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1. deň 

1. deň sme strávili v agentúre ADC College, ktorá bola sprostredkovateľskou 

organizáciou pre celý projekt. Boli nám poskytnuté všetky potrebné informácie 

týkajúce sa firiem, v ktorých sme mali pracovať  a taktiež informácie o meste.

Pracovníčky agentúry boli veľmi milé a profesionálne, vytvorili pre nás skvelú 

atmosféru, v ktorej som sa cítila veľmi dobre. 



Pracovala som vo firme IBAT College Dublin, čo je súkromná univerzita, 

ktorá ponúka vzdelávacie programy na rôznych úrovniach v oblastiach 

business, IT, šport, cestovný ruch a anglický jazyk.

Počas mojej stáže som vykonávala najmä administratívnu činnosť. Naučila som 

sa pracovať v špeciálnych počítačových programoch univerzity, kde som 

vykonávala evidenciu študentov, ich platieb a vzdelávacích programov. Poverili 

ma taktiež marketingovým výskumom firiem, s ktorými chcela univerzita v 

budúcnosti nadviazať potenciálnu spoluprácu.

V období stáže sa konali promócie študentov z business programu, ktorých som 

mala možnosť byť súčasťou. Na mieste konania promócií som pomáhala s ich 

organizáciou a mala som možnosť vidieť ako takáto udalosť prebieha čo bola 

úžasná skúsenosť.  



Na firme, v ktorej som pracovala ma veľmi zaujal multikultúrny 

personál. Pracovníci boli z rôznych krajín ako napríklad Mexiko, 

Uganda, Poľsko, Španielsko, ale aj samotné Írsko čo vytvorilo veľmi 

zaujímavú diverznú atmosféru.

Každý z pracovníkov mal na starosti inú oblasť potrebnú pre 

fungovanie firmy. Mohli pracovať osobne v kancelárií alebo mohli 

využiť možnosť home office. Všetci boli ku mne veľmi milí a ochotní 

mi pomôcť ak som mala nejaký problém. 

Vo firme bola pevne stanovená hierarchia pozícií. Manažéri na vyšších 

pozíciách sa však k svojim podriadeným správali s potrebným 

rešpektom a úctou, čo zaistilo dobré vzťahy medzi jednotlivými 

pracovnými úrovňami. 



Dublin



Zručnosť, ktorá sa mi zlepšila a ktorú som aj najviac 

ocenila bola jednoznačne komunikácia v angličtine. Nič 

nezlepší úroveň jazyka viac ako každodenná komunikácia 

s native speakers, pre čo je táto stáž perfektná príležitosť. 

Ďalšia zručnosť, ktorú som veľmi ocenila bola práca v 

špeciálnych počítačových programoch firmy. Naučila som 

sa spracovať potrebné dáta rýchlo a efektívne v 

programoch, ktoré v budúcnosti využijem. 



Všetkým študentom rozhodne odporúčam využiť túto 

možnosť. Je to skvelá príležitosť zakúsiť život v zahraničí a 

získať  jedinečné skúsenosti a zážitky. 

Stráviť určitý čas ďaleko od domova v novom, neznámom 

prostredí je výzva. Ale skúsenosti a zručnosti, ktoré počas nej 

získate nič nenahradí. 



Ďakujem za 

pozornosť !


