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Pred mobilitou

 O tejto stáži som sa dozvedel na hodine anglického jazyka a následne som 

mal veľký záujem o účasť na tejto stáži.

 Prihlásil som sa hlavne kvôli tomu, aby som si skúsil prácu v zahraničí a kvôli 

certifikátom.

 Rodičia boli prekvapený a súhlasili so mnou, no báli sa o mňa.

 Výber účastníkov bol nie veľmi jednoduchý kvôli testom a kvízom, ktoré 

sme dostávali.

 Cez prázdniny sme tiež pracovali na prezentáciách a hlavne komunikovali 

mailom.



Príprava

 Pred stážou sme sa museli aktívne pripravovať a tak sme mali niekoľko 

lekcií s majstrom po odbornej praxi.

 Neskôr pred cestou bolo stretnutie rodičov, kde sa podpisovali zmluvy s 

firmami ako aj naše zmluvy školou.

 Rodičia boli dosť prekvapení a obávali sa o nás.



Cesta

 Pred cestou som sa dosť bál, pretože som nikdy predtým necestoval 

vlakom.

 Mali sme stretnutie pred stanicou a odchod vlaku bol čoskoro ráno.

 Mojou prvou cestou vlakom bola cesta do Košíc, kde sme prestupovali do 

rýchlika, ktorý nás odviezol až do Ostravy.

 V Ostrave nás čakal ďalší vlak do Kopřivníc, prestupovali sme dvakrát. Na 

tento vlak sme museli čakať hodinu, pretože nám ušiel pred očami a 

museli sme čakať na ďalší spoj.

 Do ubytovne sme sa dostali pomocou taxi služby od stanice v 

Kopřivniciach



Mobilita

 Môj prvý dojem z opytovania bol veľmi dobrý, no necítil som sa ako doma.

 Moje prvé pocity z firmy boli také zmiešane, pretože to bol ťažko výrobný 

priemysel oproti BSH.

 Avšak som vo firme získal strašne veľa vedomosti a komunikácia s 

mentorom bola tiež fajn.

 Vo voľnom čase a hlavne po práci sme často navštevovali rôzne pamiatky 

a objavovali krásu Štréberku. 

 Taktiež sme boli v technickom múzeu, ktorý nám ukázal strašne veľa áut.



Cesta späť

 Cesta späť bola skoro taká istá ako cesta tam, len sme cestovali inou 

spoločnosťou.

 Avšak som sa nemohol dočkať kým dorazíme do Michaloviec.

 Najhoršie na ceste späť boli prestúpi medzi vlakmi.



Záver mobility

 Mne osobne sa cela stáž páčila až na menšie nedorozumenia, ktoré sa ale 

rýchlo vyriešili a určite by som šiel znova.

 Získal som veľmi veľa vedomostí, pretože predsa to bola iná firma ako BSH 

a taktiež ten prístup bol iný.

 Môj názor na prácu v zahraničí sa určite zmenil, pretože som si to 

predstavoval oveľa jednoduchšie.

 Moje pocity zo stáže sú dobré a určite plánujem prácu v zahraničí aj na 

budúce.


