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Stáž Česko - Tawesco

• O tejto stáži som sa dozvedel už dávno predtým, ako to celé začalo. Povedala 

mi o nej naša pani učiteľka, že je možné, aby som sa na túto stáž dostal aj ja. 

Bolo to pre mňa dosť ťažké rozhodnúť sa, ale po prediskutovaní som sa 

rozhodol, že na túto stáž pôjdem. Spočiatku som mal mierne obavy z cesty a 

práce, ktorú budeme vykonávať, ale po čase ma tieto obavy prešli. Výber 

prebehol tak, že sme sa všetci stretli a písali testy, podľa výsledku testov a 

pohovorov sme boli vybraní - tí najlepší. Pred stážou sme museli pripraviť 

prezentácie, ktoré sme neskôr prezentovali.



Príprava

• S našim majstrom na praxi sme sa učili odborné veci, ktoré sme neskôr 

využili na stáži. Tesne pred stážou sme sa všetci stretli aj s rodičmi, spolu sme 

podpísali zmluvy a dozvedeli sme sa bližšie informácie o tom, ako a s kým 

pôjdeme. Na rad prišlo to slávne veľké balenie a kontrola čo mám a čo ešte 

nemám.     



Cesta

• Celé sa to zbehlo nejako rýchlo a deň odchodu bol zrazu tu. V nedeľu ráno 

sme sa všetci stretli na železničnej stanici v Michalovciach odkiaľ sa začala 

naša cesta vlakom. Spočiatku som mal mierne obavy z toho či stihneme vlak, 

alebo nebodaj nastúpime do zlého vlaku, ale nakoniec cesta vlakom bola 

celkom zábavná a ubehlo nám to rýchlo až na to, že sme jeden vlak nestihli a 

museli sme čakať hodinu na ďalší. Po príchode do Kopřivníc nás tam čakal 

taxík, ktorý nás odviezol až k penziónu, kde sme boli ubytovaní.



Práca a ubytovanie

• Naše ubytovanie bolo úplne super, veľmi pekná izba, raňajky a večere boli 

výborné. Prvý deň v našej práci bol celkom zaujímavý, nové prostredie, noví 

ľudia a veľa iných vecí. Práca vo firme sa mi veľmi páčila, pretože som 

pracoval na sústruhu. Ak by som mal porovnať B/S/H a Tawesco, tak je to 

veľký rozdiel, pretože Tawesco sa zaoberá hlavne ťažkou strojarinou -

ťažkým strojárskym priemyslom. Bola to pre mňa výborná skúsenosť .



Voľný čas

• Cez víkend sme navštívili technické múzeum Tatra, ktoré bolo veľmi 

zaujímavé, pretože sme tam videli veľa staromódnych a zaujímavých vozidiel. 

Mestečko Štramberk bolo naozaj pekné, keďže sa nachádza pod hradom. 

Samozrejme sme navštívili aj hrad, ktorý sa mne osobne veľmi páčil. Cesta 

späť zbehla rýchlo, keďže sa každý z nás už tešil domov, ale zároveň by sme 

tam chceli ešte na pár dní zostať.



Pocity

• Hodnotenie mojim mentorom bolo veľmi dobré a dokonca ma aj pochválil, 

že mi práca so sústruhom celkom ide. Moje pocity z tejto stáže sú dobré, 

všetko sa mi tam páčilo - milí ľudia, ktorí boli ochotní mi vždy pomôcť, keď 

som to potreboval. Samozrejme, že to stálo za to, nové skúsenosti, nové 

zážitky a rád by som si to ešte niekedy zopakoval. 



Ďakujem za pozornosť


