
Stáž na Slovensku 

Od naší školy, České zemědělské akademie v Humpolci, nám bylo nabídnuto 

zúčastnit se mezinárodního projektu Erasmus. Tuto nabídku jsme samozřejmě přijali, 

protože jsme se chtěli dozvědět nějaké nové věci z ostatních škol.    

 Dne 20. 9. 2016 nastal den odjezdu na Slovensko. Odjížděli jsme po desáté hodině 

ranní a cesta nám utekla docela rychle. Po příjezdu do Ivanky při Dunaji jsme se rychle 

ubytovali, naobědvali se a odpoledne v 16,00 jsme vyrazili na prohlídku a seznámení 

s městem. Druhý den po snídani nás odvezli na praxi do Zálesí, kam jsme povětšinu našeho 

pobytu chodili pracovat. Zde jsme fungovali jako ošetřovatelé v chovu krůt. Mimo tuto praxi 

jsme také krmili vodní a hrabavou drůbež v objektu školy. Ve škole byla i možnost posilovny, 

hraní stolního tenisu ale také fotbalu v tělocvičně nebo koupání v nedalekém jezeře 

Štrkovka, které je mimochodem velice pěkné pro odpočinek. Během této stáže jsme 

nepůsobili jenom v Zálesí, ale také například v Mostu pri Bratislavě, kde je soukromý statek 

s drůbeží, skotem, ale chovají zde i daňky.       

 Musíme pochválit velmi pěkný a pestrý program, díky němuž jsme se rozhodně 

nenudili a mimo praxi jsme měli naplánované i různé volnočasové aktivity a výlety. Nejen 

výlet do Bratislavy na historickou prohlídku města se nám velice líbil, také výlet do 

termálních koupališť v Dunajské Stredě, návštěva a pomáhání na výstavě drobnochovatelů 

v Senci. Pani Vošahlíková, která se o nás starala a vše zařizovala celé dva týdny, nám také 

ukázala statek Drepech, kam žáci chodí na praxi ke koním, a sousední soukromý statek 

s koňmi jménem El Rancho, který je přibližně 3 roky starý a velice moderně postavený. Tento 

statek se nám velmi líbil, poněvadž je v krásném a tichém prostředí, všude bylo uklizeno, 

čisto a je to velmi pěkné místo na rekreaci. Poslední den před odjezdem nás opět paní 

Vošahlíková vyvezla na výlet do Kočína. Zde byl velice pěkný statek, nad kterým jsme 

opravdu žasli. Tento statek choval skot plemene červenostrakatého holštýnsko-fríského, 

kterého chovají okolo 1700 kusů. Družstvo také chová prasata, kterých má 800 kusů, a 

vlastní přes 1400 hektarů. U toho družstva se nám líbilo nejen samotné družstvo, ale i to, jak 

se starají o krajinu, přírodu a cesty okolo polí.      

 Tato stáž se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a podívali se také 

do jiných provozů, než jsou u nás v České republice, a můžeme to s nimi porovnávat. Jsme 

velice rádi, že jsme měli tu možnost na stáž odjet. Moc děkujeme učitelům u nás na škole, 

kteří nám to umožnili, a všem na Slovensku, kteří se o nás starali - zejména paní Vošahlíkové, 

která k nám byla velice milá a vše zařizovala. 

 

Aleš Chaloupek a Martin Petr, 4.A 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


