žiakov pochádzajúcich  
z prostredia s nedostatkom príležitostí, 
 

 veľmi pozitívny vplyv na samostatnosť a sebavedomie žiaka, ktorý si už na 
začiatku projektu uvedomí svoje slabé a silné stránky, 
 

 schopnosť porovnať špecifickosť a kvalitu pracovného prostredia v zahraničí  
a na Slovensku, 
 

 zlepšenie jazykových schopností a komunikačných zručností v anglickom 
jazyku, ktoré sú v súčasnosti samozrejmou požiadavkou zamestnávateľov, 
 

 sebahodnotenie pri hľadaní uplatnenia sa v profesionálnom živote, 
 

 potvrdenie o absolvovaní zahraničnej odbornej praxe získaním Certifikátu 
Europass Mobility. 
 
 
 

PRÍNOS PROJEKTU PRE ŠKOLU: 

 zvýšenie prestíže školy medzi ostatnými strednými školami Košického 
samosprávneho kraja, 
 

 získanie spätnej väzby od zahraničných partnerov poskytuje škole priestor  
na sebareflexiu, ktorú je potrebné využiť pri zmene výučby cudzích jazykov  
a odbornej prípravy žiakov, 
 

 zapracovanie požiadaviek zahraničných partnerov do ŠkVP prispeje k inovácii 
obsahu a metód odborného vzdelávania v študijných odboroch školy,  
 

 modifikovanie systému výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby absolventi 
školy boli atraktívni nielen pre slovenské firmy, ale dokázali sa uplatniť aj na 
európskom pracovnom trhu. 
 

 



                           
 

 
 

... poďme rýchlo, Viedeň čaká                ... pred večerou 

 

…so šéfom vo firme 

 

… najlepšia orientácia v meste 

 

 

…v slávnej opere 

 

… pred dominantou 
Viedne 

 

 
... v galérii 

 



                           
 

 
 

 

 

… na prechádzke po práci                    … vždy spolu a veselo 

 

... naše pracovné úlohy si vyžadovali aj nočné fotenie 

 

 

 

 



                           
 

 
 

 

…z našej viedenskej tvorby 

   
   

   
 

 
          

 


