
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

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 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov školy Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec 

7. Názov mimoškolskej činnosti ELOSYS - strojársky veľtrh - exkurzia 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

25.05.2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Výstavisko Agrokomplex Nitra  

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Melichar Csóka, Ing. 

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.trnava-vuc.sk, www.sosthc.edupage.org 
 

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

 
Hlavné body: 

1. Panel odborníkov 

2. Z Dubaja do Nitry 

3. ELECTRON 

 

Témy stretnutia: 

1. Táto časť expozície bola zameraná na diskusiu o opatreniach, ktoré pomôžu slovenskému 

priemyslu v napojení na iniciatívy EÚ prekonať negatívne dosahy vojnového konfliktu na 

Ukrajine a o novom rozmere dlhodobej stratégii znižovania dosahov priemyslu na životné 

prostredie. 

2. V pavilóne  Z Dubaja do Nitry boli umiestnené prezentácie unikátnych slovenských 

technológií a projektov, ktoré reprezentovali Slovensko na platforme EXPO 2020 Dubaj : 

 koncept vodíkového superšportu MH 2 vytvorený v spolupráci s MATADOROM 

 slovenský nízkotlakový vodíkový autobus RH2 

 dekontaminačné zariadenie Emma a Nella 

 rastúci skladací bicykel 

 Vírrnik NISUS 

3. V pavilóne ELECTRON sa nachádzali tieto expozície : 

 bezpečnosť strojových zariadení, elektrické inštalácie 

 inštalácia prepamäťových ochrán pre DC siete fotovoltických systémov do 100 MW 

 automatizácia budov 

 revízia elektrických spotrebičov a elektrického  ručného náradia 

  

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci 1. 2. a 3. ročníkov spolu so svojimi pedagógmi , MOV , ktorí študujú 

v odboroch – mechanik elektrotechnik, mechanik  strojov a zariadení, automechanik. Výstava ich 

veľmi zaujala, keďže vďaka jej návštevy si osvojili veľmi zaujímavé informácie a zároveň potvrdili 

svoje už naučené vedomosti.  
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