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Čo znamená pre mňa Erasmus ? 

Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si 
môžem zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne
zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia 
vysoko cenia

Obdobie, ktoré som strávil štúdiom v zahraničí, môžem 
skombinovať so stážou, aby som získal pracovnú skúsenosť, 
ktorá je pri hľadaní miesta na pracovnom trhu ešte 
dôležitejšia.



Prvý let a cesta na Cyprus do mesta Limassol.

Cestu sme zahájili v Michalovciach, kde sme vyštartovali v 
mikrobusoch.

Milí páni nás odviezli na letisko v Budapešti. Bolo to pre mňa veľmi     
vzrušujúce, lebo som niečo také veľké videl prvý krát.  

Keď sme nastupovali do lietadla, bol to pre mňa tiež veľký zážitok, lebo       
som letel prvý krát a trochu som sa bál.

Keď sme doleteli na letisko v Pafose, už bola tma. Ale krásu Cypru bolo  
vidieť aj v tme.

Neskôr si nás vyzdvihol autobus a cestovali sme do mesta Limassol.



Prax vo firme Shipcon Limassol Ltd.

• Prvý dojem z firmy bol úžasný. Skvelí 
ľudia, pekné prostredie.

• Prax sme mali dlhú 2 týždne, pri 
krásnom a ešte teplom mori.

• Mali sme dosť práce, 
ale to bolo aj náplňou 
našej praxe. Všetko sme 
zvládli.



Výlet

• Vo voľnom čase sme 
absolvovali aj prehliadku 
pamiatok krásneho Cypru. 
Bolo to krásne, musím 
potvrdiť, bol to zážitok na celý 
môj život.



- Veď už nás vyfooť.
- Malá reštaurácia, ale 
perfektné jedlo !

- Prvý krát pri mori.

- Krásna stavba.  - Prístav lodí pri západe slnka.



Ukončenie praxe

• Na konci praxe sme boli ohodnotení pochvalou a certifikátmi. Bol to 
spoločne strávený deň s našou lektorkou  a pani profesorkou.

• Pozreli sme si naše spoločné video, ktoré sme vytvorili z našich 
spoločných zážitkov. Video bolo nádherné a podľa ohodnotenia veľmi 
dobre spracované a dojemné.

• Neskôr sme si poďakovali za 2 krásne prežité týždne, ktoré nám dali 
určite niečo do našich mladých životov.

• Dali sme si spoločnú fotku a mohli sme si ísť užiť náš posledný víkend 
na našej zahraničnej praxi.



Ukončenie praxe


