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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu 
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov školy 
Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta 

7. Názov mimoškolskej činnosti 
Krúžok bez písomného výstupu:  

Mladý odborník 

8. Dátum uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 
4.11.2022 

9. Miesto uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 

Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta Esterházyovcov 

712/10, 924 34 Galanta - miestnosť/učebňa: 0/1 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Agnesa Lovászová 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Úvodný, motivačný príhovor 

Po stopách predkov: referáty – čo zaujímavé sme videli, čo sme sa naučili. V priebehu 

týždňa sa členovia krúžku stretli viackrát. V stredu, 2.11.2022 sme symbolicky v rámci 

Pamiatky zosnulých zapálili sviečku a minutou ticha sme si uctili pamiatku našich 

zosnulých blízkych a nakoľko bolo prekrásne slnečné počasie, navštívili sme galantské 

kaštiele a lesopark našej školy. 3.11.2022 sme sa zúčastnili prednášky s certifikovanými 

lektormi spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú 

gramotnosť žiakov pomocou spoločenskej hry FINANČNÁ SLOBODA, ktorá je zameraná 

na finančné vzdelávanie účastníkov hry. 

Po referátoch sme si pozreli fotky, ktoré sme spravili na našich doterajších aktivitách 

(návšteva múzea, parku, dňa otvorených dverí, autosalónu, besedy.... pozreli sme si videá, 

ktoré sme natočili a doplnili sme našu prezentáciu) nové príspevky na www.sostechga.edu.sk  

a zaujímavosti o Galante na : 

https://madari.sk/magazin/historiasucasnost/neogoticky-kastiel-esterhazyovcov-v-galante 

https://matterport.com/discover/space/5k3f6tv714p 

https://seredsity.sk/neogoticky-kastiel-v-galante-ako-ste-ho-este-nevideli-vynimocne-historicke-

fotografie-spojene-so-sucasnostou-vas-ocaria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WjT7FO8hhhU 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sostechga.edu.sk/
https://madari.sk/magazin/historiasucasnost/neogoticky-kastiel-esterhazyovcov-v-galante
https://matterport.com/discover/space/5k3f6tv714p
https://seredsity.sk/neogoticky-kastiel-v-galante-ako-ste-ho-este-nevideli-vynimocne-historicke-fotografie-spojene-so-sucasnostou-vas-ocaria/
https://seredsity.sk/neogoticky-kastiel-v-galante-ako-ste-ho-este-nevideli-vynimocne-historicke-fotografie-spojene-so-sucasnostou-vas-ocaria/
https://www.youtube.com/watch?v=WjT7FO8hhhU


https://www.youtube.com/watch?v=IPwR3-J1Qso  

Atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská. Žiaci boli kreatívni, mali zaujímavé – prospešné nápady, 

do aktivít sa s radosťou zapájali a na záver sme organizačne zabezpečili  najbližšie stretnutie. 

Plánujeme navštíviť ďalšie múzeum a historické pamiatky Galanty. 
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