
ERASMUS+     ... Odborná prax a zábava ...  

Aj tento rok sme sa zúčastnili praxe v záhraničí. Tak ako minulý rok, aj tento rok sme 
navštívili mesto Olomouc v Českej republike. Avšak tento výlet nebol len o 
zahraničnej stáži, ale aj o spoznávaní krás mesta a o vytváraní krásnych spomienok 
na tento výlet. Projekt Erasmus+ sa za posledné roky stal na našej škole veľmi 
známym. Zúčastňujú sa ho študenti tretích ročníkov zo všetkých odborov. Nás tento 
projekt zaujal, a tak sme poslali našim dvom učiteľom zodpovedných za tento projekt 
životopisy a motivačné listy. Učitelia vybrali iba tých najlepších z nás a tak sme sa 
tohtoročného zájazdu zúčastnili 23 žiaci. 

 

 

 AKO PREBIEHALA STÁŽ?  

Táto dvojtýždňová prax začala v nedeľu 13. 10. 2019 kedy sme vyrazili zo 
železničnej stanice v Piešťanoch do mesta Olomouc priamym vlakom spoločnosti 
ARRIVA EXPRESS. Cestu týmto vlakom si viem predstaviť lepšie, ale nebolo to 
najhoršie. Cesta vlakom ubehla celkom rýchlo. Počas cesty sme si všelijako krátili 
čas. Po príchode vlakom na železničnú stanicu mesta Olomouc nás prišlo zobrať pár 
taxikov, do ktorých sme sa museli natlačiť, bola to celkom sranda. Boli sme 
ubytovaní v hoteli Hesperia Hotels mimo centra mesta Olomouc. Po príchode na 
hotel sme si vyložili veci do izieb, ktoré boli po dvoch a po troch lôžkach. Následne 
sme sa stretli s koordinátorkou firmy Agamos, ktorá nám poskytla všetky potrebné 
informácie. Dala nám mapy, popis cesty k miestu kde sídlia jednotlivé firmy, v ktorých 
praxujeme a ďalšie dôležité informácie. Hneď potom sme sa navečerali a išli sme si 
oddýchnuť na izby. Na ďalší deň sme už začali praxovať vo firmách. Praxovali sme v 
ôsmich rozličných firmách po dobu dvoch týždňov. Odbornú prax, ktorú sme 
vykonávali v jednotlivých firmách nám rozdelili hlavní koordinátori projektu a to Ing. 
Vladimír Brath a Ing. Ľubica Gergelyová.  



 

 

Praxovali sme vo firmách:  

ČSAD Logistik Ostrava a.s.  /  České dráhy a.s. ZAP Olomouc  /  AGAMOS s.r.o.  /  
NET s.r.o.   / Libli s.r.o.  /  ONYX s.r.o.  /  CPD SŽDC Přerov  /  KAR mobil s.r.o.   

                                                                        

 

 

Pracovali sme od 08:00 do 14:00 hod., ale keď sme boli poslušní, tak nás pustili aj 
skôr. Počas praxe sme sa snažili využiť naše získané teoretické znalosti a použiť ich 
v praxi. Avšak, ako som už vyššie spomínal, tento dvojtýždňový výlet nebol len o 
získavaní praktických zručností, ale aj o spoznávaní histórie mesta Olomouc. A tak 
sme veľakrát poobede vo voľnom čase išli spoznávať mesto Olomouc. Vydali sme sa 
do historického centra mesta, navštívili sme Múzeum umenia, Katedrálu sv. Václava 
a Kostol svätého Michala. Taktiež sme sa išli odreagovať hraním bowlingu a po 
večeroch sme sa shromažďovali v skupinkách a trávili sme spolu čas. V piatok večer 
sme si išli oddýchnuť do kina v obchodnom centre Šantovka, kde sme si pozreli 
veľmi dobre hodnotený film “Joker”. Všetkým sa nám veľmi páčil, ale na ďalší deň 
sme mali vymyslený ďalší program. Navštívili sme zoologickú záhradu, ktorá bola 
úžasná. Bolo tam kopec zaujímavých zvierat ale aj vyhliadková veža, z ktorej bolo 
krásne vidieť mesto Olomouc a jeho okolie. Nechcelo sa nám odtiaľ ísť preč, ale 
bohužial sme museli. Nedeľu sme strávili v Múzeu umenia a neskôr sme oddychovali 
a pripravovali sa na posledný týždeň našej zahraničnej stáže.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 AKÉ BOLO UBYTOVANIE?  

Ako som už vyššie spomínal, boli sme ubytovaní v hoteli Hesperia Hotels. Je to 
trojhviezdičkový hotel, ale kľudne by som mu dal aj o hviezdičku viac. Raňajky boli 
každý deň ako švédske stoly, takže si každý mohol dať čo len chcel. Izby boli útulné 
a dokonca tam boli aj televízory kde išli rôzne kanály, takže sme mohli večer 
oddychovať na izbách a pozerať televíziu. Hotelová služba nám každý deň poctivo 
upratala izby, takže po príchode z firiem sme sa vždy tešili na krásne čisté izby. 



Večere na hoteli boli tiež velmi chutné. Jednoducho, jedlo v tomto hoteli bolo 
špičkové. Každý deň sme mali niečo iné.  

 

O tejto dvojtýždňovej zahraničnej praxi plnej zábavy by sa dalo písať ešte strašne 
dlho. Ale myslím, že je ten správny čas to ukončiť. Všetci sme si tento pobyt veľmi 
užili, získali sme veľa skúsenosti, ktoré využijeme v budúcnosti a hlavne sme 
spoznali nových priateľov. Všetko to bolo výborne zorganizované, za čo sa chceme 
poďakovať naším učiteľom: Ing. Vladimírovi Brathovi a Ing. Ľubici Gergelyovej.  

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu a dúfame, že to bude takto 
prebiehať aj naďalej. Na záver sa chcem ešte raz poďakovať naším učitelom, že nám 
umožnili zúčastniť sa tejto zahraničnej stáže. 

 

 

S pozdravom Jakub Mindek, jeden zo zúčastnených . . .  


