Erasmus + z pohľadu absolventa – Ing. Nikola Pavolová
Snáď každý študent si počas štúdia položí otázku čo po štúdiu alebo kde budú nasledovať
moje prvé kroky čerstvého absolventa.
Priznám sa, že mi tieto vety naháňali hrôzu posledný semester Ing. ročníka. Pocit, že
študentské časy končia a prichádza “dospelácky” život a ja stále nemám predstavu v akej
oblasti chcem pracovať je frustrujúci.
Ale bez obáv na tento problém je odpoveď, a tým je Erasmus +.
Vysoká škola Bezpečnostného manažérstva ponúka budúcim absolventom možnosť,
vyskúšať si stáž v zahraničí a čo je na tom najlepšie? Máš väčšiu možnosť nájsť si prácu hneď
po ukončení štúdia, či už v konkrétnej firme v ktorej budeš stážistom alebo z nadobudnutých
skúsenosti počas stáže.
A teraz k mojej stáži…
Moja stáž sa uskutočnila v srdci Európy, v Prahe v sídle firmy v M2C Czech Republic
kde som pobudla 4 mesiace a to konkrétne od Júna do konca septembra. Na základe mojich
preferencií ma zaradili na oddelenie IMS - integrenovaného manažerského systému a BOZPbezpečnosť a ochrana pri práci, ktorá mala za cieľ prevažne tvorbu smerníc a riadenej
dokumentácie a dohľad na dodržiavanie procesov stanovených riadenou dokumentáciou a
implementáciou noriem v rámci ISO. V začiatku som sa zoznámila so štruktúrou a chodom
firmy a neskôr s riadenou dokumentáciou firmy. Hneď v úvode stáže som sa zúčastnila
dozorového auditu v rámci ISO noriem 9001:2008, ISO 14001:2004 a podobne. Bola to
zaujímavá skúsenosť nakoľko som videla kontrolu nastavených procesov z nezávislého uhla
pohľadu. Mojou primárnou úlohou bolo pomáhať pri vytváraní rovnakých noriem pre
zahraničnú pobočku v Bulharsku. Išlo o koordináciu a kompletizáciu podkladov zo strany
provozu do riadenej dokumentácie a systémov. Po dokončení tohto projektu som sa zúčastnila
prebiehajúceho certifikačného auditu ISO V BG. V rámci stáže som sa tiež mohla zúčastniť tak
ako aj ostatní stážisti rôznych školení ako MS Office, EXCEL, OUTLOOK a POWER POINT,
školenie na pozíciu detektív, školenie GDPR a vedúcich pracovníkov. Čo by to bola za stáž ak
by sme si od práce taktiež neoddýchli napríklad exkurziami v Radio Free Europe, T-mobile,
OC Plzeň Plaza, OC Olympia Plaza, FoxConn Kutná Hora alebo inšpekčné kontroly v OC
Harfa, OC Átrium Flora a Fashion Aréna.
Skúsenosti a zážitky, ktoré
som nadobudla počas mojej stáže
neľutujem a beriem ich ako veľký
prínos pre budovanie kariéry.
Praha mi síce učarovala ale domov
je
domov
a
nadobudnuté
skúsenosti a znalosti priniesli
prácu za ktorú by sa nehanbil
žiaden Inžinier.

Absolventská pracovná stáž – Ing. Michal Pecha
O programe Erasmus som sa dozvedel v piatom ročníku počas štúdiu na Vš prostredníctvom
prezentácie spoločnosti M2C. Možnosť stáže v spoločnosti Mark2Corporation ma zaujala
hlavne kvôli kladným ohlasom spolužiakov ktorí pracovnú stáž v minulosti absolvovali.
Vďaka stáži som mal možnosť nahliadnuť do vnútorných procesov firmy a podieľať sa na ich
chode. V spoločnosti M2C som bol na moje požiadanie umiestnený na divízií Facility
Managementu konkrétne v centrále T-Mobilu kde som spolu s mentorom zastrešoval
komplexný chod objektu (údržba, správa zelene a upratovanie).
Medzi moju každodennú činnosť patrilo napríklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompletné zaistenie revízií a servisov TZB
Tvorenie cenových ponúk, objednávok a mesačných reportov
Riešenie garančných závad a poistných udalostí
Každodenná komunikácia s klientami, nájomcami a dodávateľmi
Riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Kontrola dodržiavania predpisov BOZP a PO
Príprava a vyhodnocovanie výberových konaní
Mzdy pre zamestnancov
Účasť na divíznych poradách
Program Erasmus a konkrétne stáž
v spoločnosti Mark 2 Corporation mi
dala veľké praktické skúsenosti v obore
v ktorom chcem pracovať a zlepšovať
sa. Stáž všetkým odporúčam.

Moja skúsenosť – Ing. Miriama Hrebenárová
Pre začiatok by som chcela podotknúť, že na stáž som počas štúdia ísť nechcela a na
absolventskú stáž som sa tiež nejako extra nepripravovala. Keď som sa však začala informovať
o absolvenstkej stáži, zaujalo ma to natoľko, že som sa rozhodla to skúsiť. Mala som menší
strach, ale obavy opadli hneď na druhý deň stáže, keď som sa zoznámila so svojou mentorkou
a ďalší deň s objektom, na ktorý som bola priradená.
Každý deň som sa dozvedala niečo nové, každý deň bol iný a zaujímavý. Zistila som,
že prax je naozaj iná ako teória. Na druhej strane teoretické poznatky z niektorých predmetov
počas štúdia na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva boli nevyhnutnosťou pri tejto práci.

Nedá sa povedať, že by bol niektorý z predmetov úplne zbytočný, ba naopak, niektoré
voliteľné predmety sa mi pri práci zišli, taktiež napríklad skúšky odbornej spôsobilosti typu S,
ktorý som absolvovala dobrovoľne. Pri tejto práci sú potrebné podobné skúšky, ich
absolvovanie mi prácu zjednodušili. Táto práca si vyžaduje veľkú zodpovednosť, človek musí
túto prácu brať vážne a venovať sa svojmu objektu. Tu človek zistí, aké je to pracovať aj
napríklad z domu, aké je nevyhnutné svoje okolie pozorovať, sledovať a mať ho pod kontrolou
aj mimo pracovnú dobu. Moja mentorka mi ukázala, aké je "mať oči všade" a okrem poctivej
práce aj vo všetkom trochu úsmevu. V tejto firme, aj podľa slov ďalších stážistov, je prístup
mentorov priateľský a svojim zverencom sa plne venujú. Neprenášajú na nich iba prácu, ktorú
nestihnú spraviť oni, ale plne sa venujú učeniu celého chodu v objekte. Snažia sa stážistov
naučiť čo najviac a pripraviť ich na prácu do budúcna v tejto oblasti. Tvoria si s nimi vzťah na
svojej vlastnej úrovni. Mať dobrý vzťah s ľuďmi, s ktorými pracujeme, je dôležité v každej
práci. Práve kvôli tomu sa sem študenti radi vracajú alebo tu absolventi plánujú ostať pracovať.
V tomto prípade môžem tvrdiť, že sa mi všetky veci učili ľahšie, pretože mi boli vysvetľované
s milým a zároveň profesionálnym prístupom.

Ďalším veľkým plusom tejto firmy boli školenia, ktorých sme sa každý mesiac zúčastňovali.
V mnohých prípadoch sme sa ich zúčastňovali všetci stážisti spoločne, teda sme si upevňovali
aj vzťahy medzi sebou. Školenia boli vedené s odborným prístupom. Vždy sme sa zo školení
vrátili s novými užitočnými informáciami a nedá sa povedať, že by pre nás niektoré zo školení
nebolo v budúcnosti využiteľné. Mnohokrát sme mali aj príjemné spestrenie pracovných dní,
ako napríklad prvá pomoc, či taktická príprava pri exkurzii na objete Radio Free Europe, alebo
inšpekcia na rôznych objektoch. Cestovali sme aj mimo Prahy, čo pre nás bolo tiež veľkou
príležitosťou spoznať okrem iného mesta aj objekty, ktoré má táto firma na starosti v iných
mestách. Zoznamovali sme sa s objektami iného typu, ako boli tie, na ktorých sme pôsobili my.
V neposlednom rade som na svojom objekte vypomáhala aj mimo hodín praxe, ktoré boli
samozrejme finančne ohodnotené. Okrem ďalšieho privyrobenia si, som videla veľkú

príležitosť v brigáde na Britskej škole pri akcii pre rodičov, kde som si vyskúšala opäť
inú pozíciu, využila anglický jazyk a bola súčasťou peknej atmosféry vo svojom voľnom čase.
Takéto ponuky od firmy sú čisto dobrovoľné, no podľa môjho názoru, pre získavanie skúseností
a príjemných zážitkov, by sa ich mali stážisti zúčastňovať. Sú to vždy len malé kroky do
budúcnosti, no minimálne pekné spomienky vám nikto nevezme.
Táto stáž bola pre mňa veľká skúsenosť, veľmi dobrý krok vpred po absolvovaní VŠ a
určite by som takúto stáž odporúčala vyskúšať každému. Ako som už predtým spomínala,
absolventská stáž na 4 mesiace je ale veľmi krátka doba, určite je pre absolventov lepšie ísť na
dlhšie obdobie, keďže už sa nemusia vrátiť do školy a môžu sa hneď v obore uplatniť. Okrem
praktických základov k svojej budúcej práci, som získala mnoho cenných informácií,
zdokonalila som sa v mnohých veciach, zaškolila sa, spoznala Prahu a iné mestá, získala počas
stáže skvelý tím a veľké množstvo priateľov. Nemalá skúsenosť bola aj bývanie mimo domov,
hľadanie si vlastného ubytovania, hospodárenie s peniazmi a voľným časom.
Skúsenosť čo stála zato !

