
Instalatéři, automechanici a opraváři zemědělských strojů na zkušené ve slovenských firmách  

 

  V letošním roce se uskutečnila další stáž žáků České zemědělské akademie na severním 

Slovensku - v Dolném Kubíně a okolí v rámci programu Erasmus +. 

 Sedm žáků a jeden pedagogický pracovník jako doprovodná osoba pobývali tři týdny na začátku 

října 2016 na domově mládeže Stredné odborné školy polytechnické v Dolném Kubíně – Kňažiach. Zde 

nalezli příjemné ubytování i chutné stravování. 

 Tři instalatéři pracovali v dopoledních hodinách při opravách domovních vodoinstalací 

v panelových domech v Dolném Kubíně pod vedením instruktorů z bytového podniku. Prováděli nejen 

běžné opravy, ale i rekonstrukce a výměnu stávajícího potrubí za potrubí nová – plastová. Součástí 

jejich činnosti byla i instalace nových uzávěrů a domovních vodoměrů. 

 Automechanici pracovali na opravách osobních automobilů v autoservisu IMPA, který se 

zaměřuje na prodej, servis a opravy automobilů Škoda a Volkswagen. Pomalu začala i doba na výměnu 

letních pneumatik za zimní i příprava automobilu na nejnáročnější roční období. Práce tak bylo mnoho 

a těší nás, že se naši stážisté se v tomto pracovním kolotoči plně uplatnili. 

 Tři opraváři zemědělských strojů se postupně vystřídali při prodeji a servisu zemědělských 

strojů a traktorů jak v Dolném Kubíně, tak i v sousedním městě Ružomberku. Po celoročním vytížení 

zemědělské techniky při polních pracích bylo potřeba provést její údržbu a opravu, aby všechny stroje 

byly řádně připraveny na jarní zahájení zemědělských prací.  

 Odpoledne se stážisté věnovali většinou aktivnímu odpočinku. V Dolném Kubíně je několik 

krásných sportovišť , ale  asi nejoblíbenějšími se pro všechny staly návštěvy plaveckého bazénu 

s tobogány a dalšími vodními atrakcemi. Přímo v areálu školy je venkovní hřiště i sportovní hala, kde 

se naši žáci utkávali při malé kopané se svými slovenskými vrstevníky. 

 Severní Slovensko a hlavně region Orava jsou proslulé také přírodními krásami, které našim 

žákům doslova učarovaly. Poznali nejen Oravskou přehradu, ale i Západní Tatry , Vysoké Tatry a Malou 

Fatru s proslulými Jánošíkovými dierami.  

 Tři týdny uběhly příliš rychle, zbylo už jen se rozloučit se slovenskými přáteli a znovu se vrhnout 

do plnění běžných školních povinností.  

Na Slovensko se ale všichni budou velmi rádi vracet, nejen na dovolenou, ale někteří možná i při plnění 

svých budoucích pracovních úkolů.        

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


