
Aké to bolo?



Pred mobilitou

 Celá mobilita začala tak, že učitelia povyberali z dvoch tried žiakov, 

ktorí sa potom zúčastnili testovania a užšieho výberu na mobility

 Veľmi ma potešilo, že som uspel, lebo som dostal prvýkrát v živote 

šancu získať skúsenosti aj v zahraničí. Rodičia ma v tom podporili.



Príprava

 Pred mobilitou sme podpisovali zmluvy, robili kvízy, zúčastnili sa na 

schôdzke s rodičmi, kde sa podpisovali zmluvy a dohodli detaily

 Pred cestou sme si zabezpečili študentskú kartu na vlak, ISIC kartu 

pre zľavy do Česka.



Cesta

 Cestovali sme vlakom a keďže som cestoval vlakom prvýkrát, mal 

som trochu obavy.

 Odchádzali sme 14.10.2018 zo železničnej stanice v Michalovciach 

o 5:51 do Košíc. V Košiciach sme prestúpili na RegioJet  a 

pokračovali sme v ceste smerom do Ostravy a do Studénky a zo 

Studénky zas do Kopřivníc. Nakoniec sme sa taxíkom presunuli do 

Štramberku, kde sme boli ubytovaní.

 Bola to vyčerpávajúca cesta.



Mobilita

 Boli sme ubytovaní v malom mestečku Štramberk v penzióne v 

Podhradí. Bolo tam veľmi pekne. Izby čisté, varili tam výborne, 

postele boli pohodlné a boli ku nám veľmi milí.



 Tretiaci boli vo firme Tawesco a štvrtáci vo firme Tatra. Obe firmy sa 

nachádzali v jednom areáli.

 Dochádzali sme autobusom zo Štramberku do Kopřivníc. Cesta 

trvala zhruba 10 minút.

 Pracovali sme na sústruhoch, frézovačke, CNC strojoch.

 Zamestnanci sa k nám správali priateľsky, naučili nás tam veľa 

nových vecí. Získali sme viac skúsenosti a zručností v praxi.

 Dostali sme stravné lístky, ktoré sme využívali v kantíne priamo vo 

firme. 



 Po skončení vo firmách sme sa vrátili do Štramberku, kde sme 

chodievali často do pizzerie Picollo. Robili tam výbornú pizzu a 

všelijaké jedlá.

 Cez víkendy sme navštívili hrad, Technické múzeum a boli sme sa 

pozrieť na súťaž v bojovom umení Judo. Bol to zážitok, na ktorý 

človek len tak ľahko nezabudne.

 V Štrambergu mali domácu špecialitu, tzv. Štramberkské uši. Sú to 

perníkové koláče v tvare lievika.



Cesta späť

 Horko ťažko sme sa pobalili a vybrali sa domov, lebo nikomu sa 

veľmi nechcelo odísť. Bolo to super.

 27.10.2018 sme si dali posledné raňajky a majiteľ nás dopravil 

autom na zástavku, odkiaľ sme vyrazili na Slovensko. Do 

Michaloviec sme došli okolo 16:00, kde na Nás už čakali rodičia. 



Záver mobility

 Bola to nezabudnuteľná skúsenosť. Veľmi rád by som sa tam vrátil 

aj s ostatnými kamarátmi. Dostali sme šancu tam ísť aj po skončení 

štúdia. Ak všetko dobre dopadne iste tú šancu využijeme.
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