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Identifikačné údaje o hostiteľskej organizácii 

 

Obchodné meno  
KD TRANSPORT, mezinárodní 
zasílatelství, s. r. o. 

Sídlo 
Sladkovského 625/31, Olomouc 

Mentor zahraničnej stáže 
Miloslav Kamas 

Kontaktné údaje (tel., e-mail) 
+420 587 301 329 

 

 

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 pracovného voľna 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Stretnutie bolo o 10:45 a následne sme čakali na autobus  

Okolo 13:30 sme prišli na hotel a ubytovali sme sa  

Po rozdelení na izbách sme dostali krátke informácie o firmách kde budeme praxovať 

Pred večerou sme išli pozrieť okolie a nakúpiť si  

Večeru sme mali o 18:00 a neskôr sme sa celý kolektív stretol na izbe 

Keďže sme boli z iných tried tak sme sa lepšie spoznali  

 

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

Tento deň bol veľmi dobrý  

Cesta bola skvelá  

Všetci sme si v kolektíve porozumeli  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

2.  deň                                     28. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes ráno po raňajkách sme boli prvý krát na praxi 

Keď sme prišli boli sme hneď poučený o BOZP 

Riaditeľ firmy nám povedal čo vlastne na firme robia ( teda colné konanie, 

skladovanie, výroba reťazí, zasielateľstvo, ...) 

Vzal nás aj do skladu. 

Rozdelil nás na rôzne oddelenia na celý týždeň. 

Neskôr sme sa boli najesť a potom sme už mali voľno.  

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po praxi sme sa vrátili na hotel, dnes sme mali individuálne voľnočasové aktivity 

Z hotela sme si ešte boli nakúpiť potraviny   

Večeru sme mali o 18:00  

Hneď ako sme dojedli šli sme večer do mesta poprechádzať sa po námestí  

Neskôr sme boli pozrieť Stĺp Najsvätejšej trojice  

 

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

S dnešným dňom som veľmi spokojný 

Mali sme dostatok času aby sme pozreli všetky miesta kam sme chceli ísť 

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 



 

 

3.  deň                                     29. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som bol na oddelení colnej deklarácie. 

Najskôr som sa učil teóriu ( kedy a podľa čoho sa vystavuje colný doklad )  

Neskôr som sa išiel pozrieť na colný úrad ako to tam vyzerá v praxi. 

Po návšteve colného úradu som šiel na obed 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po obede som šiel so spolužiačkami do mesta na spoločnú prehliadku pamiatok. 

Boli sme sa poprechádzať po meste  

Potom sme sa vrátili na hotel a oddychovali sme až do večere 

 

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

Dnešok sa mi veľmi páčil, nikdy by som si nemyslel že clo ma bude  

tak zaujímať 

S celým oddelením som si veľmi dobre sadol  

Okrem toho prechádzka v meste bola tiež skvelá 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

4.  deň                                     30. 03. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Tento deň som strávil znovu na oddelení colnej deklarácie  

Na praxi som pracoval s viacerými tlačivami (napr. baliaci list, EUR 1. prúvodní 

osvědčení, tranzitný doklad, doklady za tovar a za dopravu, ...) 

Neskôr sme šli na colný úrad do colného priestoru vodičom odovzdať papiere 

a poslať ich na cestu 

Potom som šiel na obed a keď som sa vrátil tak mi ešte vysvetlili znovu základy aby 

si boli istý že ich ovládam  

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po odbornej praxi si ma vzali do parády spolužiačky a šli sme nakupovať  

Boli v meste na moje prekvapenie len dve a pól hodiny (čakal som to oveľa horšie)  

Pochodili sme toho strašne veľa ale všetko čo potrebovali našli a ešte vyobliekali aj 

mňa.  Potom sme podľa plánu sme mali na výber, čo sa týka spoločného programu. 

Ja som si vybral prehliadku pamätihodností mesta, pozreli sme Dóm sv. Václava, 

mestské hradby, kostol sv. Mořice a i. Nakoniec sme išli do cukrárne na koláčik. 

 

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

Dnešok bol veľmi únavný, ale na koniec som bol rád že som bol v meste. 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

5.  deň                                     31. 03. 2020 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

V 5. deň sa ma ujali na dispečingu medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy  

Po príchode do kancelárií mi vysvetlili že sa jedná iba o cestnú dopravu a že vodnú 

a leteckú dopravu má na starosti iné oddelenie (kde by som mal na konca Erasmu 

zavítať) 

Toto oddelenie ma veľmi zaujíma a baví  

Pracovníci čo tam s nami robia sú veľmi priateľský a ochotný  

Bol som veľmi rád že som si s nimi dobre sadol 

Dnes to bol prvý deň na oddelení tak som toho veľa nerobil len mi vysvetlili základy  

a pred obedom ma boli navštíviť učiteľky  

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme mali na pláne opäť individuálne aktivity a tiež čas na spracovanie 

povinných dokumentov, ako je denník a slovníček. 

Potom som do večere spal, bol som unavený z odbornej praxe  

Večera mi veľmi nechutila  

A po večeri sme sa tradične vybrali do mesta ale dnes len pozrieť kam by sme mohli 

ísť iné dni a nakúpiť si vody a jedlo.  

 

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

Dnešok bol super ale dlhý a večera nebolo nič moc 

Teším sa ale na ďalší deň na odbornú prax pretože idem znovu na dispečing 

medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy  

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

6.  deň                                     01. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes som ako vždy išiel po raňajkách hneď na prax 

Veľmi sa mi to tam páčilo, včera nám iba vraveli teóriu ale dnes som robil papiermi 

a programy  

Zistil som že na tomto oddelení ide hlavne o komunikáciu s vodičmi aby pochopili 

o čo sa jedná 

Prezerali sme tachograf, dodacie listy, evidenčné listy ... 

A zvyšok dňa sme prezerali poistenie zásielok, prepravu nebezpečných látok poľa 

ADR, pracoval som v programe RAALTRANS  

 

Voľnočasové aktivity: 

Po praxi sme išli do Pevnosti poznania kde sme riešili logické úlohy hry  

Pozreli sme si tam veľmi pekné výstavy o prírode o minulosti bolo tam aj malé 

planetárium  

Po večeri  sme šli  spolu do klubu  

 

 

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

Keď že som sa včera naučil základy tak dnes som mal na praxi veľmi ľahké  

Dnešok bol super  

Nie len že ma bavili aktivity po praxi ale aj prax samotná 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

7.  deň                                     02. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend, voľný deň 

 

Voľnočasové aktivity: 

Raňajky sme dnes mali na izbe a hneď po nich sme šli na autobus  

Najskôr sme šli do Javoříčské jaskyne, kde sa mi dosť páčilo. Neskôr sme išli na 

hrad Bouzol, bol naozaj pekný. Škoda že nám nevyšlo počasie pretože takmer nikto 

nerátal s tým že bude taká zima tak sme sa tam všetci triasli  

Potom sme si objednali pizzu a už som len oddychoval na izbe   

 

 

 

 

 

 

 

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

Dnešok bol veľmi zaujímaví  

Veľký mínus bolo ale počasie ktoré nás dnes sklamalo 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

8.  deň                                     03. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend, voľný deň 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme mali program naplánovaný trochu neskôr takže som bol veľmi šťastný 

pretože som sa mohol poriadne vyspať a oddýchnuť si. Najedli sme sa znovu na izbe 

a potom sme šli na MHD až k miestu prehliadky. Boli sme na výstavisku Flóra, kde 

sme pozreli skleníkové zbierky rôznych exotických rastlín, ale aj plazov a rýb. 

Potom sme sa boli najesť a po obede sme mali bowling  

 

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

Dnes som sa veľmi dobre vyspal a to je veľký plus 

Keď viem kedy som dnes vstával tak sa bojím že zajtra zaspím na prax 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

9.  deň                                     04. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Ráno nás poslali na sklad aby sme videli ako sa skladuje tovar. Na sklade sme 

vlastne boli celý deň a pozerali sme sa  ako funguje nakládka a vykládka.  

Študovali sme papiere ktoré sú na prácu v sklade potrebné a ktoré sa používajú pri 

nakládke a vykládke.  

Porovnával som skutočne dovezené množstvo nákladu s údajmi na sprievodných 

dokumentoch. 

Vysvetlili nám ako funguje colný sklad, verejný sklad, súkromný sklad, dočasný 

sklad. Povedali nám čo robia na svojej pracovnej pozícií  

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme boli na laser game, veľmi som sa bavil a určite som nebol jediný  

Určite by som si tento zážitok zopakoval  

 

 

 

 

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

Na praxi ma to bavilo boli na mňa veľmi príjemný  

Voľnočasová aktivita bola na dnes skvelá  

A dnes bola aj skvelá večera  

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

10.  deň                                     05. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes sme mali druhý deň na sklade, vyskúšal som  odpisovať a počítať tovar. Zo 

systému sme dostali zoznam, čo by sme mali na sklad prijať a kontrolovali sme, či 

naozaj taký a v takom počte aj bol dodaný.  

Robil som s papiermi ktoré boli potrebné pre nakládku a vykládku tovaru na colný 

sklad – dodací list, uvoľňovanie tovaru zo skladu, JCD. 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes som bol veľmi unavený takže keď som prišiel na hotel išiel som spať – ešte že 

sme dnes mali individuálny program. Keď som sa zobudil bol už čas na večeru tak 

som sa šiel najesť . Po večeri som už len trávil čas s kolektívom, hrali sme 

spoločenské hry. 

 

 

 

 

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

Dnešok hodnotím pozitívne  

Na praxi ma to bavilo a práca s dokladmi ku  skladovaniu a colnej deklarácii mi šla  

Po návrate som si dobre pospal a večer bola dobrá spoločná zábava  

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

11.  deň                                     06. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Ráno sme šli znovu na sklad ale tento krát na obchodné oddelenie  

Toto oddelenie bolo zamerané na predaj reťazí na rôzne účely  

Videli sme všetky doklady ktoré súvisia s predajom jednotlivých reťazí ako napr. : 

potvrdenie objednávky, faktúra a konečná faktúra s dodacím listom... 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Po obede sme mali výlet do ZOO, zvieratá mám veľmi rád takže sa mi výlet veľmi 

páčil. Mínusom bola prerábka ZOO, takže tam bol veľký hluk... 

Výlet sme začali na Svatom Kopečku, kde sme pozreli Baziliku Najsvätejšej Panny 

Márie. Z Kopečka bol krásny výhľad na celé mesto.  

 

 

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

Počasie bolo dnes skvelé posledné dni bolo iba chladno takže  

teplý deň prišiel vhod  

Prehliadku ZOO som si veľmi užil  

Večera bola veľmi dobrá 

Dnes sa nemám na čo sťažovať  

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

12.  deň                                     07. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes sme boli na oddelení leteckej a lodnej dopravy, vraveli nám ako funguje 

preprava kontajnerov s nákladom. Ukazovali nám dokumenty pri lodnej doprave 

kontajnerov: bill of landing, express bill of landing. 

A pri leteckej doprave kontajnerov: house air waybill. 

Hlavnú rolu hrajú dodacie podmienky Incoterms. 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme mali voľnejší program takže som si znovu poriadne oddýchol 

Po obede a večer som sa bol prejsť do mesta a niečo si kúpiť do nákupného centra 

 

 

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

Dnešok bol na odbornej praxi veľmi zaujímaví  

Dnešok bol super, počasie bolo veľmi dobré 

Mínusy dnes za mňa neboli žiadne  

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

13.  deň                                     08. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Dnes sme na praxi mali rozlúčkoví deň 

Dostali sme papiere s hodnotením ako s nami boli spokojný 

Ešte sme sa so všetkými oddeleniami, kde sme praxovali prišli rozlúčiť, spravili sme 

si fotky a šli sme späť na hotel. 

 

 

 

Voľnočasové aktivity: 

Na dnes sme mali veľa plánov, ako napríklad ísť do mesta s učiteľkami, zahrať si 

bowling, ... 

Všetko sme ale museli zrušiť kvôli počasiu  

 

 

 

 

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

Dnes ma veľmi sklamalo počasie  

Pri lúčení s firmou mi to prišlo ľúto lebo boli na mňa všetci milí ale zároveň som sa 

tešil domov  

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

14.  deň                                     09. 04. 2022 

 

Zrealizované činnosti a aktivity v rámci odbornej praxe: 

Víkend, koniec stáže. 

 

Voľnočasové aktivity: 

Dnes sme mali na pláne len cestu domov. Odchod bol plánovaný medzi 10,00-11,00. 

Autobus prišiel ale skôr, mal som tú výhodu že včera večer som sa pobalil, takže 

som mal dostatok času odbehnúť si kúpiť raňajky. 

Potom prišla samotná cesta autobusom a následne cesta domov autom 

 

 

 

 

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

Tešil som sa pretože som konečne šiel domov 

Mínus bol že autobus prišiel skôr a ja som sa musel ponáhľať na raňajky  

 

 

 

 

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

                       Podpis sprevádzajúcej osoby 

  



 

 

Čo mi účasť na tejto mobilite priniesla, čo som sa naučil, spoznal, atď. 

 

Určite ako prvú musím spomenúť prax, kde som strávil najviac času. Vlastne prax je 

aj dôvod, prečo som do Česka v rámci Erasmus+ vlastne aj šiel. Táto prax ma veľmi 

bavila po viacerých stránkach a na viacerých oddeleniach. Bol som rád, že každí si 

na nás našiel čas a naplno sa nám venoval a vysvetlil nám v čom jeho práca vlastne 

spočíva, s akými dokumentmi sa stretáva a na čo je jeho práca vlastne dobrá a ako 

vlastne jeho práca prispieva firme, v ktorej je zamestnaný. Na praxi som sa za tieto 2 

týždne veľmi bavil, dozvedel som sa niečo nové a hlavne som sa niečo nové aj 

naučil. Moju firmu KD transport môžem len odporučiť ďalším stážistom, ktorí idú na 

odbornú stáž do Olomouca. Na stáži boli ku mne veľmi milí. Som aj rád za to, že ako 

kolektív z III.BP a III.AP sme si sadli veľmi dobre. Myslel som si, že sa každí bude 

rozprávať len so svojou triedou, ale mýlil som sa, pretože kolektív bol skvelý a nikto 

s nikým nemal žiadny problém. Hotel, v ktorom sme boli ubytovaný, nebol práve 

úplná špička, veľa vecí sa nám nepáčilo, veľa vecí chýbalo ako napríklad skrine 

a veľa vecí nešlo, ale myslím si, že na 2 týždne bol hotel dostačujúci v každom 

hľadisku. Okrem stáže a zábavy a spánku na hoteli sme mali aj exkurzie, ktoré boli 

ako zaujímavé tak aj zábavné. Najviac som si užil výlet do ZOO, kde síce podľa 

všetkého bola práve prerábka výbehov, ale aj tak ma to tam bavilo najviac, pretože 

mám veľmi rád zvieratá. Veľmi sa mi páčili aj ostatné exkurzie, žiaľ takmer nikdy nám 

nevyšlo počasie. Každopádne som rád, že som sa mohol zúčastniť takejto odbornej 

stáže v zahraničí, ktorá mi toho toľko dala a aj kebyže nie, na škodu to určite nebolo. 

Tieto 2 týždne hodnotím veľmi pozitívne z každého hľadiska, stáž ma bavila voľno 

časové aktivity ma bavili skrátka ma bavilo skoro všetko. 

 

 

 

 

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

                                                                       Podpis účastníka mobility 


