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Pred mobilitou

O mobilite som sa dozvedel cez moju triednu pani učiteľku a od našej 

koordinátorky a učiteľky angličtiny. Prihlásil som sa, lebo ma to lákalo, 

bolo to niečo, čo som ešte nikdy neskúsil a bola to pre mňa výzva.  

Rodičia s tým nemali žiaden problém, boli radi že sa niečoho takého 

chcem zúčastniť. Obavy som nemal skoro žiadne, bol som už veľakrát 

ďalej od domova na dlhší čas. Tešil som sa na nové skúsenosti, ktoré 

získam v zahraničí. Výber účastníkov bol precízny, písali sme veľa 

testov, aby zistili naše doterajšie znalosti z technických predmetov, ale aj 

všeobecné znalosti. Všetky testy boli pripravené tak, aby sa vybrali tí 

najlepší, ktorí budú reprezentovať školu a hlavne seba.



Príprava

Absolvovali sme lekcie, ktoré nás mali pripraviť na našu mobilitu. 

Taktiež sme absolvovali stretnutie aj s rodičmi, ktorým sa vysvetlilo 

všetko podstatné, čo bolo treba. Následne sme vyplnili množstvo 

papierov a podpísali zmluvy. Naši rodičia boli samozrejme šťastní ,že 

pôjdeme do zahraničia, spoznáme niečo nové a uvidíme ako sa vyrába v 

inej firme. Nasledovalo balenie, dokúpil som si zopár vecí, ktoré mi 

chýbali, pretože sme odchádzali na 14 dní. Balil som sa večer pred 

odchodom, ako je mojim zvykom. Mnohí spolužiaci mali cestovnú 

horúčku, keďže necestujú často.



Cesta

Na cestu som sa veľmi tešil. Stretli sme sa ráno na železničnej stanici 

pol hodinu pred odchodom vlaku. Obavy z cestovania vlakom som 

nemal. Nasadli sme na vlak do Košíc, kde som zistil, že som tam jediný, 

ktorý cestuje  vlakom častejšie. Mnohí z nás išli vlakom prvý krát, takže 

sme museli dávať pozor, aby sme sa nestratili už na prvej stanici, kde 

sme mali prestúpiť. Našťastie sme zmeškali iba jeden vlak, neďaleko od 

Kopřivníc. Keď sme sa konečne dostali do Kopřivníc išli sme taxíkom 

až k nášmu ubytovaniu, kde sme boli milo prekvapení našim penziónom 

aj personálom. Bývali sme v Štramberku, kde bolo veľa kopcov a naozaj 

krásne.



Mobilita

Prvé dojmy z ubytovania boli skvelé. Strava bola taktiež výborná a 

všetkým nám chutila. A bol tu prvý deň, keď sme mali ísť do našej 

práce. Podľa pokynov sme nastúpili na autobus a vyrazili. Na vrátnici 

sme si vybavili vstup do firmy. Po vybavení vstupov sme absolvovali 

školenie o bezpečnosti pri práci, previedli nás po firme a zoznámili sa s 

ľuďmi, s ktorými  budeme pracovať a mentormi. V porovnaní s firmou, 

v ktorej praxujem bola táto úplne iná, staršia a zameraná na strojársky 

priemysel. Práca bola veľmi zaujímavá a naučili sme sa veľa nových 

zručností.



Voľný čas

Vo voľnom čase sme chodili často do centra a obdivovali kultúrne 

pamiatky. Nechýbalo aj ničnerobenie a odpočinok po náročnom dni v 

práci. Po večeroch sme sa spolu zabávali, pozerali TV a hrali karty. 

Objavili sme miestnu špecialitu Štramberské uši, ktoré mohli vyrábať 

iba v Štramberku. Bol to perník v tvare uší, chutil veľmi dobre. Cez 

víkend som šiel po stopách môjho športu (džudo) a dozvedel som sa že 

neďaleko na základnej škole sa koná turnaj. Neváhal som a šiel som sa 

tam pozrieť. Neskôr sme zašli aj do Múzea Tatra v Koprivniciach. Videli 

sme tam veľa zaujímavých vecí a odniesli sme si veľa suvenírov.



Cesta späť

Cestou späť nás na stanicu odviezol pán majiteľ, ktorý nám ušetril veľa 

času. Cesta prebehla bez problémov, všetci sme sa už tešili domov. Mali 

sme veľa času na prestupy tak sme sa zabávali, hovorili sme si vtipy a 

podobne. Každý z nás netrpezlivo čakal kedy konečne náš vlak dorazí 

do Michaloviec. Po príchode sme sa všetci rozlúčili a šli sme domov po 

zaujímavých a poučných dvoch týždňoch plných zážitkov a nových 

skúseností.



Záver mobility

Boli sme hodnotení aj našim mentorom vo firme, ktorý nám povedal že 

je s nami veľmi spokojný, neboli s nami žiadne problémy, poďakoval 

nám, rozdal nejaké suveníry na pamiatku a poprial nám veľa šťastia do 

života. Ponúkol nám aj možnosť vrátiť sa po ukončení školy a pracovať 

vo firme Tatra a. s. .Pocity boli neskutočné, boli sme radi že sme boli 

niečoho takého súčasťou, dalo nám to veľa skúseností a verím, že ich 

budeme môcť použiť. Odporúčam takúto mobilitu všetkým , spoznajú 

zahraničie a naučia sa niečo, čo v živote využijú.


