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Pokyny pre prácu s denníkom: 

1. Zaznamenávajte údaje pravidelne každý deň. 

2. Zápis je potrebné predložiť sprevádzajúcej osobe najneskôr v nasledujúci deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.  deň                                     27. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Deň príchodu (deň pokoja) 

Voľnočasové aktivity: 

 Po príchode o 14:00 sme sa ubytovali a stretli s paní učiteľkami a s paní čo 

pomáhala s realizáciou našich praxí. 

 Tá nám nasledovne rozdala papiere s informáciami ktoré nás oboznámili 

s našimi podnikmi aj s mini mapkou toho ako sa dostať do podniku a akým 

spojom. 

 Potom sme sa informovali o veciach čo bolo potrebné vedieť a to bolo na úvod 

všetko. 

 Do šiestej hodiny večer sme sa vybaľovali a rozprávali sa.  

 Nasledovne po večeri sme sa väčšina stretli na izbách a rozprávali sme sa až 

do večierky a po večernej hygiene sme šli spať. 

 

 

 

 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: dobrá atmosféra, príjemne prostredie  

Zápory: za prvý deň neviem posúdiť žiadne zápory (iba unavenosť z cesty a celkom 

mi nechutila večera) 

Dojmy: Veľmi pozitívne a dúfam že, to takto bude len pokračovať. 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Raňajky o 06:30 na električku sme šli o 08:33 a o 9tej sme prišli do podniku. 

 Išli sme za naším mentorom ktorým je majiteľ podniku, ten nás ponaučil 

o BOZP a vysvetlil nám všetko ohľadom podniku, chodom prevádzky, všetky 

organizačné pokyny a nám zodpovedal všetky naše otázky. 

 Po obede sme absolvovali obhliadku skladu spolu s výkladom o tom čo všetko 

sa v danom sklade skladuje a o druhej sme šli naspäť na hotel. 

 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Na hoteli som si išla odpočinúť a na izbe sme sa rozprávali s dievčatami až do 

večere. 

 Po večeri sa väčšina vybrala objavovať nočný Olomouc ale ja som zostala na 

izbe a spravila som si večer pre seba, dala som si horúcu sprchu a relaxovala 

som pri pozeraní svojho obľúbeného seriálu. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: výborný prístup v podniku, výdatný odpočinok, skvelé raňajky 

Zápory: bola som prekvapená ako veľmi som bola unavená po tom ako sme prišli na 

hotel 

Dojmy: úžasné z prístupu nášho pána mentora v podniku, dojem úplného 

zdomácnenia sa na izbe 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Opäť raňajky o 06:30 a spolu so spolužiakom sme šli na električku o 07:33 

a na ôsmu sme prišli do podniku. 

 Dnes sme boli na oddelení cla. 

 Ako prvé nám veľmi milá paní vysvetlila teóriu ohľadom cla a presne čo 

odnáša ich práca.  

 Pracovali sme na Taric.cz ktorý vypočítava základ cla. 

 Po dve a pol hodinách sme šli odniesť dokumenty na colný úrad ktorý sa 

nachádza za  hneď za budovou podniku, tam sme zas dostali výklad teórie. 

 Po pol jednej sme šli na obed a nasledovne sme do druhej šli na hotel. (teda 

ja sama už bez spolužiaka) 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Po príchode na hotel som bola naozaj unavená a potrebovala som odpočinok 

tak som si ľahla a zaspala som až dokým ma spolužiačky nezobudili že, už je 

šesť hodín a máme ísť na večeru. 

 Keď sme sa navečerali šli sme na izbu a prišli aj ostatný spolužiaci a rozplávali 

sme si ako sa nám tu páči, aké sú naše podniky a či nás to zaujíma. 

 Do večierky všetci z izby odišli a boli sme natoľko unavené že sme všetky do 

pol hodiny zaspali. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: nove znalosti ohľadom môjho podniku, veľmi dobrý obed 

Zápory: veľká vyčerpanosť počas dňa, zlé počasie 

Dojmy: opäť skvelý prístup v podniku a dobrý pocit z toho,  aký dobrý podnik sme si 

vybrali 

 

 

  

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Zas ako pretým dni sme šli na raňajky a potom na električku na čas ktorý aj 

včera. 

 Po príchode do podniku sme opäť boli na oddelení cla a dnes sme pracovali aj 

s dokumentami. 

 Tie dokumenty boli: Eur. 1 – prúvodní osvedčení, tranzitný doklad, osvedčenie 

o preferenčnom obchode, baliaci list, vývozný dopravný doklad, jednotný 

správny doklad... 

 Riešili sme všetky tieto dokumenty po celý čas až do obeda a potom sme šli 

opäť zaniesť dokumenty na colný úrad a nasledovne sme šli do mesta. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Šli sme spolu so spolužiačkami do obchodného centra Galéria Šantovka a asi 

po hodinke sme sa zobrali spolu na električku smerom na hotel.  

 Po príchode na hotel som sa ledva stihla prezliecť a šli sme spolu s pani 

učiteľkou do cukrárne. 

 O šiestej sme sa vrátili na hotel na večeru a po večeri sme zas strávili ako 

kolektív až do večierky na jednej izbe.  

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: spoznávanie mesta, opäť dobré jedlo 

Zápory: veľa práce v podniku (ale aspoň to rýchlo ubehlo) 

Dojmy: príjemné pocity z celého dňa  

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Ranná rutina ako každý deň doteraz  

 Dnes sme boli na inom oddelení a to na dispečingu medzinárodnej 

a vnútroštátnej dopravy. 

 Dostali sme inštruktáž toho čo sa všetko rieši a deje na tomto oddelení. 

 Pracovali sme s dodacím listom, evidenčným listom prepravy a poisťovali sme 

zásielky. 

 Nasledovne sme šli na obed a po ňom nám ešte ukázali ako sa pracuje 

v programe RAALTRANS v ktorom budeme pracovať zajtra a potom sme šli 

na hotel. 

 

 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Po tom ako sme prišli na hotel som si ľahla a pozerala som sa na seriál 

a rozprávala som sa so spolužiakmi na izbe rozprávala až do večere. 

 Neskôr sa nič moc nestalo a mala som viacmennej kľudný večer  

 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: nové a pre mňa zaujímavejšie oddelenie v podniku 

Zápory: trošku horšia nálada ako bežne 

Dojmy: znova príjemný prístup v podniku a príjemnosť 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Ako každé ráno sme šli na raňajky a električkou sme šli do podniku. 

 Včera sme si ukazovali ako pracovať v programe REALTRANS a dnes to bolo 

už na ostro. 

 Je to program zameraný na výpočet náklady a vykládky tovaru. 

 V ňom sme pracovali až do konca  potom sme šli na obed a keďže sme sa 

v podniku zdržali tak hneď po obede sme šli na obed. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Prišli sme na hotel si odložiť veci a cca hodinku nato sme šli do pevnosť 

poznania. 

 Videli sme tam rôzne exponáty v témach vedy, českej vlastivedy, ľudského 

tela, vesmírnej sféry a mnoho ďalších. 

 Po dvoch hodinách sme sa vrátili naspäť na hotel na večeru a tam som ani 

moc dlho nepobudla lebo pol hodinu nato som šla do galérie Šantovka spolu 

s mojím kamarátom. 

 Išli sme na do kina na nového Batmana, po tom ako skončil film sme sa išli 

najesť. 

 Okolo pol desiatej sme šli za ostatnými do Klubu Varna kde sme sa poriadne 

vytancovali a vyspievali. 

 Pred polnocou som prišla na hotel a už ma čakala iba rýchla sprcha a spánok. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: naozaj skvelé expozície, skvelé strávený piatkový večer 

Zápory: na dnešnom dni nie je absolútne žiadny záporný fakt 

Dojmy: milé prekvapeno z toho ako sa celý večer vyvinul 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – deň pracovného voľna 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Keďže je dnes sobota mali sme vmyslení program od deviatej sme sedeli 

v autobuse a šli sme do Javoříčské jeskyně,  kde sme videli mnohé nádhery, 

ktoré táto jaskyňa poskytovala. 

 Boli sme cca 50 metrov pod zemou a videli sme : stalagnity, stalagtáty, 

stalagnáty. Ktoré mali rôzne pomenovania ako Zmrzlina, Vianočný zasnežený 

stromček, Cyril a Metod 

 Nasledovne sme šli na hrad Bouzov, kde sme absolvovali dlhú trasu 

prehliadky zámku. 

 Musím uznať, že to bol naozaj krásny i keď som si myslela, že to bude nič 

moc, ale keďže sa tu točilo množstvo filmov ako napríklad Arabela sa vracia, 

Avengers 2, O Janovi a jeho podivuhodnom priateľovi, bolo to fajn. 

 Po prehliadke sme väčšina hladná prišli na hotel kde sme si objedali spolu aj 

so spolužiakmi pizzu. 

 Prejedený sme odpočívali do večere kde sme sa prepchali už úplne. 

 Môj večer potom už nebol ničím moc zaujímavý len sme sa rozprávali 

a spolužiaci hrali karty až do večierky, ja som pozerala seriál a občas ich 

počúvala. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: prvýkrát som videla iný zámok ako na Slovensku, dobré jedlo a nové zážitky 

Zápory: jaskyňa bola ďalej od pracoviska ako som čakala, zlé počasie 

Dojmy: zo začiatku tie dojmy stály za nič ale neskôr som bola milo prekvapená 

a bola som rada že, sme tam šli 

 

 

.................................................................... 

        Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend – voľný deň 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Dnes sme si celkom pospali lebo až o 11stej sme šli na električku ktorou sme 

sa odviezli na Výstavisko Flora. 

 Tam sme šli pozrieť Sbírkové skleníky s tropickými rastlinami ako citrusy, 

kaktusy a mnohé ďalšie, boli tam aj rôzne plazy, vtáky a ryby. 

 Po hodinke sme prešli cez park do Galérie Šantovka a tam sme mali dve 

hodiny čas na obed.  

 Potom sme šli na najvyššie poschodie kde sme mali rezervované dve dráhy 

na ktorých sme hrali bowling. 

 Nasledovne sme dostali rozchod a každý si išiel po svojom, ja som sa šla 

poprechádzať po centre a po hodinke som šla na hotel. 

 Na šiestu som opäť ako každý deň šla na večeru a po večeri sme sedeli na 

izbe pozerali film a rozprávali sa. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: krásne kvety a zvieratá, lepšie počasie ako včera a príjemná prechádzka  

Zápory: nemala som zrovna najlepšiu náladu a to že mi moc nešiel bowling  

Dojmy: príjemné a aj trošku lepšie dojmi ako včera keďže bolo lepšie počasie 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Po raňajkách a po príchode do podniku sme prišli na sklad kde sme videli ako 

sa skladuje tovar a ako funguje vykládka a nakládka tovaru. 

 Dostali sme inštruktáž o tom čo sa tu skladuje a aké typy skladovania sa tu 

uskutočňujú. 

 Sklady sa tu delia na dočasný sklad, verejný sklad, súkromný sklad a colný 

sklad. 

 Taktiež sme počítali a kontrolovali pri príchode tovaru počet kusov.  

 

Voľnočasové aktivity: 

 Po tom ako sme skončili v podniku sme si šli kúpiť týždenný lístok na tento 

týždeň a cestou na hotel som si kúpila jedlo.  

 Na hoteli som pobudla hodinku a šla som na električku kde sme sa všetci 

stretli a šli sme na Laser game. 

 Najprv sme síce trošku zablúdili ale na koniec všetko dobre dopadlo. 

 Hrali sme dva tímy proti sebe na dvakrát a keď sme dohrali my ako prvá 

skupinka sme si povedali že, chceme ísť ešte raz tak sme si zahrali aj ďalšiu 

hru. 

 Potom sme všetko zaplatili a vyrazili sme na hotel. 

 Po príchode okolo piatej poobede sme si väčšina sadli za počítače a pracovali 

sme na slovníkoch. 

 Nasledovala potom už iba večera a ležanie v posteli keďže sme boli celkom 

vyšťavený z hry. 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: bola som nadšená z toho ako ma bavilo hrať Lader game a veľmi zaujímavé 

nove informácie o skladovaní som sa naučila 

Zápory: ráno som sa zle vyspala 

Dojmy: moje dojmy z dnešku sú až prekvapivo dobré čo som si myslela že, ma 

dnešní program nebude až tak baviť a na koniec som do toho bola úplne ponorená 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Dnes ako každodenná ranná rutina raňajky a odchod do podniku. 

 Boli sme dnes druhý deň na sklade kde sme opäť počítali a zaznamenávali 

tovar. 

 Taktiež sme pracovali s dokumentami ktoré sú: dodací list, záznam 

o paletách, výdajka zo skladu a uvoľňovanie zbožia (tovaru). 

 Po tom ako sme skončili sme sa ešte zastavili v podniku a zašli sme na obed 

do Galérie Šantovka. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Po príchode na hotel som pracovala na slovníku a na denníku až do večere. 

 Keďže dnešní deň nebol ničím zaujímaví a bola som rada, že môžem byť 

v kľude na izbe tak som len pozrela seriály do večierky a šla som sa vyspať. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: dnes som mala konečne voľný čas a mohla som si trošku oddýchnuť tak som 

to využila 

Zápory: zlé počasie, celkom dosť mrholilo a bolo chladno 

Dojmy: neviem úplne povedať či mám z dnešného dňa dobré alebo zlé dojmy skôr 

také 50 na 50 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Tak zas ako každé ráno po raňajkách sme nasadli na električku a na ôsmu 

sme boli v podniku. 

 Dnes sme síce boli pri sklade ale boli sme na oddelení spracovania 

objednávok, teda takzvanom ekonomickom oddelení, ktorá slúži na distribúciu, 

překup, expedícia reťazí z nášho podniku.  

 Sledovali ako vlastne funguje celý proces distribúcie a expedície u nich 

v podniku. 

 Pracovali sme s dokumentami po postupnosti od  potvrdenia objednávky, 

faktúru až po konečnú faktúru s dodacím listom, ktoré sú potrebné na všetky 

činnosti. 

 Keďže tento proces bol trošku dlhší po skončení som si šla kúpiť obed. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Celkom vyčerpaná som prišla na hotel kde som si povedala že, na chvíľku si 

zdriemnem a na koniec sa mi stalo, že som skoro zaspala na dnešní program. 

 Dobehla som na električku, s ktorou som sa odviezla na  Hlavní nádraží 

a potom som stretla už aj väčšinu spolužiakov s ktorými sme sa odviezli 

autobusom na Svatý Kopeček kde sme sa kochali krásnou bazilikou. 

 Potom sme sa vybrali na gro programu do Olomouckej  ZOO. 

 Dali sme si 2 hodinky rozchod a každý sme si šli svojou cestou videli sme 

rôzne druhy opíc, žirafy, plazy a aj šelmy no v skratke veľa zvierat. 

 Po večeri som si zašla kúpiť ešte na tieto posledné dni čo nás čakajú nejaké 

potraviny. 

 A celý večer som zas a znova pozerala seriál a odpočívala som. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: pekný program ktorý nám tak viac vyplnil deň 

Zápory: to ako som skoro zaspala na program nebolo moc príjemné 

Dojmi: z dnešného dňa  mám také veľmi zmiešané pocity,  

ktoré moc neviem vyjadriť 

  

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Každodenná rutina a po príchode do podniku sme dnes boli opäť na inom 

oddelení a to na oddelení leteckej a lodnej dopravy, kde nám náš mentor 

ukazoval a vysvetľoval ako u nich funguje preprava kontajnerov s nákladom. 

 Pracovali sme na celom procese prepravy kontajneru zo Šanghaju do nášho 

skladu. 

 Jedna z najhlavnejších vecí sú dodacie podmienky. Dokumenty ktoré sa pri 

týchto prepravách využívajú sú: Bill of landing, Express Bill of landing, ktoré sa 

využívajú pri lodnej doprave a pri leteckej House air waybill. 

 Bolo to naozaj zdĺhavý proces preto sme potom zašli hneď na obed. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Potom som prišla na hotel a pracovala som na slovníku ktorý máme 

vypracovať. 

 Neskôr som iba oddychovala lebo som túto noc neskoro zaspala a ráno som 

sa zobudila celkom rozbitá. 

 Nasledovala už iba večera, vypracovávanie dotazníkov a pokec so 

spolužiakmi.  

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: Celkom ma zaujalo oddelenie leteckej a lodnej dopravy skrz ten celý proces. 

Taktiež konečne bolo dnes krásne počasie 

Zápory: zrejme iba ten pocit z toho, že sa nám to tu už kráti a sme tu posledné dni 

Dojmy: príjemné z pracovníkov firmy, lebo som nečakala že, naozaj všetci  k nám 

budú milí a veľmi zhovievaví 

 

 

 

 

.................................................................... 

  

                    Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Tak a je to tu posledný deň našej stáže v podnikoch, je mi to celkom ľúto 

pravdu povedať ale tak ráno začalo tým že, sme sa nachystali a keďže to boli 

posledné švédske stoly na raňajky, tak som si naložila extra porciu aby mi to 

nebolo ľúto a potom som šla do podniku. 

 V podniku sme posledný deň strávili so šéfom a zrekapitulovali sme si celé 

dva týždne tu a povedali sme si, čo všetko sme na naučili a nového nám to 

dalo. 

 Odfotili sme sa, vypísali sme posledné dokumenty, čo boli potrebné, rozlúčili 

sme sa so všetkými zamestnancami podniku a šli sme na obed. 

Voľnočasové aktivity: 

 Prišla som na hotel trošku smutná lebo, úprimne mi všetci prirástli trošku ku 

srdiečku. 

 Ale odosobnila som sa trošku od toho a rozprávala som sa s babami, aby som 

prišla na iné myšlienky.  

 Potom prišla paní z Agamosu a rozdala nám tričká na pamiatku.  

 Zašli sme na izby a mali sme ísť do mesta, ale keďže sa nám husto rozpršalo 

nešli sme nikde, čo mi až tak nevadilo, lebo naozaj sa mi nechcelo. Tak sme 

nakoniec posledný večer strávili na izbe, kde sme si spravili takú mini party na 

ukončenie nášho pobytu. 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: úprimne tie klady sú len taká náplasť na to, že to dnes už končí, ale tak veci, 

čo ma potešili boli napríklad tričká, čo sme dostali a užili sme si posledný večer tak 

ako sa patrilo 

Zápory:  je to asi jasné ale najväčší zápor je to, že to tu končí a tiež to že, posledný 

večer a my sme mali asi najhoršiu večeru za celý pobyt v hoteli 

Dojmy: dosť sa mi miešali dobré a smutné pocity, takže dosť zmiešane dojmy po 

celkom dni, ale na koniec je to všetko pekná spomienka 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

 Deň odchodu. 

 

Voľnočasové aktivity: 

 Ráno sme okolo ôsmej, pobalili, zjedli sme niečo, vypratali sme izby a nasadli 

o desiatej na autobus, kde mi až tam došlo že, je už koniec. 

 Po dvoch hodinách ma pán vodič vysadil v Bytči a odtiaľ pre mňa už prišla 

mama a odviezla ma domov. 

 

Celkové zhrnutie dňa (klady, zápory, dojmy.....) 

Klady: no pravdu povediac iba to že doma je doma 

Zápory: chýba mi celé prostredie v ktorom sme boli tieto 2 týždne 

Dojmy: dosť podobné ako včera 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

 

 

 

 



 

 

Čo mi účasť na tejto mobilite priniesla, čo som sa naučila, spoznala..... 

 

Tieto dva týždne mi dali strašne veľa, je to až zvláštne lebo som to úprimne nečakala 

a bála som sa čo ma čaká. 

Priniesla mi nové zážitky, kamarátov, pracovné skúsenosti, schopnosť lepšie 

komunikovať a nové obzory v rámci môjho odboru. 

Naučila som sa, ako som spomínala lepšie komunikovať, pracovať s dokumentami 

s ktorými som sa stretla už ale aj s dokumentami, ktoré som videla po prvýkrát. Ale 

pracovať s dokumentami, ktoré som poznala nebola vôbec taká sranda, síce som ich 

už poznala a vedela som o čo ide ale nebola som na Slovensku a ešte k tomu že, 

každá firma tieto veci riešia trošičku inak.  

Taktiež som pracovala so softvérmi ako RAALTRANS a podobne, bolo to zas niečo 

nové a bolo potrebné sa naučiť v tom pracovať a pochopiť ako daný softvér funguje. 

Pracovať s rôznymi zamestnancami na rôznych oddeleniach tiež bolo zaujímavé, ale 

všetci boli na nás,  úplne všetci, míli a vedeli nám to do podrobná vysvetliť a aj nám 

odpovedali na všetky otázky čo sme im kládli. V skratke prístup vo firme bol 

profesionálny a bolo vidno že, sa na nás boli pripravený.  

Spoznala som nové mesto, čo pre mňa nikdy nie je moc zaujímavé, ale na koniec sa 

vždy nechám pohltiť daným mestom a jeho kultúrou. 

Bála som sa toho, či sa budem vedieť orientovať v meste, či nebudem v ňom 

stratená a tiež ako budú fungovať električky, keďže som bola zvyknutá len na 

trolejbusy a podobne. 

Nevedela som, ako vydržím byť s niekým na izbe dva týždne v kuse, keďže som 

zvyknutá na svoj kľud a som radšej, keď môžem mať čas o samote. 

Prvé dni som si nato trošku musela zvykať, keďže je to iné, keď ste sama a keď ste 

na izbe tri dievčatá, ale na koniec som si nato rýchlo zvykla a bolo mi aj lepšie, keď 

nás tam bolo viac. I keď som občas potrebovala čas pre seba a bola som rada za to, 

keď som bola sama na izbe. 

Bola som na koniec šťastná, ako to dopadlo a koniec koncov chýba mi to, ale o to 

som si to viac vážila a teraz môžem spomínať na zážitky, ktoré sú pre mňa jedny 

z nezabudnuteľných. 

 

 

Dátum: .........................................                      ..................................................... 

                                                                       Podpis účastníka mobility 


