
Naša stáž Erasmus Plus - Energorozvody 

 

Naša cesta začala v nedeľu ráno 4.11.2018 v Michalovciach na železničnej stanici. Cestovali 

sme regionálnym expresom o 5:51.  V Košiciach sme po 45-minútovom čakaní prestúpili na Regiojet 

smer Zábřeh na Moravě, kde sme čakali 1,5 hodiny na prípoj do Lipovej Lázně. Naša nekonečná cesta 

pokračovala prestupom na náhradnú autobusovú dopravu smer Javorník. O 18:06 sme vystúpili na 

železničnej stanici v Javorníku, kde na nás už čakala zástupkyňa sprostredkovateľskej firmy. Po presune 

na hotel sme sa ubytovali, navečerali a s mentorom Ing. Jeřábkom sme vyriešili organizačné záležitosti 

ohľadom stáže a organizácie nasledujúcich pracovných dní. 

 
 

Nasledujúci deň chlapci absolvovali vstupné školenie BOZP vo firme Energorozvody s.r.o. 

Javorník. Školenie trvalo takmer celé dopoludnie a v popoludňajších hodinách mali chlapci voľný 

program, ktorý sme využili na prechádzku do blízkeho okolia a spoznávanie mestečka.  

Počas odbornej stáže si mohli vyskúšať rôzne pracovné zaradenia. Pracovali nielen v teréne, 

ale aj pri realizácii elektroinštalácií v priemyselnej zóne v 28km vzdialenom Jeseníku, v teréne 27km 

vzdialenom Terezíne, 60km vzdialenom Vysokom Potoku i priamo v Javorníku. Náplňou práce bolo 

zapojenie a montáž jednofázových zásuviek, osvetlenia i zabezpečovacej techniky v novom 

priemyselnom objekte BIO, kde sa má realizovať výroba bioproduktov. Svoju prácu zvládli 

bezproblémovo k spokojnosti oboch zúčastnených strán. Mali tak možnosť overiť si a upevniť svoje 

zručnosti, zoznámiť sa s novými a osvojiť si ich. Pracovali v oblasti realizácie elektrických rozvodov, 

nielen pri elektrických inštaláciách, ale aj vonkajších vedení nízkeho napätia. Každý deň odbornej 

stáže bol pravidelne vyhodnocovaný a zaevidovaný v denníkoch praxe. 



 
Voľnú sobotu 10.11.2018 sme si vyhradili na výlet na Borůvkovu horu, miesto kde sa schádzali 

disidenti Charty 77. Na mieste je aj pamätník na tieto stretnutia. Našim hlavným cieľom bola 

vyhliadková veža, z ktorej je krásny výhľad na okolitú prírodu Poľska i Česka. Pešiu túru sme absolvovali 

od reštaurácie Celnice a prechádzali sme väčšiu časť trasy po hraničnej čiare ČR a Poľska. Chalanom sa 

výlet páčil. V popoludňajších hodinách sme vyrazili smerom na Bíly Potok na bývalý hraničný prechod. 

V areáli bývalej colnice medzi ČR a Poľskom využili priestory pre jazdu na motokárach. Nadšenie 



a prirodzená rivalita sa odzrkadlila aj na emóciách chlapcov. Bola to pre nich čerešnička na torte a jazdu 

si nesmierne užívali. Večer ešte strávili na bowlingu, kde si znova zasúťažili a doznievali tam emócie zo 

zážitkov prežitého dňa. 

 
Nakoľko nám celý týždeň prialo počasie, aj nedeľu 11.11.2018 sme využili na menší výlet do 

blízkeho okolia. Vybrali sme si turistickú trasu okolo zámku smerom cez les ku kaplnke sv.Antonína. 

Odtiaľ smerovali naše kroky na „Čertovy kazatelny“, odkiaľ bol pekný výhľad na okolitú krajinu. Cieľom 

nášho nedeľného výletu bolo „Račí údolí“. Tu sme strávili nejakú hodinku, ktorú sme využili na 

opekačku. Výlet sme ukončili  prechádzkou späť do Javorníka.  



 
Po ďalšom pracovnom týždni napokon prišlo finále odbornej zahraničnej stáže. Nastal deň „D“ 

a preverenie nadobudnutých zručností chalanov. V skúške úspešne obstáli a získali tak Certifikáty 

a Europasy o absolvovaní odbornej stáže vo svojom odbore. Prišiel čas baliť sa a nachystať na cestu 

domov. Po dvoch pracovných týždňoch sme sa začali pripravovať na odchod. Ráno sme vstávali skoro. 

Vlak odchádzal o 6:15. 



Počas uplynulých dní sa chlapci stretli nielen s prácou montážnikov NN priamo v teréne, ale 

realizovali, riešili, diagnostikovali, montovali a zapájali elektrické obvody v objektoch priemyselnej 

výroby. Na rôznych pracoviskách sa striedali a mali tak možnosť vyskúšať si rôzne pracovné zaradenia. 

Nadobudli nové zručnosti a vedomosti. Nová odborná skúsenosť im pomôže pri výkone ich budúceho 

povolania.  

Na záver sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným stranám za profesionálny prístup 

a odbornú pomoc. Naše ďakujem patrí vedúcemu pobočky firmy Energorozvody Javorník p. Jeřábkovi 

st., všetkým zamestnancom, s ktorými sme prišli do kontaktu, pracovníčkam sprostredkovateľskej 

firmy Agamos za organizačnú pomoc a v neposlednom rade aj p. Jeřábkovej a celému kolektívu 

zamestnancov „Hotelu pod zámkem“ za milé prijatie, nesmiernu starostlivosť a vynikajúcu stravu. 

V Javorníku sme zanechali dobré meno školy a aby na nás dlho spomínali, odovzdali sme im aj 

propagačné materiály. Bola to vynikajúca nová skúsenosť a domov si odnášame veľa krásnych zážitkov. 

Všade dobre, ale doma je doma. Odlúčenie od blízkych sa prejavilo na každom z nás a všetci sme sa už 

tešili domov, hoci v kútiku srdca by sme si to radi zopakovali.  

 

 

 

Vladimír Pénzeš  majster OV – sprievodná osoba 

                                        (úprava: Mgr.M.Bongová – koordinátorka projektu) 

 

 

 


