
STÁŽE POČAS PREPUKNUTIA 
PANDÉMIE COVID-19

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach



BC.NICOLE STEHLÍKOVÁ

PREČO  SOM SA ROZHODLA ÍSŤ NA PRACOVNÚ STÁŽ 
PRÁVE DO SPOLOČNOSTI M2C V PRAHE?



M2C je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa so svojimi

skúsenosťami v rámci ostrahy, údržby a upratovania, sa

stala dôležitou entitou udávajúcou trendy na trhu. Vo tejto

pracovnej ponuke som videla príležitosť, ako by som sa

mohla posunúť so svojimi schopnosťami ďalej. M2C sa

mi javila ako veľmi dobre zriadená firma s veľa milým a

združeným kolektívom, čo sa mi aj potvrdilo.



OČAKÁVANIA PREČO SOM SA ROZHODLA ÍSŤ 
NA PRACOVNÚ STÁŽ?

 Hlavným dôvodom prečo som sa chcela zúčastniť tejto stáže bolo

to, že mám záujem naberať čím viac nových skúsenosti v svojom

obore a taktiež ohľadom tejto inštitúcie mám len samé pozitívne

odozvy. Medzi ďalšie dôvody patrí záľuba v cestovaní

a spoznávaní nových krajín a kultúr.

 Ponuka využitia pracovnej stáže poskytnutá firmou M2C ma veľmi

oslovila, pretože sa zaujímam o bezpečnostné služby ako aj

o bezpečnosť samotnú. V princípe pre mňa táto pracovná stáž

ponúkala nie len edukáciu ale aj spoznanie mentality iného národa

a možnosť si vyskúšať prácu v tomto obore ako aj prácu s ľuďmi.



PRIEBEH PRACOVNEJ STÁŽE POČAS 
PREPUKNUTIA PANDÉMIE COVID-19

Po necelých dvoch mesiacoch odpracovania na náborovom a
personálnom oddelení vo firme M2C prepukli veľké opatrenia na
základe pandémie COVID-19. Počas tohto náročného a panického
obdobia sa firma rozhodla neohrozovať naše zdravie a zadeľovali
nám ako stážistom homeoffice (prácu na doma). Homeoffice
prebiehal tak, že sme ako stážisti pomáhali kde sa len dalo.
Pomáhali sme šiť rúška pre zamestnancov M2C ako aj rozvážať
dezinfekčný materiál po rôznych objektoch v Prahe potom aj v okolí
Prahy. Neskôr sme dostali aj samostatné práce ohľadne projektov.
Ja som pracovala na projekte SBS v Nórsku. Ďalšie úlohy v rámci
homeofficu prebiehali po telefonickom dohovore s našimi
mentormi.















ERASMUS+ 

Stáž M2C Praha
 Je množstvo  dôvodov prečo som sa chcel zúčastniť programu Erasmus Plus 

konkrétne na stáži v Mark2 Corporation (M2C). Avšak primárnym dôvodom 

prečo som sa chcel zúčastniť tejto stáže je to, že mám záujem naberať čím 

viac nových skúsenosti vo svojom obore, taktiež ohľadom tejto inštitúcie mám 

len samé pozitívne odozvy, ktoré sa mi len v konečnom dôsledku potvrdili.

 Praha pre mňa už od začiatku znamená v kútiku duše druhý domov. Veľa 

mojich kamarátov a kamarátok pracuje a študuje v tomto meste a aj ja som 

chcel zažiť tu pražskú atmosféru a nazbierať veľa nových skúseností a 

zážitkov.

Bc. Norbert Koreň



ERASMUS+ 

Stáž M2C Praha

 Náplňou mojej práce v nadnárodnej korporácii M2C bola globálna

optimalizácia bezpečnosti, zastrešovanie recepcii na rôznych chránených

objektoch a sekundárne sme zabezpečovali facility managent.

 Ja osobne som sa dostal na divíziu administratívnych budov a hotelov.

Spolupracoval som s bezpečnostným manažérom, ktorý mal na starosti

procesný priebeh 25 chránených objektov so 154 zamestnancami.

 Dostal som sa do kontaktu s celosvetovými inštitúciami, ktorí boli pre nás

klientami. Zúčastnil som sa na stretnutiach s top klientami svetového formátu

od Ruského developerského oligopolu cez firme LEGO až po svetovú špičku v

developerskej sfére ako bol Indskí Crestyl a neskôr po zaučení som aj

zastrešoval bezpečnosť na danom objekte a staral sa celý procesný priebeh.



ERASMUS+ 

Stáž M2C Praha

 Prečo by som odporučil stáž cez ERASMUS+? V prvom rade chcem povedať, že

je to vynikajúci projekt pre študentov. Mne osobne stáž v M2C dala veľmi veľa

ale vypichol by som určite kopu skúseností v praxi a reálne riešenie rôznych

problémových modelových situácii. Projekt ERASMUS+ z môjho uhla pohľadu

by bola škoda nevyužiť. Navštívite zaujímavé miesta, spoznáte kultúru a

množstvo nových zaujímavých ľudí a zároveň si aj užijete miestnu atmosféru.

Samozrejme obrovským plusom je aj to, že tento vynikajúci projekt Vás

podporí aj určitou finančnou injekciou v podobe grantu.



ERASMUS+ 

Stáž M2C Praha
 Táto nadnárodná inštitúcia mi dala neskutočne veľa. V prvom rade množstvo

skúseností v bezpečnostnej problematike, umožnila mi sa zlepšovať a dostať

sa do fyzického kontaktu s klientami a zažiť tú reálnu prax na ostro.

 Zúčastnil som sa na rôznych exkurziách ako T-Mobile, taktiež som sa zúčastnil

na niekoľkých školeniach na rôzne témy v bezpečnosti a v neposlednom rade

som sa zúčastnil aj štátnej skúšky pred komisármi z ministerstva vnútra ČR.







Predstavy a plány vo firme M2C 

• spoznávanie nových ľudí, priateľov, kolegov

• nadobúdanie pracovných ale aj súkromných kontaktov

• víkendové aktivity s kolegami, kamarátmi a stážistami

• nové firemné pracovné návyky, disciplína, plánovanie a dochvíľnosť

• zvládanie krízových situácií a samostatnosť pri ich riešení

Bc. Gabriel Zamborský



Obchodné oddelenie 

+ 
• Zlepšenie sa v komunikácii s klientom, zákazníkom

• Spolupráca s mentorom Davidom Pulkertom a kolegami

• Výborná pracovná atmosféra v kancelárii

• Nové zručnosti s programom Excel, BizMachine Prospector

• Poučné exkurzie a školenia 

Realita

-
o Častý home office

o Zrušenie mnohých exkurzií a školení

o Mnohé obmedzenia z dôvodu Covid-19



Ďakujem celej firme M2C a Vysokej škole bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach za túto možnosť, skúsenosti, ktoré mi 

ponúkla, za všetko to, čo mi umožnila.

Aj vďaka mimoriadnej situácii sme si mali možnosť vyskúšať 

pracovné nasadenie, povinnosti, činnosti bezpečnostných manažérov 

v extrémne náročných podmienkach a tieto skúsenosti budú pevným 

základom pre riešenie vážnych situácií v budúcich povolaniach.






