
 

 

  Pridajte sa 

k nám a 

 vycestujte na stáž  do 

zahraničia ! 

 

 

 

Náš projekt : „Moje budúce povolanie – moje hobby“  



 

 

26 študentov našej školy zažilo, aké to je praxovať 

v zahraničí 

Aj vy môžete byť jedným z nich ! 
 

 

Program : Erasmus+ 

Kľúčová akcia : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov   

Kód projektu : KA102-046014 

Trvanie  projektu : 1.6.2018 – 31.5.2019 (12 mesiacov) 

Celkový grant projektu : 47997.00 Eur 

 

Cieľ projektu - získanie pracovných skúseností v zahraničí a 

zdokonalenie sa v cudzom jazyku 

Získanie Europassu a Certifikátu zahraničnej firmy 

 



 

 

                                         

Realizované stáže :   

   

30.9.2018 - 13.10.2018                  

 Taliansko - Saluzzo  

 6 študentov – odbor mechanik mechatronik 

 firmy :                        LaRa, Nazari, Supertino 

 

 
 

„Práca vo firme LARA nebola veľmi namáhavá, avšak bola veľmi 
zaujímavá. Pracovný kolektív bol veľmi dobrý a komunikáciu v 
angličtine sme všetci zvládali“. Matej – účastník stáže 



 

 

 
„Voľný čas sme zväčša trávili v centre Saluzza, ale navštívili sme aj 
Turín a iné zaujímavé miesta, odnášame si veľa pozitívnych 
spomienok“. Jakub – účastník stáže 

 
 

Realizované stáže :   

 

14.10.2018 - 27.10.2018  

Česká republika - Kopřivnice   

 10 študentov - odbor mechanik mechatronik  

 firmy :                                         Tatra, Tawesco 

 

 



 

 

„Strávili sme tam dva týždne plné zábavy a porozumenia, ale hlavne 

pracovných skúseností“. Danka – účastníčka stáže 

„Videli sme veľa zaujímavých vecí ako je Štramberkský hrad 

a múzeum, taktiež múzeum automobilky Tatra a ochutnali sme tiež 

miestnu špecialitu Štramberské uši“. Peťo – účastník stáže 

Realizované stáže :   

 4.11.2018 - 17.11.2018  

Česká republika -  Javorník  

10 študentov – mechanik elektrotechnik 

firma:                                        Energorozvody 

 
 



 

 

„Miestni s nami boli spokojní, dokonca majiteľ Energorozvodov nám 

ponúkol prácu po úspešnom ukončení školy. Bola to super skúsenosť 

a určite by som si to zopakoval“. Martin – účastník stáže 

„V nedeľu sme navštívili Račí údolí, vyhliadkovú vežu a jazdili sme na 

motokárach. So stravou som bol nadmieru spokojný - česká kuchyňa 

mi veľmi chutila“. Maximilián – účastník stáže 

 

 

 

Práca na    

stážach 

 

- mechanik 

mechatronik 

- mechanik elektrotechnik 



 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

Milí študenti !  

Pripravujeme pre vás ďalšie 

projekty financované Erasmus+ 

Programom Európskej únie! 

Viac na www.sostmi.sk pod ikonkou Projekty 

 

 

 

http://www.sostmi.sk/

