
Do Európy za vzdelaním 

Naša škola – Stredná odborná škola automobilová v Devínskej Novej Vsi zrealizovala 
v mesiacoch september 2014 – jún 2015 odbornú stáž (mobilitu) pre študentov tretích ročníkov 
študijných a učebných odborov v 6 krajinách: Česko, Rakúsko, Turecko, Portugalsko, Taliansko 
a Veľká Británia. Zúčastnilo sa jej spolu 36 stážistov v siedmich skupinách po 5 v sprievode s jedným 
pedagógom.  

Takúto mobilitu sme organizovali už jedenástykrát, za čo patrí vďaka najmä projektovej 
manažérke Ing. Janke Maštrlovej, ktorá na škole pôsobí ako učiteľka odborných strojárskych 
predmetov a spolu so svojím projektovým tímom už celé desaťročie píše projekty, pomocou ktorých 
žiada o grant z EÚ. (Akčný program Európskeho spoločenstva na podporu odborného vzdelávania 
2000 – 2006, Program celoživotného vzdelávania 2007 – 2013 Leonardo da Vinci, KA1 – Mobilita 
učiacich sa a zamestnancov v OVP – Erasmus+). 

Odborná náplň stáží je zameraná na opravy a údržbu automobilov rôznych značiek 
v oblastiach mechaniky, elektroniky, karosárstva, lakovníctva alebo na diagnostiku uvedených oblastí 
priamo vo výrobe. V rámci mobility v spolupráci s partnermi zabezpečujeme pre jej účastníkov také 
pracovné prostredie a náplň, ktorú v domácich podmienkach nedokážeme poskytnúť. Okrem 
odborných zručností, ktoré študenti na jednotlivých pracoviskách nadobudnú, oboznámia sa s 
komplexným systémom práce v reálnych dielňach, overia si svoju schopnosť začleniť sa do 
pracovného kolektívu v cudzom a inojazyčnom prostredí, schopnosť komunikovať s nadriadenými, 
ako aj so zákazníkmi. 

Cieľom všetkých našich mobilít je skvalitniť prípravu žiakov na povolanie, zvýšiť ich 
uplatniteľnosť na medzinárodnom trhu práce a pripraviť ich na migráciu pracovnej sily v rámci EÚ.  
Usilujeme sa  vytvoriť z mobilít integrálnu súčasť vzdelávania a poskytnúť ju čo najväčšiemu počtu 
našich študentov. Za obdobie, keď vycestovali prví naši študenti do zahraničia v r. 2004 ku dnešnému 
dňu ich bolo už 276.  

Odborná stáž v zahraničí má svoje opodstatnenie tiež z dôvodu podporiť možnosť u mladých 
ľudí uplatniť sa na medzinárodnom trhu práce. Toto považujeme za dôležitý prínos našich projektov a 
vďaka Europassu – Mobilita, ktorý obdrží každý účastník, je stáž u neho nielen registrovaná, ale tiež 
uplatniteľná pri hľadaní jeho budúceho zamestnania.  

Očakávané výstupy našich projektov spočívajú v zlepšení odborných zručností jednotlivých 
profesií, získaní jazykových kompetencií a tiež sociálnych spôsobilostí v oblasti komunikácie 
a asimilácie do inokultúrneho prostredia.  

Všetci účastníci mobilít sa začlenia do procesu celoživotného vzdelávania a veríme, že si už v 
mladom veku začnú uvedomovať jeho dôležitosť pre svoj odborný rast počas celého obdobia svojej 
pracovnej kariéry. Tento faktor považujme za dlhodobý dopad nášho úsilia. 
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