
Stáž Tatra



Pred mobilitou

O tejto stáži som sa dozvedel tesne pred 
koncom školského roka. Na túto stáž som sa 
prihlásil s cieľom, že získam nové skúsenosti a 
zistím aké je to pracovať v zahraničí. Počas 

výberu sme písali rôzne kvízy a testy z odbornej 
prípravy a jazyka. Aby sme mali možnosť 

zúčastniť sa na tejto stáži, museli sme splniť 
nejaké kritéria ako napríklad urobiť 

prezentáciu alebo si založiť ISIC kartu.





Príprava

Počas prípravy nás poučovali ako to všetko 

funguje a čo vlastne budeme robiť. Ohľadom 

stáže sa uskutočnili aj stretnutia s rodičmi, na 

ktorých sa podpisovali zmluvy a dokumenty 

súvisiace so stážou. Počas balenia bolo 

dôležité, aby sme si so sebou vzali všetky 

potrebné veci.





Cesta

Z Michaloviec sme odchádzali o 5 ráno 
vlakom. Neskôr v Košiciach sme prestúpili na 

ďalší vlak, ktorým sme cestovali až do Ostravy. 
Tam sme nastúpili na posledný vlak, ktorý 

smeroval už priamo do Kopřivníc. Po príchode 
sme sa ešte odviezli taxíkom na ubytovňu.





Mobilita

Čo sa týka ubytovania bolo všetko super. Pocity sme

mali zmiešané, hlavne v práci. Bolo vidieť, že to nie je

nová firma a v porovnaní s inými firmami to určite malo

inú úroveň. Počas voľného času sme chodievali von na

prechádzky, aby sme videli krásne okolie Štramberku,

čo je vlastne predmestie Kopřivníc. Počas víkendu sme

navštívili aj múzeum Tatry. Certifikáty a Europassy sme

dostali v škole po príchode domov.





Cesta späť

Počas cesty späť nenastali žiadne komplikácie. 

Z Kopřivníc sme odcestovali vlakom, ktorým sme 

šli do Ostravy. Z Ostravy sme cestovali vlakom, 

ktorý smeroval priamo do Košíc a nakoniec z Košíc 

do Michaloviec. Cesta nám rýchlo ubehla.



Záver mobility

Pri odchode sme dokonca boli oboznamení,
že ak by sme chceli v Tatre pracovať, tak by sa
určite našla takáto možnosť. Tie dva týždne, aj
keď bez domova, naozaj stáli za to. Nabrali sme
nové skúsenosti, ktoré sa nám zídu v budúcnosti.

Ak by ešte niekedy bola možnosť ísť na nejakú
takúto stáž, tak by som určite šiel.



Ďakujem za pozornosť
Tomáš Kostrej IV.CP


