
Moja stáž v Tatre Kopřivnice 

 
  O tejto stáži som sa dozvedel od mojej pani učiteľky angličtiny, ktorá mi oznámila, že som bol vybraný 

na stáž do Česka. Netušil som o čo ide, čo tam vlastne budem robiť a čo sa odo mňa očakáva. V škole, 

ešte pred samotným výberom študentov sme písali rôzne testy a kvízy, ktoré boli zamerané na učivo, 

ktoré sme študovali počas štyroch predchádzajúcich rokov. Takisto sme vypĺňali kvíz, ktorý sa týkal 

všeobecných vedomostí o Českej republike. Dostávali sme rôzne domáce úlohy aj formou prezentácií, 

ktoré sme museli vypracovať, aby sme sa mohli stáže zúčastniť.  

  Keď už došlo k výberu žiakov, ktorí sa mali zúčastniť stáže, tak mi moji rodičia povedali, aby som sa 

nebál a išiel do toho, nech na vlastnej koži vyskúšam, ako to v takej firme skutočne funguje. Veď nové 

poznatky a skúsenosti sú na nezaplatenie. Moji rodičia s tým nemali žiadny problém, práve naopak, 

chceli, aby som videl, ako to vo svete a v iných firmách funguje. Po dlhom premýšľaní som sa napokon 

rozhodol, že do toho predsa len pôjdem. Pred stážou sme absolvovali rodičovské združenie, kde sme 

dostali konkrétne informácie o tom, ako a s kým tam pôjdeme a čo tam vlastne budeme robiť. Boli sme 

oboznámení so všetkými podmienkami a povinnosťami, a samozrejme aj s tým, čo sa od nás očakáva.  

  Na rad prišlo balenie a strach o to, či mám všetko čo potrebujem, či mi niečo nebude chýbať a či všetko 

dopadne tak, ako má teda „dobre“. Deň nášho odchodu do Česka sa blížil čoraz rýchlejšie. V nedeľu 

ráno o 5:00 sme sa všetci účastníci stáže zišli na železničnej stanici v Michalovciach, kde sa začalo naše 

dobrodružstvo. Najprv sme išli vlakom do Košíc a v  Košiciach sme prestupovali priamo na vlak, ktorý 

smeroval do Ostravy. Cesta vlakom bola príjemná a aj veľmi rýchla. Cestovali sme vlakom Regio-Jet, 

kde bolo o nás veľmi dobre postarané a určite nám nič nechýbalo.   Po príchode do Ostravy sme si užili 

aj menší zmätok, keďže sme sa nevedeli na železničnej stanici rýchlo zorientovať, samozrejme vlak, na 

ktorý sme mali nastúpiť, sme nestihli. Ale, aspoň bola sranda.  

  Po úspešnom nájdení nášho nástupišťa, sme konečne nasadli do vlaku, ktorý nás odviezol priamo do 

mesta Kopřivnice. V Kopřivniciach na železničnej stanici nás čakal taxík, ktorý nás mal odviesť na 

miesto, kde sme mali byť ubytovaní. Do nášho cieľa sme dorazili šťastne a v zdraví. Boli sme ubytovaní 

vo veľmi peknom a útulnom penzióne s názvom „ V podhradí“.  

  Po prvých raňajkách sme s pánom učiteľom odišli do firmy TATRA na krátku obhliadku . Druhý deň vo 

firme bol veľmi zaujímavý. Boli sme pridelený k stálym zamestnancom firmy, ktorí nás oboznámili 

s prácou vo výrobe a prácou na strojoch. Takto sme pracovali dva týždne počas nášho pobytu. Práca 

vo firme ma veľmi bavila, keďže som vždy chcel zdokonaliť svoje vedomosti na CNC strojoch. Takisto 

som pracoval aj na iných strojoch ako sú frézy či sústruhy. Bol som veľmi prekvapený dôverou 

pracovníkov, keď mi dávali robiť súčiastky rôznych tvarov. Keby som mal porovnať firmu TATRA s našou 

praxou v škole, tak je to obrovský rozdiel, keďže v škole nemáme možnosť učiť sa na všetkých strojoch.  

  Po práci vo svojom voľnom čase sme s chlapcami išli na obhliadku mesta, v ktorom sme boli 

ubytovaní. Videli sme veľa zaujímavých vecí ako napríklad Štramberkský hrad alebo Štramberkské 

múzeum.  Často sme chodievali do reštaurácie, ktorá sa volala „Picollo“, kde varili veľmi dobre. Cez 

víkend sme navštívili múzeum Tatra,  kde sme videli veľmi zaujímavé historické autá. Štramberk bolo 

veľmi malé, ale krásne mesto. Predávali tam aj „Štramberkské uši“, ktoré sa predávajú len v meste 

Štramberk. 

  Keď sme odchádzali, tak na jednej strane sme sa tešili, že ideme domov, no na druhej sme boli aj 

smutní, že už musíme odísť.  



  Celá táto stáž bola pre mňa prínosom, naučil som sa tam veľmi veľa vecí, s ktorými som sa počas mojej 

praxe v škole nestretol. Túto stáž by som odporučil aj mojím spolužiakom. Hodnotenia našich majstrov 

a mentorov boli výborné a výborný bol aj prístup zamestnancov, ktorí sa nám neustále venovali a učili 

nás nové veci. Ak by som mal tú možnosť sa tam vrátiť, určite by som neváhal ani sekundu a vrátil by 

som sa. Veľmi sa mi tam páčilo. 

                                                                 

                                                                                                                                           Peter Kočík IV.CP 

 


