
 

Študenti strednej odbornej školy služieb a lesníctva s radosťou opäť 

absolvovali prax v Nemecku v Nórsku a v Čechách  

Číslo projektu:  2017-1-SK01-KA116-035113 

Maximálny schválený grand: 68 063,00 Eur  

Názov projektu: Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU 

Termín stáže:  

Nemecko: 03.11.2017 – 18.11.2017 

Nórsko: 13.10.2017 – 28.10. 2017  

Česko: 25.04. 2018 – 10.05.2018  

Počet účastníkov spolu: 38 

Nemecko: 20 žiakov +1majsterka  v odbornej príprave zamestnancov +2 sprevádzajúce osoby  

Nórsko: 8 žiakov  +1 sprevádzajúca osoba 

Česko:  4 žiaci + 1 majster odbornej príprave zamestnancov + 1 sprevádzajúca osoba  

 

V rámci programu Erasmus+, “Improving working skills in EU“, realizovala naša 

škola - SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica viaceré zahraničné mobility pre takmer 

všetky študijné odbory, pre žiakov aj pedagogických pracovníkov. Škola tak napĺňa svoj plán 

internacionalizácie a rozvíja medzinárodnú spoluprácu na odbornej úrovni s podnikmi  v 

zahraničí.  

Pre 8 študentov lesníckych odborov bola v dňoch 13. - 28.októbra 2017 realizovaná mobilita 

do Nórska, organizovaná v spolupráci s lesníckou firmou Arne Rudshagen. Počas tejto 

zahraničnej stáže bolo jedným z hlavných cieľov rozvíjať odborné vedomosti a pracovné 

zručnosti, spoznať nové technológie a metódy v obore, adaptovať sa v novom pracovnom 

prostredí, oboznámiť sa s krajinou, jej kultúrou a zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku. To 

všetko s cieľom lepšieho uplatnenia sa na európskom trhu práce. Každý účastník mal 

zadefinované konkrétne vzdelávacie výstupy a všetci získali európske certifikáty 

s popísanými vzdelávacími výstupmi, získali hodnotenie aj uznanie týchto výstupov. 

Verím, že realizácia zahraničných stáží bude mať dlhodobé prínosy nie len pre všetkých 

účastníkov ale aj pre našu školu, región a v konečnom dôsledku pre rozvoj OVP v SR a pre 

spoločný EU pracovný trh. 



 

 „ Zaujímavá bola už cesta, väčšina z nás ešte nikdy neletela lietadlom. Učiteľka nám 

pomohla začekovať batožinu, vytlačiť si boarding pas a povzbudzovala nás, že nabudúce už 

budeme vedieť letieť aj bez doprovodu. Let bol celkom adrenalín a podebatovali sme si s 

letuškou. 

Po prílete sme sa zrazu ocitli v Nórsku, ani žiadna kontrola colná nebola, boli sme poučení, 

aké je to super, že je Slovensko v EU a aké bolo kedysi cestovanie zložité a za čias našej 

učiteľky pred 89 aj nemožné. Úprimne povedané, pre mňa by bolo aj teraz nemožné, ak by 

som si to mal platiť sám :)  

S jedným prestupom sme cestovali moderným autobusom, s wifi, do mesta Elverum. Tam 

bola strašná zima ale hneď nás privítal zamestnanec nášho nórskeho zamestnávateľa a išiel 

nás ubytovať, to bol celý čas náš tútor a všetko nám vysvetľoval aj v práci.  

Bývali sme v typickom nórskom drevenom dome, po dvoch na izbách, mali sme tam iba pre 

nás aj kuchyňu aj 2 kúpeľne a obývačku. V tej bola telka, ale všetky programy iba 

v angličtine alebo nórčine :) 

Prvá večera bola u majiteľa firmy, Arneho. Rozprávali sme sa o Nórsku aj o Slovensku, o 

poľovačke a tiež o programe Erasmus, o tom, čo sa máme naučiť a robiť a zažiť, vidieť, ako a 

za čo budeme hodnotení. Aj nás upozornil, že na konci sa známkuje rovnako ako v škole a 

známka z odbornej praxe v zahraničí je platnou známkou na domácu odbornú prax a že 

hlavné je, aby sme sa nebáli pýtať a aby sme rozprávali po anglicky.  

Prax sme začali potrebnými papierovačkami a vysvetlovaniami, tréningom bezpečnosti a 

prvej pomoci. Museli sme ísť na úrad ale nórska byrokracia je vcelku rýchla.  

Pracovali sme 7 h denne s krovinorezmi aj motorovými pílami, pod dohľadom aj 

s vysvetľovaním.  Zistili sme rozdiely medzi nórskym a naším systémom v prebierke aj 

prerezávke. Tiež sme sadili stromčeky. Nesmeli sme sa ponáhľať, všetko muselo byť 

premyslené a kvalitné. Pochopili sme nórsky systém aj mentalitu zamestnávateľa. Museli sme 

pri práci aj rozmýšľať aj všetko chápať (v angličtine) a nie iba akože poslúchať a museli sme 

občas aj medzi sebou spolupracovať :) 

Veľa sme sa dozvedeli o Nórsku – o lese, odborné veci, ale aj o každodennom školskom 

živote. To ale skôr po práci – na nórskej strednej lesníckej škole,  kam sme chodili na večere. 



 

Rozprávali sme sa tam so študentmi po anglicky, zopár slov vieme aj po nórsky. Hrali sme s 

nimi table tenis a biliard. Porazili sme ich vo florbale :) 

Zaujímavé bolo prepojenie lesníctva s poľnohospodárstvom. Väčšina majiteľov lesov vlastní 

aj polia ich podnikanie je preto prepojené. V Nórsku je všetko prepojené s lesníctvom a 

drevárstvom. Aj mega konštrukcia olympijského štadióna je z dreva. V meste Hamar sme 

videli obrovskú stavbu štadióna - ako obrátená vikingská loď – hneď pri najväčšom nórskom 

jazere Mjosa.  

Fungovali sme tam skoro ako rodina, poobede sme boli niektorí behať, bicyklovať, loviť ryby 

na člne, na nákupoch vo Švédsku, čo bolo blízko a lacnejšie ako Nórsko. Páčilo sa nám v 

bowlingovom centre, aj strelecká súťaž a aj lesnícke múzeum bolo super. Tam by sme mali 

mať odborné predmety, ako to majú Nóri z lesníckej školy :) 

Najťažšia exkurzia bolo hlavné mesto Oslo. V takom množstve múzeí sme viacerí neboli ani 

doma :) Zaujímavé bolo múzeum Vikingov a loď Fram. Aj more, skokanské mostíky, metro a 

pešia zóna boli fajn : ) 

Boli sme na odborných exkurziách. Videli sme pri práci Harvestor aj Vývozku, vyskúšali 

sme. V lesnícko-drevárskej fabrike sme videli, čo sa deje s vyťaženým drevom. Triedenie 

podľa kvality moderným systémom, laserové meracie stroje, je tam úplne znemožnená 

korupcia, máme sa od nich čo učiť.  

Pochopili sme, že čo sa týka ťažby, je to v Nórsku úplne inak ako na Slovensku, iné 

podmienky, vybavenie, legislatíva. Inak fungujú veľké a inak rodinné firmy, ktorých je tam 

väčšina, a ktoré sú na naše pomery množstvom hektárov, ktoré vlastnia, tiež veľké :) 

Bola to skvelá skúsenosť a sme za ňu vďační. Pre budúcich stážistov – najhoršie boli dva 

týždne bez frajerky, rodiny a domácej kuchyne. Prvý týždeň sa ešte dalo, ochutnali sme aj 

losa a typické masové guličky ale potom to bolo strašne jednotvárne a bez chute. Kuchári z 

Nórska by mali prísť na Erasmus prax na Slovensko :) 

Naučili sme sa strašne veľa takých vecí, ktoré sa doma nemáme kde naučiť. Hlavne aby sme 

to raz aj využili a uplatnili. V dákej dobre platenej práci u nás alebo niekde inde v EU,  alebo 

zase v Nórsku :) “ 

Erik Foltáni, Viktor Hanuliak, Ján Hužovič, Adrián Meliška, Filip Bukovinský, Zoltán 

Medve, Patrik Klein, Daniel Pauko 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Cieľom projektu je , aby naši účastníci získali v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im 

nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy. Úspešná realizácia programu Erasmus+ zvýši v 

regióne počet záujemcov o odborné vzdelávanie, na našej SOŠ a naplní ciele EU plánu rozvoja našej 

školy. Projekt tento rok absolvovali aj majstri OV. Cieľom bolo aby majstri OV mali možnosť 

aktualizovať svoje kompetencie podľa EU požiadaviek a aby naši žiaci mali možnosť získať "pridanú 

hodnotu" k vzdelaniu - zručnosti aj nad rámec profilu absolventa a uplatniť sa tak na EU trhu práce. 

Ciele tieto "extra zručnosti" sú bližšie špecifikované v Learning Agreements pre každý študijný odbor 

a zvýšia šance študentov na osobný odborný rozvoj a získanie zamestnania vo svojom odbore. Projekt 

je zameraný na potreby žiakov nadobudnúť odborné a jazykové zručností v oblasti odbornej prípravy 

svojho odboru a potreby majstrov OV. Projekt nadväzuje na minuloročné naplnenie cieľov projektov a 

zúčastnili sa ho majstri OV a študenti SOŠ služieb a lesníctva v B. Štiavnici, ktorí študujú odbory 

operátor a mechanizátor lesnej techniky, murár-montér, kaderník a hostinský - kuchár, čašník. 

Nemecký partner je firma VITALIS je to náš priami zamestnávateľ, ktorý vlastní niekoľko vlastných 

prevádzok a poskytuje  pre všetky odbory kvalitnú prax. Zamestnávatelia zabezpečia okrem odbornej 

praxe aj ubytovanie a stravovanie účastníkov a počas voľna kultúrny poznávací program. Mobility v 

Nemecku sa zúčastnilo 20 študentov zo všetkých spomenutých odborov pre ktorých je hlavný cudzí 

jazyk nemecký. V cieľovej  krajine Nemecko sa zúčastnila jedna majsterka OV pre odbor kaderník-



 

kaderníčka. Účastníci boli vybraní po absolvovaní písomných testov a ústnych pohovorov z cudzieho 

jazyka a odborných predmetov, konzultácii s majstrami odborného výcviku a výchovným poradcom. 

Extra body získali ekonomicky, sociálne a geograficky znevýhodnení žiaci, ktorí by bez finančnej 

podpory programu Erasmus+ nemali šancu nadobudnúť zahraničnú skúsenosť. Mnohí zo 

znevýhodnených žiakov sú z odľahlých dediniek v štiavnických vrchoch a často nemajú financie ani 

na denné dochádzanie do školy. Napriek tomu majú niektorí vynikajúce študijné výsledky a boli by 

vhodnými účastníkmi mobility. Čiastkovými cieľmi každého účastníka bolo získanie "Learning 

Outcomes"- vedomostí, zručností a kompetencií" vo svojom odbore v rámci ECVET. Očakávaným 

výstupom je nadobudnutie odbornej kompetencie, ktorú v SR nemajú ako/kde získať a aktívne 

stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú, aktívne zapojenie sa do chodu firiem a podnikov. 

Výstupom bolo tiež nadobudnutie nových sociálnych a pracovných kontaktov, rozšírenie 

vedomostného obzoru v odborných predmetoch a ich využitie v praxi a tým aj lepšie uplatnenie sa 

študentov na pracovnom trhu po ukončení našej školy. Výstupom bude získanie medzinárodného 

certifikátu Europass ako i certifikátov konkrétnych firiem a prijímajúcich inštitúcií po ukončení 

mobility. V spolupráci s partnermi a jednotlivými zamestnávateľmi máme dohodnutý systém prenosu 

kreditov v odbornej príprave ECVET podľa príslušných odborov. Výstupom bola aj fotografická 

výstava a multimediálne prezentácie výsledkov stáže účastníkmi projektu na praktickom vyučovaní v 

škole pre ďalších žiakov a pedagogických pracovníkov školy, pre širšiu verejnosť - v médiách, v 

Informačnom Centre Mladých, , ako i prezentácia projektu pri novom nábore študentov na 

základných školách. Sme radi, že sme mohli prispieť k dobrému menu našej školy ako aj k zahraničnej 

diseminácii výsledkov medzinárodnej mobility Erasmus+. 



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Štiavnickí murári stavajú zo slamy. 

   Na prelome apríla a mája sa študenti Strednej odbornej školy služieb a lesníctva odbor murár spolu  

s majstrom odbornej výchovy zúčastnili v rámci programu Erasmus plus stáže v Českej republike v 

oblasti Semil, na výstavbe energeticky pasívneho domu. Konštrukcia stavby bola zhotovená zo slamy 

a omietaná hlinou. Súčasťou stáže boli dva týždne praxe pri samotnej výstavbe, kde si študenti 

vyskúšali všetky technologické postupy. Samotná prax chlapcov nadchla a bola rozšírením odborných 

zručností v odbore murár. Voľné chvíle využili študenti poznávaním okolitých lokalít  a tiež návštevou 

hlavného mesta Českej republiky  Prahy . Celá stáž bola veľkým prínosom pre praktické aj kultúrne 

vzdelanie pre našich študentov. Na záver zhodnotil majiteľ stavebnej firmy Ján Pospíšil prax a 

odborné znalosti našich študentov za veľmi kvalitné a prisľúbil spoluprácu s našou školou aj na 

nasledujúce roky.   

 

 

 

 



 

 


