POZDRAV ZO SOFIE III
Trieda III.F a jej sprevádzajúci pedagógovia sa hlásia do tretice z hlavného mesta Bulharska, Sofie.
Pracovný týždeň, počas ktorého sme mali príjemné počasie, ubiehal študentom už o poznanie pomalšie
ako ten prvý. S pracovným prostredím boli po prvom týždni už oboznámení, a tak ich počas druhého
týždňa čakala viac-menej rutina v týchto piatich bulharských firmách: ETN Bulgaria Gateway, Energon,
Tendenz, Woodward a Bery Group.
Vo firme ETN Bulgaria Gateway praxuje Jakub Imrich, ktorého pracovnou náplňou je práca s Microsoft
Excel. Pre spomínanú firmu, ktorá zastrešuje celý pobyt v Bulharsku. Jakub spracováva do tabuliek
databázu škôl z viacerých krajín strednej Európy, pre ktoré firma pripravuje podobné pobyty ako pre
nás.
V Energone praxujú študenti Kristián Verešpej a Lukáš Mikolaj. Firma sa zaoberá medzinárodným
obchodom s rôznymi druhmi tovarov. Naši študenti pre spomínanú firmu tvoria webové stránky v html
jazyku.
Firma Tendenz vyrába obuv. V Bulharsku je to podobne známa firma ako v u nás Jas Bardejov, alebo
Baťa v Čechách. Spolužiaci Richard Sabol, Jozef Jarčuška, Miroslav Jackanin a Adam Maňko pracujú
v sklade tejto firmy, kde majú na starosti evidenciu a uskladnenie prijatého tovaru.
Firma Woodward je situovaná neďaleko sofijského letiska na predmestí hlavného mesta. Trojica
študentov Lucia Klimčová, Michal Pacinda a Maroš Futo teda cestuje za prácou najďalej zo všetkých.
Firma vyrába pre najväčších svetových výrobcov dopravných a vojenských lietadiel presné meracie
a vyhodnocovacie zariadenia, ktoré umožňujú lietadlám presnú navigáciu. Naši študenti vytvárajú
elektronickú knižnicu vstupných údajov pre výrobu .
Firma Bery Group spolupracuje s bulharským ministerstom školstva. Pripravuje a organizuje najväčší
veľtrh v Bulharsku zameraný na vzdelávanie s názvom „Vzdelávanie bez hraníc“. Študenti Nina Oľhová,
Simona Fignárová, Adam Propper a Šimon Kušnír tak isto spracovávajú medzinárodnú databázu škôl,
stredných a vysokých a preklad textov z angličtiny do slovenčiny.
Vídend bol v znamení zhoršeného počasia a veľa dažďa. Absolvovali sme naplánovaný výlet do
starovekého mesta Plovdiv. Je to druhé najväčšie mesto Bulharska známe najmä svojimi starovekými
stavbami a ruinami ešte z čias Rímskej ríše. Počasie sa našťastie umúdrilo aspoň počas našej
prehliadky mesta.
Pred nami je už len posledný pracovný týždeň, po ktorom nás bude čakať, s radosťou očakávaný, návrat
na Slovensko.
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