
 

 

ŠTUDENTI III. C PO TREŤOM TÝŽDNI V BRAGE 

 

V treťom týždni študentom už práca išla od ruky a zamestnávatelia im začali zadávať náročnejšie 

pracovné úlohy.  

 

Študenti si svoje pracovné zručnosti zdokonaľujú v nasledujúcich firmách: 

 

 Patrik Foriš a Marko Barník – Krivánek v Braga LBS, kde robia  servis domácich spotrebičov 

(práčky, žehličky, chladničky, umývačky riadu, ohrievače, servis tlačiarní a serverov). (foto 1) 

 Tadeáš Kmecik a Leo Hamborský v Proworld, kde pomáhajú pri montáži, oprave a servise 

bezpečnostných systémov (foto 2) 

 Martin Hricov vo firme  Braga Top, kde ako pomocný architekt navrhuje topografiu pozemkov 

a z nameraných bodov pomocou GPS zakresľuje v CAD programe ich topografiu. (foto 3) 

 Antónia Jusková, Braislav Kutáš, Ján Škvara, Jakub Mikuš, Daniel Huraj a Roman Tokarčík vo 

firmách Verdecentrum, Recicla PC, VHV a Centroinformatica robia servis počítačov, 

serverov, náhradných zdrojov. Ich prácou je zväčša rozobrať zariadenie, zistiť, kde je chyba  

a opäť ho poskladať. (foto 4 - 6)  

 Juraj Handzuš a Tomáš Jure vo firme Quadrisol, kde od stavania plechových rozvodných skríň 

prešli k rozvádzačom a poistkovým skriniam. Nie je im cudzia ani montáž kabeláže. “Najkrajšou 

časťou dňa je, samozrejme obed, no my sa vždy tešíme na ráno, pretože nás v práci čaká 

ďalšia nová skúsenosť. Mali sme možnosť vidieť vodiče, ktoré boli hrubšie ako moja ruka, 

taktiež sme oprášili vedomosti z prvého ročníka - robili sme očká na vodičoch a inštalovali 

uzemňovacie svorky“, konštatujú študenti. (foto 7) 

 Jakub Hudák a Viktor Zarzycki vo firme Komel, ktorá sa zaoberá predajom silnoprúdových 

súčiastok (ističe, vodiče, svetlá, poistky). Demontujú staré svietidlá, inštalujú nové, montujú 

únikové svetlá EXIT, kontrolujú funkčnosť starých svetiel. (foto 8) 

 

Piatok a sobota sa niesli v znamení sviatku svätého Jána, ktorý sa oslavuje južanským spôsobom –  

2 dni. (foto 9, 10) 

V nedeľu sme navštívili mesto Viana do Castelo s katedrálou sv. Lucie, z veže ktorej bol nádherný 

výhľad na okolitú krajinu. (foto 11, 12) 
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