
 

 

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 JAVYS - exkurzia 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

17.06. 2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Jadrová elektráreň Mochovce 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Lucia Chochlíková, Mgr. 

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. Interaktívne aktivity 

2. Návšteva 3D kina 

3. Palivový cyklus, rozpad radioaktívneho úranu 

4. Radioaktívny odpad 

5. Princíp výroby energie v JE, palivový cyklus 

6.  Priestory so zvýšenou rádioaktivačnou záťažou 

 

Témy stretnutia: 

1. Táto časť expozície bola zameraná na interaktívne aktivity : termálne zrkadlo – merajúce 

teplotu predmetov ako aj teplotu nášho tela, zábava s elektrickým nábojom, Energorance – 

zahratie sa na interaktívnej podlahe, kde sme zistili koľko energie sa nám dá vygenerovať. 

2. Navštívili sme 3D kino, kde sme si unikátnymi 3D efektmi pozreli krátky dokument. 

3. V ďalšom pavilóne sme si pozreli palivový cyklus a rozpad radioaktívneho uránu. 

4. Vypočuli sme si prednášku o kontrolných fázach na pracoviskách s jadroaktívnymi látkami 

a prednášajúca nám na figuríne ukázala ochranné pomôcky, ktoré sa používajú v priestoroch 

so zvýšenou radiačnou záťažou. 

  

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci 1. 2. a 3. ročníkov maturitného zamerania v odboroch elektrotechnik 

a mechanik strojov a zariadení spolu s majstrom odborného výcviku. Výstava ich veľmi zaujala, 

keďže vďaka jej návštevy si osvojili veľmi zaujímavé informácie a zároveň potvrdili svoje už naučené 

vedomosti.  

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


 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Lucia Chochlíková. 

14. Dátum 17.06.2022 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Oľga Kropelová, Ing. 

17. Dátum 17.06.2022 

18. Podpis  
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