STÁŽ Erasmus plus TAWESCO / Kopřivnice

Hovorí sa, že pri cestovaní a spoznávaní zistíme, ako sa každý mýli v názore na iné krajiny a na
ľudí, ktorí v nej žijú. Pre mňa sa to potvrdilo. Dostala som možnosť zúčastniť sa stáže v zahraničí a
páčilo sa mi získať novú životnú skúsenosť.
O tejto stáži som sa dozvedela v škole a zaujalo ma to. Prihlásila som sa, pretože sa mi páčila
predstava získania praxe v zahraničí a tiež, som sa chcela dozvedieť v čom sa líši prax u násods
praxe v zahraničí. Samozrejme som mala obavy aké to tam bude, pretože to bola moja prvá
skúsenosť so stážou v zahraničí. Učitelia nám to našťastie objasnili ešte v druhom ročníku, takže
sme mali dostatok času na prípravu a vybavovačky. Cez prázdniny sme mali za úlohu vypracovať
prezentáciu o krajine, do ktorej pôjdeme.
Začiatkom tretieho ročníka prišla aj príprava na túto stáž, kde som si oprášila vedomosti a
zručnosti ohľadom môjho odboru. Po tejto príprave sme mali aj stretnutie rodičov, na ktorom
sme podpisovali zmluvy a riešili posledné náležitosti. Pre mňa bolo najhektickejšie asi balenie.
Myslela som si totiž, že na niečo zabudnem, ale nejako som to všetko nakoniec zvládla,
samozrejme s pomocou mojej mamy.
Na poslednom stretnutí v škole sme sa dohodli s učiteľom na presných podmienkach odchodu.
Stretli sme sa na železničnej stanici v Michalovciach 14.10.2018 pred šiestou hodinou ráno. Odtiaľ
sme vlakom odcestovali do Košíc a pokračovali sme vlakom do Ostravy. Moja stáž sa konala v
Českej republike, konkrétne v meste Kopřivnice. Cesta vlakom ubehla v poriadku, len v Ostrave
sme hodinu čakali na vlak a taktiež sme viackrát prestupovali.
Ubytovaní sme boli v mestečku Štramberk, kde nás čakal príjemný penzión Podhradí, ktorý ma
veľmi prekvapil a určite ho odporúčam. Praxovali sme vo firme Tawesco, ktorá sa nachádzala v
areáli firmy Tatra Metalurgie. Strávili sme tam dva týždne plné zábavy a porozumenia, ale hlavne
pracovných skúseností. Príjemne ma prekvapilo ako ženu a hlavne budúcu mechatroničku, že v
tejto firme pracujú za sústruhom ženy. Čo sa týka firmy Tawesco a firmy BSH, je ťažké ich
porovnávať, keďže majú odlišné pracovné a výrobné postupy, preto ma neprekvapilo, že v
Tawescu bolo odlišné pracovné prostredie.

Voľný čas sme trávili zvyčajne v Štramberku, navštívili sme technické múzeum v Kopřivniciach,
boli sme aj na miestnom zámku v Štramberku. Ochutnávali sme aj ich špeciality, najviac mi chutila
miestna špecialita Štramberské uši, ku ktorým sa viaže zaujímavý príbeh.

Cesta späť domov bola náročná a únavná, ale myslím si, že to stálo za to. Túto stáž som si užila,
získala som veľa pracovných skúseností a zručností, veľa nových informácií o firme, o ľuďoch
a o Českej republike. Určite by som ju odporučila aj ostatným študentom.

