
Česká zemědělská akademie v Humpolci s Projektem Erasmus+ 
v Topolčanech. 
 

Vedení České zemědělské akademie v Humpolci se v loňském roce dohodlo na spolupráci 

se slovenskou zemědělskou školou z Topolčan. Bylo domluveno, že v případě schválení projektu 

zajistí Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany, pobyt pro 5 žáků. Ti byli po schválení 

projektu Erasmus+ vybráni z učebního oboru opravář zemědělských strojů, který je vyučován ve 

Světlé nad Sázavou. 

Hlavní náplní pobytu bylo seznámení s pracovní náplní v zemědělském podniku 

Pol'nohospodár Tríbeč, provádění údržeb, oprav, diagnostiky, demontáží a montáží zemědělských 

strojů. Další pracovní zkušenosti jsme získávali ve firmě Agri CS, kde jsme byli proškoleni v 

dignostice traktorů Case IH. Také pro nás bylo zajištěno seznámení s diagnostickým programem 

JD Link ve firmě John Deer. Na praxi jsme byli i v dílnách přijímající školy, Střední odborné školy 

agrotechnické Topol'čany se kterou byla sjednána tato stáž. 

Dne 19. března jsme odjížděli ze Světlé nad Sázavou s doprovodem mistra odborného 

výcviku. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Luna v Jacovcích. S ubytováním a stravou jsme byli 

nadmíru spokojeni. Následující den jsme byli seznámeni s pracovištěm podniku a proškoleni z 

bezpečnosti práce. Během týdne jsme pracovali v podniku, kde s naším pracovním nasazením 

byli velmi spokojeni. Například jsme opravovali řezačku Class Jaguar 840, Praga V3S, Avie A31, 

Zetor Crystal 12045, krmný vůz Terrier SV100, Liaz MTS, Škoda Octavia a Massey Ferguson. Na 

víkendy nám místní škola připravila řadu zajímavých a krásných výletů do blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Naštívili jsme Topoľčianský hrad, Nitrianský hrad, vodní nádrže Duchonka a Tesáre, 

termální lázně Malé Bielice, Bojnický zámek a zoo, Zámek Topoľčianky a zubří oboru. S místní 

školou jsme jeli na Agrosalon v Nitře, kde jsme měli možnost důkladně prohlédnout moderní 

zemědělskou techniku. Za dobu pobytu jsme navštívili také místní restaurace, ve kterých nás 

zaujaly krajové kulinářské speciality. 

Závěr stáže patřil vyhodnocení, v němž bylo ze strany slovenských vedoucích a 

pracovníků dílen konstatováno, že nás naše škola kvalitně připravuje na budoucí povolání. Bylo 

řečeno, že žáky naší školy vždy znovu rádi přijmou do svého kolektivu. 

 

 

 

 


