
Erasmus+ projekt
KA102- Mobilita učiacich sa v 

odbornom vzdelávaní a 
príprave

Mladí veterinári a 
farmári na odbornej 

stáži v Srbsku

17. 10. 2021- 31. 10. 2021



Základné 
informácie o 
projekte

• KA102- Mobilita jednotlivcov v odbornom 
vzdelávaní a príprave

Typ projektu

• 17.10.-31.10.2021

• (14 dní)

Dĺžka mobility

• 28 886 EUR

Rozpočet

Počet účastníkov: 15+ 2 učitelia



Organizácia 
denných 
aktivít mobility

Účastníci ubytovaní 
na školskom 

internáte

Stravovanie v 
školskej jedálni

Počas praxe 
účastníci rozdelení 
na 2 skupiny podľa 
zamerania: 7 žiakov 
v odbore 4210 M 04 
a 410 M 18, 8 žiakov 
v odbore 4336 M 01

Spoločný program -
odborné exkurzie a 
poznávacie výlety



Deň 1 - veterinári
Prax s ošípanými- kastrácia
Práca v minizoo- kŕmenie, čistenie, 
starostlivosť



Deň 1 -
agropodnikatelia

Prax v školskej záhrade
a fóliovníkoch - výsadba
zeleniny



Deň 1 – exkurzie
Návšteva farmy ošípaných, pestovateľa levandule a 
liečivých rastlín, múzeum archeológie v Sremskej Mitrovici



Deň 2 - veterinári
Práca s kravami- veterinárne vyšetrenie chorého a zdravého 
jedinca a telnej kravy, podávanie liečiv



Deň 2 - agropodnikatelia
Prednáška o znečistení pôdy a klimatických zmenách súvisiacich s 

poľnohospodárstvom, analýza vzoriek v pedologickom laboratóriu



Deň 2 - exkurzia
Prehliadka mesta Šabac, privítanie na mestskej radnici, návšteva 
knižnice, múzea, pravoslávneho kostola 
a protitureckej pevnosti na brehu rieky Sava



Deň 3 -
veterinári
Prax s ovcami-
vyšetrenia a 
odber krvi



Deň 3 - agropodnikatelia
Tvorba záhonov a výsadba kvetov v školskom parku



Deň 3 -Exkurzia
Novi Sad- prehliadka mesta, návšteva Matice 
srbskej a hradu Petrovaradin



Deň 4 - veterinári
Prax s koňmi a 
jazdenie na koňoch



Deň 4 -
agropodnikatelia
ukážky štepenia
stromčekov a 
praktická činnosť



Deň 4 - exkurzia
Pamätník bitky na Cere, kláštor
Tronoša, rodný dom Vuka Karadžića, 
rieka Drina



Deň 5- veterinári a agropodnikatelia
Prax v minizoo, kŕmenie, čistenie, 
starostlivosť a podávanie liečiv malým 
zvieratám



Deň 6- exkurzia
národný park Tara, kláštor Sokograd, 
hydroelektráreň na rieke Drina, 
riečka Vrelo



Deň 7- exkurzia
Hlavné mesto Belehrad, 
chrám Svetog
Save, múzeum Nikola Tesla 
a Kalemegdan



Deň 8 - veterinári 
Prax vo veterinárnej ambulancii, 
vyšetrenia psov, prax s veterinárom 
na výjazde, vyšetrenie kravy, 
inseminácia



Deň 8-
agropodnikatelia
Práca v školskom
laboratóriu- rozbor
mlieka, návšteva
školskej mliekárne
a pekárne



Deň 9 - veterinári
Prax vo veterinárnej 
ambulancii, vyšetrenia 
zvierat, pooperačná 
starostlivosť



Deň 9 -
agropodnikatelia
Prax na školskom
hospodárstve- zloženie a 
príprava kŕmnych zmesí, 
vedenie evidencie stáda a 
iných dokumentov



Deň 10 - veterinári
Prax vo veterinárnej
ambulancii, vyšetrenia
zvierat, pooperačná
starostlivosť



Deň 10 - agropodnikatelia
Návšteva najväčšieho
pestovateľa okrasných
drevín, kvetov a iných
rastlín- Topalović



Deň 10- veterinári
Prax vo veterinárnej
ambulancii, vyšetrenia
zvierat, podávanie
liečiv, kastrácia
gravidnej sučky



Deň 10- exkurzia
Gučevo- pamätník bitky 1. svetovej 
vojny, kúpele Koviljača



Deň 11- veterinári
Prax vo veterinárnej ambulancii, 
asistencia veterinárovi pri výjazde do 
terénu



Deň 11- agropodnikatelia
Návšteva najväčšieho pestovateľa kvetín Perić



Deň 11- exkurzia
Mliekáreň Šabac, 
fabrika na výrobu
hnojív elixir Feed



Deň 12-
agropodnikatelia
Návšteva poľnohospo-
dárskej poradnej 
služby, teoretická 
prednáška o plodinách 
a pestovaní, diskusia



Deň 12 - veterinári
Prax vo veterinárnej
ambulancii –
asistencia pri operácii a
asistencia veterinárovi
na výjazde- pôrod



Deň 12- exkurzia
náučný park Šabac



Deň 13 – exkurzia
Sremski Karlovci-
prehliadka centra 
mesta, najstaršieho
gymnázia v Srbsku a 
mestského múzea



Deň 13 –
exkurzia
Sremski Karlovci-
návšteva múzea
včelárstva a 
vinárstva



Deň 14 - rozlúčka a odchod domov


