Aj tento rok opäť máme zážitky, ktoré môžeme
rozdávať spolužiakom, priateľom, známym a všetkým,
ktorých máme radi ....
Pár riadkami by sme chceli pripomenúť náš prvý výlet v rámci programu Erasmus+, o ktorom
sme až tak veľa doposiaľ nevedeli. Skrátka, nevedeli sme si predstaviť, ako sa môže spájať
toľko prežitých zážitkov s pracovnou činnosťou. Pokúsime sa to napísať tak, ako to prebiehalo
a podeliť sa o tieto zážitky s Vami.
Začalo to v nedeľu 28. 6. 2017 pred obedom, odchodom zo Železničnej stanice Trnava.
Bolo nás 15 žiakov z tried III.T, III.DB, III.C a pani učiteľka. Cestovali sme do Českej republiky
do najmladšieho mesta Havířov v Čechách na odbornú prax v rámci projektu Erasmus+ ako
druhý turnus.

Celý tento projekt bol financovaný z prostriedkov EU. Tento krát, náš turnus bol ubytovaní
v hoteli Zámoček v centre mesta v krásnom lesoparku. Cesta vlakom nám rýchlo ubiehala, aj
keď sme absolvovali niekoľko prestupov, ale aj tak každý z nás sa už nevedel dočkať kedy
budeme na mieste. Veľmi sme sa tešili na túto zahraničnú prax už od začiatku školského roku,
pretože sme vedeli, že náš prvý turnus sa mal vynikajúco v meste Olomouc. A vlastne, bola to
naša prvá odborná zahraničná prax. Ako sme dorazili na stanicu v Havířove nás čakali taxíky,
ktoré nás zaviedli na hotel. Netrvalo dlho a mali sme už pripravenú, ozaj chutnú večeru.
Následne po večeri sme získali od našej českej partnerky Agamos a pani učiteľky všetky
potrebné informácie vo forme máp a podrobný popis cesty k miestu výkonu praxe v trvaní 14

dní. Obdržali sme aj ponuku možných fakultatívnych výletov pre strávenie voľného času po
pracovnej dobe cez pracovné dni a cez víkend. Prácu v jednotlivých podnikoch sme
vykonávali podľa rozpisky, ktorú pripravil druhý koordinátor projektu pre prax v dohodnutých
podnikoch a podľa rozdeľovníka minimálne po dvoch až troch žiakov.
Meno žiaka

BRISUDOVÁ Patrícia
KADLECOVÁ Dominika
MATUŠÁKOVÁ Aneta
TURSKÁ Zuzana
VAŠKOVÁ Soňa
VERBIČOVÁ Jana

Podnik a zodpovedný mentor

DHL Express
(Czech Republic) s.r.o
Radim Jalůvka

PSV Invest s.r.o.
Zuzana Mrázová, ekonóm

BOKOROVÁ Janka
STRMENSKÁ Lucia
ZAMCOVÁ Ivana

Account Professional
a.s.

KEKELÁK Patrik
KUBRÁNSKY Peter
JURIŠ Dávid

Autodům VRÁNA

HOLÁSEK Joachim
IMRE František
ŠULAN Štefan

Šárka Klatová

Ing. Marcela Vránová

Auto CHODURA s.r.o.
Robert Chodura

Vo vybraných podnikoch sme pracovali od 8.00 hod do 14.30 hod. Náplň našej praxe
zodpovedala podľa odboru vzdelávania v škole. V každodennej práci počas praxe, sme sa
snažili aplikovať získané teoretické vedomosti, osvojiť si pracovný režim, pracovné prostredie
a naučili sme sa pracovať v týme kmeňových zamestnancov, spoznávali nových ľudí a hlavne
ich zvyklosti pri práci.
V podniku DHL Express sme mali možnosť pracovať na oddelení dispečingu, v ekonomickom
oddelení a v oddelení centra pre zákazníkov. Pracovali sme s prepravnými dokumentmi,
faktúrami, objednávkami, porovnávali sme ceny objednávok prepravných služieb s cenami,
ktoré boli zadané v systéme DHL v celej ČR a následne sme vykonávali štatistiku odchýliek.
Zamestnanci boli veľmi milí, ústretoví, ochotní vždy pomôcť. A hlavne mali s nami obrovskú
trpezlivosť vysvetľovať nám nové veci alebo informácie, ktorým sme nerozumeli.
Vo firme Autochodura spolužiaci vykonávali servis na rôznych značkách vozidiel, ako napríklad
Mazda, Volvo, BMW, Toyota, Citroen, Audi a iné. Naučili sa tam potrebné práce od príjmu áut,
výmeny oleja až po odovzdanie vozidla zákazníkovi.

V servise Autodum Vrána spolužiaci pracovali s autorizovanými vozidlami značky Auto Škoda,
kde vykonávali obdobné práce ako vo firme Autochodura.

Vo firmách PSV Invest, Account Professionál sme spracovávali účtovné dokumenty, skenovali
faktúry, vykonávali štatistické práce, pracovali sme v interných programoch firiem a v programe
MS Excel.

Neviem si vynachváliť ani ubytovanie v zelenom lesoparku v starodávnej budove s perfektným
štýlovým vybavením. Mali sme k dispozícií 2 apartmány, každý s vaňou a 2 - 3 lôžkové izby s
vlastnou kúpeľnou a WC, internetové pripojenie WiFi, fén, tekuté mydlo a šampón ako štandard
každý deň. Na raňajky sme si mohli vybrať z 9-tich jedál, na stole nechýbalo ani čerstvé
chrumkavé pečivo, nápoje ako káva, čaj a džús. Večera bola taktiež zabezpečená na hotely.
Vždy sme si mohli vybrať z ponuky dvoch druhov ponúkaných jedál a polievok.
V podnikoch, v ktorých sme pracovali bol zabezpečený
obed cateringovou službou. Taktiež sme si mohli vybrať
z viacerých druhov ponúkaných jedál. Po práci sme vždy
tvrdo pospali na hotely. Navzájom sme si rozprávali
naše zážitky z práce, nové informácie. Dozorujúci
učitelia sa aktívne zapájali do diskusie z prvých zážitkov
v podnikoch, kde nás i trocha usmerňovali. Prípadne

nedostatky sa riešili ihneď s hostiteľskou organizáciou, ale si ani nespomíname, že by to boli
nejaké závažne veci. Ako sme spomínali, po krátkom oddychu sme mali každý deň animačný
program, ktorý sme si vždy vybrali predchádzajúci deň po večeri. Chodievali sme aj na krátke
prechádzky mestom, na nákupy a miesta s množstvom historických kultúrnych pamiatok. Tu by
sme chceli zdôrazniť aj niekoľko postrehov z histórie ...
Havířov je mestom kvetov, krásnych stromov a špecifického architektonického štýlu
nazývaného Sorela. Tak to je v odborných publikáciách a tak je to aj v skutočnosti, keď sme
tam prišli. Fascinovalo nás aj zistenie, že je to druhé zaľudnené mesto v Českej republike. Všade
je kladený dôraz predovšetkým na kvalitu životného prostredia. S baníctvom má dnes mesto
spoločný len názov. Mesto je popretkávané parkami, na okraji sú už spomínané lesoparky
prispôsobené k rekreácií. Mesto Havířov vďaka svojej polohe je ideálnym východiskom pre
nenáročné výlety do okolia či už peši alebo na bicykli. Nie menej je zaujímavý je aj Zámok
Havířov, kde sme boli ubytovaní. Pre predstavu je len pár metrov od centra mesta
v nádhernom parčíku plnom zelene. Vznikol prestavbou bývalej zemskej pevnosti z 15. storočia.
Ako sme pátrali ďalej niečo z histórie, nie menej je zaujímavá skutočnosť, že na zámku sa
takmer každú sobotu vykonávajú svadobné obrady, strieborné, zlaté a diamantové svadby,
uvítanie detí do života, promócie a firemné večierky.
Cez víkend, sme navštívili sídlo nášho zahraničného partnera Agamos, ktorý nás pozval na
opekačku. Bol to nezabudnuteľný zážitok, pretože program bol spestrený i prehliadkou a
jazdou na koňoch pod odborným dohľadom. V nedeľu sme mali prehliadku mesta Havířov
s obedom.

Cez týždeň sme navštívili Bowling centrum, kde sme si aj zasúťažili. Kvôli zhoršeniu
počasia počas druhého týždňa sme nemohli navštíviť všetky krásy okolia. Posledné dni sme sa
zväčša zháňali po darčekoch a suveníroch pre svoje rodiny a kamarátov.

Dalo by sa aj ďalej písať, ale môžeme potvrdiť slová predchádzajúceho turnusu, že bolo
supééér. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto odbornej praxe v zahraničí v rámci
programu Erasmus+. Opäť nesklamalo duo koordinátorov spolu s hosťovskou spoločnosťou.
Všetko
bolo svedomito,
profesionálne až nadčasovo pripravené, zorganizované
a zabezpečené na vysokej úrovni, či už od organizácií, kde sme pracovali, ale aj od našich
oboch odborných učiteľov, ktorí sa podieľali na samotnom projekte a zodpovedne dozerali na
nás počas trávenia voľného času. Skrátka, ak by sme mali ešte raz možnosť zúčastniť sa
podobného projektu tak ideme opäť. Možno sa nám to ešte podarí ....

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili sa zúčastniť tohto programu
Erasmus+ . Zažili sme niečo nové a neopakovateľné ....

Janka a Dávid

