
ERASMUS+ STÁŽ V PODNIKOCH

Miesto stáže : TATRA Kopřivnice ( Česko )

Termín stáže : 14. – 27.10.2018

Účastníci stáže : 10 žiakov odboru mechanik - mechatronik



CESTUJEME NA STÁŽ

14.10.2018 

- o 5:50 vyrážame z Michaloviec

- prestup v Košiciach

- o11:20 opúšťame Slovensko

- prestup v Ostrave

- prestup v Studénke

- 15:30 vystupujeme z vlaku v 
Koprivnici

- 16:00 sme v Štramberku, náš 
nový domov na dva týždne



NÁŠ PRECHODNÝ 
DOMOV

ŠTRAMBERK

PENZIÓN V PODHRADÍ

Útulný penzión vo vidieckom štýle s 
príjemnými a ochotnými majiteľmi, 
kde sme sa skutočne cítili ako doma.

Výborné ubytovanie, vynikajúca 
strava – nič nám nechýbalo.



ŠTRAMBERK

Je malebné historické mestečko v okrese 
Nový Jičín, neďaleko Kopřivnice.

Leží na svahoch Zámockého kopca, Kotouče a 
Bíle hory v predhorí Beskyd.

Dominantou je hrad Štramberk s gotickou 
vežou Trouba s výškou 40m.

Samotné jadro mesta má historickú drevenú 
zástavbu a je pamiatkovou rezerváciou.

V meste a okolí je veľa zaujímavých 
prírodných a historických pamiatok, ktoré 
chceme navštíviť.



NAŠE PRACOVISKO

Cieľom našej mobility bolo získavanie 
skúsenosti a praktických zručností priamo vo 
výrobných prevádzkach.

Stáž sa konala v Kopřivnici v podniku TATRA 
TRUCKS a.s.

V podniku sa vyrábajú automobily značky 
TATRA – nákladne a špeciálne svetoznáme 
vozidlá.

Značka TATRA má 116 ročnú tradíciu, patrí 
medzi najstarších výrobcov automobilov na 
svete.

My sme pracovali v dvoch dcérskych 
spoločnostiach TATRY :

- TATRA METALURGIE a.s.

- TAWESCO a.s.



NAŠA PRÁCA

Každému z nás bol pridelený mentor, ktorý 
sa nám venoval počas mobility.

Pracovali sme na obrábacích strojoch –
sústruhoch, frézovačkách.

Prešli sme aj prácou s CNC strojmi.

Zažili sme skutočný ruch výroby a to sú 
skúsenosti na nezaplatenie.

Podieľali sme sa priamo na výrobe 
komponentov do Tatroviek i výrobu 
prípravkov pre výrobu.



ODDYCH PO PRÁCI

Po pracovnej smene dobre padne oddych a 
relax.

Voľný čas sme trávili rôzne.

- leňošenie na izbe

- spoločenské hry

- prechádzky po historickom mestečku

- výlety v blízkom okolí



VOĽNÝ ČAS

Byť v zahraničí a nevyužiť čas na návštevu 
zaujímavých miest, to by bol hriech.

Navštívili sme tieto miesta :

Štramberský hrad

Múzeum Zdeňka Buriana

Národný sad a v ňom jaskyňu Šipka

Historické uličky s drevenou zástavbou

Technické múzeum Tatry

Bolo tam toho veľmi veľa, čo človek môže 
vidieť, len času bolo málo a počasie nám nie 
vždy prialo.



HISTÓRIA A TECHNIKA

Byť v Kopřivnici a nenavštíviť Múzeum Tatry, 
to by bola najväčšia chyba.

Bol to zážitok vidieť na jednom mieste vývoj 
automobilov Tatra za 116 rokov.

Každý z nás si odtiaľ priniesol nejaký suvenír.



POSLEDNÝ DEN V TATRE

26.10.2018

Posledný krát prechádzame bránou závodu.

Nasledujú vyhodnotenia mobility.

Tatra metalurgie i Tawesco sú spokojní s 
naším pôsobením a našou prácou.

I my sme spokojní s tým, čo sme sa naučili a 
aké zručnosti sme získali.

Ešte absolvujeme spoločnú exkurziu na 
montážnej hale.



NÁVRAT DOMOV

27.10.2018

Prišiel deň návratu domov. 

Posledné raňajky a zmiešané pocity.

Každý mal v hlave dve myšlienky.

Jedna, že sa to už skončilo a možno by ešte 
zostali pár dní.

Druhá, každý sa tešil na svoju rodinu a 
kamarátov.

Bolo nám tu výborne, nové skúsenosti, 
zručnosti, zážitky.

Odchádzame o 8:00

Každý však pookrial keď videl z okna vlaku tie 
naše TATRY.

16:20 vystupujeme z vlaku v Michalovciach



ĎAKUJEME ZA TÚTO PRÍLEŽITOSŤ
ŠTUDENTI III.CP A IV.CP

Autor a sprievodná osoba: Ing. Jaroslav Melikant

Koordinátor projektu: Mgr. Monika Bongová


